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FORORD TIL 2. BIND
Naa1· .,Besættelsestidens Fakta" nu afsluttes med det sidste Hæfte af dette Bind,
staar det Redaktionen klwrt, at der endnu er en Række Ernner, som gpr Krav paa udfprligere Behandling. Værkets oprindelige Plan IWII" paa flere Maader maattet fraviges, for
at det for Retssagerne npdvendige Stof saa vidt muligt kunde komme til at foreligge
i rette Tid. Skpnt Værkets Omfang er blevet forpget med en Trediedel udover det planlagte, har det dog været npdvendigt at henskyde en Del Stof til et Supplementsbind, dør
paatænkes udgivet i Lpbet af Aaret.
Det gælder dels nogle Kapitler, hvis Stof fprst er kom?net freni, efter at de he1•mæd
sammenhprende Afsnit var udgivet, herunder navnlig Oplysninger om tyskorienterede
Korporationør, dels Materiale, der vel har foreligget, men hvis Medtagelse indenfor
Bogens Ramnier vilde have faaet Stofudvalget til at forekomme tilfældigt. Dette sidste
Hensyn har navnlig spillet ind ved Afgrænsningen af Afsnit M II, Uddragene aJ den
legale Presse.
Supplementsbindet vil navnlig komme til at omfatte de siden fprste Binds Udgivelse
fremkomne Oplysninger om tyske, tyskorienterede eller nazistiske Korporationer, en
Redegprelse for de illegale Militærgrupper sanit for Understpttelses- og Transportorganisationerne, forskellige omtrent f .æ1·diggjorte Kapitler henhprende undør Afsnit L
om "Erhvervslivet og Besættelsesmagten" samt en Swmling af Uddrag a;f andre Blade
end de 4 store Hovedstadsblade. Endvidere paatænkes udarbejdet en samlet kronologisk
Oversigt over de i Værket foreko11i1nende Dok,wmenter.
Hvad særligt angaar Værkets Afsnit, L om "Erhvørvslivet og Besættelsesmagten",
bpr det anfpres, at det har været umuligt at gpre StofJet Juldtud dokumentarisk, idet
der ikke paa alle Punkter har kunnet henvises til Bekendtgprelser, Skrivelser og lignende
Dokumenter. Men det maa dog herved tages i Betragtning, at de Dele af Redegprelserne,
der ikke hviler paa Dokumenter fra Besættelsestiden, dog hidrprer fra saadanne Institutioner eller Personer, som selv maatte være i Stand til at udstede autentiske Erklæringer cnn deres Virksomhed i Besættelsesaarene.
Uddragene af de store Hovedstadsblade give1· ikke noget fuldstændigt Billede af
Pressens St,i,lling under Besættelsestiden. De smaa Blade har i videre Onifang end de
store kunnet fiingere som B1uJ.bringere fra den frie Verden. Men det kan næppe omdiskuteres, at de stprste Hovedstadsblade, navnlig genne11i deres Ledere, i ganske
overordentlig Gtrad liw· haft Betydning - og de1-,ned Ansvar - for den almindelige
Opinion her i Landet.
Det er iigprligt her at takke alle de Myndigheder, Institutioner og Enkeltpersoner,
der bpr takkes i et Forord, men det bp1· nævnes, at den Medarbejderliste, som findes
nedenfor efter Indholdsfortegnelsen, burde omfatte over hundrede Navne, hvoraf
Stprstedelen er forblevet anonyme. Redaktionen bringer herved disse anonyme sin
bedste Tak for Velvilje og Bistand.
Hellernp, den 29. Febnuir 1946.
REDAKTIONEN

INDHOLDSFORTEGNELSE
FOR 2. BIND
(O1>mærksomheden henledes paa, at Afsnit L er trykt mevem Afsnittene G og H l ,
Side

Afsnit F. Tysk Styre og Terror.

Kap. 1. Tyske Forordninger, Udtalelser m. v.
De mere almindeligt kendte tyske Forordninger, Proklamationer
og officielle Udtalelser og Handlinger samt betydeligere tyske
Indgreb og Terroraktioner bortset fra Afsnit A, E, G, L og M.

813-940
815-935

Hovedparten af Stoffet til dette Afsnit stammer fm Dagspressen og
Udenrigsministeriets Arkiver og er samlet af Sagfprerfuldmægtig, cand.
jur. Kai B I i c her, Redaktpr, cand. jur. Sven Lud vi g sen,
Overlærer C. G ah r n og Sagførerfuldmægtig, cand. jur. E ri k S t r Øj er.
Stoffet er bearbejdet af Hovedredaktionen. RI t z au 's Bureau har
velvllligst stlllet sit Arklvmaterlale til Rnadlghed for Redaktionen .

Kap. 2. Forskellige Oversigter.
A. Oversigt over Antallet af Dødsfald, foraarsaget af Begivenheder i Forbindelse med Krigen og den tyske Besættelse af
Danmark.
B. Oversigt over Antallet af Fængslede efter dansk Retsforfølgning i Besættelsestiden.
C. Internering af Kommunister i Henh. til Lov af 22.-8.-1941 § 2.
D. Oversigt over Antallet af Personer, der har været underkastet
Frihedsberøvelse af tyske Myndigheder under Besættelsen.
Rettelser og Tilføjelser til Oversigterne.
Oversigterne er
Iig g end er
kpbenhavn, som
vidt Omfang er

936-939

936
938
938
938
940

udarbejdet af M I n I s t e r i e t f o r s æ r I i g e A n og Centralkontoret for særlige Anliggender for Stordog tager Forbehold med Hensyn til Oplysningerne, der i
indhentet gennem private Henvendelser.

Afsnit G. Nazistisk Propaganda.
Oversigt over og Eksempler paa de vigtigste Arter af nazistisk
Propaganda i Danmark, bortset fra Afsnit E, F og M.
I. Oversigt over de vigtigste Arter af nazistisk Propaganda i Danmark.
II. Eksempler paa nazistisk Propaganda i Danmark.

941-960

943
948

Afsnittene er udarbejdet af Bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, Dr. phll.
A I b e r t F a b r I t I u s, der bl. a. har modtaget Bistand fm Centralkartoteket,

Afsnit L. Erhvervslivet og Besættelsesmagten.

961 ff

Kap. 1. Danmarks Nationalbanks Finansiering af Ydelser til Besættelses963-1026
magten og Kontrolforanstaltninger i Forbindelse hermed.
I. Indledning.
II. Finansieringen over Besættelseskontoen og de dertil knyttede
Kontrolforanstaltninger.
A. Den tyske Værnemagts Anvendelse af "R.K.K. Scheine" m.m.

963
965
965

X
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B. Betalingsordningen efter 27. August 1940.
C. Kontrolforanstaltninger.
III. Finansieringen over den Dansk-Tyske Clearing-Konto og de dertil
knyttede Kontrolforanstaltninger.
A. Historiske .Forudsætninger.
B: Dansk-Tysk Clearing under Besættelsen.
C. Kontrolforanstaltninger.
IV. Finansieringens Ophør.
A. Finansieringen over Besættelseskontoen.
B. Finansieringen "ver den Dansk-Tyske Clearingkonto.
V. Bilag.

967
982
989
989
990

1005
1015
1015
1018
1019

Kapitlet er udarbejdet af Sekretærerne. cand. polit. F r e d e H o I I e ns en, Danmarks Nationalbank, og cand. polit. Po u IH Øst-Madsen ,
Danmarks Nationalbank.

Kap. 2 A. Værnemagts-Entreprenørarbejder og ekstraordinære Industrileverancer m.m.
1027-1083

I.
II.
III.
IV.

Indledende Bemærkninger.
Ydelsernes Omfang.
Kontrolbestræbelserne.
De enkelte Ydelsesomraader.
a. Ekstraordinære Industrileverancer (ekskl. Værftsleverancer).
b. Værftsleverancer.
c. Værnemagts-Entreprenørarbejder.
d. Kørsel for den tyske Værnemagt.
e. Entreprenørarbejder i Tyskland.
V. Lønkontrol.
VI. Bestemmelser vedrørende Prisreguleringen.
a . Ekstraordinære Industrileverancer (ekskl. Værftsleverancer).
b. Værftsleverancer.
c. Værnemagts-Entreprenørarbejder.
VII. Bilag.

1027
1028
1029
1038
1038
1047
1047
1052
1054
1056
1060
1060
1067
1069
1076

Kapitlet er udarbejdet af U d en ri g s m i n i 9 ter i et. Ved Tilrettelæggelsen af dette og flere af de pvrige Kapitler I Afsnittet har Hovedredaktionen modtaget udmærket Bistand fra Kontorchef i Revisionsudvalget Fri t z B ii Io w.

Kap. 2 B. Øvrige Værnemagtsarbejder (B-Leverancer).

1085-1086

Kapitlet er udarbejdet af U d e n r i g s m i n i s te r i e t .

Kap. 2 C. Varesalg til den tyske Værnemagt m. v.

I. Dansk-tyske Forhandlinger om Kontrolbestemmelser ved Salg til
Værnemagten.
II. Retningslinier ved Meddelelsen af Salgstilladelse~.
Særordninger:
Træ.
Malervarer.
Frugt og Grøntsager.
Fisk.
Hornkvæg og Heste.
Skibsproviant.
Dispensationer for Leverancer til visse Byggearbejder.
Kantineleverancerne.
Værnemagtshjem.

1087-1104
1087
1089

XI
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III. Priskontrol.
IV. Bilag.

1091
1093

Kapitlet er udarbejdet af U d e n r i g s m i n I s t e r i e t.

Kap. 3. Tysk Benyttelse af fast Ejendom her i Landet.

I. Historisk Redegørelse for Kontrolbestræbelserne.
A. Tiden inden Bekendtgørelse af 30.-11.-1942.
B. Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 30.-11.-1942.
C. Lov Nr. 362 af 19.-7.-1943 (,,Revolverloven").
D. Tysk Forordning af 4.-9.-1943.
E. Vurderingskommissionerne.
F. ,,Schutzbereiche".
Il. Den formelle Ordning mellem Parterne.
A. Kontrakt.
B. Beslaglæggelse.
C. Direkte Køb.
III. Statistik.
IV. Bilag.

1105-1126
1105
1105
1106
1107
1109
1109
1110
1110
1110
1111
1111
1111
1114

Kapitlet er udarbejdet af I n d e n r i g s m i n i s te r i e t og gennemset
af Hpjeste1-etsdommer H. P r e i s I e r K n u d s e n og Llgnlngslnspektpr
E n r i c o H a n e e n.

Kap. 4. Redegørelse vedrørende Handelsministeriets Bekendtgørelser af
4.-11. og 11.-12.-1940 m.v.
1127-1133
I. Indledende Bemærkninger.
1127
II. Salg af Varer til Brug for den tyske Værnemagt eller dennes
enkelte Afdelinger.
1127
III. Salg til enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt.
1131
Kapitlet er udarbejdet af H a n d e I s m I n I s te r I e t.

Kap. 5. Landbrugsministeriets og Eksportudvalgenes Kontrol.

1135-1139

Kapitlet er udarbejdet af L a n d b r u g s m I n I s t e r I e t.

Kap. 6. Danske Arbejdere i Tyskland eller tyskbesatte Lande.

1141-1162

Kapitlet er udarbejdet af Ekspeditionssekretær cnnd. polit. V I g go
K a m p m a n n og Fuldmægtig. cand. polit. E I n e r E n g b e r g med
Bistand fra A r b e j d S· o g S o c i a I m i n I s t e r i e t, R e g e r I ng ens Beskæftigelsesudvalg, Statens Udvandrlngsk o n t o r og D e s a m v I r k e n d e Fa g f o r b u n d. Politiadvokat
B. S c h I ii t e r har meddelt Hovedredaktionen Oplysninger om >Social
Arbejderoplysning« og >Social Raadgivningc.

Kap. 7. Civilt Lønarbejde i Danmark for Besættelsesmagten eller i
dennes Interesse.
1163-1170
Kapitlet er udarbejdet af Ekspeditionssekretær, cand. polit. V I g g o
K n m p m a n n og Fuldmægtig, cand. polit. E I n e r E n g b e r g med
Bistand fra Arbejds- og Socialministeriet, Regeringens Beskæftigelsesudvalg og De samvirkende
Fa g f o r b u n d.

Kap. 8. Industriraadet og Kontrollen med industrielle Leverancer og
Arbejder for tysk Regning.
1171-1188
I. Ekstraordinære Industrileverancer mod Betaling over dansk-tysk
Clearingkonto.
1171
A. Kontrollens gradvise Opbygning.
1172
B. Tysk Kritik af den danske Kontrol og Forretningsgang.
1176
C. Forretningsgangen i Industriraadet.
1178
D. Arten og Omfanget af de ekstraordinære Industrileverancer.
1181

XII
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E. Den økonomisk-politiske Baggrund for Industriens Deltagelse
i den ekstraordinære Industrieksport til Tyskland og for
Industriraadets Medvirken ved den danske Kontrol.
II. Salg af Industrivarer til den tyske Værnemagt mod Betaling
paa "Værnemagtskontoen".
A. Salg af Varer, indeholdende Jern, Metal og Gummi, de saakaldte B-Leverancer.
B. Salg af andre Varer.
III. Bilag.

1182
1184
1184
1185
1186

Kapitlet er udarbejdet af I n d u s t r i r a a d e t .

Kap. 9. Dokumenter iøvrigt angaaende Entreprenør- og Haandværksarbejder for tysk Regning.
1189-1200
Kapitlet er udarbejdet af Hovedredaktionen med Bistand fra U d e nr I g s m I n I s te r I e t,
Da n s k
A r b e j d s g I v e r f o r e n I n g,
Entre pren pr foren Ingen, Fæ 11 es rep ræse n t at Ionen
f o r d a n s k H a a n d v æ r k o g I n d u s t r I, H a a n d v æ r k ør a a d e t og D a n m a r k s A u t o m o b I I f o r h a n d I e r - F o ren Ing.

Afsnit H. Sabotage og lignende tyskfjendtlige Aktioner.
Kap. 1. Indledning og statistiske Oversigter.
A. Sabotageorganisationer.
B. Sabotagens Antal og Objekter.
C. Sabotagens Omkostninger.
D. Stikkerlikvideringer foretaget af Modstandsbevægelsen.
E. Bilag til Kap. 1.
Kap. 2. Kronologisk Oversigt over Sabotager og lign. Aktioner.

1201-1249
1203-1208
1203
1204
1205
1205
1206
1209-1249

Stoffet til Afsnittet er Indsamlet under Ledelse af Prokurist, cand. polit.
V I g go H. V I I I ad s e n, der bl. a. h11r modtaget Bistand fro Manuduktpr K n u d R a s m u s s e n. S t II t s ad v o k a t e n f o r ø æ r I i g e
A n I i g g e n d e r og D e t k g I. B I b I I o t e k h11r velvllllgøt stillet
henholdsvis Politiets Materi11le og Udenrigsministeriets Pressebureau's
Sltuatlonsmeldinger til Disposition. Dette Stof er blevet bearbejdet og
suppleret med Oplysninger, som Hovedred11ktionen navnlig har Indhentet
fra Org11nisatlonerne B O P A, H o I g e r D a n s k e og K p b e n.
h a v n s M I I I t æ r d I s t r I k t s H o v e d I e d e i s e, samt fra forskellige Medlemmer 11f Frihedsbevægelsen, bl11ndt hvilke fremhæves:
Gun n II r D y r b erg, Johs. Hammer i c h, C h r. K Is 11 n g,
Jens Li 11 e I und,
C hr.
Stær mose,
B Ør g e
T h In g,
S. Trueisen, F. T. Vang snmt H11ns Muus, Odense, N. Aug.
E i g e n b r o t b, A11rhus, K. I. J e n s e n , Esbjerg, J e n s J e s p e rø e n, Esbjerg, o. fl. 11. L11ndsretssagfprer B e n t J a c o b s e n har
meddelt Oplysninger om Krigsforsikringens Underspgelser. Oversigterne
over J ernbanes11botagen er udarbejdet med Bistand af Civilingeniør
N I e I s D II m g II a r d A n d e r s e n, Privatbanetilsynet, og Konstruktpr
Johs. Jensen, De danske Statsbaner.

Afsnit I.
Kap. 1.
I.
II.

Frie Radioudsendelser paa Dansk under Besættelsen.
Den danske Radio fra London.
Indledende Bemærkninger.
De vigtigste Taler og Kommentarer m.v.
De Indledende Bemærkninger ti) K11pltlet er skrevet af Redaktør T e rk e I M. T e r k e I s e n, der tllllge har leveret Størstedelen af det
dokumentariske Materiale under II, til hvilket Afsnit Materiale ogsaa,
med Tilladelse fra Redaktør L e I f G u n d e I, er hentet fra dennes
Bog >Her er London le Fhv. Udenrigsminister C h ri s t mas MØ 11 er
bar velvllllgst gennemset Afsnittet og meddelt forskellige gode Ro.ad med
Hensyn til Udvalget.

1251-1290
1253-1284
1253
1256
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1285-1288
1285
1286
1288

Kap. 2. Andre Udsendelser paa Dansk fra Udlandet.
A. Den danske Radio fra Sverige.

B. De danske Udsendelser fra Amerika.
C. De danske Radioudsendelser fra Moskva.
Afdelingerne A, B og C er skrevet af henholdsvis Chefredaktpr N i e I s
G r u n n e t, Tegneren og Forfatteren H a n s B e n d i x og Frk.
D i t t e A n d e r s e n N e x p.

Kap. 3. Det kæmpende Danmarks Radiostudie og Radiosektionens Ar1289-1290
bejde.

1289
1290

A. Radiostudiets Optagelser.
B. Radiosektionens Arbejde og Formaal.
Afdelingerne A og B er skrevet henholdsvis af Sekretær Fru R i g m o r
S c h o u og Radiosektionens Leder, Ingenipr L. A. D u u s H a n s e n.

1291-1373
1293-1348
1293-1296

Afsnit K. Den frie Presse og frie Litteratur, bortset fra Afsnit C.
I. Den frie (iIIegale) Presse.
Kap. 1. Kronologisk Oversigt over de illegale Blade.
Oversigten er udarbejdet af Hovedredaktionen paa Grunding af det til
Frlhedsraadets Udstilling indhentede Materiale, suppleret med Oplysninger fra de Bindredaktioner, som har kunnet opspores, og fra de Blade,
der har kunnet fremskaffes. Redaktionen har fanet god Bistand fra en
Række Medlemmer af Modstandsbevægelsen.

1297-1300

Kap. 2. Oplysninger om nogle af de politisk betydeligste Blade.
Afdelingerne om de enkelte Blade er i videst muligt Omfang skrevet nf
selve Bladredaktionerne. Sekretær A x e I B e r g har medvirket ved
Indsamlingen af Oplysningerne.

1301-1348

Kap. 3, Uddrag af den illegale Presse.
Det store og uoverskuelige Materiale, som er blevet stillet til Disposition,
navnlig af de forskellige Redaktioner og Forlagsboghandler H e n n i n g
B r a n n e r, er blevet bearbejdet af en lang Række Medarbejdere,
navnlig Landsdommer J o h a n F i s c h e r, Sekretær A x e I B e r g og
flere Medlemmer af Modstandsbevægelsen. Stoffet er blevet suppleret
og beskaaret af Hovedredaktionen, som har modtaget gode Rnad fra
Professor, Dr. med. M o g e n s F o g, Redaktprerne N i e I s J p r g e ns e n, B p r g e O u t z e, A r n e S p r e n s e n og Fuldmægtig, cand.
jur. P e r M a r k u se en.

II. Den frie (illegale) Litteratur iøvrigt.
Kap. 1. Indledninger og Oversigter.

1349-1373
1349-1358
1350
1350
1351

A. Udenlandske Bøger, der er indført i ret stort Antal.
B. Forbudte danske Bøger m. v.
C. Egentlige illegale Bøger og Pjecer.

1359-1373

Kap. 2. Uddrag af betydningsfulde Flyveblade m.v.
Disse Kapitler er udarbejdet af Landsretssagfprer
Afdelingsleder H e n r y C h r i s t o p h e r s e n.

R.

P r yt z

og

Afsnit M. Det officielle Danmarks Stilling iøvrigt.
1375-1554
Den legale (censurerede) Presse m. v. samt Litteratur iøvrigt,
Radio og Film, bortset fra Afsnit A-L.

XIV
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I. Oversigt over Pressens, Litteraturens, Radioens og Filmens Vilkaar under
1377-1415
Besættelsen.
Kap. 1. Pressen.
a. De almindelige Forskrifter m. v.
b. Eksempler paa specielle fortrolige Anvisninger fra Udenrigsministeriets Pressebureau.

1377-1401
1377
1392
1403-1404

Kap. 2. Kontrollen med danske og udenlandske Bøger.
Kapitel l og 2 er udarbejdet I Sommeren 1946 nf U d e n r i g s m I n i s t e r i e t s P r e s s e b u r e n. u.

Kap. 3. Statsradiofonien.

1405-1409
1405
1407
1409

a. 9. April 1940 - 29. August 1943.
b. 29. August 1943 - 19. September 1944.
c. Tiden fra 19. September 1944.
Kapitlet er
rndiofonlen.

udarbejdet af Mnglster

J e n s

R o s e n k j æ r.

Stats-

Kap. 4. Pressens Radioavis.

1411-1412

Kapitlet er udarbejdet nf Chefredaktør N i e I s G r u n n e t, Pressens
Radioavis.

Kap. 5. Filmcensuren m. v.

1413-1415

Knpltlet er udarbejdet nf Kontorchef V. Boas, Justitsministeriet.

1417-1554
II. Officielle Udtalelser og ledende Bladartikler m. v.
Uddrag af Rigsdagstidende Berlingske Tidende, Nationaltidende,
Politiken, Social-Demokraten og enkelte andre Bilag.
Denne Del nf Afsnit M er udnrbejdet med Bistand af Landsretssagfprerne
H. 0. C h r i s t i a n s e n, S v e n d H e I t b e r g og H e n r i k
S te g I i c h - P e t e r s e n, Redaktørerne S v e n L u d v I g s e n, A r v I d M Ø I I e r og S v e n S a b r o e og Sagfprerfuldmægtigene K a i
BI i c her og J Ørn S t æh r. Redaktionen har modtaget god Bistand
fra Landsdommer Johan Fischer og flere andre Sider. Redaktør
V i Ih. B e r g s t r p m har bande til dette og flere andre Afsnit stillet
et værdifuldt Mnterinle til Raadighed for Redaktionen.

Forkortelser.
Lovregister.
Sagregister.
Personregister.
Rettelser og Trykfejl.
Som Sekretær har ogsaa ved dette Bind fungeret Overlæ1er C. G n h r n,
rler har ydet udmærket Bistand ved Indsamlingen nf Stoffet til Afsnit M II
samt ved Korrekturlæsningen. Det grundlæggende Arbejde vedrprende
Sng-, Person-, Lov- og Forkortelsesregistrene er udfprt nf Sekretær E g o n
H a I I b e r g. En Række andre Medarbejdere hnr ydet god Bistand ved
den endelige Udformning nf Sagregistret.

1555-1556
1557-1561
1562-1579
1580-1584
1585-1586

XV

MEDARBEJDERLISTE
Civilingeniør Niels Danngaard Andersen,
Forfatteren Hans Bendix,
Sekretær Axel Berg,
Redaktør Vilh. Bergstrp-m, Politiken,
Politiadvokat 0. Bjerregaard,
Sagførerfuld.mægtig, cand. jur. Kai Blicher,
Kontorchef i Justitsministeriet Vilhælm Boas,
Politikommandør E. Brix, Aabenraa,
Kontorchef, cand. polit. Fritz Biilow, Udenrigsministeriet,
Landsretssagfører H . O. Christiansen,
Afdelingsleder Henry Christophersen,
SagfØverfuld.mægtig, cand. jur. Esben Dragsted,
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AFSNIT F
TYSK STYRE OG TERROR

Kapitel 1.
Tyske Forordninger, Udtalelser, Indgreb m: v.
De mere almindelig kendte tyske Forordninger, Proklamationer og
officielle Udtalelser og Handlinger samt betydeligere tyske Indgreb og Terroraktioner
bortset fra Afsnit A, E, G, L og M.
Tysk Opraab (nedkastet Flyveblad) til de danske Soldater og det danske Folk.1 )
OPROP !
til Danmarks Soldater og Danmarks Folk/
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske,
om at leve i Fred og Venskab med det engelske og franske Folk, har Englands og
Frankrigets Magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
Deres Hensigt var og blir, efter Mulighet, at treffe Afgjørelser paa Krigsskuepladser som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankriget og England,
i det Haab, at det ikke vilde være mulig for Tyskland, at kunde optræde stærkt
nok imot dem.
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges
Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Det forsøkte stadig at gjøre Skandinavien til Krigsskueplads. Da en yderlig Anledning ikke synes at være givet efter den russisk-finnske Fredsslutning, har man nu
officielt erklæret og truet, ikke mere at taale den tyske Handelsflaates Seilads indenfor
dansk Territorialfarvand ved Nordsjøen og i de norske Farvand. Man erklærte selv at
vilde overta Politiopsigten der. Man har tilslut truffet alle Forberedelser for overraskende at ta Besiddelse af alle nødvendige Støtepunkter ved Norges Kyst. Aarhundredes største Krigsdriver, den allerede i den første Verdenskrig til Ulykke for hele
Menneskeheden arbeidende Churchill, uttalte det aapent, at han ikke var villig til at
la sig holde tilbake af "legale Afgjørelser eller nøitrale Rettigheder som staar paa
Papirlapper."
Han har forberedt Slaget mot den danske og den norske Kyst. For nogen Dager
siden er han blit utnævnt til foransvarlig Chef for hele den britiske Krigsføring.
Den tyske Regjering har til nu overvaaket denne Mands Forholdsregler, men den
kan ikke taale, at en ny Krigsskueplads nur blir skaffet efter de engelsk-franske
Krigsdriveres Ønsker.
Den danske og den norske Regjering har siden Maaneder hat Beskjed om
disse Forsøk.
Likeledes er deres Holdning ingen Hemmelighed for den tyske Regjering. De er
hverken villige eller istand til at kunne yde en virksom Motstand mot det engelske
Indbrudd.
Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta Beskyttelsen av Danmarks og Norges Kongeriges Nøitralitæt
og værne den saalænge Krigen varer.
Det er ikke den tyske Regjerings Hensigt at skaffe sig et Støttepunkt i Kampen
1) Senere publiceret I Pressen I næsten snmme Form.
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1940. mot England, den har udelukkende det Maal at forhindre at Skandinavien blir Slagmark
for de engelske Krigsudvidelser.
Af denne Grund har stærke tyske Militærkræfter siden idag morges tat Besiddelse
af de vigtigste militære Objekter i Danmark og Norge. Over disse Forholdsregler
treffes der for Tiden Overenskomster mellem den tyske Riksregjering og den Kongelige
Danske Regjering. Disse Overenskomster skal sikre at Kongeriget bestaar videre, at
Hæren og Flaaten opretholdes, at det Danske Folks Frihet agtes og at dette Lands
fremtidige Uafhængighed fuldt ut sikres.
Indtil disse Forhandlinger er afsluttet, maa der ventes at Hæren og Flaaten har
Forstaaelse for dette, likeledes at Folket og alle kommunale Steder er fornuftige og
har god Vilje, slik at de undlater ,e nhver passiv eller aktiv Motstand. Den vilde være
uten Nytte og bli brudt med alle Magtmidler. Alle militære og kommunale Steder
anmodes derfor straks at opta Forbindelsen med de tyske Kommandører.
Folket opfordres til at fortsætte det daglige Arbeide og til at sørge for Rolighed
og Orden!
For Landets Sikkerhed mot engelske Overgrep sørger fra nu af den tyske Hær
og Flaate.
Den Tyske Kommandør

Kaupisch.
9.-4.

Memorandum fra den tyske Regering til den danske og den norske Regering.
Den tyske Regering har tilstillet den norske og den danske Regering følgende
Memorandum:
Mod det tyske Folks og dets Regerings oprigtige Ønske om at leve i Fred og
Venskab med det engelske og det franske Folk, og til Trods for, at der ikke fandtes
nogen som helst fornuftig Grund til en gensidig Strid, har Magthaverne i London og
Paris erklæret det tyske Folk Krig. Ved at slippe denne Angrebskrig løs, en Angrebskrig, der er rettet mod det tyske Riges Bestaaen og det tyske Folks Eksistens, og
som de har forberedt i lang Tid, har England og Frankrig ogsaa aabnet Søkrigen
mod den neutrale Verden. Idet de til at begynde med med fuldstændig Foragt for
Folkerettens mest primitive Regler har forsøgt at rette Sulteblokaden mod tyske
Kvinder, Børn og Oldinge, underkaster de samtidig de neutrale Stater deres hensynsløse Blokade-Forholdsregler.
Den direkte Følge af disse af England og Frankrig indførte folkeretsstridige
Kampmetoder, som Tyskland maatte møde med sine Forsvars-Forholdsregler, var den
alvorligste Fortræd for den neutrale Skibsfart og den neutrale Handel. Derudover har
denne engelske Optræden tilføjet Neutralitets-Begrebet som saadant et tilintetgørende
Slag. Tyskland paa sin Side har alligevel bestræbt sig for at opretholde de Neutrales
Rettigheder ved at søge at begrænse Søkrigen til de mellem Tyskland og dets Modstander liggende Havomraader. Heroverfor er England i den Hensigt at vende Faren
bort fra sine Øer og samtidig at hindre Tysklands Handel med den neutrale Verden
mere og mere gaaet over til at føre Søkrigen ind i de Neutrales Farvande.
Som et Led i denne ægte britiske Søkrigsførelse har England i stadig stigende
Grad og under flagrant Brud paa Folkeretten foretaget krigeriske Handlinger til Søs
og i Luften, ogsaa i Danmarks og Norges Territorialfarvande og Højheds-Omraader.
Tyskland har forudset denne Udvikling fra Krigens Begyndelse. Det har ved sin indre
og ydre Erhvervspolitik forstaaet at hindre det britiske Forsøg paa en Sulteblokade
mod det tyske Folk og Standsningen af den tyske Handel med de neutrale Stater.
Dette bevirkede i de sidste Maaneder, at det fuldstændige Sammenbrud af den
britiske Blokadepolitik traadte stadigt tydeligere frem. Denne Udvikling samt Haabløsheden ved et direkte Angreb paa de tyske Vestbefæstninger og den i England og
Frankrig stadig tiltagende Bekymring for de resultatrige tyske Modangreb til Søs og
i Luften, har i den sidste Tid i forøget Omfang ført til, at de to Lande med alle Midler
forsøger at foretage en Omlægning af Krigsskuepladsen til det neutrale Fastland i og
udenfor Europa.
At England og Frankrig herved i første Række tager Sigte paa de smaa euro-
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pæiske Staters Territorier, svarer til britisk Tradition, og er en Selvfølge. Ganske 1940.
aabenlyst har de engelske og franske Statsmænd i de sidste Maaneder proklameret
Krigens Udvidelse til disse Omraader som den strategiske Grundtanke i deres Krigsførelse. Den første Lejlighed hertil frembød den russisk-finske Konflikt. Den engelske
og den franske Regering har fuldt offentligt udtalt, at de havde til Hensigt med militære Styrker at gribe ind i Konflikten mellem Sovjetunionen og Finland, og at de
agtede i denne Hensigt at benytte de nordiske Staters Omraade som Operationsbasis.
Kun den hurtige Fredsslutning, som skete i Norden tværtimod deres Ønsker og Forventninger, har hindret dem i allerede dengang at udføre denne Beslutning.
Naar de engelske og franske Statsmænd bagefter har erklæret, at de havde ønsket
at gøre Aktionens Gennemførelse afhængig af de interesserede nordiske Staters Billigelse, er dette en grov Usandhed. Rigsregeringen er i Besiddelse af det dokumentariske Bevis for, at England og Frankrig i Fællesskab har besluttet i givet Tilfælde
at gennemføre Aktionen gennem de nordiske Staters Omraade ogsaa mod disse Staters
Vilje.
Men det afgørende er følgende: Af den franske og den engelske Regerings Holdning før og efter den sovjetrussisk-finske Fredsslutning og af det Materiale, som
Rigsregeringen har foreliggende, fremgaar klart, at Beslutningen om at bringe Finland Hjælp mod Russerne derudover endnu skulde tjene yderligere Planer. Det Maal,
som England og Frankrig herved forfulgte i Skandinavien, var og er følgende:
1) Ved Besættelse af Narvik at afskære Tyskland fra de nordlige MalmtilfØrsler og
2) ved denne Landsættelse af engelsk-franske Stridskræfter i de skandinaviske
Lande at oprette en ny Front for at kunne angribe Tyskland i Flanken fra Norden.
Herunder skulde Nordens Lande tjene som Krigsskueplads for de engelsk-franske
Tropper, medens der ifølge gammel engelsk Tradition var tiltænkt de nordiske Lande
Overtagelsen af Rollen som Hjælpe- og Lejetropper.
Da denne Plan først var blevet krydset ved den russisk-finske Fredsslutning, fik
Rigsregeringen stadigt klarere Kendskab til, at England og Frankrig foretog bestemte Forsøg paa straks at virkeliggøre deres Hensigter i anden Form.
I den stadige Trang til at forberede en Intervention imod Nord har da ogsaa den
engelske og franske Regering i de sidste Uger ganske aabenlyst proklameret den
Thesis, at der ikke maatte findes nogen Neutralitet i denne Krig, og at det var de
smaa Landes Pligt at deltage aktivt i Kampen mod Tyskland. Denne Thesis blev forberedt ved Vestmagternes Propaganda og understøttet ved stadigt forstærkede politiske Forsøg paa Tryk mod de neutrale Stater.
De konkrete Efterretninger om Vestmagternes forestaaende Landgangsforsøg i
Skandinavien hobede sig i den sidste Tid stadigt mere og mere op, men hvis der overhovedet endnu kunde bestaa den mindste Tvivl om Vestmagternes endelige Beslutning om Intervention i Norden, er den blevet endeligt fjernet i de sidste Dage: Rigsregeringen er kommet i Besiddelse af uigendrivelige Beviser for, at England og
Frankrig agtede allerede i de allernærmeste Dage overraskende at besætte bestemte
Omraader af de nordiske Stater.
De nordiske Stater paa deres Side har ikke blot ikke ydet den mindste Modstand
mod Englands og Frankrigs hidtidige Overgreb, men stedse fundet sig i de alvorligste
Indgreb i deres Højhedsrettigheder uden tilsvarende Modforholdsregler. Rigsregeringen maa derfor antage, at den kgl. novske Regering ogsaa vil indtage samme Holdning
overfor Englands og Frankrigs nu planlagte og for deres Virkeliggørelse staaende
Planer, men selv om den kgl. norske Regering skulde ville træffe Forholdsregler, er
Rigsregeringen klar over, at de no11ske militære Kræfter ikke vil være tilstrækkelige
til med Held at kunne træde op mod de engelsk-franske Aktioner.
I denne afgørende Fase af den det tyske Folk af England og Frankrig paatvungne Eksistenskamp kan Regeringen imidlertid ikke under nogen Omstændigheder
taale, at Skandinavien af Vestmagterne bliver gjort til Krigsskueplads mod Tyskland,
og at det norske Folk, enten direkte eller indirekte, bliver misbrugt til Krig mod
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1940. Tyskland. Tyskland har ikke til Hensigt uvirksomt at afvente en saadan VirkeliggØrelse af sine Fjenders Planer eller finde sig deri.
Rigsregeringen har derfor med i Dag indledet bestemte, militære Operationer,
der vil føre til Besættelse af strategisk vigtige Punkter paa norsk Statsomraade.
Rigsregeringen overtager dermed under denne Krig Beskyttelsen af Kongeriget
Norge. Den er fast besluttet paa fra nu af med sine Magtmidler at forsvare og definitivt sikre Freden i Norden mod ethvert engelsk-fransk Angreb. Rigsregeringen
har ikke ønsket denne Udvikling. Ansvaret herfor falder alene paa England og Frankrig. Begge Stater forkynder ganske vist hyklerisk Beskyttelse af de smaa Lande.
Men i Virkeligheden begaar de Vold mod dem i Haab om derved at kunne virkeliggøre
deres mod Tyskland rettede, dagligt mere og mere aabenlyst forkyndte Ødelæggelsesvilje.
De tyske Tropper betræder derfor ikke norsk Jord med fjendtligt Sindelag. Den
tyske Overkommando har ikke til Hensigt at benytte de af de tyske Tropper besatte
Punkter som Operationsbasis til Kamp mod England, saa længe det ikke bliver tvunget
dertil ved Englands og Frankrigs Forholdsregler.
De tyske, militære Operationer tilsigter udelukkende at sikre Norden mod den
planlagte Besættelse af norske Støttepunkter ved engelsk-franske Stridskræfter. Rigsregeringen er overbevist om, at den ved denne Aktion samtidig tjener Norges Interesser. Ved denne Sikring gennem den tyske Værnemagt giver de skandinaviske
Nationer den eneste Garanti for, at deres Lande ikke under denne Krig vil blive gjort
til Slagmark og til Skueplads for maaske overordentlig frygtelige Kamphandlinger.
Rigsregeringen venter derfor, at den kongelige norske Regering og det norske
Folk vil vise Forstaaelse for den tyske Aktion og ikke møde den med nogen Art af
Modstand. Enhver Modstand maatte brydes, og vilde af de indsatte tyske Stridskræfter blive brudt med alle Midler og kun føre til Blodsudgydelse, fuldstændig uden
Nytte.
Den kongelige norske Regering anmodes derfor om med største Skynding at
træffe alle Forholdsregler for at sikre, at de tyske Troppers Aktion kan ske uden
Gnidninger og Vanskeligheder. I Overensstemmelse med den Aand, der altid har raadet
i det gode tysk-norske Forhold, erklærer Rigsregeringen over for den kongelige norske
Regering, at Tyskland ikke har til Hensigt nu eller i Fremtiden at berøre Kongeriget
Norges territoriale Integritet og politiske Uafhængighed.
Et tilsvarende Memorandum er tilstillet den kongelige danske Regering.
(Cit. Berl. M<Yrg.)
9.-4.

Note fra den tyske Regering, overrakt sammen med ovenstaaende :M:emorandum.1 )
Rigsregeringen anmoder den kgl. danske Regering om omgaaende at træffe de i det
følgende anførte Forholdsregler:
1) Opraab fra Regeringen til Folk og Værnemagt om at afholde sig fra enhver
Modstand mod de tyske Tropper ved Besættelsen af Landet.
2) Befaling til den danske Værnemagt om at optage Forbindelse med de indryk1) Den danske Regerings Svar paa den tyske Note.
Herr Gesandt.
Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet nf de Dokumenter, De overmkte
mig I Morges.
Den har bemærket sig, at tyske Troppers Betrædelse af dansk Jord Ikke er sket I fjendtllgt Sindelag,
samt at den tyske Rigsregerlng Ikke gennem sine Forholdsregler har den Hensigt nu eller I Fremtiden
at antaste Kongeriget Danmarks territoriale Integritet eller politiske Uafhængighed.
Efter Modtagelsen nf denne Meddelelse har den danske Regering 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 denne Krænkelse nf Danmarks Neutralitet.
Modtag, Herr Gesandt, :Forsikringen om min udmærkede Hpjagtelse.
Til Hr. von Renthe-Fink
Tysk Gesandt
Kpbenhavn.

(sign.) P. Munch.
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kende tyske Tropper og om at træffe de paakrævede Overenskomster med de 1940.
tyske kommanderende Officerer. De danske Tropper vil faa Lov j;il at beholde
deres Vaaben i den Udstrækning, deres Opførsel tillader det. Til Tegn paa
Beredvillighed til Samarbejde maa det hvide Parlamentærflag vises Side om
Side med Nationalflaget paa de militære Anlæg, som tyske Tropper nærmer sig.
Forbindelseskommandoer vil være at udsende
a) til den Kommanderende over de i Hovedstaden indrykkende tyske Tropper
(Officerer af Hæren, Marinen og Luftvaabnet),
b) til de lokale Troppekommandanter.
Omvendt vil den tyske kommanderende Officer sende Forbindelsesofficerer
til de danske Overkommanderende.
Det er Forbindelseskommandoens Opgave at garantere et gnidningsløst Samarbejde og at forhindre Sammenstød mellem tyske og danske Tropper.
3) Overladelse i uskadt Stand af militære Indretninger og Anlæg, som af de tyske
Tropper anses for paakrævede til Sikring af Danmark mod en ydre Fjende,
ganske særligt Kystforsvarets Anlæg.
4) Meddelelse med nøjagtig Specifikation over eventuelle af den kgl. danske Regering udlagte Minespærringer.
5) Gennemførelse af fuldstændig Luftbeskyttelsesmørklægning af det danske Omraade fra den første Besættelsesdags Aften.
6) Uskadt Opretholdelse og Sikring af Driften af Trafikmidler, Trafikveje og Kommunikationsmidler.
Dispositionsoverladelse af Trafikmidler (Jernbanerne) og den indenrigske samt
Kystskibsfarten til de tyske Besættelsestropper i det Omfang, de bliver paakrævede for de tyske Troppers Opgave og deres Forplejning.
7) Forbud til alle Krigs- og Handelsskibe mod at forlade Havn for Udlandet samt
Startforbud for alle Aeroplaner.
Frigivelse af Skibsfarten til tyske Havne og neutrale Østersøhavne forbeholdes indtil videre.
8) Gennemførelse af foreløbig Spærring af Person- og Godstrafikken mellem Danmark og Sverige (Afbrydelse af Færgefarten). Genoptagelse af Trafikken og
Krav om Kontrol med denne forbeholdes indtil videre.
9) Opretholdelse af den eksisterende meteorologiske Tjeneste, hvilken skal stilles
til Raadighed for de tyske Besættelsestropper. Den offentlige Bekendtgørelse
af Vejrmeldingerne vil have at ophøre.
10) Spærring af ethvert Telegraf-, Telefon- og Postsamkvem over Havet med Udlandet. Telegraf-, Telefon- og Postsamkvem med Østersøstaterne vil være at
indskrænke til bestemte Ruter og skal kontrolleres paa Anfordring af Besættelsestroppernes Kommandant.
Det over England gaaende Telegraf- og Telefonsamkvem med Færøerne, Island
og Grønland vil ligeledes være at spærre,
11) Anvisning til Pressen og Radiofonien om kun at bringe militære Efterretninger
med Billigelse af de tyske Værnemagtskontorer. Dispositionsret til den tyske
Øverstkommanderende over Radiostationerne for Kundgørelse af denne.
12) Udførselsforbud for Krigsmateriel fra Danmark til Udlandet.
13) Formidlinger af alle de Opraab og Befalinger, som den danske Regering paa
Grund af foranstaaende Punkter maa udstede, maa, saafremt Radioen benyttes
dertil, først og fremmest ske med Anvendelse af Kode, hvi.lken Kode maa være
Tysklands Modstandere ubekendt.
Frigivelse af aaben Radioudsendelse over Radiostationern.~ forbeholdes indtil
videre Besættelsestroppernes Øverstkommanderende.
Oversættelse af Instruktion til de tyske Soldater om deres Opførsel i Danmark.
1) Ethvert Medlem af Værnemagten maa være klar over, at han ikke betræder
Fjendeland, men at Tropperne er rykket ind i Danmark til Beskyttelse af
Landet og til Sikring af dets Beboere. Følgende er derfor at iagttage.
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2) Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig
beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altsaa: Undgaa alt, hvad der kan
saare den nationale Ære.
3) Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Han afviser enhver Tvang og
enhver Underordnen. Han mangler Sans for militær Tugt og Autoritet. Altsaa: Spar paa Kommanderen, skrig ikke op, sligt fylder ham med Modvilje
og er virkningsløst. Oplys og overbevis paa saglig Maade. En humoristisk Tone
naar længst. Unødig Skarphed og Hovmestereren saarer Selvfølelsen og skal
undgaas.
4) Danskeren ejer megen Bondesnuhed, Forslagenhed, der grænser til U paalidelighed.
5) Danskeren er vindskibelig anlagt. Hans Interesser drejer sig væsentligt om
materielle Anliggender. Han føler særlig haardt enhver Begrænsning i sine
Behov. - A ltsaa: Undgaa saa vidt muligt Indgreb i den personlige Ejendom.
Selvtægt, Udskrivning og den Slags er forbudt.
6) Danskeren elsker et hyggeligt Hjemmeliv. Man vinder ham ved Venlighed, ved
smaa Opmærksomheder, ved Anerkendelse af hans Person.
7) Et Handelsfolk som det danske nærer engelske Sympatier. Det afskyr Krigen.
Der findes hos de Danske, med faa Undtagelser, ingen Forstaaelse for den
nationalsocialistiske Tyskers Maal. - Altsaa: Undgaa politiske Drøftelser.
8) Mange Danskere forstaar Tysk.
(Cit. De fem la11,ge Aar, 1945) .
De tyske Tropper skal anvende Rigskassekreditsedler som Betalingsmiddel.

De tyske Tropper anvender som lovligt Betalingsmiddel Rigskreditkassesedler
(RKK-Scheine). Disse har den samme Kursværdi som indenlandsk tyske Rigspenge.
Omregningen er altsaa følgende: 1 Rigsmark lig 2 danske Kroner. Enhver tysk Soldat
skal ved Indkøb til personlige Fornødenheder betale kontant. Indenlandske tyske
Rigspenge maa ikke modtages af tyske Soldater eller de tjenstlige Myndigheder. Kun
i Undtagelsestilfælde fremkaldt af den militære Situation, og hvor Hensyn til Troppernes Forsørgelse kræver det, er de militære tjenstlige Myndigheder berettigede til
at se bort fra Kontant-Betalingens Grundsætninger og berettiget til at kræve Ydelser
mod Modtagelsesbeviser (Empfangsbescheinigungen). De udstedte Beviser vil imidlertid hurtigst blive indløst.
(Cit. R.B.) .
11.-4. Udtaleh!e til Pressen af General von Kaupisch om Nødvendigheden af Besættelsen og
om Forhandlingerne med Kongen.
Den tyske Kommandant i Danmark, Flyvergeneral Leonard von Kaupisch, modtog
Torsdag paa Hotel d'Angleterre efter Indbydelse en Række Repræsentanter for den
tyske Presse, italienske og amerikanske Pressemænd, hovedsagelig Berlin-Korrespondenter, samt Repræsentanter for den danske Presse.
General von Kaupisch fremsatte bl. a. følgende Udtalelse om den tyske Besættelse
af Danmark:
Denne Operation er blevet os paatvunget af England, og fra mine Flyveres Nedkastning af Opraab kender De allerede vort Standpunkt og Førerens Beslutning om
straks at slaa til. Naturligvis var vi forlængst underrettede om Englands Hensigter,
og vi traf derfor vore Foranstaltninger med den Grundighed, der udmærker den tyske
Generalstab.
Naturligvis var det nødvendigt at hemmeligholde hele Foretagendet, der da ogsaa
kom som en fuldstændig Overraskelse, og det maa derfor betragtes som noget ganske
forstaaeligt, at der ved Indmarchen nogle Steder forefaldt Sammenstød, inden Ordren
om at standse Modstanden indløb fra den danske militære Overledelse. Rygterne om
Resultatet af disse uundgaaelige Sammenstød har imidlertid været ganske overdrevne,
fra en enkelt Side har man saaledes hørt om et Tab paa 5000 Mand. Det nøjagtige Tal
vil meget hurtigt blive opgjort og offentliggjort, men efter hvad der foreligger for
mig i dette Øjeblik, er Tabet omkring en halv Snes Danske og nogle Saarede og 1

TYSK STYRE OG TERROR

821

Dræbt paa tysk Side. Gud være lovet, for her var Blodsudgydelse jo under ingen om.: 1940.
stændigheder til nogen Nytte.
Vi er ikke rykket ind for at dræbe Danskere, men i Kamp mod andre, og dette
har den danske Regering ogsaa straks forstaaet. En Regering og en Konge, der, som
jeg forstaar, er meget populær, og jeg vil tilføje: En Befolkning, der har vist sig
overordentlig forstaaende.
Selv har jeg skarpt sagt til mine Tropper, at de i et venligtsindet Folk som det
danske skal opføre sig som mellem deres egne Landsmænd derhjemme. Jeg har saaledes
al mulig Grund til at tro, at den danske Regering vil forholde sig loyal, selv om den
naturligvis ikke kan gøres ansvarlig f or, hV'ad ganske enkelte maatte kunne finde paa.
For mit eget Vedkommende kan jeg sige: Mærker jeg en ukorrekt Optræden hos
nogen inden for mine egne Rækker, har jeg i Sinde at slaa til.
Kongen modtog mig i Dag, og vi var enige om alle Spørgsmaal vedrørende Danmarks Forhold til vore Tropper. Den danske Regering har jeg endnu ikke haft megen
Tid til at komme i Forbindelse med, men med den danske Hærs Ledere er ført Samtaler
som Soldat til Soldat. Jeg har Indtryk af, at Hæren og Marinen paaskønner, at den
beholder sine Vaaben, -0g jeg er overbevist om, at den vil forblive loyal.
Indmarchen foregik paa den Maade, at motoriserede Kolonner overskred den
danske Grænse paa to Steder, forskellige Afdelinger naaede Aalborg samme Dag,
efter en Dagsmarch paa 350 km. Samtidig gennemførtes to Pansertog fra Flensborg
og Tønder, og omtrent samtidig landsattes Tropper i Korsør, Nyborg, Gedser og
København.
Paa en Forespørgsel om Muligheden af privat Indkvartering, svarede Generalen:
Vi har ikke til Hensigt at lægge Mandskabet ud i Befolkningen, saa vidt muligt
vil vi klare os med de Kaserner og andre Lokaliteter, der er stillet til Raadighed.
Det gælder om, at Danmark under de nuværende Forhold kan komme til, i saa
vid Udstrækning som overhovedet muligt, at passe sit daglige, sædvanlige Arbejde.
(Cit. Berl. Morg. 12.-4.-1940) .
Dementi af Rygter om Indkaldelse af Danske til tysk Militærtjeneste, og Meddelelse
om Indførelse af gensidig Hilsepligt for danske og tyske Militære i Helsingør.
Kommandanten over de tyske Tropper i Helsingør, Hauptmann Voll, modtog i
Eftermiddag Pressen, som han bad om at medvirke til at fremme den gode Forstaaelse
mellem de tyske Soldater og den danske Befolkning ved at tage Livet af alle grundløse Rygter. Der gaar f. Eks. det Rygte, sagde Hauptmann Voll, at danske Soldater
og danske unge Mænd vilde blive indkaldt t il tysk Militærtjeneste. Det er baade et
ondartet og dumt Rygte. Jeg beder Dem erindre, at vi ikke engang har indkaldt
Czekerne til tysk Militærtjeneste. Kommandanten sluttede med at meddele, at for at
opnaa en kammeratlig Omgangsform med den danske Hær var der indført gensidig
Hilsepligt.

13.-4.

Forbud til Værnemagtens Medlemmer mod Køb af visse rationerede Varer (Kaffe, The,
Sukker og Alkohol).

16.-4.

(R.B.) .

(R.B.)

Den tyske Fører sender Kronprinsparret Lykønskninger i Anledning af en Prinsesses April
Fødsel.
(Der Norden, 1940, 5. Ausgabe). (Medio)
Meddelelse fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet om, at Telegram- og
Telefontrafik samt Brevpostforsendelser undergives Censur.1 )

23.-4.

(R.B.).

Gesandt von Renthe-Fink udnævnes til Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark. 24.-4.
(R.B.).
1) Se Afsnit A.
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1940. Meddelelse fra den tyske Værnemagt om, at Ansøgninger om Beskæftigelse frabedes.
30.-4.
Ritzau's Bureau er blevet anmodet om at udsende fØlgende:
De tyske Kommandoinstanser og Troppeafdelinger i Danmark har i den sidste Tid
faaet tilstillet et stort Antal Ansøgninger om Beskæftigelse af den mest forskellige
Karakter. Man beder om fremtidig at undlade at indgive Skrivelser af denne Art, da
de tyske militære Instanser ikke kan gøre Brug af saadanne Ansøgninger, hvor velmente de end maa være.
(Cit. R.B.).
30.-5. General von I{aupisch udtaler sig ved Afrejsen om Besættelsestroppernes Forhold til
den danske Befolkning og om Forholdet mellem Danmark og Tyskland efter Krigen.
General Leonhard Kaupisch, den tyske Værnemagts Øverstkommanderende i Danmark, blev i Gaar modtaget i Afskedsaudiens paa Amalienborg af Hans Majestæt
Kongen. I Formiddags var Repræsentanter for Pressen tilsagt til et Fællesinterview
i Generalens Hovedkvarter paa Hotel d'Angleterre. Han modtog Journalisterne i en
Sal, hvis Vægge var smykket med Portrætter af oldenborgske Konger. Paa Kamingesimsen lyste hvide Kai Nielsen'ske Porcelænsfigurer.
General Kaupisch indledede med at fortælle, at han selv og Størstedelen af hans
Stab enten i Morgen eller i Overmorgen vilde forlade København. Tilbage vil kun
blive de Officerer, der er nødvendige for at føre Forretningerne videre. For Generalen
var Forholdene i København for rolige. Som Soldat ønskede han at være med der, hvor
det virkelig foregik, og han havde allerede for en Maaned siden anmodet sine Overordnede i Berlin om at maatte blive sendt til Kampzonen i Vesteuropa ...... thi han
vidste, at det snart maatte komme til at brænde løs der. Dog havde Tyskernes Blitztempo overrasket ogsaa ham. Han havde ikke tænkt sig, at Begivenhederne kunde
udvikle sig med en saa rivende Fart, som de sidste Uger havde lært os.
- Jeg tror (sagde General Kaupisch), at det danske Folk efterhaanden vil forstaa
Kong Christians Klogskab og indse, at den Maade, hvorpaa Landet modtog Besættelsen,
var den eneste forsvarlige. Jeg ved, at en Del af Folket, og navnlig Hærens Officerer,
er dybt bedrøvede ...... ogsaa, at der rettes Bebrejdelser af alle Slags mod Regeringen.
Det er et indre Anliggende, som ikke vedkommer os. Men naar man hører, hvad der i
Øjeblikket sker omkring Kanalhavnene ...... Bomber paa 2000 Kilogram, Brandbomber
i Tusindvis . . . . . . saa vil man vel efterhaanden fatte, hvad Danmark er blevet skaanet
for.
Generalen talte med bidende Ironi om den uhørte Grundighed, hvormed Englænderne ødelagde deres Venners og Forbundsfællers Land. Saaledes vilde det ogsaa
være gaaet her, hvis '!Ji ikke rettidig var kommet og havde forhindret det!
At Forholdene i Danmark ikke længer er saa nemme og bekvemme som i Fredstid ...... det er klart! Men det er nu engang de uundgaaelige Følger af store Magters
OpgØr. Derved lader sig intet ændre. Jeg har fra Kongen og andre Danske hørt, at
mine Folk opfører sig korrekt, saadan som jeg Ønsker, at tyske Soldater skal opfØre sig,
og det vil de blive ved med. Tyskfjendtlige Godsejere udenfor København, der blev
nødt til paa deiies Landejendomme at modtage Batterier eller mindre Afdelinger i
Indkvartering, erklærede i flere Tilfælde efter nogle Dages Forløb, at Folkene var jo
ganske flinke, og at de godt kunde blive!
Saa smertelig end Besættelsen maatte forekomme det danske Folk, saa var den
dog (erklærede Generalen) en militær Npd'!Jendighed. Med hensynsløs Oprigtighed udtalte han, at Tyskland var i Besiddelse af Reserver, soon muliggjorde en Besættelse
af alle de Steder, der truede Rigets Eksistens, og han haabede paa, at Folket maatte
være fornuftigt nok til at finde sig i det uundgaaelige. Overfor H . M. Kongen havde
han udtrykt sin oprigtige Sympati med den danske Nation, og han satte sin Lid til,
at Forholdet meHem Tropper og Menigmand maatte vedblive med at være korrekt.
Til Pressen udtalte han Ønsket om, at den gennem sit Arbejde maatte bidrage til, at
Fornuften beholdt Overtaget . . . . . . det vilde være i Overensstemmelse ogsaa med de
Opfordringer, der fra Dynastiets og Regelingens Side er rettet til det danske Folk.
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Skulde mod Forventning radikale Nationalister forstyrre Roen, vilde Værnemagten
sætte haardt imod haardt.
Der forestaar i hele Europa utvivlsomt en Omvæltning. England vil komme til
at gaa stærkt svækket ud af Krigen. Danmarks Handel gik tidligere mod England,
og med Pengene for de leverede Varer fulgte Sympati. Vi Tyskere forlanger ikke
Sympati. Men vi vil gerne have, at De skal forstaa vort Standpunkt. Om England efter
Krigen atter kan blive en god Aftager . . . . . . det bliver Deres og Englands Anliggende.
Men den geopolitiske Situation henviser utvivlsomt Danmark til Na}joen mod Syd,
hvor der ogsaa vil blive skabt Muligheder for Handelsudveksling og dermed nyt Liv
for danske Erhverv.
Generalen sluttede med at udtrykke gode Ønsker for Danmarks og det danske
Folks Fremtid.
(Cit. Berl. Morg. 31.-5.-1940).

1940.

Ung Dansker idømmes 6 Aars Fængsel af tysk Krigsret.1)
De tyske Besættelsestropper har for Krigsret behandlet en Sag mod en Smedelærling Aage Vagn Paulsen for et alvorligt Forsøg paa at forøve Skade paa Luftbeskyttelsesmateriel i Københavns Lufthavn.
Krigsretten dømte den Anklagede, der havde aflagt Tilstaaelse, og som i og for
sig var strafskyldig til Dødsstraf, til 6 Aars Fængsel.
I Domsbegrundelsen henvises der til, at man trods Forbrydelsens alvorlige Karakter
saa bort fra at anvende Dødsstraf, fordi den 17-aarige Anklagede efter sin aandelige
og moralske Udvikling ikke kunde anses for fuldtud ansvarlig.
Dommen er blevet gjort retskraftig af den Øverstkommanderende for de tyske
Tropper i Danmark.
{Cit. Nationaltid. 2.-6.-1940).

1.-6.

Generalløjtnant Liidke udtaler ved Tiltrædelse som Værnemagtskommandant i Danmark
Ønske om, at Forholdet mellem Besættelsesmagt og Befolkning maa blive bedst muligt.
Flyver-General Kaupisch's Efterfølger som Øverstbefalende for de tyske Tropper
i Danmark, Generalløjtnant Lildke, modtog i Dag den danske Presses Repræsentanter
og herværende tyske Korrespondenter i Hovedkvarteret paa Hotel d'Angleterre, hvor
Generalen fremsatte en personlig Erklæring om sin forestaaende Virksomhed i Danmark.
Overfor Presserepræsentanterne oplyste Genero.llØjtnant Liidke, at han i Gaar
havde været i Audiens hos Hans Majestæt Kong Christian. Naar Kommandanten i Dag
skulde sige et Par Ord til Pressen, gik hans Tanker uvilkaarligt til en smuk Junidag
som i Dag - paa hvilken han første Gang som ung Officer var kommet til Danmark
og havde lært København - ,,denne vidunderlige By" - at kende. Disse lykkelige
Dage fØr Verdenskrigen havde han bevaret i uudslukkelig Erindring.
Kommandanten mindedes kort de europæiske Begivenheder siden da og tilføjede, at
man maatte forstaa, det var ham en stor personlig Glæde at overtage Posten i København. Forinden havde han gjort Bekendtskab med Generalkonsul Yde i Hamborg, en
Mand af ualmindeligt Format, og dennes elskværdige Frue, hvilket havde været ham
en særlig Glæde.
Hvad Kommandantens Embede i København angik, da erklærede han, at han herom
kun havde eet at .sige: nøjagtig hvad hans Forgænger havde fremhævet saavel ved sin
Ankomst som ved sin Afsked. Det vilde være hans Bestræbelse og hans Opgave at fortsætte Udbygningen af et harmonisk Forhold mellem de tyske Tropper og den danske
Befolkning, og hvor dette ikke findes, da at knytte Baand imellem Parterne. Det var
hans Ønske, at Tropperne skulde være den mindst mulige Belastning for de Enkelte
som for Almenheden i Landet. Fra Værnemagtens Side vil alt blive sat ind paa at
aflaste Trykket saa vidt gørligt. Man ventede da, at disse Bestræbelser blev forstaaet
og Nødvendigheden af de Ordrer, Værnemagten havde at følge, blev indset. Hvad
1) Han havde p1111 Kastrup Fl:vveplads forspgt at tlll!gne sig et ubevogtet tysk Mnsklngevær.
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Kommandanten indtil nu havde set og oplevet, bestyrkede ham i den Opfattelse, at
man kunde imødese den kommende Tid i Danmark med Ro. Grunden er lagt for et
almindeligt Samarbejde.
Den klare og nøgterne Forstaaelse, fortsatte Kommandanten, som Kongen havde
vist, sparede Folket for Blod og Lidelser.
Under Audiensen i Gaar havde Generalløjtnant Liidke haft den Glæde at lære
Kronprinsen at kende og at blive forestillet for Hendes Majestæt Dronningen.
Kommandanten nævnede de udenlandske Efterretninger og forsikrede om, at de
Meddelelser, der udsendtes fra den tyske Overkommando, var klare, ægte og sande.
Troen til egen Kraft og Vilje, til Standhaftighed vil bringe Tyskland den endelige
Sejr, fremhævede Generalen; denne Kraft har en preussisk Konge en Gang indblæst i
sit Folk, og Føreren har vakt den til nyt Liv.
Generalen erklærede endvidere, at han meget vel kendte de Sorger og Bekymringer,
der trykkede den danske Befolkning, og han erkendte, at det ikke var let at bære, men
han satte her over flor sin personlige Tro paa, at ogsaa i Danmark vilde en lykkelig
Tid paany oprinde og en sollys Fremtid være i Vente. Endnu en Gang medgav han sin
Forsikring om, at alle Hensyn vilde blive taget for at opnaa en harmonisk Forbindelse
mellem Værnemagten og Befolkningen, og han sluttede med Ønsket om, at Klarhed
og Kraft vilde præge Pressens Arbejde.
(Cit. Berl. Morg. 7.-6.-1940).

9.-7.

Rigsleder Alfred Rosenbergs Foredrag i Berlin om Nordens Stilling i det nye Europa.1 )
Nordens Stilling i det nye Europa under tysk Ledelse, som efter tysk Overbebevisning er Krigens sikre Resultat, blev for første Gang taget op til Behandling i
Dag. Det skete i et Foredrag, som Rigsleder Alfred Rosenberg i Aften holdt for de
udenlandske Journalister. Der er nu en Gang Forskel paa smaa og store Folk, sagde
han. Den Ligeberettigelse imellem dem, Folkeforbundet prækede, var falsk, den findes
ikke, de smaa maa i det nye Europa give sig under de stores Beskyttelse, og for Norden
maa dette ske i pangermansk Kammeratskab. I denne Forbindelse nævnte Rosenberg
Danmark, Norge og Sverige, men ikke Finland.
Tankegangen i Rigsleder Rosenbergs Foredrag - om hvilket det i øvrigt vides,
at det er godkendt paa højeste Sted - var følgende:
Den nationalsocialistiske Bevægelse har siden sin Overtagelse af Magten sat de
skandinaviske Folks Skæbne-Rum i Forgrunden blandt sine historiske og politiske
Tanker. For mange Nationalsocialister og for deres Venner i Norden var det ensbetydende med Værn af fælles kulturel Arv. Selv om politiske og sociale Opfattelser
og Systemer, der i Tyskland var overvundet af Revolutionen og Udviklingen, herskede
i Skandinavien, var Nationalsocialismen dybt overbevist om, at de beslægtede Folk
havde en fælles Opfattelse af Karakterproblemer og Skæbneproblemer. Derfor vilde
der blive fundet nye Veje og Midler, som henover tilgroede Følelser og Tanker vilde
kalde de Kræfter, der oprindelig var beslægtede, frem til nyt Liv.
Nationalsocialismen har - navnlig paa Stævnerne2 ) i Lybæk - bestræbt sig for
at indbyde stadig større Kredse af Skandinaver til at komme til Tyskland. Overalt
er Kunstnere, Forskere, Teknikere og Erhvervsmænd fra Skandinavien blevet modtaget
med stor Forstaaelse og Venlighed. Omvendt har mange tyske Kunstnere og Videnskabsmænd rejst i Norden.
Vi havde det Haab, sagde Rosenberg, at de personlige og kulturelle Bestræbelser
skulde bane Vej for politisk Forstaaelse og for dybere Erkendelse af det store germanske Skæbnefællesskab. Disse Bestræbelser var en Tid lang forgæves, fordi England
blot betragtede Europas Stater som Midler til at dække Ryggen paa sine egne grænseløse imperialistiske Bestræbelser.
Derfor kom det store Sammenstød med England, og idet Tyskland kom et britisk
Overfald paa Norge i Forkøbet, er de Begivenheder, der knyttede sig til den tyske
Indmarch i Danmark og Norge, allerede blevet Historie.
1) Et udfprligere Referat af Talen findes I >Der Norden<, 8. Ausgabe 1940.
2) Afholdtes af »Nordlsche Geaellschaftc . Se Afsnit E, Kap. 7 f.
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Paa en anden Maade, end vi alle tænkte, er SpØrgsmaalet om Skæbnefællesskabet
blevet rejst paany. Storbritanniens Blokade af Europa er et '!'egn paa dets uhemmede
imperialistiske Had til alle europæiske Nationers Livsbetingelser. Derfor kalder Blokaden paa al positiv Modstandslrnaft i de europæiske Folk. Selv om de sidste Maaneders Begivenheder hos mange kan have sløret Blikket for denne verdenshistoriske
Kendsgerning, saa eksisterer den for os alle, og i en eller anden Form maa den hjælpe
til at hidføre en varig Løsning, der tilfredsstiller alle.
Paa Stævnerne i Lybæk har jeg fremhævet, at Vesterhav-Østersø-Rummet og
Donau-Rummet en Gang maatte træde i gensidig levende Forbindelse Økonomisk og
kulturelt. Det er kun muligt over Tyskland. I Dag n,ØdvendiggØr Kendsgerningerne
ligefrem en Undersøgelse af alle Erhvervsmuligheder paa Europas Fastland for at
finde den Fomn, under hvilken Europas Folk kan ernære sig selv, maaske indtil videre
under Afkald paa ,mange Goder, der hidtil kom til Europa fra oversøiske Lande.
Situationen i Dag tvinger alle til paany at regulere deres Udførsel og at afveje alle
Muligheder for selv at afsætte deres Produkter i Europa. Tilsvarende maa de undersøge, hvad de hidtil har forsømt af Indførsel fra europæiske Lande.
Tysklands kæmpemæssige Kanalsystem mellem Vesterhav, Østersø og Middelhav,
Autostradaernes Net og Flyveforbindelserne er Udtryk for den nye Tids Nødvendighed,
som hedder kontinental-europæisk Inte:r,esseomraade. Det er Grundlaget for det samlede
kontinentale Skæbnefællesskab, indenfor hvilket det storgermanske Rum har en vægtig
Særopgave.
I dette kommende store kammeratlige Samspil mellem de europæiske Folk maa
det forstaas og oprigtigt al'erkendes, at der ud af Oplysningstiden og Romantikken
groede nationale kulturelle Bestræbelser ogsaa i de mindste Folk. Efterhaanden
gjorde de Krav paa egen statslig Tilværelse, og senere fordrede de Ret til at arbejde
paa lige Fod med Stormagterne, ja, at drive international Politik, Folkeforbundet var
Symbolet paa disse Bestræbelser. Talerne fra Paris og London smigrede de nyvalgte
Folk og de efter 1918 grundlagte Stater. Selv om England og Frankrig aldrig tænkte
paa at anerkende saakaldte smaa Nationer som ligeberettigede, lod de det dog se
saadan ud. Derved opstod en skæbnesvanger Tilstand. De smaa Stater overvurderede
fantastisk deres politiske Muligheder. I Dag er de af en europæisk Revolutions stormfulde Begivenheder blevet tvunget til at tage Hensyn til det virkelige Styrke/orhold.
Mangen vidtdreven Ærgerrighed er knækket; men hvis de, der har nydt godt af
1''o1keforbundstiden, ikke kan affinde sig med den Ordning, der nu baner sig Vej, vil
Historien dog gaa over til Dagsordenen.
Det er forstaaeligt, ja rigtigt, naar en lille Nation ikke vil lade sig styre af en
anden, der ikke er større. Derimod er vi af den Overbevisning, at en lille Nation intet
sætter til af sin Ære, naar den stiller sig under et helt stort Folks og et stort Riges
Beskyttelse.

1940.

Store Tanker sejrer kun i aandelig Kamp, og Livets Daad virkeliggØres ikke uden
Smerte. Vanskelighederne, der ligger foran os, er ikke principielle, men Problemer
om Opdragelse, og de kan løses. Store Beslutninger fattes ikke i den mætte Fredstid,
men i de store Kampes Epoker. Derfor falder den stor-germanske Sammenslutning
mellem Vesterhav-Østersø-Omraadets Folk i den største europæiske Revolutions Tid.
En Gang vil den Bevidsthed forene os alle, det haaber jeg, at det samlede germanske
Omraade nu efter 1000 Aars Forløb staar under en eneste fælles Skæbnes Vilje, der •
munder ud i Forsvar for hele dette Land, hvorfra Indogermanerne stammer.
(Cit. Berl. Morg. 10.-7.-1940).

Gesandtskaberne i Belgien, Nederlandene og Norge kaldes tilbage efter tysk Anmodning.
De konsulære Myndigheder overtager Gesandtskabernes Virksomhed.
Den tyske Regering har overfor den danske Regering saavel som overfor de andre
Regeringer, der er diplomatisk repræsenterede i Belgien, Nederlandene og Norge fremsat Anmodning om, at de paagældende Repræsentationer i Belgien, Nederlandene og
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Norge maa blive tilbagekaldt. I Overensstemmelse med dette Ønske vil de danske Gesandtskaber i Bruxelles, Haag og Oslo ophøre med deres Virksomhed fra den 18. denne
Maaned at regne, hvorefter Danmarks Interesser i nævnte Lande vil blive varetaget af
konsulære Myndigheder.
(Cit. R.B.) .

5.-9.

Interview med Oberstarbejdsleder Miiller-Brandenburg om Arbejdstjenesten.
Indenfor den tyske Arbejdstjeneste indtager Oberstarbejdsleder Hermann MullerBrandenburg en fremtrædende Stilling; vi har tidligere hørt ham i København, idet
han for godt to Aar siden talte paa Polyteknisk Læreanstalt om den tyske Arbejdstjeneste. I disse Dage er han her atter - efter at have gjort Felttoget i Vesten med.
Paa Spørgsmaalet, om den tyske Arbejdstjeneste da kunde direkte kopieres eller
indføres i andre Lande, protesterede Oberstarbejdslederen. ,,De maa ikke tro, jeg er her
for at indføre Arbejdstjeneste i Danmark." Tværtimod ligger det i selve Arbejdstjenestens Ide, at den er en national Institution, som enhver Nation maa udforme ud fra sin
Egenart, idet intet Steds findes der saa stærkt Udtryk for en Nations karakteristiske
Egenskaber som i dens Arbejdstjeneste, og saadanne Egenskaber hverken kan eller
skal kalkeres fra et Land til et andet. Arbejdstjenesten har ingen faste Love og Former,
kun maa det altid forstaas, at den er et Middel - ikke et Maal.
Den tvungne Værnepligt blev fra Spørgeres Side fremført overfor den tvungne
Arbejdstjeneste, men i Svaret understregede den tyske Gæst, at mens Værnepligten selvfølgelig taget principielt og altsaa i Fredstid - havde et hypotetisk fremtidigt
Maal: Fædrelandets Forsvar, saa havde Arbejdstjenesten sit Mani i Øjeblikket, i selve
det udførte Arbejde. Værnepligten opdrager Mennesket til at dØ for sit Fædreland,
Arbejdstjenesten opdrager derimod Mennesket til at arbejde for os med sine Lands-mænd.
(Cit. Berl. Morg. 6.-9.-1940).

12.-9.

Tysk Krav om, at Radiofoniens UdsendeJser om Aftenen skal standse Kl. 21.

(R.B.).
25.-9.

Dagsbefaling indeholdende Lykønskning til Kongens 70 Aars Fødselsdag.
Efter hvad Ritzau's Bureau erfarer, har den Øverstkommanderende for den tyske
Værnemagt i Danmark, General Liidke, i Dag udstedt følgende "Dagsbefaling til de
tyske Tropper i Danmark":
I Morgen, den 26. September, fejrer i København Kong Christian af Danmark sin
70 Aars Fødselsdag. I denne festlige Anledning udtrykker ogsaa den tyske Værnemagt,
der i Øjeblikket befinder sig i Landet, sin ærbødige Respekt for Kongen med de bedste
Ønsker for hans, hans Hus' og hans Folks fremtidige Velfærd.
(Cit. R.B.).

26.-9.

Hitler lykønsker Kongen paa 70-Aars Dagen.

(Der Norden, 1940, 10. Ausgabe).
3.-10. • Efter tysk Forlangende udtræder Handelsminister Christmas Møller af Regeringen.
19.-12. ,,Kieler neueste Nachrichten"s Angreb paa Christmas Møller og "Fædrelandet"s Kommentar hertil.
"Kieler neueste Nachrichten" har i en Artikel fra sin Berlin-Redaktion rettet et
Angreb paa Christmas Møller, der maa betegnes som det skarpeste og mest uforsonlige i den tyske Presse.
Grundlaget for Angrebet er selvfølgelig det berygtede Møde i Forum. Det tyske
Blad slaar fast, at Christmas Møller ved denne Lejlighed baade aabenlyst og indirekte
har rettet et hadefuldt og gement Angreb paa det national-socialistiske Tyskland. Det
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betegner i denne Forbindelse Christmas Møller som en Mand, der endog var Hr. Stau- 1940.
ning utaalelig og derfor maatte gaa af som Handelsminister.
Efter at have nævnt, at Stauning, samme Dag som Christmas Møller talte i Forum,
i en Tale indrømmede, at Danmark var et lykkeligt Land, og at Tyskland havde befriet
Danmark for det engelske KQntingenteringssystem, paaviser Bladet, hvorledes Christmas
Møller stik imod denne Fremstilling af Forholdene i sin Tale gav en bevidst falsk Fremstilling af Danmarks Handelsforhold til Tyskland. Det er dog især Christmas Møllers
frække Angreb paa National-Socialismen, som beskæftiger "Kieler neueste Nachrichten".
Det nævner, at den forhenværende Handelsminister har betegnet National-Socialismen
som en Lære, der knægter sine Tilhængere og berøver dem deres frie Vilje. Det fremhæver, at hans Angreb paa de danske National-Socialister har faaet et kraftigt Svar i
,,Fædrelandet", og det frabeder sig endeligt Hr. Christmas Møllers yderligere Uforskammetheder mod den tyske National-Socialisme.
Efter at have antydet, at Chrismas Møller ente;n betalt eller af egen Drift optræder
som Churchillls Talerør, udtaler det tyske Blad Haabet om, at dette maa fremkalde den
passende Reaktion i Danmark.
,,Kieler neueste Nachrichten" hilser med Tilfredshed den Kendsgerning, at "Fædrelandet" har stemplet Christmas Møller som det danske Folks Fjende. Det eftersøger nu
Hr. Staunings Reaktion overfor Fænomenet Christmas Møller og udtaler sin Forundring
over, at man endnu ikke har sendt Christmas Møller derhen, hvor han hører hjemme,
og at Regeringen Stauning endnu ikke har taget Afstand fra hans Ytringer.
"Det. nytter ikke noget", fastslaar Artiklen, ,,at Stauning paa samme Tid har
holdt en Tale, der viser, hvor forløjet Christmas Møllers Fremstilling var, naar han
iøvrigt stiltiende tolererer saadanne Paastande".
"Kieler neueste Nachrichten" slutter med at anbefale, at man i København gør kort
Proces med saadanne Fredsforstyrrere som Christmas Møller, der faar deres Meninger
og Paroler fra England, og det gentager sit Forslag om at befordre Christmas
Møller derhen, hvor han øjensynligt befinder sig bedre end i Danmark, nemlig til
England, hvor han vil finde en Kreds af Ligemænd - de evigt fortidige, der intet
vil lære, og som allerede er tynget ned af Forbandelsen fra de Landsmænd, som de
har forraadt.
Peter J erndorff Jessen.
,,Hamburger Tageblatt" om Kritik af Stauning-Regeringens Modarbejdelse af de danske 27.-12.
Nazister.
Man kan ikke af Stauning som Socialdemokrat og af dem, der støtter ham, vente,
at de ikke skal tage Kampen op mod deres indrepolitiske Modsigere. Os forekommer
det blot, at de henlægger denne Kamp til et meget farligt Terrain. Deres Hensigt og
deres politiske Taktik er tydelig: Idet nemlig Tyngdepunktet af deres Stridigheder
falder paa det udenrigspolitiske Omraade og finder Udtryk i spidse Bemærkninger
overfor Riget, ønsker de at kompromittere de danske Nationalsocialister. De vilde
gerne tage Begreberne Fædrelandskærlighed og Frihedsvilje i Arvepagt og derved paa
Forhaand frasige de danske Nationalsocialister Fædrelandskærlighed. Denne temmelig
mærkværdige Metode til at afsløre Manglerne ved en parlamentarisk Statsførelse turde
vanskelig være i en god Nabopolitiks Aand.
(Cit. Berl. Morg. 28.-12.-1940).
,,Berliner Borsen Zeitung" om evt. Omdannelse af den danske Regering.
Korrespondenten telegraferer, at Forsøgene paa at bringe Klaring i Forholdene i
dansk Politik fortsættes baade i Ministertaler og i Pressen. Det er karakteristisk for
den Uklarhed, der stadig hersker, at der fremdeles er særdeles megen Tale om at bevare
Landets Frihed, som overhovedet ikke er truet det mindste. Man er helt optaget af
at forsvare Systemet i Stedet for at lægge beslutsom Haand paa de praktiske Opgaver
for at fjerne de Misforstaaelser, der er farefulde og synlige for alle, og de Modsæt-
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ninger, som findes i den dansk-tyske Opfattelse af de nærmestliggende praktiske Opgaver: Den loyale Opfyldelse af den danske Regeringserklæring af 8. Juli 1940, der
gælder en økonomisk og politisk Nyorientering, og Nødvendigheden af al tænkelig Oplysning for at skaffe Klarhed over de gensidige Maal og Forhold.
Fremdeles er der Brug for den praktiske Virkeliggørelse af Regeringens Erklæring,
hedder det i Telegrammet. Endnu staar tilbage den danske Regerings Beslutning om
at gøre Ende paa den hidtidige Tilstand ved den danske Radio, hvor der hersker et
Meningsdiktatur. Endnu har man ikke truffet Forholdsregler, som er egnede til at
modvirke det Stemningsmageri imod Tyskland, som griber om sig i Befolkningen, endnu
er Personer virksomme paa ledende politiske Poster, som paa Grund af deres partipolitiske eller publicistiske Virksomhed imod det nye Tyskland ikke er paa deres Plads i
en Tid med snævert dansk-tysk Samarbejde og Interessefællesskab.
Om disse Forhold drejer det sig. I første Linie, slutter Korrespondenten, er Spørgsmaalet om en Omdannelse af Regeringen nu til Drøftelse i København. En Del af det
danske Folk ser rigtigt og erkender, at den definitive Klaring af det dansk-tyske Forhold er Grundlaget for Danmarks hele Fremtid, men det er en ejendommelig Foreteelse,
at "Samlingsfronten"s danske Presse-Organer med Flid anstrenger sig for at forsikre
deres Læsere, hvor ringe dette Tal af godt underrettede dog er i Forhold til de mange,
som ikke kan gøre nok ud af Forherligelsen af det gamle System .og af Postulatet om
Uafhængighed, idet de afskræller Dagens virkelige Krav.
(Cit. Berl. Morg. 9.-1.-1941).

10.-1.

Efter tysk Forlangende nedlægger Christmas Møller sit Mandat som Medlem af Folketinget og fratræder sit Hverv som Forretningsfører for Det konservative Folkeparti.

8.-2.

Efter tysk Forlangende nedlægger Folketingsmand Hed toft-Hansen sit Hverv som For- ·
retningsforer for Socialdemokratiet, og Folketingsmand H. C. Hansen træder tilbage
som Partisekretær.

8.-3.

Udtalelse af Dr. Goebbels om Danmarks og andre besatte Landes Suverænitet.
Paa Forespørgsel om, hvorledes Rigsministeren saa paa de besatte Lande, og deres
Stilling til Tremagtspagten, svarede Dr. Goebbels, at de besatte Lande i denne Forbindelse ikke kunde betragtes som suveræne Stater og derfor ikke kunde foretage
Statsakter. Man vilde i Tilfælde af at disse Lande sluttede sig til Tremagtspagten fra
udenlandsk Side hævde, at dette kun skete under Anvendelse af Tvang fra tysk Side.
- Men der findes dog besatte Lande, der er suveræne?
At der med dette Spørgsmaal var tænkt paa Danmark, var Rigsminister Dr. Goebbels ikke et Øjeblik i Tvivl om, og hans Svar faldt da ogsaa omgaaende.
De hentyder dermed til Danmark - Danmark er et Land, i hvilket Tyskland af
militære Nødvendigbedsgrunde har maattet oprette Støttepunkter. Kun hvad angaar
disse Støttepunkter har Tyskland foretaget Indgreb i den danske Overhøjhed. Paa et
hvilket som helst andet Punkt og i en hvilken som helst anden Henseende har Danmark og den folkevalgte danske Regering den fulde og afgørende Indflydelse paa alle
Forhold, der vedrører Danmarks indrepolitiske Forhold og Landets Stilling overfor det
nye Europa. Derved adskiller Danmark sig fra andre Lande, i hvilke der staar tyske
Soldater.
(Her maa der, som Dr. Goebbels senere i anden Forbindelse gjorde opmærksom
paa, ses bort fra Lande som Rumænien og Bulgarien, hvor Indmarch af tyske Tropper
først fandt Sted efter disse Landes Tilslutning til Tremagtspagten og ifølge Overenskomster med disse Landes Regeringer).
Vi ønskede og havde helst set, at det samme havde været Tilfældet med Norge,
men der flygtede Regeringen og overlod Landet til sin Skæbne. Norge har en tysk
Rigskommissær, det har Danmark ikke.
(Cit. Aftenbl. 8.-3.-1941).
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Dr. Goebbe1s kommenterer Hitlers Udtalelse om besatte Landes Krigsindsats.
1941.
Efter Hitlers sidste Tale i Miinchen er det indenfor internationale Kredse i Berlin 8.-3.
ofte blevet drøftet, hvorledes Hitlers Udtalelse om, at han vilde sætte det halve Europa
ind i Krigen mod England, skulde opfattes. Dr. Goebbels afgjorde i Aftes enhver Diskussion om dette Emne ved at oplyse, at Hitlers Udtalelser ene og alene hentydede til
den europæiske Produktion og Økonomi i Krigens Tjeneste. Dr. Goebbels meddelte
videre, at der selvfplgelig paa ingen Maade var tænkt paa at sætte fremmede Tropper
ind i Krigen mod England. Noget saadant ligger forøvrigt den tyske Tankegang fjernt.
Det vil huskes, at Hitler selv ved tidligere Lejligheder har taget Afstand fra en saadan Tanke. Men nu satte altsaa Dr. Goebbels Bom for enhver videre Diskussion om
Fortolkningen af denne Sætning fra Hitlers sidste Tale.
(Cit. Aftenbl. 8.-3.-1941).
Efter tysk Forlangende afskediges Danmarks Gesandt i Washington, Minister Henrik 16.-4.
Kauffmann, i Anledning af Grønlandsoverenskomsten med U. S. A. af 9.-4.-1941.
Den tyske Presse-Attache, Dr. Mcissners Tale om den danske Presse til de danske Chefredaktører paa Hotel d'Angleterre, og hans Replik til Chefredaktør Steins Svar herpaa.1 )

25.-4.

Forbud mod kommunistiske Foreninger og kommunistisk Virksomhed.2 )

22.-8.

27.-8.
Officiøs tysk Kommentar til dansk Politik.
Sekretæren i "Vereinigung zwischen-staatlicher Verbande", Dr. M= Trebst, har i
"Niedersachsische Tageszeitung" skrevet en Artikel om Danmarks Holdning til det
nye Europa. De i Artiklen fremsatte Synspunkter kan betragtes som officiøse og har
derfor Krav paa særlig Interesse.
Efter at have gjort Rede for den nye danske Lov mod Kommunismen skriver Dr.
Trebst: ,,Med denne Forholdsregel har den danske Regering og den danske Folkerepræsentation paa entydig Maade bekendt sig til de Kræfter, der arbejder for en europæisk
Nyordning. Afbrydelsen af de diplomatiske Forbindelser med Sovjetunionen og Opstillingen af det til Kamp mod Kommunismen bestemte Frikorps "Danmark" har allerede ladet erkende, at man i København mere og mere er til Sinds at bryde med hin
Forgangenhed, der tidligere alt for ofte til Skade for egne Interesser har bragt Danmark i Modstrid med det tyske Fastland.
Den danske Statsminister Stauning nyder i Tyskland Ry som en reelt politisk
tænkende Statsmand. Man kan i denne Sammenhæng erindre om, at det var Stauning,
der den 18. Maj 1938 i en Tale paa Universitetet i Lund befattede sig med Planen om
et nordisk Forsvarsforbund, der skulde garantere Nordens politiske Uafhængighed
indenfor det europæiske Magtsystem. Stauning modsatte sig ved denne Lejlighed
kategorisk, at Danmark skulde spille Rollen som Nordens Lænkehund mod Syd. Den
danske Statsminister betegnede til de skandinaviske Aktivisters Fortrydelse Ideen om
et nordisk Forsvarsforbund som en Utopi.
Med den Opfattelse har det derefter senere været Statsministeren muligt for sit
Land, som det eneste i Norden, at afslutte en Ikke-Angrebstraktat med Tyskland. Med
denne Indstilling kunde den danske Statsmand ogsaa skride til Overvejelse af den
svære Afgørelse, der uden Tysklands Skyld og Vilje den 9. April blev forelagt det
danske Folk. Danmark er, selv om det ogsaa har tilstaaet det tyske Rige visse Fordele,
en Stat, der - vi lægger særlig Vægt paa at understrege dette Faktum - foretager
sine politiske Handlinger under fuld Udøvelse af sin Suverænitet. At man i København ogsaa bygger paa Overholdelsen af det tyske givne Ord er os bekendt - kun paa
dette Grundlag af gensidig Tillid er Behandlingen af de opstaaende Problemer mulig."
Videre hedder det i Artiklen: Forholdet til Tyskland er for Danmark af afgørende
1) Se Afsnit M I Knp. 1.
2) Se Afsnit A.
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Betydning. Det var derfor ikke blot en af Klogskab dikteret Handling, men simpelthen
en national Daad, da Erik Scavenius som ny Udenrigsminister efter det omdannede
Kabinets første Møde i Forstaaelse med de andre Ministre erklærede, at der med de
store tyske Sejre i Vest var frembrudt en ny Tid i Europa, der vilde drage en Nyordning i politiske og erhvervsmæssige Henseender under Tysklands Førelse med sig.
Det vilde være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt Samarbejde med Stortyskland.
Men vi er, skriver Dr. 'l'rebst, under alle Omstændigheder ikke saa naive at antage,
at der siden Afgivelsen af denne for dansk Statspolitik principielle Erklæring straks
er indtraadt en Tilstand af idel Fryd og Gammen. Vi ved tværtimod nøje, at England
endnu kan betjene sig af visse Kredse som Redskaber for sin Agitation. Men vi bemærker paa den anden Side ogsaa den ærlige Vilje hos de Danskere, der i Overensstemmelse
med Statsledelsens Maal ser en bydende Nødvendighed i Venskabet med Tyskland.
Saaledes betragter vi det heller ·ikke som noget Tilfælde, at det netop er den nu
60-aarige Justitsminister, tidligere Rigspolitichef Thune Jacobsen, der har ledet Aktionen mod Kommunisterne, hvis modbydelige Muldvarpearbejde han paa Grund af sin
lange Politivirksomhed har de bedste Forudsætninger for at følge og bedømme.
I Artiklen hedder det derefter: ,,Tysklands Fjender gør sig ofte Anstrengelser for
at vække det Indtryk, at det tyske Rige behøver Danmark som Objekt for en skruppelløs Udbytningspolitik." Især Ansvaret for de Vanskeligheder, der optræder i det danske
Erhvervsliv, tilskrives saaledes Tyskland, der foregives ikke at have nogen Interesse
i at yde Danmark erhvervsmæssig Støtte. Statsminister Stauning har den 1. Maj i Aar
klart anerkendt Tysklands store Anstrengelser for at efterkomme Danmark$ Krav om
Raastoffer og Brændselsstoffer.
Til Slut citerer Artiklens Forfatter Dagbladet "Børsen"s Bemærkninger om, at
"man kan ikke komme videre, saa længe de Planer, som man forbinder med Tanken
om det nye Europa, ikke har antaget konkrete Former, saaledes at man i Enkeltheder
kan tage Stilling til dem". Hertil bemærker Dr. Trebst: ,,Det nye Europa er ikke en
Kage, som man efter Behag kan udskære sig et Stykke af, naar den er godt bagt, eller
principielt sagt: Til det nye Europa maa man bekende sig, og det allerede, mens det
er under Bygning. Vi tror, at det er det danske Folks Ønske at være med paa Bygningen af den europæiske Fremtid."
(Cit. Berl. Morg. 27.-8.-1941).

6.-9.

Den tyske Rigsbefuldmægtigede rejser Krav om Bevæbning af danske Handelsskibe i
Nordsøfart. Fra dansk Side vægrer man sig under de paafølgende Forhandlinger ved at
imødekomme Kravet.

25.-9.

Dagsbefaling til de tyske Tropper i Anledning af Kongens Fødselsdag.
Efter hvad Ritzau's Bureau erfarer, har den Øverstkommanderende for den tyske
Værnemagt i Danmark, General Liidke, Onsdag udstedt følgende "Dagsbefaling til de
tyske Tropper i Danmark":
Den 26. September fejrer Kong Christian den Tiende af Danmark sin 71 Aars
Fødselsdag. De bedste Ønsker fra den tyske Værnemagt, der i Øjeblikket befinder
sig i Landet, ledsager den højtagtede Konge ind i det nye Aar.
Liidke,
General af Infanteriet.
(Cit. R.B.).

13.-10. Dr. Karl Megerle taler i Dansk-Tysk Forening1 ) om "Pressens Ansvar".
Vi tyske Pressemænd kender Pressefriheden, som den blev født af Liberalisme
og Individualisme i det 19. Aarhundrede, og vi kender Pressen som en organisk Funk1) Se Afsnit E Kap. 1 a. Til Stede var bl. a. Ministrene Soavenlus, Gunnar Larsen, Gesandt v.
Renthe-Flnk samt Generaldirektør Knutzen, der Indledede Mpdet.
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tion af Folkefællesskabet og Staten. Ligesaa berettiget og nødvendig den hidtidige 1941.
Pressefrihed engang kan have været, ligesaa vist har den historiske Udvikling i Mellemtiden ført den ud i det absurde. De Faktorer, hvoraf den var fremstaaet, er for
største Delen forsvundne, og andre er kommet i Stedet, som forandrer Begrebet Pressens Frihed og Ansvarlighed.
Dr. Megerle indrømmede, at under visse Omstændigheder kunde Pressefriheden
være en forholdsvis uskadelig Ting. Naar derimod en Nation, naar hele Menneskeheden
kommer ud i en Krise, som rejser Spørgsmaalet om Liv eller Død, saa bliver Problemet
om Pressens Ansvar hævet op i et andet Plan.
Se Forskellen mellem det forbigaaende og det varige. Lad være med at forveksle
den tilsyneladende Uorden paa Byggepladsen med Størrelsen og Harmonien af den
Bygning, der skal rejses.
Rækkevidden af Sejren i Rusland er uhyre. Hvad der hidtil var organiseret til
ødelæggende Formaal mod Europa, bliver nu organiseret til Europas Genopbyggelse og
til Sikring af dets Eksistensgrundlag. Tyskland, Verdens mest geniale Organisationstalent, vil gøre dette Rum nyttigt for sig, for sine Forbundne og for de af Europas
Folk, der viser sig som paalidelige og bekræftende Medlemmer af Nyordningen. Intet
vil hindre os i at vinde dette Rum tilbage for den europæiske Fremtid, og denne Opgave angaar alle de europæiske Folk, som har erkendt, at deres Fremtid paa godt og
ondt hænger sammen med den europæiske Solidaritet.
Det er Pressens Opgave, sluttede Dr. Megerle, i dette Øjeblik og i denne Forstand
at føre an overfor Offentligheden, at gøre den bekendt med den store Sammenhæng,
at føre den og forme den og ikke at vente, indtil Begivenhederne er gaaet hen over
Hovedet paa Folket.
Førelse af F olket i udenrigspolitiske Anliggender hører i Dag til de vigtigste Opgaver. Netop fordi det er en saa ny og saa ubekendt Verden, vi staar overfor, og netop
fordi Tempoet tager saadan Vejret fra en, og fordi Virkningerne af den nuværende,
historiske Proces vil blive at spore direkte ud i Europas yderste Kroge, derfor maa
Pressen beslutsom og modig gaa til sit Arbejde. Gør i denne Forstand positivt og
beslutsomt Brug af den Pressefrihed, De nyder, og som netop derfor paalægger Dem
et ganske særligt Ansvar.
{Cit. R.B.).
Opfordring til Krigstjeneste fra det tyske Mindretals Partifører.
I "Nordschleswische Zeitung" retter det tyske Mindretals Partifører, Folketingsmand, Dyrlæge Jens Møller, Graasten, i Dag en kraftig Opfordring til den mandlige
Del af den tyske Folkegruppe af Aargangene 1902-1923 om at melde sig til frivillig
Krigstjeneste. Der henvises til, at der allerede i det tyske Vaaben SS som Frivillig
kæmper 900 tyske Nordslesvigere.
{Cit. R.B.).

1942.
18.-2.

Forundersøgelsen mod la Cour maa ikke kommenteres i Pressen.1 )

6.-3.

Minister von Renthe-Fink overbringer H. M. Kongen den tyske Rigskanslers Deltagelse
i Anledning af Statsminister Staunings Død.

4.-5.

Opfordring til frivillig Krigstjeneste paa Østfronten:
Det skal herved meddeles, at der paany er aabnet for Adgang til at melde sig som
Frivillig i Kampen mod Bolshevismen paa Europas Østfront. Det kan i den Forbindelse
oplyses, at over 3000 danske Mænd allerede deltager i den aktive Kamp.
Danske Mænd i Alderen 17-40 Aar kan melde sig og forvente Optagelse i SS
Division "Viking" eller i det af den danske Regering anerkendte Frikorps "Danmark",
der bliver sat ind i Kampen mod vor Kulturs Fjende.

6.-5.

1) Se nedenfor Afsnit M I Knp 1 herom og om Pressens Stilling under Besættelsen.
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Der ydes de Frivillige: Soldaterløn, Familieunderstøttelse, Husleje, Forsikringer,
m. v. Hovedkontoret for Hvervning, Rosenvængets Alle 32, København 0, giver alle
Oplysninger. Endvidere kan Tilmeldelse ske bos de over hele Landet oprettede Hvervekontorer.
I Medfør af den af den danske Regering i Forgaars fremsatte Erklæring, i hvilken
det hedder:
thi i Kampen mod Kommunismen drejer det sig om en fælles europæisk Interesse,
der berører alle Lande paa Kontinentet, skal vi opfordre den danske Ungdom til paa
Østfronten at yde sin Indsats i Kampen mod de nedbrydende Kræfter, der truer ogsaa
vort Fædreland.
København, den 6. Maj 1942.
Hovedkontoret for Hvervning af Frivillige.
(Cit. R.B.).

12.-5.

Udenrigsministeriets Pressebureau meddeler Redaktionerne, at Dommen over la Cour
foreløbig ikke maa gøres til Genstand for Omtale i Bladene.
(R.B.).

15.-5. Lykønskningstelegram fra den tyske Fører til H. M. Kongen i Anledning af 30-Aarsregeringsjubilæet.
(Der Norden, 1942, Nr. 6).
5.-9.

Meddelelse fra Waffen-SS om Orlov for Frikorps "Danmark"s Medlemmer.
Paa Grund af Frikorps "Danmark"s fremragende Indsats under de haarde Kampe
paa Østfrontens nordlige Afsnit, som fandt sit Udtryk i Tildelingen af 91 Jernkors
til danske Frivillige, bar Rigsføreren for SS tilstaaet Frikorps "Danmark" en 4 Ugers
Hjemmeorlov som en taknemlig Anerkendelse af den frivillige danske Indsats i den
fælles Kamp mod Bolsbevismen og for de germanske Folks frie Fremtid.
Frikorps "Danmark" ventes til København allerede Mandag eller Tirsdag og vil
(Cit. R.B.).
foreløbig gaa i Kvarter her i nogle Dage.

9.-9.

Tale af Brigadefiihrer Kanstein til Frikorps "Danmark" ved Paraden efter Korpsets
Ankomst til København.
Mænd af Frikorpset. Som Repræsentant for SS-Rigsføreren bringer jeg Jer en
Hilsen her i Jeres Hjemland, og samtidig byder jeg Jer hjertelig velkommen paa den
Øverstbefalende for de tyske Troppers og paa det tyske Riges Befuldmægtigedes
Vegne. SS-Rigsføreren har tilstaaet Jer denne Orlov paa Grund af Jeres særlige tapre
Indsats paa Østfronten i Kampen mod Bolshevismen.
Ugelange haarde Kampe ligger bag Jer. I har i Jeres hidtidige Indsats, der fandt
Sted i et af Østfrontens Brændpunkter, ydet noget fremragende. I har gennem Jeres
Offervillighed vist, at I er Jeres store Forfædre værdige, og at den gamle Vikingeaand endnu lever i hver enkelt af Jer. To af J,eres Førere, SS-Obersturmbannfiihrer v.
Schalburg og SS-Sturmbannfiihrer v. Lettow-Vorbeck og med dem mange af Jeres Kammerater har givet deres Liv i Kampen for Bolshevismens Tilintetgørelse. Vi vil i Dag,
hvor I atter er tilbage i Jeres Hjem efter Jeres første Indsats, i Tankerne dvæle
ved Jeres faldne Kammerater. (Her intonerede Orkestret "Ich hab' einen Kameraden").
Vi har mindedes de faldne Kammerater. De faldt alle som Soldater i Bevidstheden
om at være Medkæmpere i de germanske Folks Kamp mod den jødiske Bolshevisme.
Mange af Jeres Kammerater ligger endnu saarede i Lazaretterne og venter paa Helbredelse for igen at kunne vende tilbage til Frikorps "Danmark". Jeg ved, at hver eneste
af Jer vil være parat til at sætte Livet ind og om fornødent ofre det i en ny Indsats
for den evige Fortsættelse af det germanske Folks Liv og den germanske Kultur.
I har gjort Frikorps "Danmark"s Navn til et stolt Begreb, I har bidraget Jert
til Beskyttelse af Jeres Hjem, og I har forlenet Dannebrog med denne vældige Krigs
nye Vaabenære.
Til den Øverstbefalende for den tyske Værnemagt, Adolf Hitler, som har taget
Europas Forsvarskamp mod de ødelæggende Kræfter i sin Haand, har i aflagt jeres Ed,
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og I har været tro mod denne Ed. Men I er ogsaa blevet tro mod J ert Hjem og har
dermed vist, at I hører til dem, hos hvem den Erkendelse er trængt igennem, at der
nu ikke mere kan bestaa noget Modsætningsforhold mellem Danske og Tyske.
N aar I nu sammen med os tænker paa Føreren, under hvis Ledelse I har udøvet
Jeres stolte Vaabenbedrifter, saa gør I det tillige i den stolte Bevidsthed om, at I
har opfyldt Jeres Pligt mod Hjemlandet.
Vi hilser den Øverstbefalende for den tyske Værnemagt, Adolf Hitler, med et
nSieg Heil"."
(Cit. R .l;J.).

1942.

Dagsbefaling til de tyske Tropper i Anledning af Kongens Fødselsdag.
25.-9.
Efter hvad Ritzau's Bureau i Dag erfarer, har den Øverstkommanderende for den
tyske Værnemagt i Danmark, General af Infanteriet Liidke, i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag udstedt følgende Dagsbefaling til de tyske Tropper i Danmark:
Den 26. September fejrer Kong Christian X af Danmark sin 72 Aars Fødselsdag.
Maatte der blive forundt den højtagtede Konge megen Lykke og Sundhed i det kommende Aar.
(Cit. R .B.).
Den tyske Rigsbefuldmægtigede gør Forestillinger i Udenrigsministeriet paa Grund af 29.-9.
Kongens Takketelegram til Rigskansler Hitler i Anledning af dennes Lykønskning til
Kongens Fødselsdag.
Tysk Udtalelse om Danmarks Holdning, især ved Modtagelsen af Frikorps "Danmark". 7.-10.
BERLIN, Tirsdag.
Med Hensyn til de i Udlandet udbredte Rygter, som vil vide, at der er sket en
Tilspidsning af Situationen i Danmark, viser man i kompetente tyske Kredse den
største Tilbageholdenhed, men lader dog skinne igennem, at faktisk forløber i Danmark
ikke alt saaledes, som man skulde kunne have ventet paa Baggrund af den yderst korrekte Holdning, som alle tyske Instanser i Danmark viser - en Holdning, som endog
gentagne Gange er blevet anerkendt af den fjendtlige Presse.
I Wilhelmstrasse giver man Udtryk for den Opfattelse, at den i enhver Henseende
mønsterværdige Optræden af de i Danmark staaende tyske Tropper saavel som af
alle derværende tyske Militærinstanser og Myndigheder ikke har kunnet give Anledning til nogen som helst Klage, men at visse danske Kredse aabenbart har misforstaaet
denne Indstilling og troet, at de kan tillade sig en hel Del. I denne Forbindelse antydes
Hændelser, som er bekræftet af Øjenvidner, og som tillader at drage Slutninger om, at
visse danske Kredse har en Bedømmelse af Situationen, som maa forekomme mærkeligt
indskrænket. Fremfor alt har det, efter hvad man her erklærer, gjort et meget daarligt Indtryk, at de Danskere, der mod Øst har sat deres Liv ind som Frivillige i Kampen mod Bolschevismen, ved deres Hjemkomst er blevet mødt uden Agtelse, med Ringeagt og endog med Spot.
Saadanne Hændelser er, fremhæver man her, egnet til at forstyrre Atmosfæren og
faa Virkninger paa en eller anden Maade.
!øvrigt afholder man sig i kompetente tyske Kredse fra at beskæftige sig nærmere
med de mange Gisninger, som er udbredt i Udlandet.
(Cit. Pol. 7.-10.-1942).
12.-10.
Von Hanneken afløser Liidke.
Ritzau's Bureau erfarer i Dag:
Ifølge Anordning af Føreren, den Øverstbefalende for Værnemagten, er den hidtidige Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark, General i Infanteriet Liidke,
kaldt tilbage til Anvendelse andetsteds. Til ny Øverstbefalende har Føreren udnævnt
General i Infanteriet von Hanneken. General von Hanneken har for 10 Dage siden
overtaget sin Post.
(Cit. R.B.).
Landsretssagfører Karmark Rønsteds Tilbagetræden som Formand for Københavns 15.-10.
Borgerrepræsentation.
(R.B.).
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1942. Advarsel fra den tyske Værnemagt til Befolkningen om at standse paa Tilraab fra tyske
16.-10. Vagtposter.
Den tyske Værnemagt meddeler Fredag:
For at undgaa Episoder bekendtgøres følgende:
Vagtposter eller Patruljer tilhørende den tyske Værnemagt anraaber ukendte
Personer, der betræder disse Vagtposters og Patruljers Omraade, med et tydeligt
"Halt". De anraabte Personer maa herefter ufortøvet standse og øjeblikkelig følge de
Anvisninger, der maatte blive givet dem af de paagældende Vagtposter eller Patruljer.
Den, der ikke retter sig efter foranstaaende, udsætter sig for, at der øjeblikkelig
gives Ild.
5.-11. Dr. Best afløser von Renthe-Fink.
Som Efterfølger for den tidligere Befuldmægtigede for det tyske Rige, Gesandt
von Renthe-Fink, er den hidtidige Ministerialdirektør i det tyske Udenrigsministerium,
Dr. Best, blevet udnævnt som det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark. Den ny
Befuldmægtigede har den 5. November overtaget sine Tjenesteforretninger.
(Cit. R.B.).

23.-11. Forlangende fra General von Hanneken om forstærket Bevogtning af vigtige danske
Banestrækninger og Færgelejer.1 )
"Die Ueberpriifung der Bahnsicherungsmassnahmen auf den militarisch wichtigen
Transportstrassen, Fahrenanlagen und Hafen in Danemark hat nunmehr gezeigt, dass
das den diinischen Staatsbahnen zur Streckenbewachung zur Verfiigung stehende
Personal nach Meldung der hier unterstellten Transportdienststellen zahlenmassig
unzulanglich ist.
Ich bitte daher durch sofortigen allgemein verstarkten Einsatz an folgenden Hauptstrecken
1) Gedser-Kopenhagen-Helsingor,
2) Padborg-Fredericia-Aalborg-Frederikshavn,
3) Lunderskov-Esbjerg,
4) Fredericia-Nyborg,
5) Korsor-Kopenhagen,
einschl. Fiihrbahnhofe Gedser, Korsor, Nyborg und Helsingor, sowie an den Haupteinschiffungshiifen Aalborg und Aarhus, eine dauernde ausreichende Bewachung einzurichten, um wichtige Militar- und Nachschubtransporte auch in Zukunft hestens
zu sichern. Ausfall der Fiihranlagen kann zu empfindlichen Storungen filr den gesamten Nachschub filhren, da entsprechende Hilfsanlagen nicht zur Verfilgung stehen.
Es wird gebeten, das zur verstarkten Bewachung Erforderliche bei der diinischen
Regierung erwirken und das von dieser Veranlasste baldgefalligst hierher mir mitteilen
zu wollen."
(Git. Skr. af 24.-11 .-1942 fra Udenrigsmin. til Trafikniin. og Justitsmin.).
24.-11. Tyske Krigsretsdomme.
Fra ansvarlig dansk Side meddeles: To danske Statsborgere er den 18. November
1942 idømt henholdsvis 10 og 5 Aars Tugthus for at have uddelt kommunistiske Flyveblade, i hvilke den tyske Værnemagt paa Tysk opfordres til at rette Vaabnene mod
Foresatte, til at gøre Mytteri og til at nægte Militærtjeneste.
Dommene er afsagt af den tyske Krigsret, og Afsoningen, der skal finde Sted i
tysk Fængsel, er paabegyndt.
Strafbare Handlinger af denne Art, der er rettet mod den tyske Værnemagt, vil
medføre meget strenge Straffe, eventuelt Dødsstraf, og den, der foretager Sabotage
eller lignende Handlinger overfor den tyske Værnemagt, maa være forberedt paa de
alvorligste Følger.
(Cit. R.B.).
1) I Skrivelse af 7 .-11.-1942 forlangte General von Hanneken forstærket Bevogtning nf Kystbanen
Espergærde--Helslngpr, hvilke Foranstaltninger dog ophævedes en Uge efter.
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Meddelelse gennem Udenrigsministeriets Pressebureau om "Frit Danmark"s Virksom- 1942.
hed samt Arrestationen af Axel Larsen og Professor Ole Chievitz.1 )
(R.B.). 10.-12.
Det tyske Riges Befuldmægtigede udtrykker sin Deltagelse i Anledning af Tabene
ved det britiske Luftangreb.
Fra det tyske Riges Befuldmægtigede, Dr. Werner Best, modtog Statsminister
Erik Scavenius Torsdag følgende Telegram:
Jeg udtaler overfor den danske Regering og Byen København min oprigtige Deltagelse i Anledning af det smertelige Tab, som det meningsløse britiske Luftangreb
paa den aabne By København har forvoldt derved, at 7 danske Statsborgere blev dræbt,
af de saaredes Lidelser og Tabet af dansk Ejendom, og jeg beder Dem overfor de
direkte ramte at give Udtryk for min dybeste Medfølelse.
sign. Dr. Werner Best.
Statsminister Scavenius har telegrafisk takket Dr. Best.
(Cit. R.B.).

1943.
28.-1.

Meddelelse gennem Udenrigsministeriets Pressebureau om Arrestation af Biblioteksdirektør Dossing og Landsretssagfører Prytz samt Efterlysning af Professor Mogens
Fog og Redaktør Ole Kiilerich. Belønninger for Oplysninger, der kan føre til Paa(R.B.).
gribelse.1)

1.-2.

Det tyske Mindretal i Sønderjylland underkaster sig den lokale Mobilisering af alle
Kræfter i Tyskland.
Ifølge "N ordschles\\-igsche Zeitung" har det tyske Mindretal besluttet at underkaste
sig den lokale Mobilisering af alle Kræfter i Tyskland. Samtidig har Partiføreren,
Folketingsmand, Dyrlæge Møller, besluttet, at ogsaa Mindretallet vil deltage i den i
Tyskland foreskrevne Landesorg over Stalingrad, saaledes at alle tyske Foranstaltninger af underholdende Art bortfalder i det paagældende Tidsrum. Af de 25 Lærere
ved tyske Privatskoler i Nordslesvig, der som Frivillige deltager i Krigen, er 3 nu
faldet.
(Cit. R.B.).

5.-2.

Dr. Best udtaler ved en Reception 2 ) i Aarhus, at Tillidskrisen mellem Danmark og Tyskland er overvundet, men understreger, at Danmark maa forstaa Tysklands Kamp.

9.-2 .

Jeg har Forstaaelse for den danske Egenart og Indstilling, og den Politik, jeg
har ført gennem 3 Maaneder, er et Bevis for, at jeg har forstaaet noget af den danske
Mentalitet.
Dette Kendskab har jeg anvendt til Fordel for det Samarbejde mellem Danmark
og Tyskland, ved hvilket den Tillidskrise, som bestod mellem de to Lande, er blevet
saa vidt overvundet, at jeg - som De ved - i de sidste Dage ogsaa har optaget
Forbindelsen med Hans kongelige Højhed den danske Kronprins.
Men ogsaa jeg maa bede Danskerne om Forstaaelse for den Situation, det tyske
Folk befinder sig i, og for de uhørt vanskelige Opgaver, der er stillet det. Tyskland
fører en Kamp ikke blot for sit eget Land og Folk, men ogsaa for Europas Lande og
Folkeslag. I disse tunge Dage kan man se, hvilken uhyre Fare for alle Lande der
havde hobet sig sammen i Øst, og som er blevet standset af den tyske Værnemagt.
Hvad vilde der være blevet af Europa, hvis ikke denne Fare rettidigt var blevet erkendt af os.
Vi kan i denne Kamp ikke lade os opholde af ond Vilje indenfor Europa. Forstaaelsen heraf maa vi forlange af de øvrige europæiske Folk. Jeg forstaar, at det ikke er
lette Tider, Danmark maa igennem, men Danmark og Tyskland er sammenkædet
gennem en geografisk og historisk Skæbne. Vi er i den samme Baad, og ingen kan
staa af.
Men ogsaa udover disse Dage er vi overfor begge Folk ansvarlig for Forberedelsen
1) Se Afsnit B.
2) Arrangeret af >Dansk-tysk Selskab i Aarhus<. Om dette se Afsnit E Kap. 1.
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1943. af en bedre Fremtid. Det er Dansk-tysk Selskabs fortjenstfulde Opgave at forberede
en aandelig Indstilling overfor det fremtidige venskabelige og kammeratlige Samarbejde mellem Danske og Tyske.
(Cit. Jyllandsp. 10.-2.-1943).
15.-2. Det tyske Mindretals Fører om Mønstring af Aargang 1924 og Opfordring til den tyske
Folkegruppe om forøget Krigsindsats.
Det tyske Mindretals Fører i Nordslesvig, Folketingsmand, Dyrlæge Jens Møller,
Graasten, oplyste ifølge "Nordschleswigsche Zeitung" paa et Møde i Haderslev i Gaar,
at medens hidtil Aargangene 1909-23 af Mindretallets Ungdom er blevet opfordret
til som frivillige at melde sig under de tyske Faner, vilde nu ogsaa Aargang 1924
blive indkaldt til Mønstring. Folketingsmanden opfordrede i øvrigt kraftigt den tyske
Folkegruppe til en forøget Krigsindsats paa alle Omraader.
(Cit. R.B.)..
24.-2. Meddelelse gennem Udenrigsministeriets Pressebureau om Faldskærmsfolk samt
Offentliggørelse af en Række strenge Fængselsstraffe for illegal Virksomhed. 1 )
(R.B.).
27.-2. Meddelelse om Bombeeksplosion i Kolding, hvorved 4 tyske Kvinder saaredes. Færdselsforbud.
I Torsdags Aftes ved 20-Tiden eksploderede en hjemmelavet Bombe, der var henlagt udenfor Vinduet ind til Langstuen i Højskolehjemmet ud mod Graabrødrestræde,
og hvor den endnu ukendte Gerningsmand fik den til at eksplodere. Bomben ramte
Vinduet, saa kun Stumperne og enkelte Dele af Bombens Indhold spredtes i Værelset
og saarede nogle af de ca. 25 Damer, der sad i Stuen og spiste til Aften. 4 tyske
Kvinder blev lettere saaret, men det siger sig selv, at Begivenheden vakte Bestyrtelse.
Ogsaa blandt de mange af Byens Beboere, der paa denne Tid passerede forbi det befærdede Sted i Byen. Tilfældet forekommer ikke mindst alvorligt derved, at det er
det første Tilfælde af direkte Angreb paa Medlemmer af Værnemagten, og fordi det
nu netop gik ud over de 4 unge Damer, som blev saaret. Meget hurtigt blev Politiet
alarmeret, og der blev straks fra samme Aften dekreteret Færdselsforbud paa Gaderne
i Tiden mellem Kl. 19,30 og 6,30, men dette Færdselsforbud er ophævet fra og med i
Aften. Politiets Anstrengelser for at finde Gerningsmanden er endnu ikke kronedes
med Held, men Politimesteren har udsat en Belønning paa 10.000 Kr. for Oplysninger,
der kan føre til Paagribelse.
(Cit. R.B.).
9.-3.

Der etableres Kontor under Statsministeriet som Forbindelse mellem Ministeriet og den
(R.B.).
tyske Folkegruppe i Sønderjylland. 1 )

23.-3. Tyske militære Forholdsregler og delvis Udgangsforbud i Aarhus i Anledning af Atten(R.B.).
tat mod tysk Militærbarak.
24.-3.

Tysk Kommentar til Valget i Danmark.
Om Valgene i Danmark skriver "Deutsche diplomatisch-politische Korrespondenz":
I Danmark er Valgene ikke blot blevet gennemført fuldstændig uden Gnidninger,
men man er næsten fristet til at sige som under Fredsforhold. Derudover har der været
en Valgdeltagelse, som man næppe nogen Sinde før har set i dette Land. I hvert Fald
har Deltagelsen, efter hvad man hidtil har kunnet konstatere, ligget mellem 85 og
95 % mod 79 % ved Valgene i 1939. Dette Forhold har faktisk stor Betydning. da
den fjendtlige Propaganda først paastod, at Tyskland overhovedet ikke vilde tilstede
Afholdelsen af Valgene i Danmark. Da denne Forudsigelse viste sig at være urigtig,
paastodes, at Valgene af Befolkningen vilde blive følt som en Farce. Men netop den
store Deltagelse har modbevist disse Paastande, thi for et Marionetsystem vilde den
danske Befolkning ikke have præsteret et saadant Masseoppud.
Gennemførelsen af Valgene har vist, at den normale, i Forfatningen forankrede
1) Se Afsnit B.

TYSK STYRE OG TERROR

837

Regeringsvirksomhed fuldt ud kan gaa sin Gang i et Land, som tyske Tropper holder 1943.
besat. Regeringen Scavenius, som i Dag bærer Ansvaret for Varetagelsen af Danmarks
Styre, fik ved det overvældende Flertal, som opnaaedes af de Partier, der staar bag
ved den, det Vidnesbyrd, at det danske Folk staar bag denne og dens nyttebringende,
det dansk-tyske Forhold fremmende Kurs. Den eneste saakaldte danske Samlingsgruppe, der vilde yde Modstand mod et saadant forestaaende Samarbejde, har kun
opnaaet et meget ynkeligt Antal Stemmer.
Valgene har udover deres lokale Betydning vist Verdensoffentligheden, at Tanken
om og Muligheden for et enigt Samarbejde med Tyskland trods de fjendtlige Magters
Paastande og Intriger, absolut er levende og effektiv i Danmark. Medens de fjendtlige
demokratiske Magter - hvilket Begivenhederne i de Lande, de har besat, viser - kun
paa Skrømt lader de derværende Regeringer bestaa, og dette kun i det Øjemed, at de
skal lægges for Had for de vanskelige og ofte utaalelige Forhold, viser Danmarks
Tilfælde, at der, hvor Forholdene tillader det, i et af Tyskland besat Land kan bevares
Livs- og Forfatningsforhold, der ligefrem kan betegnes som svarende til Fredsforhold.
(Cit. Berl. Morg.).

Udtalelser af Dr. Best, fremsat overfor de københavnske Redaktører angaaende Pressens tyskfjendtlige Holdning. 1 )

16.-4.

(Berl. Aft;, 12.-5.-1943).

12.-5.

Domme ved tysk Krigsret for Sabotagebrand paa Stadion i Aarhus.
Den 27. Marts nedbrændte Tennishallen paa Aarhus Stadion, og det danske Politis
Undersøgelser viste, at det drejede sig om Brandstiftelse overfor den tyske Værnemagt, der benyttede Tennishallen. Som Gerningsmænd blev anholdt 4 ganske unge
Mennesker, to Lærlinge Hans Reinhold Petersen, født 6. Juni 1926, og Willi Hans
Clausen, født 4. Januar 1924, en Skoleelev Svend Rye Jensen, født 15. Februar 1926,
og en ung Arbejder Harry Ib Brønnum Jensen, født 10. Juni 1925. De havde sammen
planlagt Attentatet mod Tennishallen, som af den tyske Værnemagt blev benyttet til
Sovesal for Soldater. Hans Petersen og Willi Clausen foretog selv Brandstiftelsen,
medens de to andre i sidste Øjeblik fik Betænkeligheder. Tennishallen med alle de
Sengesteder, der var i den, nedbrændte fuldstændig.
Denne Brandstiftelse fandt Sted kort efter, at der havde været et Bombeattentat
mod en Barak, der ligeledes benyttedes af den tyske Værnemagt i Aarhus. Dette Bombeattentat medførte ingen materiel Skade, men foranledigede en Beslutning fra Politimesterens Side om at fastlægge Lukketiden til Kl. 20 og henstille til Befolkningen,
at Trafik paa Gaderne i Nattetimerne begrænsedes mest muligt, en Advarsel, som
altsaa ikke havde nogen Virkning paa de 4 unge Mennesker.
Som Følge af, at Sabotagebranden paa Stadion var rettet direkte mod tysk Værnemagts Ejendom og tilsigtede at forvolde den tyske Værnemagt Skade, har en tysk
Krigsret behandlet Sagen. Ved Dommen blev Willi Clausen, om hvem det er oplyst,
at han i Begyndelsen af Marts 1942 paa Aarhus Banegaard har tilegnet sig en Skrivemaskine fra den tyske Værnemagt, dømt til Tugthus i 8 Aar 4 Mdr., Hans Petersen
idømtes Fængsel i 5 Aar, de to andre, Svend Rye Jensen og Harry Brønnum Jensen,
der altsaa ikke havde deltaget i selve Brandstiftelsen, idømtes hver 1 Aar og 6 Mdr.s
Fængsel. Det meddeles yderligere, at man fra tysk Side under Hensyn til, at alle
de dømte er purunge Mennesker, er gaaet med til, at Straffuldbyrdelsen sker i en dansk
Straffeanstalt, saaledes at der altsaa ikke bliver Tale om de dømtes Overførsel til
tysk Tugthus.
(Cit. R.B.).

26.-5.

Dr. Best i Audiens hos Kongen paa Amalienborg.

Tysk Ultimatum til den danske Regering.
Midt i denne Uge blev Dr. Best kaldt til Berlin. Herfra vendte han tilbage Fredag
Aften den 27.-8.-1943 og overrakte den danske Regering følgende Ultimatum:
1) Se Afsnit M I Knp. 1.
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Den danske Regering skal straks erklære Undtagelsestilstand i hele Danmark.
Forbud mod at være mere end 5 Personer samlet offentligt.
Forbud mod Strejker og Understøttelser af saadanne.
Forbud mod Forsamlinger, saavel i lukket Rum som under aaben Himmel.
Færdselsforbud fra Kl. 20.30 Aften til Kl. 5.30 Morgen.
Restaurationerne lukkes KJ. 19.30.
Aflevering af Skydevaaben, som maatte bero hos danske Personer senest 1. September 1943.
Enhver Forulempelse af danske Personer, der maatte sympatisere med Værnemagten eller tyske Statsborgere, er forbudt.
Pressecensur under tysk Medvirken.
Oprettelse af Hurtigdomstole til Sikring af Forbudenes Overholdelse. Overtrædelse
trues med høje Straffe i Henhold til Bemyndigelseslovgivningen.
Sabotage og Besiddelse af Vaaben og Sprængstof samt Forulempelse af Værnemagten straffes med Døden.
(Cit. Lpbeseddel fra Studenternes Efterretningstjeneste).

29.-8.

Mini'steriet Scavenius træder tilbage. 1 )

29.-8.

Proklamation af militær Undtagelsestilstand i hele Danmark.
De sidste Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand
til at opretholde Ro og Orden i Danmark. De af fjendtlige Agenter fremkaldte Uroligheder retter sig umiddelbart mod den tyske Værnemagt. Jeg proklamerer derfor i
Henhold til Artiklerne 42-56 i Haager Landkrigsordningen 2 ) den militære Undtagelsestilstand i hele Danmark.
Med øjeblikkelig Varsel anordner jeg følgende:
1) Embedsmænd og Funktionærer ved de offentlige Myndigheder og Institutioner skal
loyalt fortsætte med at opfylde deres Embedspligter. De skal efterkomme de Anvisninger, som bliver givet af de indsatte tyske Myndigheder.
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 Frembud. Fra dette Tidspunkt er ogsaa enhver
Trafik paa Gaden forbudt.
4) Enhver Afbenyttelse af Post, Telegraf og Telefon er indtil videre forbudt.
5) Enhver Strejke er forbudt. Opfordring til Strejke til Skade for den tyske Værnemagt fremmer Fjenden og straffes i Reglen med Døden.
Overtrædelser af ovenstaaende Bestemmelser vil blive straffet ved de tyske Standretter.
Mod Voldshandlinger, Sammenstimlinger o. s. v. vil der hensynsløst blive gjort
Brug af Vaaben.
Enhver Borger i Danmark, som efterkommer denne paa folkeretligt Grundlag
hvilende Krigslov, tilsikres Personens og Ejendommens Beskyttelse i Henhold til Lovene.
Den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark.

29.-8. Tysk 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
1) Se Afsnit B, Side 217 .
2) Se Afsnit A, Side 107.
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kraftigste fordømmer de sidste Maaneders Udvikling. Regeringens Opraab, som Hans 1943.
Majestæt Kongen billigede, var forgæves.
Provokatører, oetalt 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 vanskeliggjorde 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 sympatiserer
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 e~en 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 landsskadelige
Sabotørers Ødelæggelser. Trods Kongens og Regeringens Opraab og Formaninger har
Sabotagehandlingerne stadig taget til og har efternaanden 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 Undtagelsestilstand
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 Interesse
- 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 Undtagelsestilstand over hele Danmark.
Den haarde Tid, som det danske Folk nu maa gen'nemgaa, 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 Ejendoms Ukrænkelighed indenfor Lovens Rammer.
Alle maa derfor følge de givne Anordninger og vise den lille Flok af Sabotører
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.
Dr. Best's Tale til Pressen.1 )

29.-8.

Plakat, opslaaet i Radiohuset, med Advarsel imod at begaa Sabotage.
Advarsel!
Enhver, der i Radiohuset begaar Sabotage ved at beskadige tekniske Installationer
eller misbruge sin Adgang til Mikrofonen, vil blive stillet for en tysk Krigsret.

29.-8.

Tysk Kommentar til Proklamationen af Undtagelsestilstanden, udsendt den 30. August
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

30.-8.

1) Se Afsnit M I Knp. 1.
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1943. hver enkelt. Vi vil derfor gøre klart for os, hvad en militær Undtagelsestilstand egentlig betyder. Den betyder, at den Øverstbefalende over de tyske Tropper overtager
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 gældende
Ret, og samtlige Myndigheder og Embedsmænd har at tage hans Anvisninger til Følge.
Det betyder naturligvis ikke, at alle bestaaende 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 "Undtagelsestilstand"
siger det, Undtagelsesbestemmelser, som kun gælder, saalænge denne Tilstand 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 Undtagelsestilstanden, at fortsætte deres normale Virksomhed.
Hvor der fra den Øverstbefalendes Side er blevet indsat Kontrollanter, indskrænker
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 Bekendtgørelsen, som
jo griber dybt ind i hver enkelt Borgers private Liv. Forbudet mod Sammenrotninger
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 forbundet 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 tt enkelt Anraab fra en Post eller en Militærpatrouille til
Følge, udsætter sig for at blive skudt.
Strejkeforbudet maa 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 eller 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 klargøre
os Meningen og Betydningen af den militære Undtagelsestilstand, som nu hviler over os.
Enhver Lytter vil nu være klar over, hvo•r alvorligt han har at tage disse Bestemmelser. Men enhver vil ogsaa derud af kunne slutte, hvor Ansvaret for Opretholdelse
af Ro og Orden hos hver enkelt ligger, <!g at enhver af os paa denne Maade kan
bidrage til, at Undtagelsestilstanden saa snart som muligt bliver erstattet med en
normal Tilstand.

30.-&.

Regler for Undtagelsestilstanden til Vejledning for den københavnske Befollming.
Politidirektøren i København meddeler: Efter Forhandling med de tyske Myndigheder i København kan følgende Regler meddeles til Vejledning for den københavnske
Befolkning:
Lukketiden for Beværtninger, Teatre og Biografteatre er Kl. 20. Kl. 21 skal alle
være inden Døre, og ingen maa færdes paa Gaden i Mørklægningstiden, med mindre de
er i Besiddelse af en særlig Tilladelse (Passertilladelse). (Om særlige Regier for
Tjenestemænd, Luftbeskyttelsespersonel m.v. se nedenfor).

.
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Al Butikshandel - ogsaa Gadehandel med Is, Pølser og andet - skal ophøre 1943.
Kl. 18.
Sporvogns-, Omnibus- og Trolleyvognskørsel ophører Kl. 20.45. Paa dette Tidspunkt
skal Passagererne have forladt Vognene. Tomme Vogne kan efter dette Tidspunkt
køre til Garagerne.
Den normale S-Togstrafik ophører KL 21. Efter dette Tidspunkt udsendes kun et
Tog i Timen paa hver Strækning. Samtlige Jernbanepassagerer, der efter Kl. 21 ankommer til Jernbanestationer beliggende mellem Hvidovre og Hellerup, transporteres
ved Statsbanernes Foranstaltning til Hovedbanegaarden, hvor de skal rette Henvendelse
til Banegaardsofficeren for at faa udstedt fornødent Ausweiss.
Al Benyttelse af Personmotorkøretøjer (herunder Drosker og Lillebiler) er Døgnet
rundt forbudt, med mindre det kan godtgøres, at Kørslen er af livsvigtig eller krigsvigtig Karakter.
Alle Jernbanerejser er forbudt civile Personer, med mindre det drejer sig om
Personer, der er beskæftiget ved krigsvigtige eller livsvigtige Virksomheder. Kørsel
med S-Banen betragtes ikke som Jernbanerejser.
Ved Politiets Foranstaltning indrettes et Registreringskontor for Udfærdigelse
de af særlige Passersedler. Kontoret indrettes i Folkeregistret, Gyldenløvesgade 15.
(For saa vidt angaar Udstedelse af Passertilladelse til Arbejdere i Virksomheder, der
arbejder i 3-Skift, gælder, at disse vil blive søgt udfærdiget i Samarbejde med Industriraadet).
Politiets, Brandvæsenets, Redningskorpsenes, Luftbeskyttelsestjenestens samt Hospitalernes Tjenestevogne kan uhindret køre Døgnet rundt.
Stats- og Kommunaltjenestemænd, der er i Uniform, og som skal til eller fra
Tjeneste, kan Døgnet rundt færdes uden Passertilladelse. Det samme gælder Vagtselskabets Vægtere.
Luftbeskyttelsestjenestens Personel: Overordnede, C.B.-Mandskab, Fabrikluftværnspersonel, Meldevagter, Husvagter m.fl. kan i tjenstlig Anledning færdes til og fra
Tjenestested samt give Møde ved Flyvervarsel. For disse Personer kræves ingen
Passertilladelse. C.B.-Mandskab legitimerer sig med C.B.-Tjeneste-Bevis samt Jyllandspas. Fabrikluftværnspersonel, Husvagter og Meldevagter skal medføre deres Armbind
og Beskikkelse eller Legitimationskort.
Læger og Jordemødre kan færdes Døgnet rundt (ogsaa pr. Cykel eller i Droske)
i Stillingens Medfør, men i Mørklægningstiden skal de være i Besiddel.se af særlig
Passertilladelse. Det tilsvarende gælder Arbejdere, der arbejder paa Nat-Skifte i absolut livsvigtige Virksomheder.
(Cit. R.B.).
Meddelelse om, at civil Motorkørsel indtil videre er forbudt.

31.-8.

Fra vedkommende Myndigheder meddeles Tirsdag:
Den civile Kørsel med Motorkøretøjer er indtil videre forbudt.
Undtagelser kan tillades for krigs- og livsvigtige Virksomheder, saavel som for
livsnødvendig Kørsel (Læger, Jordemødre o. s. v.). For saadan Kørsel er en særlig
Tilladelse nødvendig. Denne faas hos de danske Politimyndigheder og udleveres efter at
være afstemplet hos den tyske Standortskommandant.
(Cit. R.B.).
Ordre til alle aktive danske Militærpersoner om at melde sig til nærmeste tyske Kommandant.
Vedkommende tyske Myndighed har anmodet Ritzau's Bureau om at offentliggøre
følgende:
Alle aktive danske Militærpersoner, der den 29. August ikke befandt sig ved deres
Afdeling eller paa deres Tjenestested, skal omgaaende melde sig til den nærmeste tyske
Kommandant. Undladelse af senest den 3. September at efterkomme denne Anvisning
straffes i Henhold til Reglerne om Undtagelsestilstanden.
(Cit. R.B.).

31.-8.
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Meddelelse om Indførelse af visse Lempelser i Færdselsforbudet.
Officielt meddeles:
Paa Grund af den danske Befolknings rolige Optræden er der fru og med den 31.
August 1943 indført visse Lempelser i Paabudet mod at færdes i Mørklægningstiden.
Lempelserne vil paa de forskellige Steder blive meddelt af den stedlige Værnemagts
Kommandant til de civile danske Myndigheder, som derefter giver Befolkningen Meddelelse.

31.-8. Meddelelse om Forbud mod civil Trafik paa Jernbanerne.
Fra kompetent tysk Side meddeles, at civil Trafik paa Banerne indtil videre er
forbudt. Undtagelser kan gøres, hvor det drejer sig om Rejser, der er af Betydning for
krigs- eller livsvigtige Virksomheder, eller som er af livsvigtig Betydning (f. Eks.
Læger eller Jordemødre). Saadanne Rejser kan kun foretages, naar man er i Besiddelse af en særlig Legitimation. Henvendelse derom sker til vedkommende Politimyndighed. Denne undersøger Sagen og afgiver Legitimationen til Afstempling hos den
lokale tyske Kommandant. Befindes Sagen i Orden, gives Tilladelse til den vedkommende danske Politimyndighed, der atter tilstiller Ansøgeren den. Paa Steder, hvor
der ikke findes nogen lokal tysk Kommandant, kan disse Legitimationer udstedes af
den stedlige Borgmester.
31.-8.

Udtalelser fra Berlin om Grunden til Undtagelsestilstanden.
Om de Begivenheder, som i Danmark har ført til Undtagelsestilstandens Proklamation, udtalte man i Dag i Wilhelmstrasse, at de utvivlsomt er iscenesat fra Udlandet.
Danmark skulde præstere det første Led i en Kæde af omhyggeligt forberedte Opstande i Europa. Efter tysk Opfattelse er det engelske Faldskærmsjægere, der har
været Hovedmændene i denne Udvikling.
Der anføres engelske Presseudtalelser, hvoraf det fremgaar, at Englænderne nu
er af den Anskuelse, at Begivenhederne i Danmark er kommet for tidligt, og at det
derfor er lykkedes den tyske Værnemagt at afparere dem.
Wilhelmstrasse henviser iøvrigt til det af den demissionerede danske Regering udtalte Haab om, at Undtagelsestilstanden i Danmark kun vil være af forbigaaende Natur, og forsikrer, at dette Haab vil deles af Tyskland, da man af Hensyn til begge de
to Landes Interesser ønsker en Tilbagevenden til normale Tilstande i Danmark, men
man tilføjer, at Ønskets Opfyldelse vil være afhængigt af den danske Befolknings Holdning. Wilhelmstrasse gør gældende, at den offentlige Ro og Orden fuldstændigt er opretholdt i Danmark, og man siger, at Standret lykkeligvis kun har maattet træde i
Virksomhed i en enkelt, mindre betydende Sag.
Paa et Spørgsmaal om, hvorvidt Dr. Best stadig er i København, svares fra tysk
Side: - Ja, det er han; men den udøvende Myndighed i Danmark beror under Undtagelsestilstanden hos den tyske Øverstkommanderende i Landet, General von Hanneken.
Den tyske Presse bringer kun yderst faa Kommentarer til Udvikling i Danmark.
De fleste af Bladene nøjes med korte Telegrammer om, hvad der er sket. Undtagelser
fra denne Regel danner "Deutsche allgemeine Zeitung" og "Berliner Borsen-Zeitung".
Det førstnævnte af de to Blade skriver blandt andet, at tyske Forholdsregler maatte
træffes for at foregribe en kritisk Udvikling, og Danskerne har, tilføjer Bladet, den
Mulighed i disse Ordens-Forholdsregler at erkende den bedste Vej for deres Land.
"Berliner Borsen-Zeitung" for sit Vedkommende gør gældende, at Tingenes Forløb
havde ført med sig, at Tiden for Tyskland nu var inde til at demonstrere, at Tysklands
gode Vilje og Taalmodighed ikke maa forveksles med Svaghed.
Den Øverstbefalende over de tyske Tropper har indført Undtagelsestilstand i Danmark for at gøre Ende paa Virksomheden af fjendtlige Agenter, som i den sidste Tid
i forstærket Grad har bestræbt sig for at fremkalde Uro og Forstyrrelser.
Selv om den danske Konge, den danske Regering og den danske Rigsdag fornylig

TYSK STYRE OG TERROR

843

paany har gjort opmærksom paa Alvoren og Følgerne af saadanne Forstyrrelser, var 1943.
den danske Regering ikke i Stand til at gennemføre de af Rigsregeringen krævede
skarpe Forholdsregler til Undertrykkelse af den skadelige Virksomhed.
Landets og de tyske Troppers Sikkerhed gjorde derfor Indførelsen af Undtagelsestilstanden nødvendig.
Den danske Regering indgav, som officielt meddelt, den 29. August sin Afskedsbegæring til Kongen og er straks ophørt at fungere. Administrationen i Ministerierne
og Generaldirektoraterne ledes indtil videre af vedkommende Departementschef, Generaldirektør eller Direktør. Inden sin Tilbagetræden udsendte Regeringen en Erklæring,
hvori den opfordrede alle Statstjenestemænd til at forblive paa deres Post og at fortsætte deres Gerning til Bedste for Land og Folk. Situationen i Landet er fuldkommen rolig.
(Cit. Berl. NI org. 1.-9.-1943).
Meddelelse om Frigivelse af Postbesørgelse for aabne Postkort til internerede danske
Militærpersoner.

1.-9.

,,Volkischer Beobachter" kommenterer Undtagelsestilstanden i Danmark.
Lempelserne i Undtagelsestilstanden i Danmark skyldes, efter hvad "Volkischer
Beobachter" skriver, Befolkningens Holdning, hvorved denne tilkendegiver, at den forstaar Meningen med Tysklands Indgriben rigtigt og ikke betragter forebyggende Forholdsregler som Straffeforanstaltninger. Dersom man længere havde fundet sig i den
af London anstiftede Virksomhed af visse Urostiftere, som den danske Regering, efter
hvad den selv har indrømmet, ikke kunde faa Bugt med, vilde den danske Befolkning
en Dag være kommet til med Liv og Ejendom at betale Regningen for disse Elementer,
der efter Ordre fra London var i Gang med at forstyrre Forstaaelsen med Tyskland,
udføre økonomisk Sabotagearbejde og hidføre Sammenstød.
Denne Udvikling, fastslaar Bladet til Slut, er allerede nu blevet kvalt i Fødslen,
uden at Landet har maattet udsættes for alvorlige Rystelser.
(Cit Berl. Morg. 2.-9.-1943).

2.-9.

Forbud udstedt af den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark mod offentligt
at bære den danske Hærs og Marines Uniformer.

3.-9.

Bekendtgørelse om Aflevering af Vaaben, Ammunition og Sprængstoffer, der befinder
sig i dansk Privatbesiddelse.
I Medfør af min Bekendtgørelse af 29. August 1943 om Indførelse af Undtagelsestilstand i Danmark forordner jeg:
Alle automatiske Vaaben og Haandvaaben, saasom Maskingeværer, Maskinpistoler,
Geværer, Pistoler og Revolvere samt enhver Form for Ammunition, der endnu befinder
sig i dansk Privatbesiddelse, skal afleveres til nærmeste danske Politimyndighed
inden den 7. September 1943.
Fritaget for Afleveringspligt er følgende:
1) Jagtvaaben, som benyttes med Politiets Tilladelse.
2) Salon- og Luftbøsser indtil Kaliber 6mm uden riflet Løb.
3) Vaaben, som benyttes af de af Politiet godkendte Sabotagevagter i Virksomheder, Jernbaneanlæg o. s. v.
Alle Haandgranater, Bomber, Sprængmidler og Sprængstoffer, der befinder sig i
Privatbesiddelse, skal ligeledes afleveres til nærmeste Politimyndighed inden den 7.
September 1943. Undtaget herfra er Sprængstoflagre, som er anmeldt til vedkommende
Myndighed og er sikret efter denne Myndigheds Forskrifter.
Enhver, der afleverer ovennævnte Vaaben, Ammunition, Sprængstoffer o. s. v.
inden den 7. September 1943, undgaar Straf.
Enhver, som efter den 7. September 1943 er i Besiddelse af omtalte Vaaben, Ammunition, Sprængstoffer o. s. v., maa vente at blive straffet med Døden.
Den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark.
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Forordning om Færdselsforbud i Storkøbenhavn.
I Henhold til Bekendtgørelse af 29. August 1943 angaaende Proklamering af den
militære Undtagelsestilstand i Danmark har den Øverstkommanderende for de tyske
Tropper i Danmark forordnet følgende:
Da der Natten mellem den 2. og 3. September 1943 er forefaldet flere Sabotagehandlinger i København, bestemmes det, at alle offentlige Lokaler, Biografer, Teatre
og øvrige Forlystelsessteder i Storkøbenhavn med Virkning fra den 3. September 1943
indtil videre skal lukke Kl. 20,00. Det er forbudt at færdes paa Gaden fra Kl. 21 til
Kl. 5. Undtaget herfra er den samme Kreds af Personer, som ved Indførelse af Undtagelsestilstand ligeledes var undtaget fra de den Gang indførte Færdselsindskrænkninger.
Gennemførelsen af denne Forordning paahviler det danske Politi.
Overtrædelse straffes af de danske Domstole.

4.-9.

Forordning om Beslaglæggelser.
I Analogi med Artiklerne 42-56 i Haager Landkrigsreglementet1 ) forordnes med
øjeblikkelig Virkning følgende for Kongeriget Danmarks Omraade:
§ 1.
Til Sikring af den tyske Værnemagts Opgaver her i Landet er denne berettiget til
gennem vedkommende tyske Myndighed (,,Bedarfsstelle") (jfr. Paragraf 5) at beslaglægge Bygninger og Grundstykker med mur- og nagelfast Tilbehør samt Inventar.
§ 2.
Beslaglæggelsen har, naar vedkommende tyske Myndighed (,,Bedarfsstelle") ikke
træffer anden Bestemmelse, den Virkning, at efterfølgende Retshandler vedrørende de
beslaglagte Bygninger og Grundstykker er uvirksomme i Forholdet til den tyske Værnemagt, og at ingen Forandringer kan foretages ved de beslaglagte, Grundstykker og
Bygninger uden den beslaglæggende Myndigheds Samtykke. Ligestillet med saadanne
Retshandler er Tvangsfuldbyrdelses- og Arrestdispositioner.

§ 3.
Beslaglæggelsen sker til Brug med det Forbehold, at den tyske Værnemagt kan
foretage nødvendige Ombygninger. I øvrigt tilsiges Beskyttelse i fuldt Omfang af
den private Ejendomsret.
§ 4.
Vedkommende tyske Myndighed (,,Bedarfsstelle") yder principielt en Godtgørelse
eller Erstatning for Benyttelsen af de beslaglagte Bygninger og Grundstykker. Krav
om Godtgørelse eller Erstatning skal anmeldes til vedkommende tyske Myndighed
( ,,Bedarfsstelle").
§ 5.
Bedarfsstelle er: Intendanten hos den Øverstbefalende for de tyske Tropper i
Danmark.
§ 6.
For Beslaglæggelse i Henhold til denne Forordning er udenlandske Statsborgere
fritaget, saafremt de ikke tilhører en fjendtlig Magt. Fritagelse i Henhold til Statstraktater eller til anerkendte Folkeretsregler forbliver bestaaende.
§ 7.
Overtrædelser af denne Forordning er strafbare og paadømmes af den tyske
Standret.
København, den 4. September 1943.
Den Øverstbefalende over de tyske
Tropper i Danmark.
(sign.) v. Hanneken,
General i Infanteriet.
1) Se Afsnit A, Side 107.
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Forordning om danske Firmaers Leveringer til eller Arbejder for den tyske Værnemagt 1943.
i Danmark.
4.-9.
I Analogi med Artiklerne 42-56 i Haager Landkrigsreglementet1 ) forordnes med
øjeblikkelig Virkning følgende for Kongeriget Danmarks Omraade:
§ 1.
Alle danske Firmaer, Industri- og Handelsvirksomheder samt Detailhandlere er
forpligtet til paa Forlangende af vedkommende tyske Myndigheder (,,Bedarfsstellen")
(jfr. § 3) mod en passende Godtgørelse at modtage og uden Opsættelse udføre Bestillinger paa Leverancer til eller Arbejder for den tyske Værnemagt i Danmark, herunder
de denne tilsluttede Institutioner, Organisation Todt (0. T.) og "Riistungsstab Dlinemark" i saa vid Udstrækning, som der foreligger Arbejds- og Leveringsmulighed.
Opsigelse af Arbejdsforhold til Firmaer, til hvilke vedkommende tyske Myndigheder (,,Bedarfsstellen") har afgivet Bestillinger eller givet Meddelelse om, at Bestillinger vil blive afgivet, kan kun gives og antages i sædvanligt Omfang.
.
Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 fra Ministeriet for Handel, Industri
og Søfart om Salg af Varer til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer2)
berøres ikke af foranstaaende. Ligeledes forbliver de bestaaende Bestemmelser angaaende Anmeldelses- og Priskontrolordningen i Kraft.
§ 2.
Saafremt danske Firmaer, Industri- og Handelsvirksomheder og Detailhandlende
undlader at indhente den foreskrevne Salgstilladelse hos det danske Udenrigsministerium eller ikke gør Brug af den meddelte Tilladelse, kan vedkommende tyske Myndigheder (,,Bedarfsstellen") foranledige Beslaglæggelse imod en passende Erstatning.

§ 3.
,,Bedarfsstellen" er:
a) Intendanten hos den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark.
b) ,,Riistungsstab Diinemark".
§ 4.
Overtrædelser af denne Forordning er strafbare og paadømmes af den tyske
Standret.
København, den 4. Sept. 1943.
Den Øverstbefalende over de tyske
Tropper i Danmark.
(sign.) v. H anneken
General i Infanteriet.

Bekendtgørelse om Straf for Hjælp til Sabotører og Spioner m. v., samt for undladt
Anmeldelse til de tyske Myndigheder om Kendskab til Begunstigelse af de Allierede.
Til Vejledning og Advarsel for den danske Befolkning bekendtgør den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark følgende:
1. Med Dødsstraf eller haard Frihedsstraf 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 Statshemmeligheder, til Personer, der har begaaet eller forsøger at begaa
Handlinger til Skade for det tyske Rige eller dets Forbundsfæller, samt til Personer, som yder en i Forholdet til det tyske Rige og dets Forbundsfæller fjendtlig Magt Støtte (Begunstigelse af Fjenden) ved at give saadanne Personer Husly
eller understøtte dem paa anden Maade.
2. Med Dpdsstraf eller haard Frihedsstraf straffes den, der faar paalideligt Kendskab til Forehavende om: Spionage, Sabotage, Forraaden af Hemmeligheder eller
1) Se Afsnit A. Side 107.
~) Se ovenfor under Afsnit A, Side 23.
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anden Begunstigelse af Fjenden i Medfør af 1., og som undlader ufortøvet at give
de tyske Myndigheder Underretning derom.
Den, der hidtil har forsømt denne Anmeldelsespligt, undgaar Straf, hvis han opretter det forsømte saa rettidigt - dog senest den 8. September 1943 - at den
planlagte Handling endnu kan forhindres.
Fra kompetent Side føjes hertil følgende supplerende Meddelelse:
Det har i den seneste Tid vist sig, at vildledte danske Statsborgere af almindelige
Menneskelighedsgruntle eller udfra misopfattet Nationalfølelse har ment at burde
hjælpe Sabotører eller andre Personer, 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 saadanne Handlinger nu straffes
med de haardeste Straffe - efter Omstændighederne ogsaa med Døden. Opmærksomheden henledes herved udtrykkelig paa, at til Sabotørerne henregnes ogsaa Personer,
der ved Sabotagehandlinger søger at ødelægge offentlige og private Indretninger, Virksomheder o. s. v., som ikke umiddelbart staar i den tyske Værnemagts Tjeneste.
Opmærksomheden henledes endvidere udtrykkeligt paa, at til Begunstigelse af
Fjenden henregnes ogsaa enhver Understøttelse af en fjendtlig Magts Soldater, forsaavidt der ikke er Tale om en første, til Livets Opretholdelse ubetinget nødvendig
Hjælp overfor saarede fjendtlige 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 tyske Myndigheder.
Begunstigelse af Fjenden i udvidet Betydning i Henhold til ovenanførte Bekendtgørelse er ogsaa ethvert Forsøg paa indenfor en Bedrift at anstifte Uro eller opfordre
til Strejke. Enhver dansk Statsborger maa være paa det rene med, at de mod det tyske
Rige fjendtligt sindede Magter har forsøgt og fremdeles vil forsøge at gøre Danmark
til et Arnested for Uro for paa denne Maade at vanskeliggøre de tyske Besættelsesmyndigheder deres Opgave. Den, der direkte eller indirekte understøtter saadanne
Forsøg, maa følgelig regne med paa Grundlag af den militære Undtagelsestilstands
Bestemmelser 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.

7.-9.

Meddelelse om Lettelse i Færdselsforbudet for Storkøbenhavn.
Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark bekendtgør:
Med Virkning fra den 7. September 1943 fastsættes for Storkøbenhavn følgende
Spærretider:
Lukning af offentlige Lokaler, Teatre, Biografer o. s. v. Kl. 21.
Det er forbudt at færdes paa Gaden i Tiden fra Kl. 22 til Kl. 5.
Fra kompetent Side meddeles i Tilknytning til ovenstaaende Bekendtgørelse:
Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark har paany besluttet at anordne en Lettelse i Færdselsforbudet for Københavns Befolkning. Denne nye Anordning,
der begrænser Færdselsforbudet for Storkøbenhavn til Nattetimerne mellem Kl. 22 og
Kl. 5, er et Bevis for, at der fra tysk Side gøres alt for i den Udstrækning, hvori det
er muligt, at lette den danske Befolknings Vilkaar under de nuværende Forhold. Det
understreges endnu en Gang, at Befolkningen selv maa hjælpe med til at sætte en
Stopper for de forbryderiske Elementer, som man har at takke for Skærpelsen i
Situationen i Danmark. Der henvises yderligere endnu en Gang til Bekendtgørelsen
fra den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark af 5. September, hvorefter
enhver Understøttelse af Sabotører og fjendtlige Agenter straffes strengt.
(Cit. R.B.).

7.-9.

Meddelelser om Regler for Telefonering med Tyskland.
Fra og med den 22. September 1943 skal Firmaer, som ønsker at kunne telefonere
i Forretningsanliggender med Tyskland have en staaende Tilladelse hertil i Lighed med,
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hvad der gælder for Telefonering med det øvrige Udland. Skriftlig Anmodning herom 1943.
indsendes til Telegrafcensuren, Løvstræde 1, København K.
De for Telefonering med det øvrige Udland allerede givne Tilladelser udvides
automatisk til ogsaa at gælde for Telefonering med Tyskland.
Privatpersoner, Hoteller, Pensionater, Restauranter o. 1. kan ikke opnaa en saadan
staaende Tilladelse.
Firmaer, der ikke har staaende Tilladelse til Telefonering, vil i særlig nødvendige
Tilfælde kunne opnaa Tilladelse til en enkelt Såmtale ved telefonisk Henvendelse til
Rigstelefon 222 i København, der ogsaa besvarer Spørgsmaal.
(Cit. R .B.).
Bekendtgørelse om Belønning for Meddelelser, der kan forhindre planlagt Sabotage,
muliggøre Paagribelse af Sabotører eller Beslaglæggelse af Sprængstoflagre.

7.-9.

Den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark bekendtgør følgende:
I den sidste Tid har uansvarlige, oftest udenlandske Elementer foretaget eller forsøgt at foretage Sporsprængninger og andre Sabotagehandlinger paa de nordjydske
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 Opfordring
til dem om virksomt at yde Medvirkning til Forhindring af Jernbanesabotage. Fornøden
er ikke alene Anmeldelse om paalideligt Kendskab til Forehavende om at begaa en
Jernbaneforbrydelse, hvortil enhver er forpligtet under strengt Strafansvar, men ogsaa
Anmeldelse af alle mistænkelige Personer og paafaldende Omstændigheder, der kan fpre
til Opdagelse og Forhindring af Sabotage.
Til den, der giver de tyske Myndigheder hensigtssvarende Meddelelse af en saadan
Art og derved bidrager til Forhindring af en planlagt Sabotage eller muliggør Paagribelse af Gerningsmændene eller Beslaglæggelse af Sprængstoflagre, ydes der en
hpj Belpnning.
Denne Belønning fastsættes i hvert enkelt Tilfælde af Sabotage til et Beløb af indtil
20.000 Kronetr.
Der tilsikres fortrolig Behandling af Anmeldelsen.
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 Meningsfæller 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 Sabotører, af hvilke en
blev skudt paa Flugten, overrasket af en Patrulje af den tyske Værnemagt, medens
han var i Færd med at bjerge store Mængder af Sprængstof, der var kastet ned fra
en engelsk Flyvemaskine.

8.-9.

Meddelelse om skærpede Færdselsbestemmelser for Storkøbenhavn, Afspærring af
visse Gader samt Paalæggelse af Byen København af en Bod paa 1 Million Kroner i
Anledning af, at en tysk Politiso1dat er blevet dræbt.
I Medfør af Bekendtgørelsen af 29. August 1943 fra den Øverstbefalende over
de tyske Tropper i Danmark om Indførelse af Undtagelsestilstand i Danmark meddeles følgende:
Natten mellem 7. og 8. September 1943 er en tysk Vagtmester blevet skudt ned
bagfra paa Vesterbrogade og saaret saa alvorligt, at han siden er afgaaet ved Døden.
Med øjeblikkelig Virkning fastsættes derfor følgende:
1) I Tiden Kl. 20 til Kl. 5 er det forbudt at køre paa Cykel i Storkøbenhavn. Undtagne
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herfra er kun Medlemmer af Politi og Brandvæsen samt uniformerede Personer
hørende til Redningskorpset, Statsbanerne og Postvæsenet. Undtaget er endvidere
Personer, der er i Besiddelse af en Passerseddel fra Kommandanturen til Færdsel
paa Gaden indenfor Spærretiden.
2) Fra Kl. 21 til Kl. 5 afspærres Kvarteret mellem følgende Gader: Vesterbrogade,
Saxogade, Sdr. Boulevard, Halmtorvet, Reventlowsgade. Undtagne herfra er de
samme Personer som under Punkt 1.
3) Som Bod for det fejge Overfald betaler Byen København inden 10. September 1943
Kl. 17 et Beløb paa 1 Million Kroner. Beløbet skal inden den angivne Frist indbetales
paa Konto Feldkasse Kopenhagen i den danske Nationalbank.

11.-9.

Tysk Kommentar til 14 Dages Undtagelsestilstand.
Fra autoritativ tysk Side skrives:
Der er gaaet 14 Dage, siden den tyske Værnemagt saa sig nødsaget til at erklære
Undtagelsestilstand i Danmark. Man maatte derefter gennemføre forskellige Forholdsregler, som var af dybt indgribende Betydning for den enkelte Danskers personlige Liv,
og som maaske bedre end alt andet viser, hvor vidtgaaende en Frihed den danske Befolkning har nydt under Besættelsen fra den 9. April 1940 til 29. August 1943.
I de forløbne 14 Dage har den danske Befolkning maaske bebrejdende spurgt sig
selv, om det ikke havde været bedre at følge Kongens, Regeringens og Rigsdagens
Advarsler og Opfordringer (om at holde Ro og Orden), fremfor at være saa lydhør
over for den engelske Radios Profetier.
Hverken Christmas Møller, de i de Allieredes Hovedstæder levende "frie Danske"
eller de svenske Blades Redaktører kommer nu til at bære Følgerne af Undtagelsestilstanden. Det maa derimod den danske Befolkning, som man systematisk søgte at
ophidse.
Den besindige Del af den danske Befolkning har anerkendt de tyske Troppers
hensynsfulde Optræden (før Undtagelsestilstanden) saavel som de tyske Myndigheders rolige Holdning. Disse Kredse havde allerede tidligere forudset den nu indtraadte Udvikling og advaret mod de skæbnesvangre Konsekvenser, som nødvendigvis
vilde blive Følge af Christmas Møllers Sabotage-Parole. Desværre fandtes der i den
danske Befolkning saa mange ansvarsløse Elementer, som lod sig paavirke af den
engelske Prapogandas Profetier, og som mente, at Tidspunktet nu var kommet, hvor
det gjaldt om at bringe sit Alibi i Orden overfor den saakaldte "frie Verden" og vise,
at man ogsaa kæmpede i Danmark.
Som bekendt voksede Antallet af Sabotagehandlinger, der var rettet direkte eller
indirekte mod den tyske Værnemagt, stadigt i den sidste Tid (før Undtagelsestilstanden). Ganske vist rettede disse Terroraktioner sig væsentligst mod dansk Ejendom, og
der bestaar en Aftale mellem den tyske og den danske Regering, hvorefter Danmark
har forpligtet sig til at erstatte ødelagt tysk Ejendom med danske Materialer, men
det er en Selvfølge, at den tyske Værnemagt ikke i det lange Løb kunde finde sig i
Agenters og Provokatørers fortsatte Virksomhed uden at gribe ind.
Ethvert fornuftigt Menneske vil kunne indse, at ingen ansvarlig Militærledelse
kunde tolerere, at Jernbanelinier, som iøvrigt i første Linie er af livsvigtig Betydning
for det danske Folk, stod i Fare for at blive ødelagt, eller at Fabrikker og andre
Virksomheder, der endda for største Delens Vedkommende arbejdede paa at forsyne den
danske Befolkning, blev sprængt i Luften, fordi nogle af dem leverede en ringe
Procentdel af deres Produktion til Tyskland (som Betaling for tyske Raastoffer). Ikke
blot tyskvenlige, men ogsaa Forretningsfolk, som i Henhold til den danske Regerings
Anordninger solgte Varer til Tyskerne, blev udsat for Chikane og Spot. Tyske Soldater
og Officerer blev haanet.
Disse Kendsgerninger maa enhver nøgtern og lidenskabsløs Iagttager tage i
Betragtning ved Bedømmelsen af den øjeblikkelige Situation. Enhver maa indrømme,
at førende tyske Kredse med en enestaaende Overbærenhed stadig har forsøgt med god
Understøttelse fra den danske Regering at skabe Ro og Orden, saa Befolkningen holdt
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sig fra uoverlagte Handlinger. Regeringen kom til kort som Følge af den Kortsynet- 1943.
hed, som præger de Kredse, der staar under Indflydelse af den engelske Propaganda.
Derfor maatte den tyske Ledelse selv gribe Tøjlerne.
Det er allerede flere Gange blevet betonet, at den proklamerede Undtagelsestilstand ikke er rettet mod den danske Befolkning, og at Genindførelsen af normale Forhold i første Linie er afhængig af Befolkningens Holdning.
Bortset fra enkelte Episoder kan man i Dag sige, at den danske Befolkning i det
store og hele har forstaaet Situationens Alvor og har fulgt de Anordninger og Retningslinier, som er udstedt fra de tyske Autoriteters Side. Enhver Dansk er blevet klar
over, at han personlig er medansvarlig for sit Fædrelands fremtidige Skæbne, og at
den nuværende Tilstand kun kan ændres, naar der er fuldstændig Ro i Landet. Overtrædelser eller Opstande, saadan som Englænderne ønsker det, vil have tilsvarende
haarde tyske Modforholdsregler til Følge.
Netop i Dag er det værd at se tilbage paa de aarhundredgamle Forbindelser mellem
Tysklånd og Danmark, Forbindelser, som har været af lige afgørende og frugtbringende
Betydning for begge Parter. Det har hele Tiden været Tysklands Ønske at udvikle og
pleje denne Kulturveksling. Det nationalsocialistiske Tyskland har overtaget og fæstnet
denne Tradition.
Tysklands Politik overfor Norden er dog ogsaa tit i Danmark blevet misforstaaet.
De hadefulde og provokatoriske Angreb, som i Aarene efter 1933 blev rettet mod det
nationalsocialistiske Tyskland offentligt og især af Pressen, er endnu i frisk Erindring.
En kortsynet Klike af Folk proklamerede, at man skulde vende sig bort fra Tyskland,
uden at man vilde indse, at et lille Folk paa 4 Millioner dog altid i mange Henseender
vilde være afhængig af den store Nabo mod Syd.
Naar man efter Danmarks Besættelse lod disse Elementer i den danske Befolkning
i Fred og endog erklærede, at man var rede til at glemme Fortiden og en Gang for
alle slaa en Streg over, hvad der var sket, saa er dette Tegn paa, hvor large Tyskland har været.
Hvor let havde det ikke været fra tysk Side at drage alle de Kredse til Ansvar,
som Aar igennem med systematisk Omhyggelighed har forgiftet det tysk-danske Forhold. De, der har forvekslet denne tyske Holdning med Svaghed, er i Dag blevet belært
om noget andet.
Paa et afgørende Tidspunkt af Krigen har den tyske Værnemagt ogsaa i Danmark
truffet de Forholdsregler, som var nødvendige for at beskytte livsvigtige tyske Interesser. En stærk Vold af Jern, Staal og Beton beskytter Jyllands Vestkyst mod Fjenden.
Den tyske Ledelse vil under ingen Omstændigheder taale, at saa meget som en Sten
bliver taget ud af Volden langs Atlanterhavet og Vesterhavet. De Sikkerhedsforanstaltninger, som af den Grund er truffet i Danmark, har naturligvis ogsaa gjort et
stærkt Indtryk paa den danske Befolkning, især da det ikke som de fleste andre
europæiske Folk selv tidligere paa nært Hold har lært Krigens ubønhørlige Love
at kende.
Langt de fleste Danske har bevist, at de i afgørende Øjeblikke forstaar at bevare
Disciplinen og ikke følger de udenlandske Opfordringer, da de forstaar, at det
automatisk vil styrte det gamle Kulturfolk og det smukke danske Land ud i de dybeste
Lidelser. Enhver Ven af Danmark beklager, at ansvarsløse Elementer har givet Anledning til Undtagelsestilstanden. Hvor Faldskærmsagenternes og Provokatørernes
Bagmænd sidder, ved det danske Folk. Det bekendte Londonblad "Star" har selv løftet
Sløret, da det skuffet erklærede, at "mange Kredse i London var af den Opfattelse,
at den danske Revolte blev startet for tidligt."
(Cit. R.B.).
Meddelelse om, at Bildrosker og civile Personbiler atter kan køre mellem Kl. 8 og Kl. 20.

13.-9.

Meddelelse fra Dr. Best om Indsættelse af Hr. Lohmann som tysk Kontrollant ved
Statsradiofonien.
Es wird hiermit bestiitigt, dass der als Rundfunkkommissar eingesetzte Herr Loh,mann mit der Aufsicht iiber alle Geschiifte des Staatsrundfunks beauftragt ist. Er ist
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damit ermachtigt, in alle Fragen der Programmgestaltung, der Auswahl von Mitwirkenden und ihrer Honorierung und in alle Personalfragen bestimmend einzugreifen.
Zur Erleichterung der Durchfiihrung dieser Aufgaben sind dem Runkfunkkommissar auf Verlangen alle vorhandenen schriftlichen Unterlagen, ein- und ausgehende Post,
Personal- und Honorarlisten, sowie Verwaltungsabrechnungen und Bi.icher vorzulegen.
sign. W. Best.

14.-9. Meddelelse om Straffe for Forseelser mod Forordninger fra den Øverstbefalende over
de tyske Tropper i Danmark. Eventuel Strafafsoning i tyske Straffeanstalter.
Fra kompetent tysk Side meddeles:
Mange Danske har endnu ikke gjort sig det klart, at under den militære Undtagelsestilstand straffes selv smaa Forseelser mod de udstedte Forordninger og mod
den tyske Værnemagts Interesser strengt. Saaledes er f. Eks. i de første 14 Dage
efter Undtagelsestilstandens Indførelse forskellige Steder i Landet et større Antal
Personer blevet stillet for tysk Standret for Nedrivning af Bekendtgørelser fra den
Øverstbefalende over de tyske Tropper, for Fornærmelse mod den tyske Værnemagt
eller enkelte Medlemmer af den og for lignende Forseelser. De er blevet idømt Fængselsstraffe paa fra 2 Maaneder op til flere Aar.
I denne Sammenhæng maa det understreges, at enhver, der under Undtagelsestilstanden idømmes en længere Frihedsstraf for Forseelser mod Forordninger fra den
Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark, maa regne med, at Straffens Afsoning vil foregaa i tyske Straffeanstalter. I en Række Tilfælde er der allerede anordnet Strafafsoning i de tyske Straffeanstalter.
14.-9.

Meddelelse om Skærpelse af Spærretiden i Storkøbenhavn paa Grund af Sabotagehandlinger.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
Den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark har, som Følge af, at der
i Nætterne fra 12.-13. og 13.-14. September paany er forefaldet et Antal alvorlige
Sabotager, fastsat, at alle offentlige Lokaler, Biografer, Teatre og andre Forlystelsesetablissementer i Storkøbenhavn fra og med Tirsdag den 14. September skal lukke
Kl. 20.
Færdsel paa Gaderne er, ligeledes med øjeblikkelig Virkning, forbudt i Tiden fra
Kl. 21 til Kl. 6. Undtagne herfra er kun de Personer, der hidtil har haft Ret til at
færdes paa Gaderne i den Tid, hvor Færdselsforbudet er gældende.
Færdsel paa Cykler i Storkøbenhavn er fremdeles forbudt i Tiden fra Kl. 20 til
Kl. 5. Undtagne fra dette Forbud er de samme Personer som hidtil.
Afspærringen af det i Bekendtgørelse fra den Øverstbefalende over de tyske
Tropper i Danmark af 9. September fastsatte Kvarter paa Vesterbro vedbliver at bestaa
som hidtil.
Byen København har inden den 15. September 1943 Kl. 15 at levere Erstatning til samme Værdi af 6 Lastbiler tilhørende den tyske Værnemagt, som er blevet
ødelagt ved Sabotage.
Ved de ovennævnte Tilfælde af Sabotage er der udover Ødelæggelsen af de 6
Værnemagten tilhørende Lastbiler, for hvilke Københavns Kommune vil have at stille
Erstatning, i betydelig Udstrækning sket Skade paa dansk Ejendom. Det viser sig
altsaa endnu en Gang, at Følgerne af de forbryderiske Sabotagehandlinger udelukkende
kommer til at bæres af det danske Erhvervsliv og den danske Befolkning. Saalænge
Sabotørerne viser sig at kunne drive deres forbryderiske Spil i Nattetimerne, maa
Færdselsforbudet i Nattetimerne for den samlede Befolkning opretholdes, eventuelt
skærpes. Saa beklageligt dette end er for Befolkningen, maa det dog paa den anden
Side fastslaas, at de paagældende tyske Instanser allerede for at kunne gennemføre
en hensynsløs Bekæmpelse af Sabotagen maa holde Gaderne frie for enhver Færdsel
i Nattetimerne.
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Meddelelse om Skærpelse af Spærretiden i Aalborg paa Grund af Sabotagehandlinger. 1943.
14.-9.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
Da der Natten mellem 13. og 14. September paany er forøvet et Antal Sabotagehandlinger, har de kompetente tyske Militærmyndigheder anordnet, at Lukketiden for
hele Aalborg Politikreds samt Omraaderne Svenstrup og Skalborg fastsættes til Kl. 19.
Alle Biografer, offentlige Lokaler, Teatre og andre Forlystelsesetablissementer skal
lukke Kl. 19. Færdsel paa Gaderne er forbudt i Tiden fra Kl. 20 til Kl. 5, indenfor
hvilket Tidsrum kun saadanne Personer maa færdes paa Gaderne i ovennævnte Omraader, der er forsynet med Passerseddel dertil paa Grundlag af tidligere Bekendtgørelse.
Ved de ovennævnte Tilfælde af Sabotage er der kun delvis Tale om Skade paa tysk
Værnemagts Ejendom, der nu i Medfør af de bestaaende Aftaler maa erstattes af den
danske Stat. I de fleste af Tilfældene er udelukkende dansk Ejendom blevet beskadiget.
Følgerne af Sabotagerne kommer altsaa det danske Erhvervsliv og den danske Befolkning til at bære. Saalænge Sabotørerne viser sig at kunne drive deres forbryderiske
Spil i Nattetimerne, maa Færdselsforbudet i Nattetimerne for den samlede Befolkning opretholdes, eventuelt skærpes. Saa beklageligt dette end er for Befolkningen, ma.a
det dog paa den anden Side fastslaas, at de paagældende tyske Instanser allerede for
at kunne gennemføre en hensynsløs Bekæmpelse af Sabotagen maa holde Gaderne frie
for enhver Færdsel i Nattetimerne.
Meddelelse om Muligheden for at besøge de internerede Militærpersoner og om Udsigterne til deres Løsladelse samt Udtalelse om Sabotagen. ·
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
I de sidste Dage har talrige Paarørende til internerede danske Soldater henvendt
sig til Vagtmandskabet ved de enkelte Lejre og til andre tyske Tjenestesteder for at
faa Tilladelse til at besøge og tale med Soldat erne. Bortset fra at saadanne Henvendelser, saa længe den militære Undtagelsestilstand vedvarer, foreløbig af andre vigtige Grunde endnu ikke kan imødekommes, kan det indtil videre heller ikke af tekniske
Grunde lade sig gøre at gennemføre en almindelig Tilladelse til at aflægge saadanne
Besøg. Henvendelser af denne Art er derfor indtil videre unyttige, hvor det ikke drejer
sig om ganske særligt begrundede Undtagelsestilfælde (alvorlig Sygdom eller Dødsfald i Familien og lignende). Kun i saadanne Tilfælde vil de paagældende tyske Tjenestesteder tage Spørgsmaalet om, hvorvidt der kan gives Besøgstilladelse, op til Behandling.
Der spørges endvidere fra den danske Befolknings Side til Stadighed om, hvornaar
de internerede Soldater vil kunne blive frigivet. Ogsaa dette Spørgsmil.al vil, naar
Tiden kommer, blive taget op og afgjort af de kompetente tyske militære Instanser.
Men man maa gøre sig det klart, at det ikke falder de tyske Instanser let at tage
Spørgsmaalet om Gennemførelse af en saa vidtgaaende Imødekommenhed op til Overvejelse, naar det samtidig til Stadighed maa fastslaas, at selv ved den seneste Tids
Sabotagetilfælde ydes der de uansvarlige Sabotører Hjælp fra Befolkningens Side. Eller
naar det selv der, hvor kun ganske faa betalte Subjekter aktivt har taget Del i Sabotagerne, alligevel maa konstateres, at disse Sabotagehandlinger ikke havde kunnet gennemføres, hvis Befolkningen aktivt tog Del i Bekæmpelsen af saadanne Handlinger og
paa denne Maade hjalp med til, at der igen herskede Ro og Orden i Landet.
Et simpelthen klassisk Eksempel paa Befolkningens Passivitet i disse Forhold,
der dog, som Begivenhederne i de sidste Uger tydeligt nok viser, har en langtrækkende
Indflydelse paa dens egen Skæbne, er den Kendsgerning, at det i København har været
muligt, at der fra en menneskefyldt Sporvogn er blevet kastet en Sprængbombe imod
en Bygning, uden at de øvrige Passagerer følte sig foranlediget til at overlevere Gerningsmanden til Politiet.
Alt i alt kan det altsaa siges ogsaa for dette Spørgsmaals Vedkommende, at den
danske Befolkning selv i afgørende Grad kan bidrage til at bedre de Interneredes Lod
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og at lette de tyske Besættelsesmyndigheder Beslutningen om en videregaaende Imødekommenhed.

15.-9. Tyskerne dementerer Rygter bl. a. om Beslaglæggelse af Cykler.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
I København og adskillige andre af Landets Byer har ondsindede Elementer udspredt Rygter, der ene og alene har til Formaal at forurolige Befolkningen, om, at Instanser i den tyske Værnemagt skal have beslaglagt alle mulige Slags Genstande, i
Særdeleshed Cykler.
Særlig ondartede Eksempler er Rygterne om en formentlig Beslaglæggelse af
Vestersøhus i København og om Beslaglæggelse af Hundreder af Cykler, der ligeledes
skal have fundet Sted i København. Hvad det sidste angaar, har Rygtesmedene blandt
andet paastaaet, at der af tyske Instanser var udstedt Bevis til Ejerne af de paagældende Cykler, paa Basis hvoraf Indehaveren skulde kunne faa en Erstatning hos den
danske Nationalbank paa 40 Rm.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles i denne Anledning, at der kun paa et
Sted paa Sjælland den 29. August en kort Tid har været beslaglagt formentlig 51 Cykler. Disse Cykler blev imidlertid straks samme Dag paa Foranledning af en overordnet
Tjenesteinstans tilbagegivet det danske Politi paa det paagældende Sted, for at de
derfra atter kunde blive udleveret til Ejerne.
Det er naturligvis muligt, at der paa lignende Maade kan være b~slaglagt Cykler
af enkelte Soldater eller underordnede Militærinstanser. Enhver, der maatte have afleveret sin Cykle, opfordres derfor til at henvende sig til det danske Politi paa vedkommende Sted eller til den lokale tyske Kommandant, saaledes at der kan drages Omsorg for Tilbagelevering af Cyklen.
16.-9.

Anordning om Aflevering af Materiel i Privatbesiddelse tilhørende den danske Hær.
I Medfør af Bekendtgørelsen af 29. August 1943 om Etablering af militær Undtagelsestilstand i Danmark anordnes:
Alt den danske Hær tilhørende Materiel, der endnu befinder sig i dansk Privatbesiddelse, eller som er givet Civilpersoner til Opbevaring, skal senest den 1. Oktober
1943 anmeldes eller afleveres til nærmeste tyske militære Myndighed.
Den, der undlader inden 1. Oktober 1943 at anmelde eller aflevere saadant den
danske Hær tilhørende Materiel, straffes i Henhold til Reglerne for den militære Undtagelsestilstand.

17.-9.

Civil Dansker meddeles skudt under Flugtforsøg.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
Natten til Fredag den 17. September blev den danske Statsborger Rasmus Luml
anholdt af en tysk Militærpatrulje i Nærheden af Callesens Maskinfabrik i Aabenraa,
fordi han færdedes paa Gaden i Spærretiden uden at være i Besiddelse af Passerseddel.
Paa Vejen derfra til Vagtlokalet standsede Patruljen en anden Person, der ligeledes
færdedes paa Gaden, og undersøgte hans Papirer. Lund benyttede denne Lejlighed til at
foretage et Flugtforsøg, men blev straks igen paagrebet og underrettet om, at der vilde
blive skudt, hvis han foretog yderligere Flugtforsøg. Da man lidt efter passerede et
Gadehjørne, forsøgte Lund paany at undfly. Den tyske Patruljefører forfulgte ham paa
Cykle, opfordrede ham til at standse og affyrede, da Lund løb videre, et Skud efter
ham, dog uden at træffe ham. Da den anden stadig vedblev at løbe, afgaves yderligere
tre Skud efter ham. Rasmus Lund blev ramt og styrtede om. Han blev af Patruljen
bragt til et Lokale i Callesens Maskinfabrik, hvorfra han senere blev afhentet i en Ambulance. Under Kørslen til Sygehuset afgik han ved Døden som Følge af sine Saar.
Denne Begivenhed viser, at det er overordentlig farligt ikke at rette sig efter de
Anvisninger, der gives af Vagtposter eller Patruljer af den tyske Værnemagt: De har
Ordre til at gøre Brug af deres Skydevaaben, saafremt mistænkelige Personer forsøger
at flygte og ikke standser paa Anraab.

I
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Arbejder i Odense, forsynet med Passerseddel, skudt ned af tysk Vagtpost.
1943.
Medhjælper i Odense Staalskibsværfts Marketenderi, den 53-aarige Ola,f Ande1·sen, 18.-9.
Kochsgade 7, er i Morges ved 5-Tiden, da han var paa Vej til sit Arbejde, umiddelbart
udenfor Staalskibsværftets Port blevet ramt af et Skud fra en tysk Vagtpost. Han blev
haardt saaret baaret ind i Marketenderiet og herfra til Odense Amtssygehus, hvor han
ved Middagstid afgik ved Døden.
Under Behandlingen paa Hospitalet har han været ved Bevidsthed og forklaret,
at han, da han hørte den tyske Vagtposts Tilraab, stod af Cyklen, men blev ved med
at gaa hen mod Vagtposten, idet han holdt sin Passerseddel i Haanden.
Den tyske Vagtpost har ved Undersøgelsen forklaret, at han i Mørket saa, hvorledes Lyset bevægede sig videre, og at han derfor maatte tro, at Andersen vilde flygte.
I Anledning af Begivenheden har Arbejderne paa Værftet for at vise den Afdøde
den sidste Ære, standset Arbejdet for i Dag.
(Cit. R.B.).
Bekendtgørelse om Forbud mod Jagt og Skydning i visse Omraader i Jylland.
18.-9.
Fra den 29. September at regne er paa en Kyststrækning begyndende 5 km Syd
for Frederikshavn, nordpaa til Skagen og derfra sydpaa langs Jyllands Vestkyst indtil
Vest for Ribe, endvidere for hele Fanøs Vedkommende, al Jagt og anden Skydning
forbudt Civilpersoner i en Afstand fra Kysten paa 2 km ind i Landet. Bag denne Linie
er enhver Skydning indenfor en Afstand af 500 Meter fra Steder, hvor der findes tysk
Værnemagt, ligeledes forbudt Civilpersoner.
Forbud mod Udskænkning af Spiritus i Tiden Kl. 17 til 10 Morgen.
20.-9.
I Medfør af Bekendtgørelsen fra den Øverstbefalende over ae tyske Tropper i
Danmark om Etablering af Undtagelsestilstand anordnes, at Udskænkning af Spirituosa
i offentlige Lokaler med Virkning fra Mandag den 20. September indtil videre er forbudt i Tiden fra Kl. 1 7 til Kl. 10 Morgen.
Meddelelse om Skærpelse af Undtagelsestilstandens Bestemmelser for Storkøbenhavn. 20.-9.
Politiet i Storkøbenhavn bekendtgør Mandag:
Al Færdsel paa Gaderne er forbudt i Tiden fra Kl. 20 til Kl. 5. Alle Beværtninger,
Forlystelser og Forretninger skal lukke senest KL 19. De sædvanlige Undtagelser fra
Færdselsforbudet opretholdes. Gadehandelen skal standse Kl. 18. I Restaurationer og
andre offentlige Lokaler er Udskænkning af stærke Drikke forbudt i Tiden fra Kl. 17
til Kl. 10. Samtidig er det forbudt i Tiden fra Kl. 20 til Kl. 5 at holde Vinduer mod
Gaden aabne samt at opholde sig i Gadedøre, paa Altaner, Hustage og i Forhaver.
(Cit. R.B.).
Kommentar til Indførelsen af Undtagelsestilstanden gaaende ud paa, at engelsk
21.-9.
Propaganda fremkaldte Sabotagen.
Om de sidste Begivenheder i Danmark, der førte til Proklarnering af Undtagelsestilstanden, er yderligere følgende Enkeltheder blevet bekendt.
Antallet af Sabotagetilfælde i Danmark var i de sidste Uger før Proklarnering af
Undtagelsestilstanden blevet forøget paa betænkelig Maade. Danske og britiske Faldskærmsudspringere var blevet sendt til Danmark for at være behjælpelige ved Organiseringen af Sabotagehandlingerne. Samtidig satte der fra England en stærk Propagandabølge ind. I de større Byer i Danmark saasom Aalborg, Aarhus, Odense og endog
København fandt der Strejker Sted. Endskønt de tyske Soldaters Optræden fra alle
Sider, endog fra dansk Side, var blevet betegnet som mønsterværdig, blev disse i stadig
hyppigere Grad korporlig generet af uansvarlige Provokatører og saa sig ved visse
Lejligheder nødsaget til at sætte sig til Modværge med Vaaben.
Det er klart paavist, at Englænderne staar bag denne Sabotagebølge og Ophidselsen af den danske Befolkning. I en Meddelelse i London Radio den 29. August bekræftes dette udtrykkeligt med følgende Ord: nDet kan være, at den danske Revolution
er den første Revolution i en omhyggeligt planlagt Serie af Oprør i det besatte Eu-
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ropa, for hvilke Oprør Tid og Sted er fastsat af den allierede Overkommando." Endvidere havde den britiske Radiokommentator Patrick Lacy i Londons Radio ganske
aabent udtalt: ,,Sabotagen i Danmark er i det sidste Aars Tid stadig steget, og dette er
sket ved Hjælp af britiske Faldskærmsudspringere." Endvidere skriver London-Bladet
"Star" i Anledning af den Kendsgerning, at Aktionen er strandet: ,,Man er i mange
Kredse i London af den Mening, at den danske Revolte maaske er startet for tidligt."
Man kan ikke se bort fra, at den danske Regering med Kongens Billigelse har
bestræbt sig for ved formaalstjenlige Opraab at virke beroligende paa den danske
Befolkning. Resultatet af disse Bestræbelser fra dansk Side var desværre ikke tilfredsstillende.
Urostifterne i Landet traadte stadigt hemningsløsere frem, og de tyske Instanser
i Danmark saa sig nødsaget til af den danske Regering at kræve Indførelsen af tilsvarende Forholdsregler, saaledes Forbud mod Sammenstimlinger, Strejker og Forsamlinger, Afleveringspligt for Skydevaaben, Indførelse af Pressecensur, Nedsættelse af
danske Hurtig-Domstole og Indførelse af Dødsstraf for Sabotage og Angreb mod den
tyske Værnemagt.
Den danske Regering erklærede imidlertid, at den ikke var i Stand til at træffe
de paakrævede Forholdsregler til Opretholdelse af Ro og Orden i Danmark, saa at den
tyske Øverstkommanderende i Danmark var nødsaget til fra sin Side at foranledige
det nødvendige og den 29. August at erklære Undtagelsestilstand for hele Danmark.
Ordlyden af den Bekendtgørelse herom, som den Øverstkommanderende for de tyske
Tropper i Danmark udstedte, blev samme Dag Offentligheden bekendt. Den danske
Regering demissionerede derefter.
Hvad angaar den faktiske Situation i Danmark, saa er den resterende danske Hær
opløst og blevet afvæbnet. Størstedelen af de danske Krigsfartøjer blev sikret (sichergestellt). Modstand, som viste sig hist og her, blev brudt let og med mindste Tab.
Kongen og Kronprinsen befinder sig paa deres Slotte. I Mellemtiden er Arbejdet
overalt i Danmark blevet genoptaget. I hele Landet hersker der Ro.
Hidtil har kun en eneste Standret behøvet at træde sammen, ved hvilken Ret en
Mand og en Pige er blevet idømt Fængselsstraffe for at have afrevet Plakater. Det
danske Politi og de danske Embedsmænd arbejder paa Grundlag af det kendte Opraab
fra den danske Regering loyalt sammen med de tyske Instanser.
Den danske Regering havde i sin sidste Erklæring endnu givet Udtryk for Haabet
om, at Undtagelsestilstanden kun vilde blive af kort Vårighed. Med Hensyn hertil maa
det konstateres, at det afhænger af Danskerne selv, hvorledes Situationen videre vil
udvikle sig.
(Cit. Berl .Morg. 22.-9.-1943) .

21.-9.

Meddelelse om Gavepakker til de internerede Militærpersoner og om Besøgstilladelser.

21.-9.

Meddelelse angaaende et Mordforsøg paa en tysk Soldat samt om Paalæggelse af Byen
København af en Bod paa 500 000 Kroner og Belønning til Personer, der giver Oplysninger, som kan føre til Gerningsmandens Paagribelse.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
De Anordninger fra den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark, der
blev udstedt den 20. September, har - udover Udskænkningsforbudet for Spirituosa,
der er gældende for hele Landet - for Befolkningen i Storkøbenhavn bragt en yderligere Forlængelse af Færdselsforbudet, som er gældende indtil Torsdag den 23. September incl. Der er derudover paalagt Byen København en Bod paa 500.000 Kroner.
Det maa i denne Anledning endnu en Gang understreges, at de nye Anordninger
maa føres tilbage til et fejgt Mordforsøg, der den 18. September er forøvet mod en tysk
Militærperson.1 )
1) Bekendtgprelsen fra Politidirektøren ho.r følgende Ordlyd:

Den 18. September 1948 blev der af en dansk Cyklist fra et Baghold skudt paa et Medlem af den
tyske Værnemagt, der blev hao.rdt saaret.
Paa Grund af dette Mordforspg ho.r den Øverstbefalende for de tyske Tropper I Danmark bestemt
fplgende:
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Den paagældende Soldat var paa Cykel paa Vej fra Avedøre til sin Bolig, da han 1943.
paa Roskildevej blev skudt i Ryggen fra en Afstand af fem Meter. Han blev haardt
saaret bragt til et Lazaret.
Der foreligger altsaa et Forsøg paa Mord fra Baghold. Den Øverstbefalende over
de tyske Tropper i Danmark har foranlediget en Bekendtgørelse ved Hjælp af Plakater,
hvori der udtales Forventningen om, at Befolkningen tager Afstand fra denne gemene
Forbrydelse og hjælper med til, at Gerningsmanden, der flygtede efter at have forøvet
sin Gerning, kan faa sin fortjente Straf.
Der tilsikres Personer, som giver Oplysninger, der fører til Gerningsmandens Paagribelse, en Belønning paa 50.000 Kroner. Der er draget Omsorg for, at saadanne Personers Navne hemmeligholdes.
Flagning og Udsmykning paa Kongens Fødselsdag tillades.

22.-9.

Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
Der kan overalt flages i sædvanlig Udstrækning paa den danske Konges Fødselsdag Søndag den 26. September 1943.
Udstillingsvinduer og lignende kan smykkes paa sædvanlig Maade.
Offentlige Transportmidler maa være udsmykket med Flag.
Bestemmelserne om Forsamlingsforbud under Undtagelsestilstand forbliver gældende i fuld Udstrækning for Søndag den 26. September.
Meddelelse angaaende Mordet paa en tysk Soldat samt om Paalæggelse af Byen Odense 22.-9.
af en Bod paa 1 Million Kroner og Belønning til Personer, der giver Oplysninger, som
kan føre til Gerningsmandens Paagrihelse.

Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
De Anordninger fra den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark, der
blev udstedt den 20. September, har - udover Udskænkningsforbudet for Spirituosa,
der er gældende for hele Landet - for Befolkningen i Odense bragt en yderligere
Forlængelse af Færdselsforbudet, der er gældende indtil Torsdag den 23. September incl.
Der er derudover paalagt Byen Odense en Bod paa 1 Million Kroner.
Det maa i denne Anledning endnu en Gang understreges, at de nye Anordninger
maa føres tilbage til et fejgt Mord, der den 19. September er blevet forøvet paa en
tysk Underofficer.
Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark har foranlediget en Bekendtgørelse ved Hjælp af Plakater, hvori der udtales Forventningen om, at Befolkningen
tager Afstand fra denne gemene Forbrydelse og hjælper med til, at Gerningsmanden
faar sin fortjente Straf.
Der tilsikres Personer, som giver Oplysninger, der fører til Gerningsmandens Paagribelse, en Belønning paa 50.000 Kroner. Der er draget Omsorg for, at saadanne Personers Navne hemmeligholdes.
Forbud mod Afholdelse af visse Sportsstævner med Adgang for Tilskuere.

Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
For at undgaa Misforstaaelser bekendtgøres herved, at bortset fra Travløb, Galopløb og andre Hestesportsforanstaltninger er over hele Danmark alle Sportskampe,
hvortil der er Tilskuere, forbudt. Kun Træningskampe, hvortil der ingen Tilskuere er,
er tilladt.
·
1. Som Bod betaler St.or-Kjlbenhavn Inden den 21. September 1943 Kl. 17 et Beljlb paa 600.000 Kroner.
2. Lukketiden I St.or-Kjlbenhavn fastsættes til Kl. 19, og Spærretiden er fastsat til Tidsrummet
Kl. 20-5. Undtagelser som hidtil. Denne Anordning gælder fra, den 20. til og med den 23. September 1948.
Angaaende den nærmere Forstaaelse henvises ljlvrigt til Bekendtgprelse herfra af 20. September 1943.
Kpbenhavns Politikammer, den 21. September 1943.
I. S tam m.

24.-9.
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1943.
24.-9.

Meddelelse om Ophævelse af Skærpelsen af Undtagelsestilstandens Bestemmelser for
Storkøbenhavn.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles :
Da den 4 Dages Skærpelse af Færdselsforbudet, der blev anordnet den 20. September for Storkøbenhavn i Anledning af Mordforsøget overfor et Medlem af Værnemagten, er udløbet, træder den forud for Skærpelsen gældende Bestemmelse paany i
Kraft fra og med Fredag den 24. September.
Alle offentlige Lokaler, Biografer o. s. v. skal derefter lukke Kl. 20. Færdselsforbudet omfatter Tiden fra Kl. 21-5. Undtagne fra Forbudet er de samme som hidtil.
(Cit. R.B.).

25.-9.

Meddelelse om Indførelse af Spærretid for hele Jylland paa Grund af Jernbanesabotage.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
Som Følge af, at der Natten mellem den 25. og 26. September er forøvet Sabotage
overfor Jernbaner talrige Steder i Jylland, anordnes paa Grundlag af Bekendtgørelse
fra den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark af 29. August 1943 med øjeblikkelig Virkning for hele Jylland, at alle offentlige Lokaler, Biografer o. s. v. skal
lukke Kl. 19. Færdselsforbud for Gader (Landeveje og andre offentlige Veje) fastsættes
til Tiden fra Kl. 20 til KL 6. Undtagne fra FærdselsforbudE<t er de samme Personer
som hidtil.
(Cit. R .B .) .

26.-9.

Meddelelse om Indførelse af Censur ved Offentliggørelse af Radioprogrammer o. lign.
Fra kompetent tysk Side meddeles:
Foretagender, Selskaber og Enkeltpersoner, der offentlig udgiver Radioblade,
Radioprogrammer, Bølgelængdetabeller eller andet Materiale af Interesse for Radioaflytning, maa, inden nogen yderligere Offentliggørelse finder Sted, rette Henvendelse
til Udenrigsministeriets Pressebureau. Den, der undlader saadan Henvendelse, vil blive
draget til Ansvar og kan blive straffet.

30.-9.

Meddelelse om Ændringer i Spærretiden for Jylland.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles:
Med Virkning fra Fredag den 1. Oktober fastsættes for hele Jylland følgende
Spærretider:
Alle offentlige Lokaler, Biografer, Teatre o. s. v. skal lukke Kl. 20.
Færdsel paa Gaderne (Landeveje og andre offentlige Veje) er forbudt i Tiden fra
Kl. 21 til Kl. 5. Undtagne herfra er kun Politiets og Brandvæsenets Personale samt
Personale ved Redningskorpset, Statsbanerne og Postvæsenet, naar de er i Uniform.
Undtagne er endvidere Personer, der er i Besiddelse af Passerseddel til Færdsel paa
Gaderne indenfor Spærretiden.
·

1.-10.

Forordning om Anbringelse af alle Lystfartøjer, Baade o. I. paa Land i Vintertiden.
Der er udsendt Forordning om, at alle Lystbaade og Fartøjer til Sportsbrug, saasom Robaade, Kanoer, Kajakker og lign. for Vinteren skal anbringes paa Samlingspladser, der er godkendt af Kystpolitiet, eller i Havne. Hvis Folk ønsker deres Fartøjer
anbragt andre Steder end disse, maa de først indhente Kystpolitiets Godkendelse af
Stedet, med mindre dette ligger mere end 4 km fra Kysten. Disse Regler gælder for
den sjællandske Østkyst fra Hundested til Præstø med Undtagelse af København, hvor
der altid har været specielle Regler gældende. !øvrigt er Fartøjerne allerede for den
langt overvejende Dels Vedkommende bragt til deres Overvintringspladser.
(Cit. Nationaltid. 1.-10.-1943) .

2,-10.

Meddelelse om Jødernes Fjernelse i Forbindelse med forsøgsvis Løsladelse af internerede danske Soldater.
Officielt meddeles:
Efter at Jøderne, som ved deres tyskfjendtlige Ophidselsesvirksomhed og deres
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moralske og materielle Støtte til Terror. og Sabotagehandlinger, hvilket i væsentlig 1943.
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 Opfydelse af det Ønske, der næres i videre Kredse af den
danske Befolkning i de nærmeste Dage blive paabegyndt Løsladelse af internerede
danske Soldater, og Løsladelsen vil finde Sted i det Tempo, der bestemmes af de tek•
niske Muligheder.
5.•10,
Meddelelse om Ophævelse af den militære Undtagelsestilstand.
Fra kompetent tysk militær Side meddeles.
Den militære Undtagelsestilstand ophæves fra og med Onsdag den 6. Oktober ved
Døgnets Begyndelse.

Meddelelse om Ophævelse af den militære Undtagelsestilstand og af Færdselsforbudet i 6.•10.
København. En Række af Undtagelsestidens Anordninger forbliver i Kraft.
Det tyske Riges Befuldmægtigede, Dr. Best, meddeler, at følgende af den Øverst•
befalende for de tyske Tropper i Danmark under den militære Undtagelsestilstand ud•
stedte Anordninger forbliver 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 vedrørende Forbud mod Strejker og vedrørende Forsamlings•
forbud - dette sidste i det Omfang, hvori Forbudet hidtil er blevet haandhævet.
2) Forordningen om Beslaglæggelse af Bygninger og Ejendomme af 4. Septem•
her 1943.
3) Forordning om Leverance og Arbejdsydelse 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.
5) Forordning af 16. September 1943 om Aflevering af dan~k, militært Materiel.
De øvrige under Undtagelsestilstanden udstedte Anordninger træder ud af Kraft
ved Undtagelsestilstandens Ophævelse. 1 )
Belønning for Opklaring af Drab. Meddelelser rettes til Dagrnarhus.
26.-10.
To ukendte Personer har den 25. ds. Kl. 21,45 paa Hjørnet af Gothersgade og
Kronprinsessegade fra Baghold skudt paa de to danske Statsborgere, den 35-aarige
Carl Vilhelm Nielsen og den 20-aarige Hans Henrik Jensen. Nielsen fik et Skud i
Ryggen og er som Følge deraf afgaaet ved Døden. Jensen er haardt saaret. Der er
1) Politiet I Storkøbenhavn (København og Frederiksberg srunt Københavns Amts nordre og søndre
Birk) meddeler Onsdag :
Efter at den af den Øverstbefalende for de tyske Tropper I Danmark proklamerede Undtagelsestilstand er hævet, gælder der Ikke længere noget Færdselsforbud I Storkøbenhavn. Ej heller gælder der
nogen Indskrænkning I Brugen af Cykler og MotorkØretØier.
Den af Justitsministeriet under 22. September udsendte Bekendtgørelse, hvorefter Udskænkning af
stærke Drikke - med Undtagelse af Øl og Vin - I Beværtninger, Gæstgiverier og andre offentlige
Lokaler, herunder Forsrunllngs. og Selskabslokaler, er forbudt I Tiden fra Kl. 17-1(}, forbliver I Kraft.
Koncerter samt ForestillInger i Teatre, Biografteatre, Cirkus o. I. I København og Frederiksberg maa
Ikke finde Sted I Tiden mellem Kl. 22 og Kl. 6. I Københavns Amts n ordre Birk og SØndre med Amager
Birk maa de paagældende Forestillinger ikke finde Sted I Tiden mellem Kl. 22,30 og Kl. 6. Det samme
gælder offentlige Oplæsninger, Foredrag, Trylleforestillinger o. 1. I de nævnte Tidsrum maa F orlystelseshaver Ikke holdes aabne.
Beværtninger samt Forsamlings. og Selskabslokaler skal lukke senest Kl. 22,46. Naar et Kvarter er
gaaet efter den forannævnte Lukketid, skal alle Gæster have forladt L okalerne.
I det Omfang, hvori Mpder eller selskabelige Sammenkomster er tilladt, kan disse finde Sted mellem
Kl. 6 og Kl. 23.
Salg af varme Pølser, Smørrebrpd I Pakker srunt Servering af Kaffe, Te og Mælk med Brpd fra
Voirn eller Bod paa Gader og Pladser skal ophpre senest Kl. 23.
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udsat en Belønning paa 20.000 Kroner for Oplysninger, der fører til Opdagelse af
Morderne.
Meddelelser, der er af Betydning for Sagens Opklaring, skal rettes til Dagmarhus.
(Cit. R.B.).

28.-10. Meddelelse om tyske Modforanstaltninger i Anledning af Attentatet mod Kafe "Mokka".
Fra tysk Side meddeles:
Den 27. Oktober 1943 Kl. ca. 22 har forbryderiske Kredse forøvet et Sprængstofattentat i Kafe "Mokka", Frederiksberggade 38 i København. Der var anbragt en tidsindstillet Sprængbombe i Lokalet, der var stærkt besøgt.
Ved Eksplosionen dræbtes 2 tyske Soldater, 1 tysk Politimand og 1 dansk Kvinde.
Fjorten Personer tilhørende den tyske Værnemagt og 26 Mænd og Kvinder, der er
danske Statsborgere, blev saaret, nogle af dem haardt saaret.
Fra tysk Side anordnes i den Anledning følgende:
Fra i Dag den 28. Oktober indtil videre forbydes i følgende Omraader: København,
Frederiksberg, Gentofte, Rødovre, Hvidovre, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Færdsel paa
offentlige Pladser, Gader og Veje i Tiden fra Kl. 20 til Kl. 5. Teatre og ForlystelsesEtablissementer og andre offentlige Lokaler skal lukke Kl. 19.
Byen København betaler en Bod paa 5 Millioner Kr.

7.-11.

Et Antat danske Statsborgere idømmes af tysk Krigsret Tugthusstraf fra 5 Mdr. til
paa Livstid at afsone i Tyskland.
Fra tysk Side meddeles:
En tysk Feltkrigsret har afsagt følgende Domme for gennem længere Tid i Samarbejde gennemført Bistand til Fjenden:
Sigfred Jensen, Arbejder, fØdt 11. Januar 1908, og Egon Madsen, Maler, fØdt
1. Maj 1912: Tugthus paa Livstid.
Henry Madsen, Maler, født 15. September 1918, og Peter Nielsen, Arbejder, fØdt
21. Oktober 1914: 15 Aars Tugthus.
Hans Lund, Maler, født 19. August 1914: 10 Aars Tugthus.
Petør Ingemann-Jensen, Arbejder, fØdt 21. Marts 1904: 7 Aars Tugthus.
Spren Holger Niels<m, Bager, fØdt 14. Oktober 1910: 4 Aars Tugthus.
Christian Riis-Petørsen, Arbejder, fØdt 28. Februar 1905: 3 Aars Tugthus.
Egon Thomas Nielsen, Sømand, født 22. April 1920, Carl BirkebækrNielsen, Arbejder, født 28. Juli 1913, og Ude Rich, Arbejder, født 28. Januar 1886: 2 Aars Tugthus.
Endvidere idømtes Kuno Johannsen-Arnskov, Arbejder, født 18. Oktober 1925,
1 Maaneds Fængsel, hvilken Straf anses som udstaaet ved Undersøgelsesarresten.
Dommenes Gyldighed er bekræftet. De idømte Straffe udsones i tysk Straffeanstalt.
De Dømte var Medlemmer af eller Tilhængere af det danske kommunistiske Parti,
hvis Virksomhed de opretholdt illegalt, efter at det var blevet forbudt. I Sommeren
1943 gennemførte de i Esbjerg -0g Omegn en lang Række Sabotagehandlinger, der dels
var rettet mod den tyske Værnemagt, dels mod danske Virksomheder, om hvilke de
antog, at de arbejdede for tyske Interesser.
Endvidere er følgende Domme afsagt af en tysk Feltkrigsret over danske Statsborgere for gennem længere Tid i Samarbejde gennemført Bistand til Fjenden:
1. Konstruktørlærling Eigil Jensen, fØdt 28. Juni 1923 i Brøndum: 11 Aars
Tugthus.
2. Elektrolærling Erik Plpger Jensen, Esbjerg, fØdt 9. Februar 1924: 10 Aars
Tugthus.
3. Kontorlærling Egon Thygesen, født 15. Juli 1925 i Boldesager: 3 Aar og 6
Maaneders Fængsel.
4. Kontorlærling Ingvar Schpnemann, fØdt 23. December 1925 i Esbjerg: 1 Aar og
6 Maaneders Fængsel.
For_Undersøgelsesarresten fradrages i de idømte Frihedsstraffe: For Eigil Jensen
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og Ingvar Schønemann 6 Maaneder hver, og for Erik Pløger Jensen og Egon Thygesen 1943.
5 Maaneder hver.
De Anklagede oprettede i Januar 1943 sammen med nogle andre unge Mennesker
fra Esbjerg en Forening, der havde sat sig til Opgave at tilføje den tyske Værnemagt
Skade, hvor som helst det maatte være muligt. Fra dette Tidspunkt indtil deres Anholdelse iværksatte de i Fællesskab en Række Sprængstofattentater og andre Sabotagehandlinger og uddelte endvidere Flyveblade, hvori der opfordredes til yderligere Sabotageakter. Ved Straffens Fastsættelse er der taget Hensyn til, at der i det store og hele
ved alle disse Sabotagehandlinger ikke skete nogen væsentlig Skade paa den tyske
Værnemagt som strafnedsættende Omstændighed. Da de Anklagede Thygesen og Schønemann paa det Tidspunkt, hvor de udøvede deres Gerninger, faldt ind under Loven om
Ungdomsretter, var de i Henhold til denne Lov hjemfaldne til Fængselstraffe.
De idpnite Frihedsstraf fe udsones i t;tyske Straffeanstalter.
En tysk Feltkrigsret har idømt den den 25. Oktober 1913 i Karlstrup fødte danske
Statsborger Fritz Christian Nielsen 5 Aars Tugthus for Bistand til Fjenden. Dommens
Gyldighed er bekræftet, og Straffen ·udsones i en tysk Straffeanstalt.
Nielsen, der havde deltaget i den spanske Borgerkrig paa de Rødes Side - var
Medlem af og Kurer for det forbudte danske kommunistiske Parti. Han har mangfoldiggjort og uddelt et illegalt Blad, hvori der opfordres til Modstand mod de tyske Myndigheder, og til Sabotage mod Værnemagten og mod Virksomheder, der arbejder for tyske
Interesser. Han har bidraget til i betydelig Grad at skade Forholdet meUem de tyske
Militærmyndigheder og den danske Befolkning og har derfor maattet dømmes til en
haard Tugthusstraf.
Meddelelse om, at Spærretiden ikke ophæves, saalænge Sabotagen vedvarer.
20.-11.
Med Hensyn til det fra forskellig Side rejste Spørgsmaal om Udgangsforbudets
Ophævelse, erfarer Ritzau's Bureau fra tysk Side, at den nuværende Tilstand maa opretholdes, saa længe de af uansvarlige Elementer i Ly af Mørket udøvede Sabotagehandlinger og Angreb paa Medlemmer af Værnemagten vedvarer.
Henrettelse af 2 Danskere for Sabotage og Angreb paa Medlem af Værnemagten.
22.-11.
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 Jernbaneanlæg 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 Mørklægningen, 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 Skydevaaben. Begge de to Gerningsmænd var blevet paagrebet af tysk Politi.
De to Dpdsdoninie er blevet ful,dbyrdet i Dag.
I begge Tilfælde bortfaldt SpØrgsmaalet om Benaadning, fordi de forbryderiske
Anslag, ikke blot over for Medlemmer af Værnemagten og Værnemagtens Ejendom,
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.
31 Danskere ført til Koncentrationslejr i Tyskland for kommunistisk Virksomhed og 23.-11.
fjendtlige Handlinger mod Værnemagten.
Fra tysk Side meddeles:
Paa Grund af vedvarende illegal kommunistisk Virksomhed er den 23. November .
1943 følgende 19 Danske, hjemmehørende i Odense, overført til Koncentrationslejr i
Tyskland: (derefter følger Navnene) ...
Som Følge af oprørsk Virksomhed (aktivt fjendtlige Handlinger over for Besætte!-
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sesmagten) er følgende 12 Danske ligeledes overført til Koncentrationslejr i Tyskland:
(derefter følger Navnene) ...

24.-11. Meddelelse om Ophævelse af Forbudet mod udendørs Sportskampe med Tilskuere.
Fra kompetent tysk Side er der Onsdag meddelt Tilladelse til Afholdelse af Sportskampe med Tilskuere ogsaa under aaben Himmel.
Saafremt den meddelte Tilladelse giver Anledning til Demonstrationer, vil den
øjeblikkelig blive tilbagekaldt.
Den meddelte Tilladelse omfatter hele Landet.
De for enkelte Byer fastsatte Færdselsforbud (Spærretider) forbliver uberørt af
den meddelte Tilladelse.
( Cit. Nationaltid. 25.-11.-1943).
4.-12.

Meddelelse 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 Mprk Christiansen, 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,
Ekspedient Anders William Andersen, fØdt 12-7-1924 i Randers og
Handelslærling Otto Konrad Andreas Manley Christiansen, fØdt 30.-9.-1924 i Randers.
Alle fem tilhørte Sabotagegrupper, 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. Jernbanebroerne ved
Langaa, samt mod Bedrifter, der arbejder for den tyske Værnemagt. De var alle blevet
arresteret af tysk Politi.
Fra tysk Side udtales hertil følgende:
Umiddelbart før Henrettelsen af de to Attentatmænd Svend Eduard Rasmussen
og Marius Jeppesen, der blev bekendtgjort 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 alvorligste 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 Beslutning
om at deltage i Sabotagehandlinger og Overfald overfor Værnemagtsejendom og Medlemmer af Værnemagten er faldet som Ofre for en skæbnesvanger Vildfarelse: 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. Nov.,
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 DØ<len og henrettet.
Der er endvidere ingen Tvivl om, at den, der ved sin Deltagelse i Sabotagehandlinger hjælper Fjenden, efter de Krigslove, der gælder i hele Verden, har forbrudt
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 enkelt
•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
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i det femte K.rigsaar skulde findes Mennesker, der nærer den Opfattelse, at den tyske 1943.
Værnemagt ikke paa alle Omraader skulde ville slaa haardt, naar den paa den ene eller
den anden Maade angribes.
Meddelelse til Redaktionerne om Dr. Best's Udtalelser angaaende de tyske Forholds- 4.-12.
regler mod Sabotagen, fremsat overfor Repræsentanter for den danske Presse.
Det tyske Riges Befuldmægtigede, Dr. Best, modtog i Gaar, Lørdag den 4. December, Repræsentanter for den danske Presse og fremsatte overfor dem Udtalelser af
følgende Indhold:
De tyske Krigsretters haarde Domme over Sabotører og Fuldbyrdelsen af disse
Domme, uden at Benaadning har fundet Sted, har uden Tvivl gjort et dybt Indtryk
paa den danske Befolkning. Det er nu af stor Betydning, hvilke Konsekvenser de
enkelte Borgere og de forskellige Kredse af Befolkningen drager af dette. Det kan
hertil fra tysk Side siges, at der i mange Maaneder med en Taalmodighed, der aabenbart er blevet udlagt som Svaghed, har været ventet paa, at den danske Befolkning
og dens offentlige Organer selv atter skulde tilvejebringe Orden i Landet.. Trods
gentagne Advarsler fra Kongen og fra Regeringen er dette ikke sket. Sabotagen steg,
fordi den ikke blev forhindret af dem, hvem Ansvaret derfor i første Linie paahvilede.
Følgelig maatte Kampen mod Sabotagen, der ikke kan taales i et for Krigsførelsen
vigtigt Omraade, tages op fra tysk Side. Men naar en krigsførende Magt tager Kampen
op mod Angreb, der rettes mod den, kan dette kun ske under Anvendelse af den yderste
Skarphed og Konsekvens.
En krigsførende Magt, der søgte at afværge Angreb ved halve Midler og halve
Foranstaltninger, vilde dermed opgive Ævred. Derfor vil og maa Kampen mod Sabotagen i Danmark, efter at man er blevet tvunget til , at føre den, gennemføers med
hensynsløs Haardhed, indtil Orden atter fuldstændig er tilvejebragt.
Men naar man nu i danske Kredse beklager dem, der falder som Ofre for denne
Kamp mod Sabotagen, burde dog enhver stille sig selv det SpØrgsmaal, hvem der da
bærer Skylden for de Gerninger, der fører til, at der bliver saadanne Ofre. Skylden
bærer - foruden dem, der giver Sabotørerne deres Opgaver og leverer dem Bomberne,
og som navnlig fra deres trygge Udland sender Borgere fra Folket her i Ilden for
deres Formaal - alle de enkelte Borgere og Kredse i Befolkningen, der intet har gjort
for at forhindre disse Gerninger.
Den, der som Privatmand hilser denne Sabotage som en "national Sport", er Skyld
i deres Død, der falder som Ofre for denne "Sport", fordi de, som det i flere Tilfælde
er konstateret, ikke troede, at Følgerne kunde blive saa alvorlige. Thi han opmuntrer
Gerningsmændene i Stedet for at vække Hemninger i dem overfor U dfprelsen af deres
Forbrydelser. Den, der har Mulighed for at paavirke den offentlige Mening imod Sabotagen, og som ikke gør Brug af denne Mulighed, paadrager sig en Skyld, thi han er
Medskyldig i Skabelsen af en Atmosfære, i hvilken Sabotagen trives. Den, der er forpligtet til at sørge for Orden i Landet, og som dog ikke hindrer Sabotørerne i deres
Færd, er indirekte medansvarlig, saavel for de Forbrydelser, der begaas, som for Gerningsmændenes Skæbne. Enhver Far og enhver Mor, der ikke til Stadighed gØr deres
Sønner Formaalsløsheden og Faren ved Deltagelse i Sabotager og Sprængstofattentater klart, maa først og fremmest anklage sig selv, hvis deres Sønner en Dag .dømmes
til Døden og henrettes.
Efter at det nu staar fast, at Sabotørens og Sprængstofforbryderens Skæbne truer
enhver, der som Sabotør og Sprængstofforbryder laaner sig til vore Fjenders Formaal,
beror det alene paa Viljen og AnsvarsfØlelsen hos dette Lands Indbyggere, hvor mange
Mennesker endnu der skal lide denne Skæbne. Men samtidig bærer alle danske Borgere
Ansvaret for, hvorledes deres Lands Forhold videre skal udvikle sig.
Efter at den Psykose, at Krigen hurtigt vilde sluttes, som i denne Sommer bidrog
væsentlig til Skærpelse af Situationen i Danmark, er blevet afkræftet ved Kendsgerningerne, burde enhver gøre sig det klart, at der maa regnes med, at Krigen varer
meget længe og derfor ogsaa med, at den tyske Besættelse af Danmark varer meget
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længe. Hvorledes Forholdet i Landet skal arte sig i denne lange Tid, beror i afgørende
Gr<1.d paa, hvorledes Befolkningen forholder sig.
Det har allerede undret os Tyske, at en Befolkning, der er saa stolt af sin politiske
Dømmekraft som den danske, i det forløbne Aar er faldet som Offer for saa helt
igennem urigtige Forudvurderinger og saa ensidig en Ophidselseskampagne. Vi afventer nu, om den haarde Lære, som den anden Halvdel af dette Aar har givet, vil
bevirke, at man vender tilbage til Nøgternhed og Fornuft.
Heraf vil i første Linie afhænge, hvorledes den videre Skæbne bliver for dette
Land, hvis 3,8 Millioner Indbyggere paa ingen som helst Maade vil kunne paavirke
Afgørelsen i Stormagtskrigen. Ved enhver Ændring, der maatte komme i Stillingen
her i Landet, maa hver enkelt Borger først slaa sig for sit eget Bryst og sige til
sig selv: Du har selv villet det og forskyldt det.
Privat; for Redaktionerne.
Fortroligt.
Ovenstaaende, der ikke maa offentliggøres før Søndag den 5. December 1943,
skal bringes af samtlige Dagblade. Overskrifter og Mellemrubrikker er overladt til
Bladene.
Censuren.
(Cit. R .B .).

København paalægges en Bod paa 2 Mil!. Kr., fordi de stedlige Myndigheders og
Befolkningens Holdning har muliggjort Snigmord paa en tysk Soldat.
Fra tysk Side meddeles:
Lørdag den 4. December 1943 Kl. 19,10 er en tysk Soldat blevet snigmyrdet paa
aaben Gade ved at blive skudt ned af Banditter paa Vestervoldgade.
Da Udviklingen af dette Gangsteruvæsen og den hyppige Forekomst af saadanne
Forbrydelser kun er mulig, fordi de stedlige Myndigheder og Befolkningen ikke skrider
tilstrækkelig virksomt ind mod Forbryderne, og fordi enkelte Befolkningskredse understøtter Forbryderne, er der paalagt Byen København en Bod paa 2 Millioner Kroner.

13.-12. Meddelelse om Straf for Hjælp til allierede Flyvere o. I.
Fra tysk Side henledes Opmærksomheden atter paa, at enhver Hjælp, ydet til
Soldater fra fjendtlige Magter (f. Eks. nedskudte fjendtlige Flyvere) efter tysk Krigsret er forbudt og betragtes som Hjælp til Fjenden, der straffes med strenge Straffe,
eventuelt Dødsstraf.
Enhver, der er vidende om, hvor et Medlem af en fjendtlig Krigsmagt befinder sig,
skal ufortøvet anmelde det til den nærmeste tyske Myndighed. Strafbar Hjælp til
Fjenden er ogsaa: at huse de paagældende, overlade dem Klæder, Penge og Fødevarer,
enhver Art af Oplysninger, der ydes dem, og lignende Bistand.
13.-12. Den tyske Trafikminister lader en Skrivelse overrække til Generaldirektør Knutzen om
Udnævnelse af Reichsbahnrat Klein med Opgave at sikre tysk Militærtrafik i Tilfælde
af Invasion.
Die Verhaltnisse machen es erforderlich, bestimmte Sonderaufgaben auf dem Eisenbahngebiet in Jiitland durch einen Sonderbeauftragten bearbeiten zu lassen. Dieser
Sonderbeauftragte fiihrt die Bezeichnung "Bevollmachtigter der Reichsbahn fiir Jiitland".
Ich habe Reichsbahnrat Klein mit dieser Aufgabe betraut und bitte Sie, ihm jede notwendige dienstliche Unterstiitzung zu gewahren und ihn insbesondere bei der Einrichtung seiner Dienststelle durch Bereitstellung von Arbeitsraumen behilflich zu sein.
Fiir Ihre Miihewaltung danke ich Ihnen im voraus.
Im Auftrag
(sign.) Navn.
13.-12. Skrivelse fra Relchsbahnrat Klein til Generaldirektør Knutzen om Udsendelse af tyske
Jernbanemænd i Jylland.
Bezugnehmend auf das Ihnen hente iiberreichte Schreiben des Reichsverkehrsministers vom 9.-12.-1943 betreffend meine Bestellung zum Bevollmiichtigten der Deut-
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schen Reichsbahn fiir Jiitland erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass es in Aus- 1943.
fiihrung meines Auftrages zuniichst erforderlich ist, eine gewisse Anzahl deutscher
Eisenbahner nach dem Raum Jiitland abzuordnen. Diese deutschen Kriifte sollen sich
iiber die Verhiiltnisse bei den diinischen Eisenhahnen orientieren. Ich wiire dankbar,
wenn Sie Ihre Dienststellen anweisen wiirden, die abgeordneten deutschen Eisenbahner
in der Durchfiihrung ihrer Aufgabe weitgehend zu unterstiitzen.
sign. Klein.
Vandtaarnet i Søndermarken ødelagt.
15.-12.
Ved 4-Tiden i Gaar Morges blev det store Vandtaarn i Søndermarken over for
Zoologisk Have sprængt i Luften ved en vældig Eksplosion, antagelig forøvet af Sabotører. Taarnet blev helt ødelagt, og tonstunge Stykker af det svære Fundament blev
slynget vidt omkring, fortrinsvis ud over Roskildevejen, som af samme Grund var
afspærret det meste af Formiddagen. Ved Eksplosionen blev Bunden af den 1500 Kubikmeter Vandtank i Taarnet trykket ud, og en vældig Bølge af Vand fejede ned ad
den stejle Bakke mod Pilealll~en, rivende Murbrokker, Sten og Grus med sig. Et Træ
ved Vejkanten blev saa undergravet af Vandmasserne, at det styrtede om.

Opklaringen af Eksplosionen er overdraget Statsadvokatens Afdeling paa Politigaarden, hvor man i Aftes ikke var i Tvivl om, at Eksplosionen er Sabotørers Værk.
Ingen har imidlertid hørt eller set noget til mistænkelige Personer, og da Vandtaarnet
var det sidste Sted, man kunde tænke sig vilde blive Genstand for Sabotage, var der
ingen Vagt paa Stedet. Man formoder, at Sabotørerne er trængt ind gennem en lille
Trædør ved Foden af Taarnet. I Ro og Mag har de anbragt deres Sprængstof, hvorefter
de usete har fjernet sig.
(Git. Berl. Morg . 16.-12.-1943) .
58 Danske ført til Koncentrationslejr i Tyskland paa Grund af kommunistisk Virksomhed. 19.-12.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Paa Grund af vedvarende krigsfjendtlig, kommunistisk Virksomhed er den 19. December følgende 58 Danske overført til Koncentrationslejr i Tyskland: (derefter
følger Navnene) ..... .
Officiel Meddelelse om, at 2 Danskere er ført til tysk Koncentrationslejr.

21.-12.

Meddelelse om Lempelse i Spærret.iden i Juledagene.
23.,12.
Fra tysk Side meddeles:
Mellem tyske Myndigheder og Politiet i København har det i den sidste Tid været
drøftet, om Spærretiden i Hovedstaden, der er etableret af politimæssige Sikkerhedshensyn, kunde lempes eller ophæves i Juledagene.
Fra tysk Side stod mån paa det Standpunkt, at der kunde være Tale om en fuldstændig Ophævelse af Spærretiden, f or saa vidt Forholdene i Byen antog en roligere
Karakter. Den danske Presse har kunnet bringe Meddelelse til sine Læsere om, at disse
Overvejelser fandt Sted. Desuagtet har selve Juleugens Begyndelse vist en forøget
Sabotagevirksomhed. Der bestaar derfor for Tiden ikke nogen Mulighed for at gennemføre den paatænkte Ændring af Spærretiden.
For at lette- Rejsemulighederne for den producerende Del af Befolkningen i Helligdagene er det derimod fastsat, at Spærretiden i Dagene den 24. til den 27. December,
begge Dage inclusive, ophører Kl. 4 Morgen og begynder Kl. 23 Aften.
Attentat mod Folketingsmand Ole Bjørn Kraft.
30.-12.
RB. meddelte i Aftes:
Der er i Aften blevet begaaet et Revolverattentat mod Folketingsmand Ole Bjørn
Kraft, der blev ramt af fire Skud.
Kl. ca. 18,30 ringede det paa Døren til Folketingsmandens Hjem i Vendersgade 28.
Den yngste af Sønnerne lukkede op for en høj, spinkel ung Mand paa 22-23 Aar, der
spurgte efter Folketingsmanden. Da han fik at vide, at denne ikke var hjemme, gik
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han igen. Lidt før Kl. 19 kom Folketingsmanden hjem, og et Øjeblik efter ringede
den unge Mand atter paa Døren. Den yngste Søn lukkede atter op og kaldte paa
Faderen, der gik ud i Entreeen til den unge Mand.
Inde i Stuen sad Sønnerne sammen med et Par andre unge Mennesker. De hørte
pludselig Smældene af fem Skud, og da de styrtede ud, mødte de Ole Bjørn Kraft,
der kom vaklende imod dem med Blodet strømmende ned ad sig. Han var ramt af et
Strejfskud i det ene Haandled, en Kugle i venstre Laar, en Kugle under højre Armhule og endelig var en Kugle trængt ind i Ryggen.
Der blev rekvireret en Ambulance, som førte Folketingsmanden til Kommunehospitalet, hvor man straks foretog en Blodtransfusion paa ham.
Den ældste af Sønnerne styrtede ned ad Trapperne og ud paa Gaden for muligvis
at paagribe Gerningsmanden, men han var forsvundet. Der er i Entreen fundet to
Revolverprojektiler, der er trængt ind i Panelerne.
Politidirektøren i København har udlovet en Dusør paa indtil 1000 Kr. for Oplysninger, der kan føre til Paagribelse af Gerningsmanden.1 )
(Cit. Berl. Morg. 31.-12.-1943).

30.-12. Attentatforsøg mod Folketingsmand Aksel Mø1ler.
Ritzau's Bureau meddeler:
Kriminalpolitiet har erfaret, at en yngre Mand omtrent samtidig med, at Attentatet
paa Ole Bjørn Kraft blev foretaget, henvendte sig til den konservative Folketingsmand
Aksel Møller paa dennes Bopæl, la Coursvej 6, hvor han anmodede om at faa Folketingsmanden i Tale.
Der blev bedt ham, om han vilde komme indenfor i Lejligheden, men det nægtede
han, hvorefter Aksel Møller gik ud i Entreen. Men samtidig kom der andre af Ejendommens Beboere til Stede paa Trappen, og det gjorde øjensynligt den unge Mand
nervøs. Han mumlede noget om, at han vilde komme igen senere, og forsvandt.
(Cit. Berl. Morg. 31.-12.-1943).
1944.
3.-1.

Dansker henrettet for Sabotage.
Fra officiel tysk Side meddeles, at Repræsentant Alf Jensen, født den 14. September 1914 i Aalborg, er blevet henrettet.
Jensen tilhørte en Sabotagegruppe i Aarhus, som i Tiden Juni-August 1943 har
udført en Række Sprængninger og Ildspaasættelser i Virksomheder, der arbejdede for
den tyske Værnemagt, ligesom den ogsaa har forøvet Sabotage paa Jernbanenettet
ved Aarhus.
Repræsentant Alf Jensen blev i sin Tid anholdt af det tyske Politi.
(Cit. Nationaltid. 3.-1.-1944).

4.-1.

Forordning fra den tyske Øverstbefalende om Afgivelse af Kvarter til Arbejdere beskæftiget for Værnemagten.
Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark har anordnet, at der til
Arbejdere, der er beskæftiget for den tyske Værnemagt her i Landet, i fornødent
Omfang vil være at afgive Kvarter, eventuelt med Forplejning.
For saadan Indkvartering ydes der Kvarterværterne Vederlag efter nærmere af
de tyske Myndigheder fastsatte Takster.

4.-1.

Meddelelse om Mordene paa Fiskehandler Jens Chr. Petersen og Forfatteren, Pastor
Kaj Munk.2 )
En 33-aarig Fiskehandler, Jens Chr. Petersen, Stenstuegade 19, Slagelse, er i
Morges Kl. 7,08 blevet skµdt ned paa aaben Gade i Slagelse. Jens Petersen, der til1) Derefter fplger 4 Signalementer,
2) Angaaende fortrolig Information frn Censuren til Bladredaktionerne, om disse Artikler se Afsnit
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hørte det national-socialistiske Parti, kom gaaende fra sin Bolig i Stenstuegade og 1944.
blev, da han befandt sig ud for Ejendommen Herrestræde 22, skudt ned af en ukendt
Person. Han ramtes af to Skud i Hovedet efter en forudgaaende Skudveksling og døde
paa Stedet. Øjenvidner beretter, at der i Gerningsøjeblikket passerede en Bil og en
Cyklist forbi. Cyklisten forsvandt ned ad en tilstødende Gade. Liget blev efter at være
fotograferet af Kriminalpolitiet i Falcks Ambulance ført til Sygehuset, og Politiet
arbejder nu med Sagens Opklaring.
Forfatteren, Pastor Kaj Munk, blev i Gaar Eftermiddag opsøgt i sit Hjem i Vedersø
af fire Mandspersoner, der erklærede at være Myndighedspersoner og at de havde til
Opgave at anholde ham. Kaj Munk blev derefter kørt bort i en Bil. I Morges blev han
fundet liggende dræbt i en Plantage ved Silkeborg Bakker. Han var blevet aflivet ved
Revolverskud. Politiet har konstateret, at de fire Personer, der har afhentet Kaj Munk
i hans Hjem, ikke tilhører nogen Myndighed. Der er etableret en stor Eftersøgning
af de paagældende Personer.
(Cit. R.B.).
Artikel i Horsens Avis om Mordet paa Fiskehandler Jens Pedersen.
I Gaar bragtes Bud om to modbydelige Mordattentater, ganske øjensynlig med
politisk Baggrund. En af dansk Aandslivs Høvdingeskikkelser, den store Dramatiker,
Pastor Kaj Munk, blev - efter Dagen forud at være blevet bortført af fire Mænd i
Bil - fundet skudt i en Plantage mellem Silkeborg og Horsens, og paa Gaden i
Slagelse blev en national-socialistisk Agitator, den 33-aarige Fiskehandler, Jens Pedersen, skudt ned paa aaben Gade efter Skudveksling.
Paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt, paa hvilket Meddelelserne herom forelaa
til Offentliggørelse, naaede vi kun at supplere Meddelelsen om Kaj Munks voldsomme
Død med en Nekrolog, der i øvrigt manglede en Bemærkning om, at Vedersø-Præsten
efterlader sig Hustru og fem Børn.
Her følger saa paa Grundlag af Oplysninger fra vor Slagelse-Korrespondent en
Nekrolog over Fiskehandler Jens Pedersen:
Den myrdede Fiskehandler Jens Pedersen var født i Hejninge den 27. November
1911 som Søn af Gdr. Laur. Pedersen, tidl. Valby ved Slagelse, der for nylig solgte
sin Gaard og nu bor i en Villa, han har købt i Vinde Helsinge.
Pedersen gik i Skole i Valby og lærte Landbruget hjemme paa Gaarden. I 1935
kom han til Slagelse, hvor han fik Ansættelse hos Cementstøber Jørgensen, Kalundborgvej, som Arbejdsmand og Chauffør. Her havde han imidlertid adskillige Arbejdsløshedsperioder, naar Arbejdet standsede paa Grund af Frostvejr, og han besluttede
da at søge anden Levevej.
Jens Pedersen gav sig derfor til i 1936 at handle med Fisk og fik en fast Rute
paa Landet, som han besøgte paa Cykle med Paahængsvogn, hvorpaa han daglig
kørte 50-60 km. Paa Torvedage havde han sit faste Stade paa Fisketorvet, hvor mange
Mennesker lærte ham at kende. Sine Varer købte han hos Fiskehandler Angelo Rosasco,
hvor han lærte Datteren Lydia at kende, med hvem han senere indgik Ægteskab. I
Ægteskabet er der en seksaarig Dreng ved Navn Kurt. Svigerfaderen, i hvis kendte Forretning Jens Pedersen hjalp til, karakteriserer den myrdede som en ordentlig, flittig
og paapasselig Mand, om hvem man kun har godt at sige.
Han var for nogle Aar siden blevet Medlem af det national-socialistiske Parti, for
hvilket han var en energisk og dygtig Agitator.
(Cit. Horsens Avis 6.-1.-1944).

6.-1.

Meddelelse om Værnemagtens Overtagelse af Købmandsskolens Bygning og om
Repressalier mod Direktør, Lærere og Elever, hvis Bygningen molesteres.

6.-1.

Ved Nærværende meddeler vi Dem, at Købmandsskolens Bygning, Nørre Voldgade
76, fra i Dag er overtaget af Den tyske Værnemagt, der samtidig har rekvireret og
erholdt Fortegnelse over samtlige Lærere og Elever.
Værnemagten har meddelt, at, hvis der skulde ske Molest eller Beskadigelse mod
Bygningen, vil Direktør, Lærere og Elever blive gjort personligt ansvarlige.

866

AFSNIT F -

KAP. I

19J.4.

Med Hensyn til Undervisningens Fortsættelse vil der snarest tilgaa Dem skriftlig
Meddelelse.
Ærbødigst
sign. Aage Rasmussen
Direktør.
(Cit. Cirkulære).

7.-1.

Læge W. Vigholt, Slagelse, skudt ned i sit Konsultationsværelse.
Den 44-aarige Læge W. Vigholt, Slagelse, hvor for et Par Dage siden Fiskehandler
Jens Chr. Pedersen, der tilhørte D.N.S.A.P., blev myrdet paa Gaden, er i Aftes Kl. 19,20
skudt ned i sit Venteværelse af en ca. 30-aarig Mandsperson, der under Foregivende
af at skulle have noget taget ud af Øjet havde skaffet sig Adgang til Lægens Konsultationsværelse. . .....
Dr. Vigholt var konservativt Medlem af Slagelse Byraad, valgt i 1937.
(Cit. R.B.).

8.-1.

Meddelelse fra Censuren til Bladredaktionerne om, at Omtalen af Begravelserne i
Vedersø og Slagelse skal bringes med samme Udstyr og Placering.
Lørdag Eftermiddag blev Forfatteren, Pastor Kaj Munk, jordet fra Vedersø Kirke.
Baaren henstod i Kirken, der kun kunde rumme et Faatal af det store Følge, i hvilket der
bl. a. saas et halvt Hundrede Præster i Ornat med Biskop Scharling i Spidsen. Kirken og
en Del af Kirkegaarden var opfyldt af Kranse og Dekorationer i Hundredevis.
I Kirken talte Dr. theol. Pastor Niels Nøjgaard, Slagelse, der er en Ungdomsven
af Afdøde. Præsten mindedes Kaj Munk som en Mand, der stred med Ildhu for Kærlighedens og Sandhedens og Rettens Vej paa Jorden. Den Ild, der brændte i ham, var
tændt ved Himlens Arne. Andre Steder mindes man Kaj Munk som Digteren og Skribenten, men her i Vedersø Kirke vil vi mindes ham som Præsten, som Sognets Mand
og som Hjemmets Mand. Gud har givet os en stor Gave i Kaj Munk.
Efter Præstens Tale mindedes Kaj Munk ved nogle Minutters Stilhed, hvorefter
Operasanger Axel Schiøtz sang Ewalds "Udrust dig Helt fra Golgatha". Saa førtes
Baaren til Graven, hvor Pastor Nøjgaard forrettede Jordpaakastelsen, og Provst Aastrup, Husby, takkede paa Fru Munks Vegne. Forsamlingen istemte "Vor Gud han er
saa fast en Borg", og Fru Munk tog derefter Afsked med hver enkelt af Følget ved
Kirkegaardslaagen.
Angaaende Kaj Munks Begravelse maa der, bortset fra de i Ringkøbing udkommende Blade, der har faaet direkte Anvisninger, kun bringes ovenstaaende Meddelelse.
Dens Offentliggørelse er betinget af, at de paagældende Blade i samme Udstyr og
Placering bringer en Meddelelse, der Søndag udsendes gennem R. B. om Begravelsen
af Fiskehandler Petersen, Slagelse.
Censuren, 8.-1.-1944.
Den myrdede Fiskehandler Jens Chr. Pedersen, der forleden blev skudt ned paa
Gaden i Slagelse, begravedes Søndag Eftermiddag fra Kapellet paa St. Mikkels Kirkegaard. Der var til Baaren sendt mange Kranse, blandt hvilke saas signerede fra
D.N.S.A.P. Efter Afsyngelsen af Salmen "Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud",
talte Pastor Volf, Slagelse, ud fra Salmen "Vi gaar i Fare, hvor vi gaar" og skildrede,
hvorledes Stillingen her i Landet efterhaanden var blevet saaledes, at Salmens Ord
er en Virkelighed. Vort Maal maa det være at sige: ,,Jeg gaar til Himlen, hvor jeg
gaar" og "Jeg gaar med Jesus, hvor jeg gaar", thi kun hos Gud kan vi finde Frelse
og Tryghed. Præsten sluttede med en Bøn. Man sang Salmen "Du Herre Krist", hvorefter Kisten blev baaret til Graven. Her forrettede Pastor Volf Jordpaakastelsen, og man
sang "Klokken slaar". Afdødes Fader, Gdr. Laur. Pedersen, Vinde Helsinge, traadte hen
til Graven og holdt en Tale, idet han gik ud fra Ordet "Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om saa det gælder". Hans myrdede Søn havde ikke kunnet komme til Østfronten, udtalte han, hvor de unge kæmper for Danmarks Ret og Ære, men han var nu faldet paa
Hjemmefronten. Faderen takkede sluttelig for Deltagelsen.
(Cit. R.B.).
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Meddelelse om Skovfoged Alsbjergs Selvmord umiddelbart før tysk Anholdelse.
1944.
15.-1.
Fra tysk Side meddeles:
Skovfoged Johannes Alsbjerg, Stoholm, er Fredag fundet dØd i Liebes Plantage
Sydøst for Skive. Døden skyldes Revolverskud. Ved Siden af den Døde fandtes en
afskudt Revolver. Johannes Alsbjerg var i engelsk Tjeneste, og hans Anholdelse var
umiddelbart forestaaende. Dette er formentlig Aarsagen til, at han selv har taget
sit Liv.
Een Dansker dræbt og een saaret under tysk Politiaktion.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Under en større Aktion mod Sabotører og deres Medhjælpere skulde bl. a. Tandtekniker Leo Kæraa, Aarhus, og hans Hustru, der var født Englænderinde, og som
begge var i engelsk Tjeneste, anholdes. Da de modsatte sig Anholdelse, saa det tyske
Politi sig nødsaget til at gØre Brug af Skydevaaben. Kæraa blev haardt saaret, og
hans Hustru ramt af et dødbringende Skud.

15.-1.

Meddelelse om Etablering af tysk-dansk Udrykningskommando i København.1 )

18.-1.

Meddelelse om, at de tysk-danske Udrykningskommandoer ikke tilkaldes til Sabotage- 22.-1.
handlinger, samt at i Tilfælde af Anholdelser tager det tyske Politi sig kun af tyske
Statsborgere.
Efter hvad Politiinspektør Mellerup oplyser, er det storkøbenhavnske Ordenspoliti
glad for Ordninger m. H. t. den fælles dansk-tyske Udrykningspatrulje, der har til
Huse i nogle Lokaler i en tidligere Kaserne i Gernersgade. Udrykningspatruljen bestaar
af to Hold, hver paa 6 Mand, 3 Danske og 3 Tyske. Den er blevet til efter Forhandling
med Justitsministeriet, det danske Politi og de tyske Myndigheder, og har faaet Tilslutning ogsaa fra Politiets Organisationer. Ordningen gælder for hele Storkøbenhavn.
Politiinspektøren understreger, at det er en ren praktisk og hensigtsmæssig Foranstaltning. Udrykningspatruljen tilkaldes ikke til Sabotage, men kun til Værtshusuorden,
Gadeuorden m. v., og i Tilfælde af, at der foretages Anholdelser, bliver danske Personer anholdt af dansk Politi, medens de tyske Politimænd tager sig af tyske Statsborgere.
(Cit. R.B.).
Bombeattentat mod Studenternes Roklubs Baadehus i Svanemøllebugten.
25.-1.
(Berl. Morg. 26.-1.-1944).

Meddelelse om LempeIsel' af Spærretiden i Storkobenhavn.
Fra officiel tysk Side meddeles, at Spærretiden i Storkøbenl1avn af Hensyn til
visse Erhvervs Interesser fra og med Torsdag den 27. Januar 1944 ændres saaledes,
at Færdsel paa Gader og Veje er tilladt indtil Kl. 22. Det er endvidere tilladt Restauranter, Teatre, Biografer o. s. v. at holde aabent i det højeste indtil samme Tidspunkt.

26.-1.

Palladiums Atelier og 3 Baadehuse, tilhørende "Damernes Roklub", ,,Hellerup Roklub" 31.-1.
og "Hellerup Kajakklub", ødelagt ved Bombeeksplosioner.
(Berl. Morg. 1.-2.-1944).
Meddelelse om, at Professor Niels Bohrs Institut er frigivet.
For nogle l\faaneder siden flygtede den bekendte Fysiker og Atomforsker, Professor Niels Bohr, fra Danmark. Aarsagen til hans Flugt var ikke bekendt, og den
kunde heller ikke forklares ud fra Professorens hidtidige Optræden. Da Niels Bohr
imidlertid var kommet til England, hvor hans videnskabelige Arbejder fra engelsk
Side offentligt blev betegnet som vigtige for Krigsførelsen, maatte der hos de tyske
Myndigheder opstaa Mistanke om, at Professoren i København havde forberedt og ud1) Se Afsnit A.

1.-2.
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ført Arbejder af krigsvigtig Betydning, for at de kunde anvendes mod de tyske Interesser. Dette Spørgsmaal kunde kun opklares ved en grundig videnskabelig Undersøgelse af hans hidtidige Arbejdssted, Instituttet for teoretisk Fysik og Laboratoriet
for Atomforskning, Blegdamsvej 15. Instituttet blev derfor beslaglagt og stillet under
Bevogtning. Derefter kom tyske Atomforskere hertil for at prøve, om der med Instituttets Apparater har været eller kunde blive udført krigsvigtige Arbejder af nogensom helst Art. Resultatet var ganske klart, at Instituttet kun kan tjene som Basis
for rent videnskabeligt Forskningsarbejde. Efter at dette saaledes er slaaet fast, er
Beslaglæggelsen ophævet, og Instituttet givet tilbage til Københavns Universitet.
(Cit. R.B.).

3.-2.

Mordene paa cand. polit. Blichfe1dt Møller og Politibetjent H. Christiansen.
Ritzau's Bureau erfarer:
Til Hændelserne Torsdag Aften paa Asiatisk Plads oplyses yderligere:
Det tyske Sikkerhedspoliti havde allerede i lang Tid været paa Sporet af en hemmelig Organisation for illegal Udrejse, hvis Leder var cand. polit. Fritz Johan Blichfeldt Møller, født den 23.-12.-1913 i Hadsten, boende Lygten 59, N.
Organisationen beskæftigede sig med hemmelig Transport til Sverige af Personer,
der havde begaaet strafbare Handlinger i Danmark. Indtil den endelige Overfart skulde
foregaa, blev Flygtningene i hvert enkelt Tilfælde skjult illegalt hos offentligt ansatte
Personer.
Et Antal danske Sygeplejersker anholdtes.
Om Aftenen den 3.-2.-1944 skulde nogle Personer igen skaffes til Sverige. Paa
Hjørnet af Strandgade og Torvegade ventede Møller paa Transporten, medens Møllers
vigtigste Medhjælper, den danske Civilpolitibetjent Hans Jørgen Henry Christiansen,
født den 30.-6.-1919 i Nakskov, boende Mjøsensgade 3, København, ventede udenfor
Ejendommen, Strandgade 25, for herfra at overvaage Transportens Sikkerhed.
Ved det. tyske Sikkerhedspolitis Indgriben trak Christiansen og Møller deres Revolvere og skød. Ilden blev straks besvaret, hvorved Christiansen blev dræbt. Møller,
der blev haardt saaret, er Fredag afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar.
Det tyske Sikkerhedspoliti har foretaget 16 Arrestationer, deriblandt ogsaa af
et Antal danske Sygeplejersker.
(Cit. Nationaltid. 6.-2.-1944).

7.-2.

Bombeeksplosioner paa ,,Asa" og "Nordisk Film".

(Berl. Morg. 8.-2.-1944).
9.-2.

Politimester og 2 Politifuldmægtige i Varde fængslet for Hjælp til Sabotører.
Ritzau's Bureau ~rfarer:
Den 9. Februar har det tyske Sikkerhedspoliti i Varde anholdt tre danske Politiembedsmænd, der har optraadt aktivt imod det tyske Rige derved, at de har ydet
Sabotører Hjælp.
De paagældende er:
1) Politimester i Varde Jprgen Bech Simony, f. d. 5.-2.-1887 i Aalborg. Bopæl:
Møllevej 4, Varde.
2) Politifuldmægtig i Varde Poul Emil Gerner Mikkelsen, f. den 20.-3.-1916 i
Brøndbyvester. Bopæl: Thorvej 1, Varde, og
3) Politifuldmægtig i Varde Henning Schlanbusch, f. d. 1.-4.-1905 paa Frederiksberg. Bopæl: Lundevej 11, Varde.
Anholdelsen skyldtes den Kendsgerning, at en af de Sabotører, der den 6. ds. deltog
i Sabotagen mod Callesens Maskinfabrik i Aabenraa, og som var blevet saaret under
Ildkampen mod det tyske Politi, ·blev holdt skjult af de tre Politimænd, ligesom de
ogsaa har været ham behjælpelig med hans videre Flugt.
Under Forhørene har de kunnet overbevises om Deltagelse i en hel Række lignende
strafbare Handlinger.
(Cit. Berl. Morg. 16.-2.-1944).
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Meddelelse om Ophævelse af Spærretiden i København.
Fra officiel tysk Side meddeles: Spærretiden i København ophæves fra og med
Torsdag Aften den 10. Februar.

1944.
10.-2.

Delvis Forbud mod pi:rsonlige Annoncer.
12.-2.
Fra tysk Side meddeles:
Personlige Annoncer ( d. v. s. Annoncer, der henvender sig til en bestemt Person
eller en bestemt Kreds af Personer) er fremtidig kun tilladt i Dagbladene, naar det
drejer sig om Taksigelser og Lykønskninger i Anledning af en familiær Begivenhed,
der ikke maa være udtrykt ved Dato alene, om Efterlysning af Personer, hvori Annoncørens Navn og Adresse samt Adressatens Stilling og Navn er angivet, samt om Foreningsmeddelelser, der i klart Sprog retter en Henvendelse til Foreningens Medlemmer.
Skydstrup Kirke ved Haderslev lukkes midlertidigt (af Hensyn til den omliggende 27.-2.
Flyveplads).
I Skydstrup Kirke ved Haderslev fandt der i Eftermiddag en Højtidsgudstjeneste
Sted i Anledning af, at Kirken midlertidig lukkes. Der blev talt af Sognepræst Heiselbjerg-Paulsen og af Biskop Dr. theol. Scharling, Ribe.
(Cit. R.B.).
Kaptajn Mackeprang skudt ned paa Gaden.
Den 58-aarige Kaptajn G. B. Mackeprang, der med sin Hustru boede i en Villa,
Vintervej 3 i Charlottenlund, er i Aftes blevet myrdet paa Vejen uden for Hjemmet.
Gerningsmændene er to Mænd, der formentlig siden om Eftermiddagen har holdt Villaen
undre Observation. Kaptajnen er ramt af 8 Skud.

4.-3.

Paa et tidligt Tidspunkt begyndte Kaptajn Mackeprang at interessere sig for Terrænsporten, og han var en af dens Pionerer her i Landet; han var Chef for Terrænsportsafdelingen i Københavns Amts Skyttelaug. I de sidste Aar havde Kaptajn Mackeprang haft Tilknytning til Arbejdet i Foreningen "Det frie Nord", af hvis Kontor
han var Leder.
(Cit. Berl. Morg. 5.-3.-1944).

Bekendtgørelse om Spærretid i Odense.
Fra tysk Side meddeles Tirsdag:
Overfaldene paa Forsikringsagent Max Klitgaard den 1. Marts 1944 og paa Adjunkt Niels Foged den 3. Marts 1944, ligesom Attentaterne imod den danske Politistation i Odense den 3. Marts 1944 og paa det tyske Sikkerhedspolitis Station i Odense
den 6. Marts 1944 viser, at uansvarlige Elementer efter Ordre fra deres udenlandske
Bagmænd med de mest forkastelige Midler udøver Terror for at forstyrre den offentlige Ro og Sikkerhed.
Af almindelige Sikkerhedsgrunde bliver der derfor for Odense Byomraade fra
D. D. indtil videre fra Kl. 20 Aften til Kl. 5 Morgen indført Spærretid. De offentlige
Lokaler skal allerede lukke Kl. 19.
Saa længe denne Spærretid varer, maa kun Medlemmer, der tilhører eller er ansat
hos den tyske Værnemagt, og Medlemmer af det tyske Politi samt Medlemmer af det
danske Politi og saadanne danske Civilpersoner, der er i Besiddelse af særlige af det
danske Politi udstedte Tilladelser, færdes paa Gaderne.

8.-3.

Tyskerne i Danmark højtideligholder den tyske Heltemindedag.
11.-3.
Den 12. Marts mindes det tyske Folk sine Faldne fra Verdenskrigen 1914-18 og
fra den nuværende Krig. Overalt i Verden, hvor der lever Tyskere, bliver Dagen mindet
ved enkle Højtideligheder, der svarer til Tidens Alvor. Ligesom de foregaaende Aar
samles ogsaa de Tyskere, der befinder sig i Danmark, for at ære dem, der har ofret
deres Liv i Kampen for det tyske Rige og derigennem for Europas Sikkerhed og
Frihed. Derved mindes samtidig de Danske, der Skulder ved Skulder med Kammerater
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fra hele Europa er draget ud for at bevare den europæiske Kultur mod Bolchevismen
og derigennem mod Undergang.
Under denne Krig er der faldet 428 danske Frivillige, samt 312 Folketyske og 43
rigstyske Frivillige fra Danmark.
(Cit. R.B.).

11:1.-3.

Bombeattentat mod Aalborg Stinstidende.

23.-3.

Attentat mod Redaktør Sigurd Thomsen.
Den 57-aarige Redaktør ved "Social-Demokraten", Sigurd Thomsen, er i Aftes
kort før Kl. 23 skudt ned paa Hjørnet af Nørre Farimagsgade og Gyldenløvesgade af
et Par ukendte Mænd, da han var paa Vej fra Redaktionen til sit Hjem i Borups Alle
176. Han blev ramt i Maven lige under Brystkassen af et Skud og ligger meget haardt
saaret paa Kommunehospitalet. Det er tvivlsomt, om man kan redde hans Liv. Attentatmændene forsvandt og eftersøges af Politigaardens nye Drabsafdeling.
(Cit. B erl. Morg. 24.-3.-1944).

24.-3.

Meddelelse fra officiel tysk Side om den tyske Marines og det tyske Søpolitis Overtagelse af en Del af det danske Søpolitis Funktioner.

27.-3.

Meddelelse om, at Spærretiden i Odense ophæves.
Efter at der igen i den sidste Tid har hersket Ro og Orden i Odense, er Spærretiden, der har varet siden den 7. Marts, ophævet fra og med i Morgen.
(Cit. R.B.).

30.-3.

Kinopalæet ødelagt ved Bombeeksplosion.

1.-4.

Præst anholdt af Tyskerne for illegal Virksomhed.
Fra tysk Side meddeles:
Det tyske Sikkerhedspoliti i Aarhus har anholdt Pastor Dahl i Horsens for illegal
Virksomhed.
Pastor Dahl, som i nogen Tid har holdt ophidsende Taler i forskellige Ungdomsorganisationer, stod gennem en Mellemmand i Forbindelse med det illegale Blad
"Folkeviljen". Denne Mellemmand, som ligeledes er anholdt, har anmodet Pastor Dahl
om Pengehjælp til Anskaffelse af Skrivemaskiner og andre Materialer til Fremstilling
af det illegale Blad. Pastor Dahl stillede derefter et Beløb til Raadighed som Laan,
hvilket han efter egen Indrømmelse har taget fra Kollekten og frivillige Gaver til
velgørende Øjemed.

9.-4.

,,Aabenhjertige Ord om Danmarks Stilling."
Fra tysk Side meddeles:

(Berl. Morg. 18.-3.-1944).

(Berl. Morg. 31.-3.-1944).

Det er en Selvfølge, at den danske Hær ikke paa nogen Made kunde have afværget en engelsk Besættelse af Norge. Havde England først besat Norge, maatte
den danske Hær enten i Fællesskab med den tyske afværge yderligere engelske
Angreb paa Nordflanken, eller ogsaa maatte man gaa sammen med England mod
Tyskland. I begge Tilfælde vilde Danmark ikke blot blive Krigsomraade, men direkte
Slagmark. N aar Danmark hidtil er blevet skaanet for denne Skæbne, saa skyldes
det dels, at Tyskland rettidig kom Englænderne i Forkøbet, dels den daværende
danske Regerings Klogskab, Heller ikke i Fremtiden har Tyskland, men kun England
Interesse i at gøre Danmark til Slagmark.
Hvis England skulde forsøge et Angreb mod det tyske Riges nordlige Flanke, saa
kan man med Sikkerhed vente, at denne Kamp paa Danmarks Jord vil blive udkæmpet
med den allerstærkeste Indsats fra tysk Side, for derved at hindre et fjendtligt Stød
direkte mod det tyske Riges Hjerte.
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• Danmark er endnu ikke Slagmark, men kun militært Omraade i dette Ords videre 1944.
Betydning. Ogsaa denne Situation er haard for Danmark, naar man sammenligner den
med Fredens lykkelige Dage. Tænker man derimod paa Ruinerne i mange af Europas
Lande og paa Ødelæggelserne af tyske og mange andre Landes Byer og paa de Tusinder
af dræbte og saarede Mænd, Kvinder og Børn, kan man i Danmark ikke andet end
være glad for, at Landet hidtil er blevet sparet for denne Krigs haarde Skæbne.
Af alle de europæiske Folk, som er draget ind i Krigen, har Danmark stadigvæk
den gunstigste Situation, ikke blot i materiel, men ogsaa i politisk Henseende. Det
danske Erhvervsliv er stadig intakt og parat til at paabegynde en normal Fredsproduktion, bortset fra de Tilfælde, hvor herostratiske Sabotører har tilføjet Skade paa det
danske Produktionsapparat.
Den folkeretslige og statsretslige Status i Danmark er uforandret, saaledes at alle
politiske Muligheder staar aabne for Fremtiden. De tyske Indgreb, som var nødvendige
til Selvforsvar under Krigens voksende Tryk, er udtrykkeligt blevet betegnet som Forholdsregler, der ikke paa nogen Maade præjudicerer Danmarks politiske og retslige
Status.
At en fremmed Magt, som kæmper en Kamp paa Liv og Død, ogsaa i et besat
Land med de mest effektive Midler maa værge sig mod Angreb af enhver Art, er en
Selvfølge. Saa snart saadanne Angreb indstilles, bliver ogsaa de tilsvarende Forholdsregler overflødige. Een Ting maa stadig understreges: Ingen tysk Forholdsregel har
haft til Formaal at skade danske Interesser, at krænke danske Følelser eller forud
at fastlægge Danmarks politiske Fremtid.
Krigens Krav - forstærket ved en Overanstrengelse af Nerver og Kræfter kan desværre nødvendiggøre mange Forholdsregler, som ogsaa kan komme til at gaa
ud over Uskyldige. Alligevel maa man stadig sige til sig selv, at Formaalet med de
Forholdsregler, der træffes, ikke er at skade saadanne uskyldige Borgere, men at
styrke Forsvaret, som bl.a. ogsaa har den Opgave at beskytte Danmark mod at blive
Slagmark mellem de Krigsførende.
Paa Grund af Danmarks geopolitiske og strategiske Beliggenhed bestaar der uden dansk eller tysk Skyld - for Landet kun to Muligheder: Enten at blive en Del
af den tyske Forsvarsfront eller at blive Slagmark i en frygtelig Kamp. Da hverken
Danmark eller Tyskland har Interesse i det sidste, maa begge Parter indse Nødvendigheden af en effektiv Forsvarsfront. Derfor maa man altid huske paa, at hver Gang
danske Interesser bliver traadt for nær, sker dette ikke for at skade Danmark, men
fordi det er nødvendigt til Styrkelse af Forsvaret. Og man maa være objektiv nok til
at erkende, at Danmarks politiske og statsretslige Fremtid trods alle Vanskeligheder,
som dels skyldes den øjeblikkelige Situation og dels de Provokationer, som fremkommer fra Fjendens Side, paa ingen Maade er blevet præjudiceret.
(Cit. Berl. Morg. 9.-4.-1944).
Tysk Militær i offentlige Bygninger af øvelsesmæssige Grunde.
12.-4.
Fra tysk Side meddeles:
Af øvelsesmæssige Grunde har tysk Militær Torsdag i København etableret Vagtposter i forskellige offentlige Bygninger.
Øvelserne, der kunde gennemføres med fuld Hensyntagen til, at de paagældende
Institutioner fungerede normalt og uden Vanskeligheder, varede ca. 1 Time.
Tilsvarende Øvelser har fundet Sted andre Steder i Danmark.

Forbud mod, at Civilpersoner eller danske Embedsmænd færdes langs den jydske Vest- 19.-4.
kyst og Østkysten Nord for Limfjorden.
Fra tysk militær Side meddeles i Dag i en Bekendtgørelse, at al Færdsel paa
Stranden og i det bagved liggende Klitomraade langs med hele den jydske Vestkyst
og langs med Østkysten Nord for Limfjorden forbydes alle Civilpersoner og danske
Embedsmænd. Færdselsforbudet er udstedt paa Grund af militære Forholdsregler,
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men ogsaa til Civilbefolkningens Beskyttelse for at undgaa Ulykkestilfælde. Overtrædelse af Forbudet medfører Straf i Medfør af de tyske Krigslove.
(Cit. Soc. Dem. 19.-4.-1944) .

20.-4.

Meddelelse om Opgivelse af visse paatænkte Løsladelser samt om Arrestation af nogle
illegale Grupper.
Det tyske Sikkerhedspoliti havde under Hensyn til, at der var indtraadt en vis
Ro i den almindelige politiske Tilstand, til i Dag den 20. April forberedt Løsladelsen
af talrige Arrestanter.
Da der imidlertid i de sidste Dage aabenbart paa udenlandsk Foranledning atter
er sket en Række betydelige Sabotagehandlinger og gemene Mord, har disse Løsladelser indtil videre maattet udskydes.
Yderligere har det tyske Sikkerhedspoliti i Dag foretaget en Række Arrestationer
af Grupper af Personer, som havde organiseret sig illegalt med det Formaal at stifte
Uro og ophidse Befolkningen.
Disse haarde Forholdsregler har været nødvendige for at vise de politiske Gangstere, at de ikke ustraffet kan terrorisere Befolkningen.

23.-4.

Dansker henrettet.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den 20-aarige danske Statsborger, Student Niels Stenderup, er af tysk en Krigsret
blevet dømt til Døden og henrettet, fordi han paa Københavns Hovedbanegaard fra
Baghold overfaldt et Medlem af den tyske Værnemagt og søgte ved Brug af en Dolk
at berøve ham hans Skydevaaben.
Han saarede derved den Overfaldne og andre tililende Medlemmer af den tyske
Værnemagt. Nogle af disse blev delvis haardt saaret.

23.-4.

Tysk Sergent saaret ved Pistolskud i Sporvogn,
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den 21. April Kl. 22,50 blev en 55-aarig tysk Sergent overfaldet af to Personer i
en Sporvogn foran Kommunehospitalet. De forsøgte at berøve Sergenten hans Skydevaaben. Gerningsmændene gjorde Brug af deres Pistoler, hvorved det paagældende
Medlem af den tyske Værnemagt blev haardt saaret. Gerningsmændene flygtede
Ly af Mørket.

Privat for Redaktionerne.

Fortroligt.

Telegrammerne om Henrettelsen af Niels Stenderup og Attentatet mod en tysk
Sergent skal bringes af alle Blade mindst 2-spaltet paa Forsiden, enten ved Siden af
hinanden eller under hinanden.
Censuren, 23.-4.-1944).

24.-4.

Udtalelser af Dr. Best overfor Pressens Repræsentanter angaaende den danske
,,Underverden".
Den Rigsbefuldmægtigede Dr. Best modtog den 24. April 1944 Chefredaktørerne
for den danske Presse og fremsatte overfor dem Udtalelser af omtrent følgende Indhold:
"Siden jeg den 4. December 1943 overfor den danske Presse fremsatte alvorlige
Advarsler, der knyttede sig til Henrettelsen den 2. December 1943 af fem Sabotører,
var der sket en Udvikling af Stillingen i Danmark, der gav Haab om en Stabilisering af Orden og Sikkerhed i Landet, særlig var der en stadig Nedgang i Sabotagerne
overfor Produktionsvirksomheden og andre erhvervsmæssige Værdier - aabenbart
under Indflydelse af den offentlige Mening, der ikke ønsker Voldshandlinger og Ødelæggelser.
At den hemningsløse Underverden, der ikke længere holdes 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
vilde reagere derimod og tvinge de nølende Sikkerhedsorganer til Opfyldelse af deres
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Pligt. Men naar Underverdenens Elementer nu - enten paa udenlandsk Ordre eller af 1944.
politisk Spekulation - 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 at Jade den samlede Befolkning lide mindst muligt for de underjordiske Elementers Forbrydelser. Gidsler som
Garanti for, at der ikke sker yderligere Forbrydelser, tages ikke ud af Befolkningen,
men ud af de forbryderiske Kredse selv. Den tyske udøvende Magt har arresteret 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 ventet længe
med Domfældelsen for at kunne tage Hensyn til Situationens Udvikling. Det har ligget,
og det Jigger i de underjordiske Elementers egen Haand, hvad der sker med deres
fangne Kammerater. Er Stillingen i Landet rolig, saaledes som saavel 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 Forgængeres Skæbne, at demonstrere,
hvad de selv har at vente ved en Fortsættelse af deres Virksomhed. Naar en Person,
der tilhører Værnemagten, overfaldes og saares, saaledes som det skete for faa Dage
siden, maa der gives Krigens haarde Ret fri Bane overfor en fangen Voldsforbryder,
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, der 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 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 politiske 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 indenfor en overskuelig Tid definitivt være forsvundne. Det vil da blive en frygtelig Opvaagnen 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 tilstaas et Land, der i en saa afgørende Tid udelukkende lader sig
repræsentere ved en Underverden, som vjrker med .Bomber og Revolvere. Maa ikke
nødvendigvis 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 Fremtiden 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."
(Cit. Nationaltid. 25.-4.-1944).
Meddelelse om Lukning indtil videre af alle Biografteatre i Storkøbenhavn.
25.-4.
Fra officiel tysk Side meddeles: Da Gangstere i udenlandske Staters Sold, som
søger at forstyrre det offentlige Liv i Danmark, i den sidste Tid endogsaa har gjort
Biografteatrene i København til Skueplads for deres Voldshandlinger, er det blevet
forordnet, at alle Biografteatre i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Gentofte,
Hvidovre og Rødovre Kommuner) indtil videre skal holdes lukkede.
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26.-4.

Under Trusel om Dødsstraf kræves alle Vaaben afleveret inden 29. April.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Da Underverdenen, som forsøger at forstyrre den offentlige Orden i Danmark og
at terrorisere Befolkningen, paa enhver Maade søger at skaffe sig Vaaben til Gennemførelse af sine Forbrydelser, er det blevet nødvendigt at træffe skarpe Forholdsregler
mod Besiddelse af Vaaben. Det ligger i den samlede danske Befolknings Interesse, at
alle Vaaben bliver afleveret til de kompetente danske eller tyske Myndigheder for at
undgaa, at de kommer i Gangsternes Besiddelse.
For Aflevering af Vaabnene ansættes en Frist til den 29. April 1944. Enhver, der
efter dette Tidspunkt endnu findes i Besiddelse af Vaaben, stiller sig paa lige Fod
med Gangsterne og vil blive straffet efter Krigslovens fulde Strenghed. Det er paalagt
de tyske Retter efter den 29. April 1944 at dømme enhver uberettiget Indehaver af
Vaaben efter følgende Bestemmelser, ifølge hvilke Dødsstraf er foreskrevet som den
normale Straf.
Besiddelse af Skydevaaben af enhver Art indbefattet Jagtvaaben, af Ammunition,
Haandgranater, Sprængmidler og andet Krigsmateriel, saavel som Dele af saadanne
Genstande er forbudt.
Disse Bestemmelser gælder ikke for:
1) Skydevaaben og Ammunition, for hvilke Indehaveren er i Besiddelse af en af
en tysk Myndighed eller en kompetent dansk Politimyndighed udfærdiget Tilladelse
til at besidde Vaaben, for Jagtvaabens Vedkommende glatløbet Vaaben.
2) Skydevaaben og Ammunition, som i Tjenesteøjemed bæres med en tysk Myndigheds Tilladelse.
3) Vaaben og andet Krigsmateriel, som Indehaveren gennem en efter den 29. August
1943 af tysk Myndighed udstedt Attest har Tilladelse til at beholde.
4) Vaaben af Affektionsværdi, naar de ikke har Brugsværdi.
5) Luftbøsser, hvis Kaliber ikke overstiger 4,5 mm.
Den, der i Strid med Forbudet besidder Genstande af de i første Stykke nævnte
Art, straffes med Døden. I lettere Tilfælde kan idømmes Tugthus eller Fængsel.
Den, der besidder forbudte Genstande, og som afleverer dem inden den 29. April
1944 til den tyske Værnemagt eller til en dansk Politimyndighed, er straffri.

27.-4.

Meddelelse om, at Vaabenforbudet ikke omfatter glatløbede Jagtvaaben, naar Jagttegn haves.
For at fjerne opstaaet Tvivl med Hensyn til Jagtvaaben i de tyske Bestemmelser
om Skydevaabens Aflevering m. v. bekendtgøres Ordlyden af de paagældende tyske
Bestemmelser:
»Besiddelse af Skydevaaben af enhver Art indbefattet Jagtvaaben, af Ammunition, Haandgranater, Sprængmidler og andet Krigsmateriel, saavel som Dele af
saadanne Genstande er forbudt.
Disse Bestemmelser gælder ikke for:
Skydevaaben og Ammunition, for hvilke Indehaveren er i Besiddelse af en af
en tysk Myndighed eller en kompetent dansk Politimyndighed udfærdiget Tilladelse
til at besidde Vaaben - for glatløbede Jagtvaaben Jagttegn."
Det er herefter klart, at en særlig Vaabentilladelse, som foreskrevet i Justitsministeriets Bekendtgørelse af 11. Maj 1940, er nødvendig med Hensyn til riflede
Jagtvaaben, medens gyldigt Jagttegn er tilstrækkelig Legitimation med Hensyn til
Besiddelse af glatløbede J agtvaaben.

27.-4.

Dansker henrettet.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den 26. April 1944 er Matematiklærer Svend Otto Nielsen, født den 29. August
1908 i Herfølge og bosat i København, i Henhold til Krigslovene blevet dømt til Døden
og henrettet for Sabotage og for Mord paa en tysk Politiembedsmand.
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Sabotør henrettet for Spionage.
1944.
Fra officiel tysk Side meddeles:
2.-5.
Bagersvend Lars Bager Svane, fØdt den 26. April 1919 i Marstal, er i Henhold
til Krigslovene dømt til Døden og henrettet for Begunstigelse af Fjenden ved Spionage
og ved andre Gerninger.
Sabotør henrettet for Sabotage.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Assurandør Karl Erich Abel, født 18.-9.-1910 i Løgstør, er i Henhold til Krigslovene
dømt til Døden og henrettet for Sabotage.

2.-5.

Advarsel mod Landminer.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Da det gentagne Gange er hændt, at græssende Kvæg har udløst Landminer og
derved udsat Mennesker for Fare, henledes Opmærksomheden paa, at Græsning af
Kvæg skal foregaa længst muligt fra Minerne, og at det er forbudt at lade Hunde
løbe omkring i Minefelterne.

3.-5.

Sabotør henrettet for Sabotage.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Ved den Sabotage, der den 3. Maj 1944 blev forøvet mod Maskinfabrikken "Globe",
Kildevældsalle 6-8 i Glostrup, er Jprgen Eivind Schacht, fØdt den 8. Marts 1924 i
København, boende St. Kongensgade 137, København, blevet arresteret.
Han er blevet dømt til Døden efter Krigslovene og henrettet.

5.-5.

Forbud mod Skibstrafik paa de jydske Havne fra Frederikshavn til Højer
Mørklægningstiden.
Den tyske Værnemagt meddeler:
1) Indenfor den officielle Mørklægningstid er enhver Skibstrafik til og fra Kysten
eller Havnene paa Jyllands Kyst paa Strækningen fra Frederikshavn inklusive
ned til Højer Sluse forbudt.
2) Under Mørklægningstiden maa Højsøfiskere ikke nærme sig den nævnte Kyststrækning mere end til en Afstand af mindst 10 Sømil fra Kysten. De maa ikke
løbe ud før Mørklægningstidens Ophør.
3) Dagfiskere maa ikke løbe ud før Mørklægningstidens Ophør og skal vende
tilbage i Havn eller paa Strand før Mørklægningstidens Begyndelse.
4) Overtrædere vil blive beskudt uden Varsel og straffet efter de tyske Krigslove.

8.-5.

Tyskerne anholder Dansker som sigtet for Drab og overgiver ham til dansk Politi.
Fra tysk Side meddeles :
Det tyske Sikkerhedspoliti har anholdt en Arbejder ved Navn Niels Bprge Jensen,
som mistænkt for den 28. April paa Vesterbrogade at have affyret det Revolverskud,
der dræbte Graver Einar Andreasen.
Som bekendt skete der denne Dag et· Sammenstød foran Cafe "Lido" paa Vesterbrogade, hvorunder der faldt et Skud. Samtidig blev Andreasen, der gik ud for National
Scala, truffet af en Kugle og dræbt. Der er Grund til at antage, at Andreasen blev
dræbt ved det foran Cafe "Lido" affyrede Skud. Den anholdte Jensen er identisk med
Revolvermanden fra Sammenstødet foran Cafe "Lido".
Jensen er blevet overgivet til det danske Politi, der har overtaget Sagens videre
Behandling.

9.-5.

Sømand, der ikke svarede paa ty11k Vagtposts Tilraab, skudt.

11.-5.
(R.B .)
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12.-5.

Meddelelse om 4 Dødsdomme og 5 andre Domme, samt om at Dødsdommenes Fuldbyrdelse skulde afhænge af "Forholdene i Landet".
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den 12. Maj 1944 er de følgende blevet dømt efter Krigslovene for Begunstigelse
af Fjenden:
1) Quistga.ard, Georg Brockhoff, fØdt 19. Februar 1915 i København, boende Aabenraa 10, 3. Sal, København, til Døden.
2) Liltzen-Hansen, Arne, født 27. Juli 1919 i København, boende Himmerlandsvej
21, København, til Døden.
3) Larsen, Carl Jprgen, født 6. Juli 1899 i Aarhus, til Døden.
4) Wichfeld, fØdt Massy-Beresford, Monica Emily, født 12. Juli 1894 i London,
boende Godset Engestofte paa Lolland, til Døden.
5) Hovmand, Hans Christian, født 13. December 1911 i København, boende Øster
Thoreby ved Nykøbing F., til 12 Aars Tugthus.
6) Munthe-Østerbye, Hjarl, født 1. September 1918 i København, boende Vermlandsgade 4, København, til 10 Aars Tugthus.
7) Baastrup-Thomsen, Else Elisabevh, fØdt 3. Oktober 1919 i Hornslet, boende
Frank:l'igsgade 27, København, til 6 Aars Tugthus.
8) Jessen-Schmidt, Jens Kristian, født 8. April 1884 i København, boende Holbergsgade 28, København, til 3 Aars Tugthus.
9) Nwlsen, Poul Gerner, født 26. November 1894 i Sakskøbing, boende Arbejds- og
Plejeanstalten i Sakskøbing, til 2 Aars Tugthus.
Frifundet for Anklagen for Begunstigelse af Fjenden blev:
1) G,randt, Wilhelm, f. 9.-2.-1908 i Kalundborg, boende Maribovej 55, Nakskov.
2) Jprgensen, Niels Frederik Alfred, f. 3.-6.-1907 i Østofte.
3) Wichfeld, Viggo Dmitri, f. 26.-12.-1923 i London.
Det afhænger alene af, hvorledes de illegale Elementer og de for den offentlige
Orden og Sikkerhed ansvarlige Institutioner i den kommende Tid forholder sig, om
Dødsdommene skal fuldbyrdes, eller om Forholdene i Landet gør det muligt at benaade
de Dødsdømte.

19.-5.

Tysk Benaadning fra Dødsdom til livsvarigt Tugthus.
Fra tysk Side meddeles, at den over Fru Monica Emily Wichfeld afsagte Dødsdom
(Cit. Nationaltid. 19.-5.-1944).
ved Benaadning er ændret til livsvarigt Tugthus.

21.-5.

Meddelelse om Henrettelse af dansk Sabotør.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den dødsdømte Georg B'l'oc.khoff Quistgaard, født 19. Februar 1915 i København,
der havde spillet en fremtrædende Rolle i en Sabotageorganisation, er blevet henrettet.

21.-5.

4 tyske Dødsdomme for Vaabenrov.
Fra officiel tysk Side meddeles:
For Vaabenrov er de følgende blevet dømt til Døden efter Krigslovene:
1) Frede Toftega=d Jensen, fØdt den 29. Juli 1925 i Kristrup.
2) Paul Christian Steensgaard, født den 21. Juni 1924 i Nørre Snede.
3) Knud Henrik Bryndwm, født den 25. December 1926 i Horsens.
4) Svend Anker Stenberg Mprch, født den 26. Marts 1921 i Boller.
Det er endnu ikke fastsat, om Dommene skal fuldbyrdes, eller om de dømte benaades.

22.-5.

Meddelelse om Henrettelse af dansk Sabotør.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den for Begunstigelse af Fjenden dødsdømte Carl Jprgen Larsen, fØdt den 6. Juli
1899 i Aarhus, der har været virksom i Sabotage- og Spionageorganisation, er blevet
henrettet.
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Meddelelse fra den tyske Øverstbefalende om tysk Kontrol ved de 4 store Broer.
1944.
Gennem Ritzau's Bureau er udsendt følgende Bekendtgørelse fra den tyske Værne- 23.-5.
magt:
Færdsel over Limfjordsbroerne ved Oddesund og Aggersund samt over Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen vil fra nu af blive kontrolleret af den tyske Værnemagt
efter følgende Regler:
a) Om Dagen: For samtlige Køretøjers Vedkommende vil al Last blive undersøgt af tyske Vagtposter.
b) Om Natten: Om Natten er enhver Færdsel over de nævnte Broer forbudt for
Fodgængere, Cyklister og Køretøjer. Tidspunkterne for Afspærringen falder sammen
med de officielt gældende Mørklægningstider. Specielle skriftlige Passersedler kan i
paatrængende Tilfælde gives til Læger, Jordemødre, Brandvæsen og Redningskorps
samt til uopsættelige Transporter i den tyske Værnemagts Interesse. Disse Passerkort
udfærdiges af nærmeste tyske Kommandant. Passersedlerne er hØjs1 gyldige i 10 Timer.
Meddelelse om en Danskers Henrettelse,
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den danske Statsboger Arne Liitzen Hansen født den 17. Juli 1919 i København,
der havde spillet en fremtrædende Rolle i en Sabotage- og Spionorganisation, er blevet
henrettet.

24.-5.

For Modtagelse og Opbevaring af Sabotagemateriale dømmes 3 Danskere til Døden
og een til 10 Aars Tugthus.
Fra officiel tysk Side meddeles:
For Begunstigelse af Fjenden (Modtagelse og Opbevaring af Sabotagemateriale,
der var nedkastet fra fjendtlige Flyvemaskiner) er følgende blevet dømt til Døden:
Andersen, Orla, født den 7. Oktober 1915 i Hornslet.
Svarre, Herold, født den 10. September 1909 i Buenos Aires,
Sprensen, Axel, født den 18. Februar 1912 i Holbæk.
Til 10 Aars Tugthus er dømt:
Velling-Hou, Mwl'ius, født den 20. November 1914 i Øster Førslev.

24.-5.

Resume af Straffebestemmelserne til Beskyttelse af den tyske Værnemagt i Danmark 24.-5.
og dens enkelte Medlemmer.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den nuværende Situation gør det nødvendigt, at der endnu en Gang skabes Klarhed
over de Straffebestemmelser, som gælder til Beskyttelse af den tyske Værnemagt og
dens enkelte Medlemmer i Danmark, og som anvendes af de tyske Domstole ved Afsigelse af Dom vedrørende strafbare Handlinger, som er rettet mod den tyske Værnemagt eller dens Medlemmer. De særlige Retningslinier, efter hvilke de tyske Domstole
afsiger Domme, bekendtgøres derfor sammenfattet nedenstaaende i deres nugældende
Affattelse:
Vold.
1. Den, der angriber en Person, der tilhører den tyske Værnemagt eller en tysk

Myndighed, med Vold, straffes med Døden.
Paa samme Maade straffes den, der forøver anden Voldshandling mod den tyske
Værnemagt eller en tysk Myndighed.
I lettere Tilfælde kan idømmes Tugthus- eller Fængselsstraf.
Besiddelse af Skydevaaben og Krigsmateriel.
2. Det er forbudt at være i Besiddelse af Skydevaaben af enhver Art, herunder
Jagtvaaben, af Ammunition, Haandgranater, Sprængstof og andet Krigsmateriel saavel som Dele af saadanne Genstande.
Dette gælder ikke for:
56

878
1944.

AFSNIT F -

KAP. I

a. Vaaben og Ammunition med Hensyn til hvilke Besidderen er i Besiddelse af
en af en tysk Myndighed eller den kompetente danske Politimyndighed efter den
29.-8.-1943 udstedt Vaabentilladelse - for glatløbede Jagtvaaben Jagttegn - ,
b. Vaaben og Ammunition, der føres tjenstligt med Tilladelse af en tysk Myndighed,
c. Vaaben og andet Krågsmateriel, som Besidderen iflg. en af en tysk Myndighed
efter den 29.-8.-1943 udstedt skriftlig Tilladelse har faaet Lov til at beholde,
d. Vaaben af Affektionsværdi, for saa vidt de ikke er brugbare,
e. Luftbøsser, hvis Kaliber ikke overstiger 4,5 mm,
f. Sprængstoffer, med Hensyn til hvilke Besidderen er i Besiddelse af en af en
tysk Myndighed eller den kompetente danske Politimyndighed efter den 29.-8.-1943
udstedt skriftlig Tilladelse.
3. Den, der i Strid med Forbudet besidder Genstande af den i Punkt 2 nævnte
Art, straffes med Døden.
I lettere Tilfælde kan Tugthus- eller Fængselsstraf idømmes.
Den, der finder Genstande af den i Punkt 2 nævnte Art i sin Besiddelse, bliver
straffri, naar han efter Opdagelsen ufortøvet afleverer de omhandlede Genstande
til en tysk Militær- eller Politimyndighed eller en dansk Politimyndighed.

Besiddelse af Radiosendeapparater, Uddannelse af Radiotelegrafister
og Radioteknikere.
4. Det er forbudt at være i Besiddelse af Radiosendeapparater, herunder Amatørsendeapparater, og de til deres Drift anvendelige transportable Strømkilder, Batterier,
Akkumulatorer saavel som Tilbehør til disse Apparater.
Dette gælder ikke for Besiddelse af Anlæg, som drives med Tilladelse af en tysk
Myndighed, eller som er overladt Besidderen med en efter den 29. August 1943 udstedt
skriftlig Tilladelse fra en tysk Myndighed.
5. Uddannelsen af Radiotelegrafister og Radiotelegrafiteknikere er forbudt uden
Tilladelse fra en tysk Myndighed.
6. Den, der i Strid med Forbudet findes i Besiddelse af Genstande af den i Punkt 4
nævnte Art, eller den, der handler i Strid med Punkt 5, straffes med Tugthus eller
Fængsel.
I svære Tilfælde kan Dødsstraf idømmes.
Understøttelse af Statsborgere fra Lande, som befinder sig
i Krig med det t;yske Rige.
7. Den, der skjuler, giver Husly til eller paa anden Maade understøtter Medlemmer af et Lands Krigsmagt, som befinder sig i Krig med det tyske Rige, straffes
med Tugthus eller Fængsel, for saa vidt ikke efter andre Forskrifter er forskyldt en
højere Straf.
Med samme Straf anses den, der understøtter andre Statsborgere fra et Land,
der befinder sig i Krig med det tyske Rige, i deres Forsæt til at skjule sig for tyske
Myndigheder eller paa anden Maade at unddrage sig disse.
I svære Tilfælde kan Dødsstraf idømmes.
Forstyrrelse af Arbejdsfreden.
8. Den, der skader den tyske Værnemagts Interesser derved, at han:
Nedlægger Arbejdet uden lovlig Ophævelse af Arbejdsforholdet,
etablerer Lockout,
opfordrer andre til Arbejdsnedlæggelse eller Lockout, understøtter saadanne Arbejdere, der har nedlagt Arbejdet uden lovlig Ophævelse af Arbejdsforholdet,
eller paa anden Maade forstyrrer Arbejdsfreden,
straffes med Tugthus, Fængsel eller Bøde.
Bøde kan idømmes ved Siden af Tugthus- eller Fængselsstraf.
I svære Tilfælde kan Dødsstraf idømmes.
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9. Afholdelse af offentlige og ikke-offentlige Møder og Deltagelse i saadanne
er forbudt.
Den Rigsbefuldmægtigede i Danmark kan meddele Undtagelser gældende i Almindelighed eller for Enkelttilfælde.
Den, der handler i Strid med det i første Stykke indeholdte Forbud, straffes med
Fængsel og Bøde eller med en af disse Straffe, for saa vidt ikke efter andre Forskrifter
er forskyldt en højere Straf.
Fotografering, Malen og Tøgnen.
10. Fotografering, Maien og Tegnen af Bygninger, Rum, Anlæg, Skibe og Krigsmateriel, der tilhører eller benyttes af den tyske Værnemagt, er forbudt.
Derudover er forbudt:
a. Fotografering uden for lukkede Rum i de Omraader, der er erklæret for Sikkerhedsomraader,
b. Maien og Tegnen uden for lukkede Rum i de af den tyske Værnemagt udtrykkeligt bekendtgjorte Omraader.
De kompetente tyske Værnemagtsmyndigheder kan tillade Undtagelser.
Den, der handler i Strid med Forbudet i Stykke 1 eller 2 eller med et i Forbindelse
med Dispensation givet Paabud, straffes med Tugthus, Fængsel eller Bøde, for saa
vidt der ikke efter andre Forskrifter er forskyldt en højere Straf.
Bøde kan idø=es ved Siden af Tugthus- eller Fængselsstraf.
Benyttelse af Skydevaaben og Udpvelse af Jagt.
11. I følgende Omraader er Benyttelse af Skydevaaben og Udøvelse af Jagt uden
Tilladelse fra de kompetente tyske Myndigheder forbudt:
a. I Jylland i en 2 km bred Stribe langs Kysten, begyndende paa Østkysten 5 km
Syd for Frederikshavn, mod Nord til Skagen, fortløbende derfra langs Vestkysten
mod Syd og afsluttende Vest for Ribe,
b. paa Øerne Anholt, Læsø, Fanø og Manø,
c. paa Agger Tange, Harboøre Tange og Holmsland Klit,
d. i Almindelighed i en Afstand af 500 m fra tyske Værnemagts- og tyske Politikvarterer.
Den, der handler i Strid med Forbudet i Stykke 1, straffes med Fængsel og Bøde
eller med en af disse Straffe, for saa vidt ikke efter andre Forskrifter er forskyldt
højere Straf.
Brug af danske Militær-Uniformer.
12. Det er forbudt offentligt at bære den danske Hærs og Flaades Uniformer.
Den, der handler i Strid med Forbudet i Stykke 1, straffes med Fængsel og Bøde
eller med en af disse Straffe.
Strafforfølgningen vedrørende saadanne Forbrydelser, som ikke er anført i de her
nævnte særlige Forskrifter, sker efter de tyske Rigsstraffeloves og de tyske Rigskrigsstraffeloves almindelige Regler.
Sabotør saares og anholdes med Ledsager paa Raadhuspladsen.
24.-5.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Tirsdag den 23. Maj 1944 henimod Kl. 11 blev en i længere Tid eftersøgt Sabotør
ved Navn Carsten Leif Bruhn Petersen, fØdt den 7. Juni 1918 i Slagelse og boende
Voldgaarden 2, København, genkendt af det tyske Sikkerhedspoliti paa Raadhuspladsen
i København, hvor han traf sammen med sin Fader, Redaktør Waldemar Peterstln,
Slagelse, født den 9. Juni 1889 i Store Hedinge.
De satte sig begge voldsomt til Modværge, da det tyske Politi vilde anholde dem.
Sabotøren gjorde Forsøg paa at skyde paa Politifolkene. Disse var derfor nødt til
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at gøre Brug af deres Skydevaaben og saarede ham alvorligt ved et Pistolskud. De to
nævnte Personer blev anholdt.
I Sabotørens Besiddelse fandtes tre skarpladte Pistoler. Ved Husundersøgelse
fandt man Sprængstoffer og svære Vaaben (Maskingevær o. s. v.).

25.-5.

Politibetjent tilhørende Sabotagegruppe dræbt efter Skudveksling.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Under Oprulningen af illegale Modstands- og Sabotageorganisationer har det
tyske Sikkerhedspoliti konstateret, at den danske Politibetjent Holger With Otto Spderberg, født den 29. Juli 1912 i Braband og boende Hovgaardsgade 6, København, var
meddelagtig i fremtrædende Grad og særlig beskæftigede sig 111€d Vaabensmugling. Da
Søderberg den 21. Maj 1944 skulde anholdes, b,Ød han væbnet Modstand og blev dræbt.
Ved Husundersøgelsen fandtes Vaaben og Sabotagemateriale.

26.-5.

Meddelelse om Fuldbyrdelse af Dødsdom i Forbindelse med Meddelelse om 2 Sabotagehandlinger.
Gennem Ritzau's Bureau meddeles:
I Natten mellem den 24. og 25. Maj er der udøvet Sabotage mod Firmaet Burmeister & Wain, Strandgade i København, og mod Accumulatorfabrikken A /S i Lyngby.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Dødsdommen over Orla Andersen, født den 7. Oktober 1915 i Hornslet, der havde
været Deltager i en Sabotage-Organisation, er blevet fuldbyrdet.

26.-5.

Meddelelse om, at en Dansker er henrettet, samt en ung Kvinde er idømt Tugthus
paa Livstid, i Forbindelse med Meddeleilse om Mord paa Portner i tysk Tjeneste.
Gennem Ritzau's Bureau meddeles:
Den 23. Maj 1944 ca. Klokken 19,40 er Harald Sprensen, født den 20. Juli 1903 i
Ansbjerg, der var Portner i en af tysk Myndighed benyttet Bygning, blevet myrdet i
Thuresensgade i Odense ved Skud med en Maskinpistol.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Cyklesmed Benny Mikkelsen, født den 23. August 1925 i Aarhus, er for Overfald
paa en tysk Politimand, for Attentat imod Politifængslet i Aalborg og for Deltagelse i
en Sabotagegruppe blevet dømt til Døden og henrettet.
Under den samme Sag er Grethe Jensen, født Angelund, født den 7. Juli 1917 i
København, idømt Tugthus paa Livstid for at have understøttet Sabotagegruppen ved
Ydelse af Husly og ved at skjule Sprængstoffer.
En i samme Forbindelse anklaget Henrik Børge Nielsen, født den 1. December 1910
i Thisted, blev frifundet.
(Cit. Berl. Morg. 26.-5.-1944).

27.-5.

21 kendte Danskere anholdt af Gestapo sigtet for Spionage og illegal Virksomhed.
Oberst Paludan-Miiller dræbt under Anholdelsen.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den 26. Maj 1944 er følgende Personer blevet anholdt i Jylland som alvorligt mistænkte for Spionage og Deltagelse i en illegal militær Organisation:
Oberstløjtnant Svend Erik Johnstad-Mpller, Fredericia.
Politimester Aage August Agersted, Aarhus.
Redaktør Ejnar Bjprn Hanssen, Aabenraa.
Politimester i Aarhus Ejnwr Hoeck.
Handelskommis Harald Lycie, Sønderborg.
Politikommissær Hans Egede Rein-Jensen, Aarhus.
Kaptajn i Grænsegendavmeriet Aage Malling Jacobsen, Kollund.
Redaktør Ejnwr Kirkegaard, Aarhus.
Politikommissær Aage Jæger, Randers.
Orlogskaptajn Svend Greve, Aarhus.
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Overkriminalbetjent Jprgen Nielsen, Aabenraa.
Amtmand Kresten Refslund-Thomsen, Aabenraa.
Politiassistent A nsgaard, Viborg.
Kriminalbetjent Alfred Christian Mogensen, Horsens.
Overbetjent Jprgen Jensen Sp'l'ensen, Aarhus.
Politikommissær Knud Wiese, Aarhus.
Farvermester Tho1·kild JMobsen, Aabenraa.
Politimester Bm, Tønder.
Kaptajn Digmann, Tønder.
Redaktør Bernsen, Tønder.
Fhv. Kaptajn Seehusen, Esbjerg.
Oberst i Gendam1eriet Svend Bartholin Paludan-Milller, Graasten, blev dræbt,
da han modsatte sig Anholdelsen.

1944.

Meddelelse om, efter hvilke Retningslinjer og paa hvilke Grundlag Beslaglæggelse af 27,-5.
fast Ejendom og Bygninger kan ske til den tyske Værnemagt, og hvordan Retningslinjerne er for Levering af Ydelser til Værnemagten.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Det har vist sig hensigtsmæssigt paa Basis af de hidtil indvundne Erfaringer at
nyaffatte og bekendtgøre de Forskrifter, paa Grundlag af hvilke Beslaglæggelse af
faste Ejendomme og Bygninger til den tyske Værnemagt sker, og efter hvilke der kan
forlanges Leveringer og Ydelser til den tyske Værnemagt.
De kompetente Myndigheder har faaet Anvisning paa i Fremtiden at gaa frem
efter følgende Retningslinjer:

I. Beslaglæggelse af faste Ejendomrne og Bygninger til den t11ske Værnemagt.
1. Til Brug for den tyske Værnemagt i Danmark kan faste Ejendomme og Bygninger
med eller uden Inventar beslaglægges.
2. Beslaglæggelsen giver den tyske Værnemagt Ret til at benytte den beslaglagte
faste Bygning og beslaglagt Inventar og foretage nødvendige Forandringer ved dem.
Bortset herfra berøres Ejendomsretten ikke af Beslaglæggelsen.
3. Efter Forkyndelse af Beslaglæggelsesordren maa Ejeren eller andre, der hidtil har
haft Brugsret, ikke foretage nogen Forandring ved den beslaglagte faste Ejendom
eller Bygning eller beslaglagt Inventar, med mindre den tyske Værnemagt udtrykkeligt har godkendt den.
4. Retshandeler, som afsluttes vedrørende en beslaglagt fast Ejendom eller Bygning
eller beslaglagt Inventar efter Forkyndelse af Beslaglæggelsesordren, er uden Retskraft over for den tyske Værnemagt, med mindre den tyske Værnemagt udtrykkeligt
har godkendt dem.
Det samme gælder administrative eller retslige Tvangsanordninger eller Tvangsforanstaltninger, som træffes efter Forkyndelse af Beslaglæggelsesordren.
5. For Benyttelsen af beslaglagte faste Ejendomme og Bygninger og beslaglagt
Inventar yder den tyske Værnemagt Erstatning.
6. Kompetent Myndighed vedrørende:
a. Anordning om Beslaglæggelser i Henhold til Punkt 1,
b. Meddelelse om Godkendelse i Henhold til Punkterne 3 og 4,
c. Modtagelse af Begæringer om Erstatning i Henhold til Punkt 5,
d. Fastsættelse og Udbetaling af Erstatning i Henhold til Punkt 5
er W ehrmachtintendant Diinemark.
7. Den, der ved at handle i Strid med Forskriften i Punkt 3 eller paa anden Maade
forhaler, forringer eller umuliggør den tyske Værnemagts Benyttelse af en beslaglagt fast Ejendom eller Bygning eller beslaglagt Inventar, straffes med Tugthus,
Fængsel eller Bøde, for saa vidt ikke efter andre Forskrifter er forskyldt en højere
Straf. Bøde kan idømmes ved Siden af Tugthus- eller Fængselsstraf.
I lettere Tilfælde kan Hæfte og Bøde eller en af disse Straffe idømmes.
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II. Leveringer til den tyske V ærne1nagt.
1. Alle i Danmark hjemmehørende Erhvervsvirksomheder - Selskaber saavel som
Enkeltmandsforetagender - inden for Haandværk, Erhverv, Industri og Handel
er forpligtet til inden for Virksomhedens Leverings- eller Y delsesmuligheder at
modtage og ufortøvet udføre Ordrer paa Leveringer eller Ydelser, som
a. gives af tyske Værnemagtsmyndigheder i Danmark,
b. Gives af Organisation Todt i Danmark,
c. Formidles af Riistungsstab Dli.nemark.
2. I Virksomheder, som har faaet Ordrer i Henhold til Punkt 1, eller som har faaet
Meddelelse om, at man agter at give dem Ordrer i Henhold til Punkt 1, er indtil
Tilendebringelse af Arbejdet paa Ordrerne, Opsigelser af Arbejdsforholdet ud over
det gængse Omfang saavel fra Arbejderes som fra Arbejdsgiveres Side kun tilladt,
hvis Godkendelse i Henhold til Punkt 5 foreligger.
3. De danske Forskrifter vedrørende Salg til den tyske Værnemagt, Anmeldelsesforpligtelser og Priskontrol berøres ikke.
Virksomheder, som faar Ordrer i Henhold til Punkt 1, er forpligtede til ufortøvet at indhente de til Ordrernes Udførelse foreskrevne administrative Tilladelser.
4. Efterkommer en Virksomhed ikke den i Punkt 1 hjemlede Forpligtelse til ufortøvet
Levering, skønt den administrative Tilladelse foreligger, kan de Genstande, der
skal leveres, beslaglægges mod Erstatning.
5. Kompetente Myndigheder vedrørende:
a. Meddelelse af Paabud om at modtage og udføre Ordrer i Henhold til Punkt 1,
b. Meddelelse af Godkendelse i Henhold til Punkt 2,
c. Anordning af Beslaglæggelser i Henhold til Punkt 4,
d. Fastsættelse og Udbetaling af Erstatninger i Henhold til Punkt 4,
er W ehrmachtintendant Danemark og Rtistungsstab Danemark.
6. Den, der ved at handle i Strid med disse Forskrifter eller paa anden Maade forhaler, forringer eller umuliggør Udførelser af en Ordre, der er givet i Henhold til
Punkt 1, straffes med Tugthus, Fængsel eller Bøde, for saa vidt ikke efter andre
Forskrifter er forskyldt en højere Straf.
Bøde kan idømmes ved Siden af Tugthus- eller Fængselsstraf.
I lettere Tilfælde kan Hæfte og Bøde eller en af disse Straffe idømmes.

27.-5.

Meddelelse fra officiel tysk Side om Indførelse af Legitimationskort i hele Landet for
danske Statsborgere fra det 15. Leveaar.

30.-5.

4 Benaadninger fra Dødsstraf til livsvarigt Tugthus.
Fra officiel tysk Side meddeles:
De for Vaabenrøveri efter Krigslovene dødsdømte: Frede Toftegaard Jensen, født
den 29. Juli 1925 i Kristrup, Paul Christian Steensgaard, født den 21. Juni 1924 i
Nr. Snede, Knud Hem·ilc BrJjndum, fØdt den 25. December 1926 i Horsens, og Svend
Anker Stenbero Mpr-ch, født den 26. Marts 1921 i Boller, er blevet benaadet til livsvarigt Tugthus.

31.-5.

7 Danskere dømt til Døden, een til 6 Aars Tugthus for Sabotage. Dansker idømt 2 Aars
Fængsel for at have haft Kendskab til paatænkt Sabotage uden at underrette Politimyndighederne derom.
Fra officiel tysk Side meddeles:
For Sabotage er de følgende i Henhold til Krigslovene blevet dømt til Døden:
Harald Mikkelsen, født den 18.-8.-1921 i Søby,
Leo Pallesen, fØdt den 11.-4.-1910 i Stoholm,
Ole Christensen, født den 10.-11.-1909 i Taarup,
Tage Severinsen, født den 22.-9.-1902 i København,
Johannes Volke, fØdt den 2.-5.-1905 i Viborg,
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Jacob Alsbjerg, født den 31.-10.-1896 i Højslev,
Helmar Wpldike, fØdt den 25.-9.-1913 i Virum.

1944,

For Deltagelse i Forsøg paa Sabotage er Lauritz Pallesen, fØdt den 20.-2.-1902
Daubjerg, blevet dømt til 6 Aars Tugthus.
Christian Boldrup, født den 21.-9.-1898 i Veldingbjerg, er idømt 2 Aars Fængsel
for at have Kendskab til en paatænkt Sabotageforbrydelse og undladt at underrette Politimyndighederne derom.
Der er endnu ikke truffet Bestemmelse, om Dommene skal fuldbyrdes eller Benaadning ske.
,,Nordschleswigsche Zeitung" offentliggør Interview med Dr. Best: Sabotagen og den
engelske Propaganda.
Det tyske Blad i Sønderjylland, ,,Nordschleswigsche Zeitung", offentliggør i Dag i
stort Udstyr paa Forsiden et Interview, som Bladets Korrespondent i København har
haft med det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark, Dr. Best.
Artiklen indleder med at fastslaa, at det tyske Mindretals Selvbeskyttelseskorps,
som for nylig er oprettet, og som staar foran en Udvidelse, ikke er rettet imod den
danske Befolkning, men i Tyskernes og Danskernes Interesse skal sættes ind under
enhver Form for Terror. Dr. Best indleder Samtalen med at fatslaa, at det er den
engelske secret service, der staar bag ved Sabotagen og Terrorakterne i Danmark,
og de anholdte Faldskærmsagenter har kunnet give højinteressante Enkeltheder herom.
Paa Korrespondentens Spørgsmaal om, hvorvidt ogsaa Mordene hører til den
engelske Metode, svarer Dr. Best Ja, og han henviser til Mordforsøget mod Adolf Hitler
i Miinchen 8. Nov. 1939 og Mordet paa Heydrich i Prag i Maj 42. SecFet service har
nu i de besatte Lande indført deres Metoder for at terrorisere Befolkningen og skade
Forholdet mellem denne og den tyske Værnemagt. Dr. Best fastslaar, at den 29. August
1943 var ønsket og gennemført fra engelsk Side, men ikke fra tysk. De danske Sabotører, fortsætter Dr. Best paa et Spørgsmaal, er Elementer, der organiseres fra England, arbejder paa engelsk Befaling med engelsk Materiel og engelske Penge, og det er
Folk, som i de første tre Aar under Besættelsen ikke har føft Trang til Opstand. Saadanne Konjunkturjægere repræsenterer dog ikke Selvstændighedsviljen i det danske
Folk, men udelukkende den engelske Vilje. Videre fortæller Dr. Best om Krigsretterne,
som fra tysk Side er sat ind over for Sabotørerne, og han oplyser, at der indtil nu
er henrettet 19 Danskere for Sabotage, medens 17 Dødsdømte er benaadet. Vi Tyskere
ønsker ikke, at der skal flyde uskyldigt Blod, og lader ofte Naade gaa for Ret. Naar
imidlertid denne Naade betragtes som Svaghed og kvitteres med fortsatte Sabotager,
maa Krigsretten fortsætte sit Arbejde. Saa længe Terroristerne fortsætter deres Virksomhed, kan vi ikke vise Svaghed.
Dr. Best slutter sine Udtalelser med at understrege, at den danske Befolkning
ønsker Ro og Orden i Landet, og tager Afstand fra enhver Form for Sabotage. Befolkningen skal heller ikke lide under Følgerne af den engelske Terror, men der maa henvises til, at de politiske og statslige Organisationer overfor disse Forhold har et stort
Ansvar. De har den moralske Pligt til at opretholde Ro og Orden i Landet og forhindre
enhver Form for Terror. Det er farligt at forsømme denne Pligt, og saa længe man fra
dansk Side ikke viser Interesse for at opretholde Roen i Landet, maa der her over for
tages Hensyn fra tysk Side ved at skaane saa vel de tyske Interesser som den danske
Befolkning for Følgerne af de engelske Agenters Virksomhed.
(Cit. Berl. Morg. 2.-6.-1944).
Meddelelse om 2 Henrettelser i Forbindelse med Meddelelse om Drab paa 2 Sabotagevagter.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den 6. Juni 1944 Kl. 19,20 blev Fabriken Globm1 Cykler A /S paa Roskildevej i
Glostrup Ødelagt ved Sabotage. To Sabotagevagter, der under Opfyldelsen af deres
Pligt forsøgte at forhindre Sabotagen, blev myrdet af Sabotørerne.

1.-6.

8.-6.
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Fra officiel tysk Side meddeles:
De efter Krigslovene for Deltagelse i Sabotageforbrydelse dØdsdØmte:
Fabriksforvalter Herold Svarre, født den 10. September 1909 i Buenos Aires, og
Lagerarbejder Aksel Sprensen, født den 18. Februar 1912 i Holbæk pr. Ørsted,
er blevet henrettet.

9.-6.

Dansk frivillig dømt til Døden ved Krigsret og henrettet.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den danske Frivillige Mogens Rathjen, fØdt den 15. Maj 1923 i København, er paa
Grund af Røverier, som han havde begaaet i København under Orlov efter Krigsret
blevet dømt til Døden og henrettet.

9.-6.

Forbud mod al Bi1droske-Trafik i Storkøbenhavn.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Da det er blevet fastslaaet, at Drosker meget ofte i Storkøbenhavn er blevet anvendt under Udøvelse af Sabotageforbrydelser, er med Virkning fra Fredag den 9. Juni
1944 Kl. 12 Middag Færdsel med Bildrosker i Princippet forbudt i Storkøbenhavn.
Til Forbudet m'eddeles supplerende, at enhver Kørsel med Bildrosker, med Lillebiler og med Personbiler, der udlejes uden Fører, er forbudt i følgende Kommuner
indenfor Storkøbenhavn: København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsakse, Rødovre og Hvidovre.
Undtagne fra Forbudet er:
1. Læger og Jordemødre under Kørselen til og fra Hospitaler og Patienter,
2. Barselspatienter under Transporten til Hospital, Fødeklinik og lignende.
3. Danske Politimænd i Tjeneste.
4. Luftværnets Personale under Alarmtilstand eller Flyvervarsling i Storkøbenhavn.
De ovennævnte Personer skal under Kørselen med Bildrosker eller Lillebiler være
forsynet med Legitimationskort med Fotografi.
Saafremi de under Punkterne 1 og 2 nævnte Personer ønsker at benytte Bildroske
eller en Lillebil, skal de telefonisk eller personligt henvende sig til nærmeste Politistation og gøre Anmeldelse derom. Sker saadan Henvendelse telefonisk til Politiet,
skal dette foretage Kontrolopringning. Enhver Politistation skal føre en Liste over de
skete Anmeldelser. Den skal indeholde Oplysninger om Anmelderens Personalia, den
paagældende Bildroskes eller Lillebils Nummer og Anledningen til Kørselen.

11.-6.

3 Dødsdomme for Sabotage og Spionage.
Fra officiel tysk Side meddeles:
For Deltagelse i Sabotage er følgende i Henhold til Krigslovene blevet dømt til
Døden:
Ole Hovedskov, fØdt den 18. Februar 1923 i Randers,
Viggo Torstensson, fØdt den 2. August 1924 i Kristrup,
For Spionage er i Henhold til Krigslovene dømt til Døden:
Jprgen Menzel, fØdt den 20. Juli 1912 i København.
Der er endnu ikke truffet Bestemmelse om, hvorvidt Dommene skal fuldbyrdes,
eller Benaadning kan ske.

12.-6.

2 Henrettelser i Forbindelse med Medde1else om Sabotage.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Natten mellem den 10. og 11. Juni 1944 er der forøvet Sabotage i Svendborg
overfor A/S Svendborg Skibsværft og i Odense overfor to Automobilvirksomheder.
Fra officiel tysk Side meddeles:
For Deltagelse i Sabotage er Lærer Herman Boye, Sønderborg, fØdt den 5. Juli
1913 i Marstal., blevet dømt til Døden og henrettet.
Endvidere er den for Sabotageforbrydelser dødsdømte Sparekasseassistent Helmar
Wpldike, Viborg, født den 25. September 1913 i Virum ved Viborg, blevet henrettet.
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Otte Henrettelser, flere Tugthusdomme for Sabotage.
1944.
23.-6.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Ved Krigsretsdom af 19. Juni 1944 er følgende dømt for Deltagelse Sabotageforbrydelser :
Stud. theol. Christian Hansen, fØdt 26.-5.-1921 i Farsø i Jylland.
Landmaaler Emil Balslev, fØdt 19.-9.-1913 paa Frederiksberg.
Købmand Jprgen Rydder, fØdt 20.-9.-1923 i Aars, Jylland.
Købmand Bprge Lauritsen, fØdt 25.-10.-1916 i Aars i Jylland.
Klejnsmed Jens Peter Funk Lind, fØdt 14.-5.-1921 i Sandvig paa Bornholm.
Købmand Michael Westergawrd Jensen, født 25.-10.-1916 i Randers, Jylland.
Skibskaptajn Poul Ib Gjessing, fØdt 31.-3.-1919 i Silkeborg, Jylland.
Mejerist Hans Jprgen Henriksen, født 1.-4.-1909 i Aalborg, Jylland, blev dømt
til Døden.
Manufakturhandler Knud Malthe Poulsen, fØdt 12.-2.1922 i Farsø, Jylland,
Kontorist Jens Ingvardsen, født 29.-8.-1922 i Farsø, Jylland, og
Blikkenslager Hilmwr Kjeld Lwrsen, fØdt 9.-11.-1920 i Farsø, Jylland, blev dømt
til hver 8 Awrs Tugthus.
Kommis Carsten Abildgawrd, fØdt 28.-11.1921 i Aalestrup, Jylland,
Seminarieelev Kaj Erhwrd Engwrd, fØdt 22.-12.-1922 i Hillerslev, Jylland.
Seminarieelev Poul Henrik Pedersen, f Ødt 30.-7.-1922 i LØgsted, Jylland,
Seminarieelev Aage Kjærulf Bisgawrd Christensen, fØdt 17.-6.-1924 i Thorup,
Jylland, og
Elevaspirant til Seminariet Robert Viggo Hvolby, fØdt 10.-8.-1926 i Nørre Sundby,
blev idømt hver 6 Awrs Tugthus.
De under samme Sag anklagede:
Fru Else Gjessing, fpdt Jensen, født 11.-6.-1916 i Aalborg, Jylland, og
Sagfører Jens Paul Torrild Thomsen, fØdt 4.-10.-1903 i Aalborg, Jylland, blev
frikendt.

Dpdsdommene er blevet fuldbyrdet i Dag Fredag den 29. Juni 1944.
Standretter indføres i det sjællandske Omraade.
24.-6.
Fra officiel tysk Side meddeles:
For at muliggøre en hurtig Paadømmelse af Forbrydelser af den Art, som der
flere Gange er blevet forøvet af den københavnske Underverden, er de tyske Domstole
paa Sjælland blevet bemyndiget til at paadømme de for dem paaklagede Forbrydelser
under Anvendelse af Standrets-Procedure.
Forbud fra officiel tysk Side mod Kørsel med Lastbiler og Varebiler i Storkøbenhavn 25.-6.
mellem Kl. 16 og Kl. 5.
Forordning om Spærretid i Storkøbenhavn, Forbud mod Ansamlinger og Møder.
26.-6.
Fra officiel tysk Side bekendtgøres:
Af Hensyn til den offentlige Orden og Sikkerhed er der med Virkning fra
Mandag den 26. Juni 1944 truffet følgende Anordninger for det storkøbenhavnske
Byomraade (Københavns, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsakse, Rødovre og Hvidovre Kommuner):
1) Det er forbudt at færdes eller opholde sig paa offentlige Gader, Veje og Pladser i
Tiden fra Kl. 20 til 5. Undtagelser kræver særlig Tilladelse, om hvilken Andragende
skal indgives til de danske Politimyndigheder.
2) Ansamlinger af mere end fem Personer er forbudt paa offentlige Gader, Veje og
Pladser.

886

AFSNIT F -

KAP. I

1944.

3) Forsamlinger af enhver Art under aaben Himmel og inden Døre er forbudt. Undtagelser kræver en særlig Tilladelse, om hvilken Andragende skal indgives til de
danske Politimyndigheder.
4) Anvisninger fra tyske Patruljer skal ufortøvet efterkommes.
Nærmere Bestemmelser angaaende Undtagelserne saavel som Straffebestemmelserne for Overtrædelse af ovenstaaende Anordninger, vil senere blive bekendtgjort.

27.-6.

Forordning om Forsvarsomraader.

§

§

§

§
§

§

1)

VERORDNUNG
iiber die Beschrankung von Grundeigentum aus Grunden der Landesverteidigung
( Schutzbereichverordnung)
vom 27. Juni 1944.
Sclmtzbereiche.
1.
Aus Grunden der Landesverteidigung konnen im Konigreich Danemark durch
Anordnung des W ehrmachtbefehlshabers Danemark Schutzbereiche gebildet
werden.
2. Schutzbereichii,rnter.
Die Durchfiihrung der mit der Bildung der Schutzbereiche zusammenhangenden Massnahmen und die uberwachung der Schutzbereiche sind Aufgabe
von Schutzbereichii.mtern der deutschen Wehrmacht.
Zur Erfiillung ihrer Aufgaben sind die Beauftragten der Schutzbereichamter
befugt, alle offentlichen und privaten Grundstiicke zu betreten, die der uberwachung unterliegen.
Beschrankungen in den Schutzbereichen.
3.
In den Schutzbereichen sind nur mit Genehmigung der Schutzbereichamter
zulassig:
1. die Errichtung von Bauten iiber oder unter der Erdoberfliiche, sowie die
Vergrosserung der Aussenmasse bestehender Bauten,
2. die Veranderung von Strassen, Wegen und Wasserlaufen,
3. sonstige Veranderungen der Bodengestaltung oder Bodenbewachung, jedoch
mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Nutzung,
4. die Ausiibung von Jagd und Fischerei.
Die Bewirtschaftung von Bauernwald gehort nicht zur landwirtschaftlichen
Nutzung im Sinne des Absatz 1 Ziffer 3.
Antrage auf Genehmigung nach Absatz 1 sind den Schutzbereichamtern
iiber die Amtmanner - in den grosseren Stiidten iiber die Biirgermeister einzureichen. In den Fallen des Absatz 1 Ziffer 1-3 sind den Antriigen Lagepliine, aus welchen Art und Umfang der Vorhaben zu ersehen sind - bei Bauvorhaben auch Bauzeichnungen - in doppelter Ausfertigung beizufiigen.
Die Schutzbereichamter iibermitteln ihre Entscheidungen iiber Genehmigungsantriige nach Absatz 3 den Amtmannern (Biirgermeistern) zur Zustellung
an die Antragsteller.
In den Fallen des Absatz 1 Ziffer 1-3 miissen genehmigte Vorhaben alsbald ausgefiihrt werden. Die Genehmigungen werden nach Ablauf der bei ihrer
Erteilung zur Ausfiihrung gesetzten Frist unwirksam.
Die Schutzbereichii.mter konnen auch die landwirtschaftliche Nutzung der
4.
im Schutzbereich liegenden Grundstiicke beschriinken.
Die Schutzbereichamter konnen Ermassigungen der Beschriinkungen des
5.
§ 3 zulassen.
Veranderungen und Anlagen, die entgegen dieser Verordnung ausgefiihrt
6.
worden sind, miissen auf Verlangen der Schutzbereichiimter von den Verpflichteten beseitigt werden.
Entspricht ein Verpflichteter dem Verlangen nicht innerhalb einer Frist,
1) Se Afsnit A, Side 132.
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§ 9.

§ 10.

§ 11.
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die das Schutzbereichamt festsetzt, so erfolgt die Beseitigung durch das Schutz- 1944.
bereichamt auf Kosten des Verpflichteten.
Die Schutzbereichlimter teilen den Amtmlinnern (Biirgermeistern) die Tatsache des Schutzbereichs, Beschrlinkungen nach § 4 und Ermlissigungen nach
§ 5 mit.
Die Amtmlinner (Biirgermeister) unterrichten innerhalb einer Woche nach
der Mitteilung die beteiligten Grundeigentiimer und sonstigen Berechtigten und
alsbald nach Eintritt einer Rechtsnachfolge die Rechtsnachfolger, bei Eigentumoder Besitzwechsel die neuen Eigentiimer oder sonstigen Berechtigten, iiber die
Beschrlinkungen ihrer Grundstiicke oder iiber die Ermlissigungen. Die Unterrichtung wird aktenkundig gemacht.
Die Beschrankungen werden eine W oche nach Mitteilung an die Amtmlinner
(Biirgermeister), die Ermlissigungen mit der Unterrichtung der Berechtigten
wirksam.
Gegen die Entscheidungen und Anordnungen der Schutzbereichamter nach
§§ 3 bis 7 ist ein Rechtsmittel nicht gegeben.
Herstellung von Verteidigungsanlagen.
Aus Grunden der Landesverteidigung konnen die Schutzbereichlimter Eigentiimer und Besitzer von Grundstiicken innerhalb und ausserhalb der Schutzbereiche verpflichten, die Herstellung von Verteidigungsanlagen zu dulden.
Die Schutzbereichlimter iibermitteln ihre Anordnungen nach Absatz 1 den
Amtmlinnern (Biirgermeistern) zur Zustellung an die verpflichtete12 Eigentiimer und Besitzer.
Gegen die Anordnungen der Schutzbereichlimter nach Absats 1 ist ein
Rechtsmittel nicht gegeben.
Entschiidigung.
Fiir Beschrlinkungen nach § 3 Absatz 1 und § 4 sowie fiir die Duldung
von Anlagen nach § 9 leistet die deutsche W ehrmacht Entschlidigung.
Antrlige auf Entschlidigung sind den Schutzbereichlimtern iiber die Amtmlinner (Biirgermeister) einzureichen.
Der Anspruch auf Entschlidigung erlischt, wenn der Antrag nach Absatz
2 nicht innerhalb von sechs Monaten bei dem zustlindigen Schutzbereichamt eingereicht worden ist, die Frist von sechs Monaten lauft von dem Zeitpunkt an,
in welchem der Antragsteller von dem Schaden, fiir den er Entschlidigungen
beansprucht, Kenntnis erhalten hat. Ist die Frist unverschuldet versliumt worden, so kann N achsicht gewlihrt werdi:m.
Die Schutzbereichlimter setzen die Entschlidigungen nach Anhorung der
Beteiligten und von Sachverstandigen fest.
Bei der Festsetzung der Entschlidigungen nach Absatz 4 legen die Schutzbereichlimter die dlinischen Preisbildungsbestimmungen zu Grunde. Die dlinischen
Preisiiberwachungsbestimmungen finden keine Anwendung. Die Preisiiberwachung erfolgt in vereinfachter Form durch die Festlegung von Richtslitzen, die
von den Schutzbereichlimtern nicht iiberschritten werden diirfen.
Die Schutzbereichlimter iibermitteln ihre Entscheidungen nach Absatz 4
den Amtmlinnern (Biirgermeistern) zur Zustellung an die Antragsteller.
Gegen die Entscheidungen nach Absatz 4 ist innerhalb eines Monats nach
der Zustellung die Beschwerde zullissig. Beschwerden sind den Schutzbereichlimtern iiber die Amtmlinner (Biirgermeister) einzureichen. ttber die Beschwerden entscheidet der W ehrmachtbefehlshaber Dlinemark endgiiltig.
Die Entschlidigungen werden den Antragstellern iiber die zustlindige dlinische Behorde ausgezahlt.
Strafvorschrift.
Wer
1. ohne die nach § 3 erforderlichen Genehmigungen handelt,
2. Beschrlinkungen nach § 4 nicht einhlilt,
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3. auf andere Weise den Vorschriften dieser Verordnung zuwiderhandelt,
wird, soweit nicht nach anderen Vorschriften eine schwerere Strafe verwirkt
ist, mit Gefiingnis und Geldstrafe oder einer dieser Strafen bestraft.
Wer die Tat fahrliissig begeht, wird mit Haft und Geldstrafe oder einer
dieser Strafen bestraft.
§ 12. Inkrafttreten der Ver01·dnwng.
Diese Verordnung tritt am 27. Juni 1944 in Kraft.
Kopenhagen, 27. Juni 1944.
Der Reichsbevollmiichtigte in Diinemark
Dr. Best.

28.-6.

Advarsel mod at opholde sig paa Gaderne i Spærretiden. Forbudet mod at bære Vaaben
indskærpes.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Indførelsen af Spærretiden i Storkøbenhavn har det Formaal at muliggøre en hurtig og virksom Indskriden af tyske Kræfter mod Sabotører og Voldsforbrydere, der
optræder i Grupper. Derfor er det ubetinget nødvendigt, at Gaderne holdes fuldstændig
frie i Spærretiden.
I flere Gader havde der Natten mellem den 26. og den 27. Juni i Spærretiden dannet sig Grupper af Personer, som ikke rettede sig efter de tyske Anvisninger, og fra
hvilke der endog blev skudt. I saadanne Tilfælde har de tyske Styrker Befaling til
ufortøvet at gøre Brug af Vaabnene.
Dette gælder selvfølgelig ikke forsaavidt angaar Enkeltpersoner, som er i Besiddelse af en Tilladelse til at færdes ude i Spærretiden. Disse er kun forpligtet til ved
Anraab at blive staaende og forevise deres Passerseddel.
Der vil fortsat blive skredet haardt ind mod ethvert Opløb i Gaderne. Det tilraades
derfor, at man holder sig borte fra Vinduerne i Huse i Nærheden og holde Vinduerne
lukket for at undgaa Mistanke om, at der vil blive skudt fra dem.
Efter at der Natten mellem den 26. og 27. Juni som Følge af Opsætsighed er
blevet dræbt 5 Personer, og mange er blevet saaret her i Byen, maa det haabes, at
saadanne Episoder ikke gentages.
Opmærksomheden henledes paa det absolutte Forbud mod at bære Vaaben og paa,
at Personer, der er i Besiddelse af Vaaben, kan straffes med Døden.

•

29.-6.

Meddelelse om Lempelse i Spærretiden. Forbudet mod Sammenstimlen og Forsamlingsforbudet opretholdes.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Spærretidens Indtræden fastsættes med Virkning fra Torsdag den 29. Juni 1944
i Tilknytning til Mørklægningstiden til Kl. 23.
Forbudet mod Sammenstimlen af mere end fem Personer paa offentlige Gader,
Veje og Pladser saavel som det almindelige Forsamlingsforbud har vedblivende Gyldighed.
Man henleder Befolkningens Opmærksomhed paa, at det medfører en Risiko at
lægge Hindringer i Vejen for de tyske Styrker, der overvaager Byomraadet med Henblik paa Optræden af Grupper af Sabotører og Voldsforbrydere.
Navnlig kan efter Omstændighederne Grupper paa mere end fem Personer blive
antaget for Sabotørgrupper og derved være udsat for Risiko.
Man opfordres indtrængende til ved Episoder af en hvilken som helst Art ufortøvet at lade Gaderne være frie og holde sig borte fra enhver Sammenstimlen.

29.-6.

Skrivelse fra Riistungsstab Danemark til B & W om Foranstaltninger til Hindring
af Sabotage.
Zum Schutz Ihres Betriebes gegen Sabotage ist beabsichtigt, durch Kjøbenhavns
Telefon Aktieselskab eine zusiitzliche Sicherungsmassnahme einbauen zu lassen. Rii
Stab Dan setzt voraus, dass Sie im Interesse des diinischen Staates, des Ihnen erteilten
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deutschen Verlagerungsauftrages und in Ihrem eigenen Interesse mit dieser Massnahme einverstanden sind.
Sollten Sie gegen den Einbau irgendwelche Bedenken hegen, so wird gebeten, sich
bis zum 1. Juli 1944 in dieser Angelegenheit mit Rii Stab Dan (Rittmeister Schliiter)
personlich in Verbindung zu setzen.
Der Chef des Riistungsstabes Danemark
(sign.) Forstmann
Kapitan zur See.

1944.

Otte Henrettelser sa~t flere Tugthusstraffe for Sabotage.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Ved Krigsretsdom af 26. Juni 1944 er følgende blevet dømt for Deltagelse i Sabotageforbrydelser:
Kroejer Marius Anthon Pedersen Fiil, fØdt den 21. Maj 1893 i Hvidsten,
Kromedhjælper Niels Fiil, fØdt den 12. Juni 1920 i Hvidsten,
Bryggeriarbejder Peter Bergenkammer Sprensen, født den 3. Juni 1914 i Maribo,
Mekaniker Johan Kjær Hansen, født den 7. Marts 1907 i Hjørring,
Radioforhandler Niels Nielsen Kjær, født den 2. April 1903 i Hvidsten,
Karetmager Spren Peter Kristensen, fØdt den 20. August 1887 i Riis,
Møller Henning Andersen, født den 16. Juli 1917 i Linde og
Dyrlæge Albert Carlo Iversen, fØdt den 28. Oktober 1895 i Randers
dømtes til Døden.
Husmoder Kirstine Sprensen, f. Fiil, fØdt den 23. August 1918 i Hvidsten,
Landmand Jens Stenz, født den 5. Februar 1922 i Kondrup og
Chauffør Barner Hyldgaard Andersen, født den 10. Oktober 1922 i Linde
dømtes til Tugthus paa Livstid.
Lillebilvognmand Anders Venning Steensgaard, fØdt den 3. Oktober 1894 i Hvornum og
Købmand Knud Peter Buohlwrn Christensen, født den 31. Maj 1916 i Randers
dømtes til hver fire Aars Tugthus.
Servitrice Gerda Spvang Fiil, fØdt den 30. Januar 1927 i Hvidsten, dømtes til to
Aars Ungdomsfængsel.
De Iversen og Steensgaard tilhørende Personbiler og Christensens Lastbil, der alle
var blevet benyttet ved Forbrydelsernes Gennemførelse, og de beslaglagte Vaaben,
Sprængstoffer m. v. blev konfiskeret.
Dødsdommene er Torsdag den 29. Juni 1944 blevet fuldbyrdet.

30.-6.

Tysk Meddelelse om Overtagelse af den udøvende Magt for Stor-København.
(Plakatopslag).

1.-7.

Bekendtgprelse.
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 1944 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 mod at nærme sig Gadespærringerne i Byens Udkanter, da de der
posterede Vagter har Befaling til 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 Værnemagts forstærkede Patruljer har Ordrer til ufortøvet at skyde
paa enhver Forsamling, der bestaar af mere end 5 Personer.
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Der gøres opmærksom paa, at Spærretiden strengt skal overholdes.
Efter KL 23 vil der hensynsløst blive skudt paa enhver Gruppe Personer og ogsaa
paa Enkeltpersoner, som ikke øjeblikkelig standser paa Tilraab og legitimerer sig.
Disse Forholdsregler er blevet nødvendige, da en stor Del af den københavnske
Befolkning af ansvarsløse Elementer har ladet sig bevæge til Opsætsighed mod de
Anvisninger, som den Rigsbefuldmægtigede har givet. De politiske og lovlige ansvarlige
danske Myndigheder har ikke kunnet forhindre dette. Fra tysk Side er det utvetydigt
blevet fastslaaet, at Bekendtgørelsen fra den Rigsbefuldmægtigede af 26. Juni 1944
til Bekæmpelse af Sprængstofforbrydelser og andre Attentater var blevet nødvendig,
fordi de danske Myndigheder og Politiet ved deres Passivitet samt en stor Del af
Københavns Befolkning har 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 Sabotagehandlinger
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 udelukkende
paa dem, der har ladet sig ophidse til de sidste Dages kortsynede Optræden.
Richter,
Generalleutnant.

3.-7.

Meddelelse om, at alle Trafikmidler atter sættes i Drift, ·at Spærringen af Københavns
Bygrænse ophæves, og at Gas-, Vand- og Elektricitetsværkerne har genogtaget Leveringerne den 2. Juli. Spærretiden opretholdes fra KL 23 til Kl. 5.

5.-7.

Meddelelse fra Ministeriets Presssekretariat om enkelte Ændringer i Spærretidsbestemmelserne for Storkøbenhavn.

6.-7.

Lempelser i Spærretiden og i Forbudet mod Lastbilkørsel.
Gennem Ritzau's Bureau meddeles:
For at lette Erhvervs- og Arbejdstrafiken ændres Spærretiden med øjeblikkelig
Virkning til at gælde Tiden fra Kl. 23 til Kl. 4.
Samtidig er Forbudet mod Lastbilkørsel ændret til kun at gælde fra Kl. 20 til
Kl. 4. Enhver Droskekørsel er derimod fremdeles forbudt hele Døgnet.
Alle tidligere udstedte Passertilladelser har fremdeles Gyldighed, men skal i den
nærmeste Tid efterprøves. Herom vil der blive udsendt særskilt Melding.
(R.B .).

8.-7.

Meddelelse om, at Forbudet mod Sportsforanstaltninger ophæves.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Sportsforanstaltninger af enhver Art, herunder Trav-, Galop- og Cykleløb maa
finde Sted fra og med Søndag den 9. Juli 1944.
Politiet oplyser, at Tilladelsen samtidig omfatter Sportstræning af enhver Art.

9.-7.

Meddelelse om Overgivelse af den udøvende Magt for Sjælland til de civile
Myndigheder.
Kommandanten for de tyske Tropper paa Sjælland bekendtgør følgende:
Efter at Ro og Orden er genoprettet i Stol'københavn, overdrager jeg atter, med
Virkning fra Søndag den 9. Juli 1944 Kl. 5 Morgen, den udøvende Magt i det storkøbenhavnske Omraade, som jeg overtog den 1. Juli 1944, til de kompetente civile MynRICHTER, Generalleutnant.
digheder.

9.-7.

Ophævelse af Spærretiden i Storkøbenhavn.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Spærretiden i Storkøbenhavn, som har været i Kraft indtil i Dag, Lørdag den 8.
Juli 1944, i Tiden fra Kl. 23 til Kl. 4, ophæves fra og med Søndag Aften den 9. Juli 1944.
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Ophæve1se af Droske-Forbudet for Storkøbenhavn. Lastbil-Kørsel tillades om Natten. 1944,
Fra officiel tysk Side meddeles:
16.-7.
Forbudet mod Benyttelse af Bildrosker i Storkøbenhavn er ophævet med Virkning
fra Søndag den 16. Juli 1944 ved Døgnets Begyndelse.
Med Virkning fra Søndag Aften den 16. Juli 1944 er Trafik med Lastbiler i Storkøbenhavn ogsaa tilladt i Tiden mellem Kl. 20 og Kl. 4.
De tyske Tropper i Danmark lykønsker Hitler til hans Redning fra Attentatet og 22.-7.
erklærer Føreren deres Troskab.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den Øverstkommanderende for de tyske Tr.opper i Danmark, General af Infanteriet von Hanneken, har tilstillet Føreren fØlgende Telegram:
De i Danmark indsatte Tropper af Hæren, Marinen, Luftvaabenet og W affen-SS
lykønsker deres Fører til hans Redning fra det ryggesløse Anslag. De staar bag Dem,
min Fører, i klippefast Tillid og i selvfølgelig, altid urokket Troskab.
Attentat ved Tog ved Lillerød Station, hvorved dræbtes 2 og saaredes 17 Personer.

28.-7.

(R.B.).

Meddelelse om sagkyndig Undersøgelse af Aarsagen til Eksplosionen i Aarhus.
30.-7.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Eksplosionsulykken i Aarhus Havn den 4. Juli 1944 er blevet indgaaende retsligt
undersøgt, Tekniske og politiske Sagkyndige har været tilkaldt til Undersøgelsen. Som
Resultat er det fastslaaet, at Eksplosionen skyldes Sabotage. Der foreligger Bevismateriale, der viser, at den kommunistiske Sabotagegruppe havde givet Anvisninger
om, at der med alle til Raadighed staaende Midler skulde udøves Sabotage i Aarhus
Havn. Man regnede herunder med, at den kommunistiske Ophidselseskampagne for en
Sympatistrejke, der skulde begynde den 4. Juli Kl. 14, vilde lykkes, !:laaledes at Arbejderne paa dette Tidspunkt vilde have forladt deres Arbejdspladser. Den tilrettelagte
Sabotage skulde komme til Udløsning efter dette Tidspunkt. Ved et Tilfælde skete Eksplosionen imidlertid allerede KJ. 13,50. Da Gerningsmændene efter alt at dømme ogsaa
selv er omkommet ved Eksplosionen, bliver der ikke Tale om yderligere Foranstaltninger.
IfØlge Resultater af den officielle Undersøgelse løber Antallet af Døde ialt op
til 28. Antallet af Savnede er 13 og Antallet af Saarede omkring 250, af hvilke 200
let saarede.
Den materielle Skade har i Modstrid med de første Antagelser vist sig ikke at
være saa betydelig, som man oprindelig gik ud fra. Størstedelen af de beskadigede
Anlæg og Bygninger kan antagelig ventes at være istandsat i Løbet af forholdsmæssig
kort Tid.
Officiel tysk Udtalelse om Kommunisterne og Sabotagen.
Gennem Ritzau's Bureau er udsendt følgende Artikel:
I Dagene umiddelbart efter den 4. Juli 1944 bredte der sig en stille Forventningens
Rædsel over det ganske Land. Man vidste fra en kort og kategorisk Radioudsendelse,
at en frygtelig Sprængstofulykke havde fundet Sted i Aarhus. Man vidste, at Ofrenes
Antal og Skaden paa Byen var betydelig, og man frygtede, at Omfanget var uhyggeligt;
men man vidste ogsaa, at der forelaa Mulighed for Sabotage.
Sandheden er, at man vægrede sig ved at tro paa en saadan Mulighed, at man i
svigtende Forstaaelse for disse Kredses Mentalitet Mand og Mand imellem mente at
turde sige, at dette ikke var sandt, kunde ikke være det, saa ansvarsløst kunde ingen
handle overfor Landsmænd.
Saa fulgte Søndag den 30. Juli i Dagspressen Meddelelsen om, hvad Undersøgelsen har bragt:

1.-8.
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Det er fastslaaet, at Eksplosionen skyldtes Sabotage. Der foreligger Bevis for, at
en kommunistisk Sabotagegruppe har givet Anvisning paa, at der skulde øves Sabotage
i Aarhus Havn. Den regnede herunder med, at den kommunistiske Ophidselseskampagne for en Sympatistrejke, der skulde begynde den 4. Juli Kl. 14, vilde lykkes,
saaledes at Arbejderne paa dette Tidspunkt vilde have forladt deres Arbejdspladser,
og hvis de ikke gjorde det, hvis de ikke havde fulgt Strejkeparolen, saa var de, for
denne perverterede Kommunistmentalitet ikke bedre værd end at lade ryge i Luften!
Nu blev denne Sindelagsprøve slet ikke aktuel, thi som Følge af en Fejlregning fra
de Herrer Sabotørers Side skete Eksplosionen 10 Minutter før Kl. 14 med det Resultat, som vi kender, og den eneste formildende Omstændighed, at det synes, som om
Morderbanden som Følge heraf selv fløj med i Luften, da Katastrofen indtraf. Ifølge
Resultatet af den officielle Undersøgelse løber Antallet af Døde op til 28. Antallet
af savnede er 13, saaledes at man roligt kan gaa ud fra, at det virkelige Antal
Døde ikke er 28, men 41, og Antallet af saarede er omkring 250, af hvilke 200 let
saarede.
Det er ingen Overdrivelse at sige, at dyb Harme og Afsky bredte sig overalt.
Mange Steder hørte man Folk sammenligne Katastrofen med Vigerslevulykken, der i
lang Tid beherskede dansk Offentligheds Bevidsthed, men Forskellen er indlysende,
Vigerslevulykken var Resultatet af en hændelig menneskelig Svigten og derfor dybt
tragisk, mens Aarhuskatastrofen er den direkte Fplge af en ryggeslps Forbryderklikes
bestialske Virke ..
41 danske Medborgere skændigt myrdede, 250 saarede og hvor mange lemlæstede?
Hvor mange Kvinder og Børn begræder i Dag en Forsørger, hvor mange en savnet Ven?
Og hvilket Formaal har saa hele dette Massemord? Tror man da virkelig, at
Meningen blot er at berede de tyske Besættelsesmyndigheder nogle saare begrænsede
Vanskeligheder ved at berøve dem en Ammunitionsbeholdning, som i Forhold til Brugen
under blot et Par Timers Storkamp blot er som en Draabe i Havet? Og at man for dette
Formaal ofrede et saadant Antal Landsmænd ?
•Nej, tror man det, er man saare naiv, og hvad værre er, man forudsætter en
Naivitet hos de kommunistiske Massemordere, som Guderne skal vide ikke er til Stede.

Maalet var Havnestrejke.
Nej, vil man forstaa, hvad det i Virkeligheden var, der foregik i Aarhus Havn
den mindeværdige Julidag, da Rædselen kom til Jyllands fredelige Hovedstad, saa gør
man klogt i at fæstne Opmærksomheden ved det Faktum, at en Strejke i Havnen va1·
bera1n1net til Kl. 14. Husker man det, og gør man sig klart, at kommunistiske Aktioner
næsten altid er blevet indledet med Sabotageakter, saa forstaar man ogsaa, hvad det
var, der tilsigtedes. . . . .. .
K omnnunistisk Mentalitet.
Danske Borgere har nu faaet Anskuelsesundervisning i denne Form for kommunistisk "Agitation". Bomben var jo stedse Kommunisternes foretrukne Argument!
Det infame Massemord i Aarhus, Togattentatet ved Hillerød og Rutebilstationen i
Aalborg taler i Forbindelse med de politiske Mord, der snart er blevet dagligdags Begivenheder i Danmark, deres tydelige Sprog. I denne Forbindelse er det værd at mindes de Metoder, der kom til Anvendelse ved det afskyelige Mord i Kongelunden, som
foretoges af en kommunistisk Sabotørgruppe efter Ordre fra Moskva.
Det er paa Tide, at det danske Samfund, anstændige danske Arbejdere, Borgere og
Bønder gør sig klart, hvad det er for Folk, de er kommet i Selskab med. Hvis man
ikke ønsker det Kaos, som er de kommunistiske Undermenneskers eneste Maal, fordi
kun deraf kan den Revolution fremgaa, som er deres Maal, saa er det paa Tide, at
man siger Stop. Saa maa der tages Afstand, ikke blot i Ord, men ogsaa i Gerninger,
og saa er det paa Tide, at det danske Samfund kræver den Indsats af sit Politi, som i
Løbet af kort Tid vil kunne rykke Ondet op med Rode.
DAN.
Men det haster.
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Privat for Redaktionerne.
Fortroligt.
1944.
Ovenstaaende Artikel skal bringes i de københavnske Morgenblade Onsdag, i Provinsbladene Øst for Lillebælt Torsdag og i de jyske Blade Fredag. Overskriften skal
være 3-spaltet i de københavnske Blade, iøvrigt mindst 2-spaltet. Manchetten: ,,Gennem
Ritzau's Bureau er udsendt følgende Artikel:" og Underskriften DAN er obligatoriske.
Censuren, 1.-8.-1944.
(Cit. R.B.).
Meddelelse om Snigmord paa 5 Medlemmer af den tyske Værnemagt.
Fra officiel tysk Side meddeles:
I Løbet af den sidste Uge er der blevet forøvet en Række fejge Overfald paa Personer hørende til den tyske Værnemagt og det tyske Politi. Det drejer sig om følgende
enkelte Attentater:
1. Den 31. Juli 1944 blev - som allerede offentligt meddelt - en Vagtmester
i Schutzpolizei skudt af tre Personer paa Enghavevej i København. Den Myrdede var
ude paa en Spadseretur og altsaa ikke i Tjeneste.
2. Den 4. August 1944 blev en Feldwebel skudt ned af tre Mænd fra Baghold i
Dyrehaven ved Klampenborg.
3. Den samme Dag skete et Attentat mod to Medlemmer af Toldgrænsevagten
i Vedbæk. Morderne gjorde Brug af en Personbil, i hvilken de efter Overfaldet greb
Flugten. Den ene af de to Medlemmer af Toldgrænsevagten blev dræbt, den anden
haardt saaret.
4. Ligeledes den 4. August 1944 blev flere Værnemagtsmedlemmer lumsk overfaldet foran Ejendommen Lyngbyvej 40 i København. Een Soldat blev dræbt ved et
Skud i Maven.
5. Den 7. August 1944 blev en Person, der var ansat i det tyske Sikkerhedspoliti,
skudt ned bagfra i en Linie 16, medens Vognen kørte ad Nørrebrogade.
I alle disse Tilfælde har Morderne paa gemen Vis overfaldet og dræbt deres Ofre
fra Baghold.

9.-8.

Udenrigsministeriets Dementi - paa Grundlag af tyske Oplysninger - af Meddelelse 12.-8.
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.
(Cit. Berl. Morg. 12.-8.-1944).
Meddelelse om Mordattentat mod Redaktør Gunnar Helweg-Larsen.
13.-8.
Gennem Ritzau's Bureau meddeles:
Fredag Eftermiddag blev der begaaet et Mordattentat mod den tidligere Redaktør
af "Kristeligt Dagblad", Gunnar Helweg-Larsen, Nørrevoldgade 10, København.
To Mænd ringede paa Entredøren og affyrede, da Redaktør Helweg-Larsen ikke
vilde lukke op, ti Pistolskud.
Redaktør Helweg-Larsen blev som Følge af, at Døren var pansret, ikke saaret.
Meddelelse om tysk Likvidering af dansk Kriminalbetjent og dansk Vagtmester, fordi
13 -- 8•
de modsatte sig Anholdelse.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Til den i Pressen Lørdag meddelte Nedskydning af Kriminalbetjent Holger Christoffersen og Vagtmester hos Falck, Jørgen Juel-Jensen, i Snekkersten meddeles følgende:
57
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Christoffersen og Juel-Jensen blev skudt ned af tyske Politifunktionærer, fordi de
med Vaaben modsatte sig Anholdelse.
Kriminalbetjent Holger Christoffersen indtog en ledende Stilling i en illegal Mordog Sabotageorganisation. Han deltog selv i Mord, Overfald og Sabotage og eftersøgtes
som en af de farligste Forbrydere i lang Tid.
Der foreligger indtil nu Bevis for, at Holger Christoffersen har begaaet følgende
Forbrydelser:
Den 31.-3.-1944 myrdede han Direktør Peter Due Petersen,
den 19.-4.-1944 Chauffør ved det tyske Gesandtskab Tage Lerche,
den 12.-5.-1944 Poul Ejnar Berthelsen og
den 20.-7.-1944 Boghandler Gunnar de Hemmer-Hennetved.
Den 24.-3.1944 forsøgte han at nedskyde Poul Nord og den 3.-6.-1944 den tyske
Vagtpost ved Brevduevagten paa Frederiksberg.
Han ledede Sabotageangrebene paa Firmaet "Globus" den 6.-6.-1944 og paa Firmaet "Dansk Industri Syndikat" den 22.6.-1944 og overfaldt den 8.-7.-1944 en Transport
med Værnemagtsgods.
Man var underrettet om, at Christoffersen den 10.-8.-1944 skulde træffes med
andre i Snekkersten Kro for der at fejre sine Forbrydelser og planlægge nye.
Paa Vejen fra Banegaarden til Kroen skulde Christoffersen og hans Medskyldige
Juel-Jensen anholdes. Foran dem gik en ung Mand, der søgte at advare dem,
og bagved gik to Kvinder, der ligeledes vilde advare. Da Anholdelsen skulde ske, forsøgte begge at værge sig med Vaaben, saaledes at de tyske Politifunktionærer maatte
gøre Brug af deres Vaaben.

15.-8.

Meddelelse 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 transporteres
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,
Gunnar Mogens Dahl, født den 7.-5.-1917 i Nykøbing F.,
Viktor Bering Mehl, født den 6.-2.-1911 i Raarup,
Erik Nyemann, født den 6.-4.-1922 i Østermarie,
Karl Hel11iuih Preben Berg-Sprensen, 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 Schipth, 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 Modstand,
dels under Flugt.

15.-8.

Meddelelse om, at Forlægningen af Interneringslejren fra Uorserød til Frøslev er forløbet glat.
Pressekontoret hos den højere SS og Politifører i Danmark meddeler:
Transporten af de 741 Fanger fra Interneringslejren i Horserød til Interneringslejren i Frøslev er blevet gennemført i Løbet af Dagene fra Fredag den 11. August
til Søndag den 13. August 1944.
Transporten er forløbet glat.
Den nye Postadresse er: Interneringslejren i Frøslev pr. Faarhus.
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Dansk Kaptajn myrdet.
17.-8.
Gennem Ritza u's Bureau meddeles:
B. T.s militære Kommentator, Kaptajn Herbert Zeeman, er Natten til Tirsdag blevet myrdet i sin Bolig, Landerslevvej 29, Buddinge. Da han ved Midnatstid var kommet
hjem, bankede det paa hans Dør. Paa hans Forespørgsel hvem det var, fik han Svaret:
"Kriminalpolitiet, luk op." Derpaa aabnede Zeeman Døren, og 2 Mænd opfordrede ham
til at følge med sig. Idet Zeeman vendte sig om for at tage sin Overfrakke, blev han
skudt ned af de 2 Mænd og dræbt.

22.-8.

Ødelæggelse af Sporvognsremisen i Aarhus. Skade for 6 Millioner.
(R.B.).

23.-8.

Tysk Provokationsopraab, der opfordrer Embedsmændene til Generalstrejke.

København, den 23.-8.-1944.
Strengt

fortroligt

Til Danmarks Embedsmænd!
Strejken den 30.-6. til 4.-7. var kun Generalprøven paa det store Opgør med de
tyske Besættelsestropper og Gestapo i Danmark.
Den 29. August 1944, Aarsdagen for Tyskernes Brud paa deres Løfter fra den
9. April og tidligere, skal blive den Dag, hvor Danmark afkaster det tyske Aag. Ikke
blot i Danmark bliver den 29. August en Mærkedag. Ogsaa i Norge, Belgien, Frankrig,
Holland, Grækenland og i Jugoslavien vil der blive Oprør med de tyske Barbarer.
Den 29. August er Signalet til den aktive Kamp mod Tyskerne.
Danmarks Embedsmænd maa ikke savnes i denne Slittkamp!
Den "29. Aiigust" viser Danmarks EmibedS'l'liænd deres sande nationale Indstilling
ved at staa loyalt sammen med Kongen og Arbejderne under Folkets Opgpr med de
tyske Undertrykkere.
Nedenstaaende Anvisninger skal fØlges a,f alle Embedsmænd:
1) Statens og Kommunens Tjenestemænd fra alle Etater, der har Vagt Natten
mellem den 28. og 29. August skal ophøre med deres Arbejde Kl. 24.00 og straks
begive sig til deres Hjem.
2) Telefoncentralerne lukkes Kl. 24.00.
3) Kvinder og Børn evakueres senest den 26. August.
4) Offentligt ansatte Personer skal afholde sig fra enhver Form for Demonstration.
Hertil er allerede udtaget særlige Overfaldskommandoer.
5) Embedsmænd, der skulde paabegynde deres Arbejde den 29. om Morgenen, maa
ikke begive sig paa Vej til deres Arbejdssteder, men skal forblive i deres Hjem.
6) Centraladministrationens højeste Embedsmænd, Rigsdagens Medlemmer samt
højere Politiofficerer skal omgaaende gaa "under Jorden" for at forebygge tyske
Gidselmanøvrer.
Nærværende Instruktion maa for enhver Pris behandles strengt fortroligt, og maa
ikke komme i Hænderne paa upaalidelige Elementer indenfor Etaterne.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.
Restaurant og Kiosk ødelagt i Aarhus.

25.-8.
(R.B.)

Tysk Kriminalbetjent myrdet.
27.-8.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 27. August 1944 Kl. 23,45 blev Kriminalbetjent Walter Rohde fØdt den
7. November 1904, skudt ud for Huset Sorrentovej 10, København.
57•
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Morderen har bagfra sneget sig ind paa Rohde og dræbt ham med et Skud gennem Hovedet.
Rohde efterlader sig i Tyskland Hustru og to mindreaarige Børn.

30.-8.

Ingeniør Snog Christensen bortført.
Formanden for Københavns Grundejerforening, Ingeniør, cand. polyt. J. E. S1Wg
Christensen, er tidlig i Gaar Morges i Nærheden af sit Hjem paa Asgaardsvej ved
Frederiksberg Alle blevet bortført af formentlig fem pistolbevæbnede Mænd, der
kørte bort med ham i en Vogn med falske Nummerplader.
Siden har ingen set ham, og der er ikke noget som helst Spor. Københavns Opdagelsespoliti har i Forening med Opdagelsespolitiet paa Frederiksberg iværksat en
omfattende Eftersøgning, ligesom enhver Jurisdiktion Landet over er underrettet om
Bortførelsen og tager Del i Undersøgelserne.
Noget Motiv for Bortførelsen har man ikke kunnet finde, idet Ingeniør Snog
Christensen ikke tog Del i noget politisk Arbejde. Man nærer den største Ængstelse
for, hvad der kan være sket.
(Cit. Ben-l. Morg. 31.-.8-1944).

30.-8.

Meddelelse om, at tysk Toldassistent er skudt.
Pressekontoret for den højere SS og Politifører i Danmark meddeler:
Natten mellem den 28. og 29. August 1944 blev der forøvet et Overfald paa den
tyske Toldkontrolstation Mosede (Sjælland).
Under den derved opstaaede Ildkamp blev Toldassistent Gustmann, født den 22.
Marts 1896, dræbt.
Gustmann efterlader sig i Tyskland Hustru og 3 mindreaarige Børn.

Aug.

Advarsel fra von Hanneken til Post- og Telegrafvæsenets Personale, om ikke at tage
Del i Handlinger, der krænker tyske Interesser.
Den Henvendelse, Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsen har modtaget fra
von Hanneken, har følgende Ordlyd: De forskellige Telefonselskabers Personale saavel som Statens maa ikke tage Del i Handlinger, der berører de tyske Interesser. Hertil regnes ogsaa Strejker. Betjeningen af Lokal- og Udenbyscentraler, af Kontoret og
Forstærkerstationer saavel som Udsendelse af Fejlretningskolonner maa til enhver Tid
været sikret. Overtrædelse kan straffes som Overtrædelse af § 8 i Forordningen af
23.-6.-1944, Beskyttelse af den tyske Værnemagt ...... d. v. s. med Tugthus, Fængsel,
Bøde eller i alvorlige Tilfælde Dødsstraf. Der er tidligere modtaget en tilsvarende
telefonisk Meddelelse vedrørende hele Post- og Telegrafvæsenets Personale.
(Cit. Information, Nr. 266, 1.-9.-1944.).

7.-9.

Meddelelse om, at tysk Kriminalbetjent er skudt.
Pressekontoret for den højere SS og Politifører i Danmark meddeler:
Da det tyske Politi vilde sikre sig et større illegalt Vaabenlager i Ejendommen
C. F. Richsvej 134 i København, kom det den 6. September 1944 til Ildkamp mellem
de tyske Kriminalbetjente, som Gennemførelse af denne Aktion var overdraget, og
nogle Sabotører, hvorved den tyske Kriminalbetjent Otto Voigt blev dræbt og hans
Kammerat Hermann Neuhauss saaret med flere Skud. Voigt efterlader sig Hustru og
2 umyndige Børn.
En Sabotør blev dræbt og en anden saaret.

14.-9.

Meddelelse om tysk Fordring til det danske Politi om med forøget Kraft at modarbejde
den illegale Virksomhed.
Pressekontoret hos den højere SS og Politifører i Danmark meddeler:
Den Maade, paa hvilken de politiske Mord i den senere Tid har taget Overhaand,
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har gjort det umuligt for den højere SS og Politifører i Danmark længere at taale, at 1944.
det danske Politi ikke med al Energi modarbejder den forbryderiske Underverdens
Gangstermetoder. Der er derfor under Forhandling med Departementschef Eivind
Larsen blevet stillet den Fordring til det danske Politi med alle til Raadighed staaende
Kræfter at eftersøge Morderne og sørge for, at de bliver straffede.
Tyskerne lægger Miner i Aalborgs Havneterræn.

Sept.

Havnearbejderne i Aalborg har nedlagt Arbejdet ved danske og tyske Baade,
fordi Tyskerne fortsætter med Mineringen af Havneterrænet. De borer Huller i
Kajerne og fylder Sprængladninger i.
(Git. Information, Nr. 280, den 17.-9.-1944).
16.-9.

Tyske Trusler mod strejkende Jernbanefolk .

. Statsbanernes 2. Distrikt udsendte d. 16. ds. til alle Jernbanefolk i Jylland følgende
Skrivelse, som var modtaget fra Generaldirektoratet: Gestapochef Meyer har meddelt:
"Saafremt Arbejdet paa Banerne ikke genoptages Lørdag, vil der blive skredet voldsomt ind." Under Hensyn hertil bør Arbejdet genoptages snarest. Hermed bedes al
Trafik-, Maskin-, Bane- og Signaltjeneste gjort bekendt.
Tyskerne sparede ikke paa Truslerne under Strejken. Paa et Møde i Padborg fik
Tjenestemændene saaledes at vide, at Forsyningerne til Frøslevlejren var i Fare paa
Grund af Strejken.
(Cit. Information, Nr. 282, den 19.-9.1944.).
Meddelelse om Skyderi paa Raadhuspladsen, hvorved mange saaredes.
19.-9.
Pressekontoret hos den højere SS og Politifører i Danmark meddeler:
Den 15. September hen imod Kl. 24 foranstaltede det tyske Politi en Razzia paa
Raadhuspladsen i København, under hvilken der pludselig fra Mørket faldt Skud mod
de tyske Politimænd. Disse besvarede straks Ilden. Der blev saaret fire paa tysk Side,
og desuden blev omtrent tyve Mennesker saaret.
Meddelelse til det danske Folk om Indførelse af politimæssig Undtagelsestilstand og 19.-9.
om Tyskernes Overtagelse af Politimyndigheden i Danmark.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører 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 forstaaet
paa den rigtige Maade af den politiske Underverden, troede man at kunne tilfredsstille den i Opretholdelse af Ro og Orden interesserede Besættelsesmagt. Endvidere 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 kunde proklamere Generalstrejke og andre
alvorlige Forstyrrelser af den offentlige Orden.
En Besættelsesmagt fra et Land, som i den alvorligste Time kæmper for sit Liv,
kan ikke længere tillade en saadan Udvikling. Dens Interesse ligger i Opretholdelsen
af Ro og Orden.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af
det danske Politi. Indtil denne Omorganisering er bragt til Ende, indføres der derfor
fra i Dag den 19. September 1944 Kl. 12 politimæssig Undtagelsestilstand over hele
Danmark. Hele det danske Politi sættes indtil videre ud af Funktion.

898

AFSNIT F -

KAP. I

1944.

I Overgangsperioden garanterer den tyske Besættelsesmagt for Ro og Orden. Vi
ønsker at yde den velvilligt indstillede Del af Befolkningen enhver tænkelig Beskyttelse mod Forbrydelser. De af Besættelsesmagten gennemførte Forholdsregler er udelukkende af politimæssig Art. Der er derfor ikke forudset noget Indgreb i den statslige
og kommunale Forvaltning.
Alle Handlinger, som tager Sigte paa at forstyrre Genindførelsen af Ro og
Orden, vil blive hensynsløst bekæmpet.
Den 19. September 1944.
Den højere SS- og Politifører i Danmark
PANCKE,
SS Obergruppenfi.ihrer und General der Polizei.
(Offentliggjort i Pressen 21.-9.-1944)

19.-9.

Forordning angaaende den politimæssige Undtagelsestilstand.
1. Der indføres med øjeblikkelig Virkning politimæssig Undtagelsestilstand i
Danmark.
2. Det danske Politi og C.B.-Organisationerne med Undtagelse af C.B.U. er opløst med øjeblikkelig Virkning.
3. Indtil en Omorganisation af det danske Politi har fundet Sted, overtages Opretholdelsen af den offentlige Ro og Sikkerhed af den tyske Besættelsesmagt.
4. Ulovlig Vaabenbesiddelse straffes med øjeblikkelig Skydning.
5. 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.
6. 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 1944.
Den højere SS- og Politifører i Danmark

19.-9.

Forordning om Bilkørselen i Danmark.
1. Fra i Dag Kl. 16 er enhver Form for Automobilkørsel i Landkommunerne forbudt.
2. Undtaget fra Forbudet er de sædvanlige Mælketransporter og Lægevogne, disse
dog kun for saa vidt de benyttes til direkte Udøvelse af Lægegerning, samt Lastvogne, som kører med militære Formaal for Øje og for Organisation Todt, i begge
Tilfælde med fornødne Køretilladelser.
3. Automobilkørsel i Byer og Landsbyer inden for Bygrænsen omfattes ikke af dette
Forbud.
4. Fra den 21. ds. Kl. 15 er Automobilkørsel paa Landet tilladt for Automobiler, som
er i Besiddelse af en særlig Køretilladelse udstedt af en tysk Standortkommandantur
eller et af det tyske Politis Tjenestesteder. Ansøgninger herom kan fremsættes over
for den lokale tyske Standortkommandantur eller de tyske Polititjenestesteder.
5. Overtrædelse af dette Forbud vil medføre Beslaglæggelse af Automobilet og Strafforfølgelse over for Chaufføren, henholdsvis Ejeren.
København, den 19. September 1944.
Den højere SS- og Politifører i Danmark.

19.-9. Tysk Redegørelse 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 Opfordringer og Advarsler fra tysk Side foretog det danske
Politi sig tilsyneladende intet mod den illegale Virksomhed. Trods Opfordringer til
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med alle Kræfter at forhindre de politiske Mord og Forbrydelser og til at gaa haardt 1944.
frem mod Pøblen, som forvandlede Danmark til et Snigmordenes Land, foretog man
sig intet. Ganske vist havde Rigspolitichef Begtrup-Hansen 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 Orne~, men om
dens Virksomhed har man aldrig hørt noget. Paa Befolkningens Forespørgsler og
Beklagelser, maatte Chefen for Opdagelsespolitiet, Politiinspektør Krenchel, endelig
svare, og han sagde bl. a.: ,,I Længden kan det ikke fortsætte paa denne Maade 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 Stand til
at forhindre Overfald og Mord. De vidste ogsaa ganske nøjagtigt, hvor Forbryderne
var at finde. Men fordi de stiltiende billigede Snigmordene, har de aldrig kæmmet
Københavns Underverden for Vaaben og Forbrydere, har overhovedet aldrig foretaget
sig noget som helst Skridt for at hjælpe Retfærdigheden paa Vej, men har derimod
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 offentlig
Hemmelighed, at alle Undersøgelser 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, Sikkerhed
og Orden, medens de om Natten sneg sig rundt som Mordere eller disses Medskyldige.
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 Lægevogn med
falske Nummerplader, i Hænderne paa det danske Politi og indbragt til Frederiksberg
Politistation. Da de imidlertid der forklarede, at de tilhørte en illegal Gruppe, blev de
øjeblikkelig frigivet.
Det andet Eksempel: Paa Politigaarden 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 Christoffersen, der blev skudt i Nærheden af Snekkersten, har sammen med andre danske Politimænd personlig udøvet en Række Mord.
Saa sent som paa den sidste Aarsforsamling inden for Politiet erklærede Rigspolitichefen, at man maatte rette sig efter Kongens Befaling og indtage en ubetinget
neutral Holdning. Enhver dansk Borger skulde beskyttes og enhver Forbrydelse
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 lystrede
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 derfor i København en Fæstning med Skydeskaar og Forskansninger. Da
de for at udføre dette Arbejde glemte at yde Borgerne Beskyttelse, kunde Forbrydere,

900

AFSNIT F -

KAP, I

1944.

Bankrøvere og Mordere stadig frælckere 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 for disse lumske Mordattentater. Man har heller ikke protesteret,
da den største Del af Befolkningen udlagde denne Passivitet som Udtryk for tysk
Svaghed. Men nu er Maalet fuldt. Da det danske Politi har svigtet paa alle Omraader,
naar det gjaldt Bekæmpelse af politiske Forbrydere, er dets fortsatte Bestaaen 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 gennemført
Opløsningen af de illoyale Dele af det danske Politi. Opløsningen blev gennemført uden
Blodsudgydelse.
(Cit. Berl. Morg. 22.-9.-1944).

20.-9.

Meddelelse om tysk Virksomhed paa visse Politistationer samt om Deportation af
1700 danske Politibetjente.
Gennem Radioen blev i Gaar udsendt følgende Meddelelse:
»Politistationerne i København, paa Frederiksberg, i Gentofte, Ordrup og Lyngby
vil atter kunne modtage telefoniske Henvendelser fra i Dag Kl. 18, og staar dermed
til Raadighed for Befolkningen i alle politimæssige Anliggender.
I det øvrige Danmark med Undtagelse af Aarhus, Aalborg og Odense vil den
daglige Tjeneste paa Politistationerne atter blive genoptaget fra i Morgen Torsdag
den 21. ds.
De ved Gaarsdagens Aktion arresterede 1700 danske Politibetjente er pr. Skib
blevet bragt til Interneringslejr i Tyskland, hvor den videre Undersøgelse vil finde
Sted. De Interneredes Paarørende kan straks sende en Pakke af V ægt indtil 5 kg
gennem Danske Røde Kors, Amaliegade 18, Kontoret for udenlandske Anliggender og
Krigshjælp, mærket: Internerede Politibetjente.
Angaaende Brevveksling vil der blive udsendt yderligere Meddelelse."
(Cit. Berl. Morg. 22.-9.-1944).

22.-9.

Tysk Visitation ved Færgelejerne i Korsør og Nyborg,
(Information, Nr. 285, 22.-9.-1944).

22.-9.

Hus, fra hvilket Værnemagten var blevet beskudt, sprængt i Luften.
Pressekontoret hos den højere SS og Politifører i Danmark meddeler:
Efter at en tysk Værnemagtsstation flere Gange var blevet beskudt fra Huset
Nyhavn Nr. 51, blev Bygningen, efter at være blevet grundigt gennemsøgt, Onsdag
Aften Kl. 20,05 sprængt i Luften. Der opstod kun materiel Skade.

22.-9.

Tysk Meddelelse om 1700 Betjentes Overføring til Interneringslejr i Tyskland.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Til Grund for de tilfangetagne danske Politibetjentes Overføring til en Interneringslejr i Tyskland ligger følgende:
1. Efter møjsommelige Undersøgelser kunde det fastslaas, at Politiet under Misbrug af sin politimæssige Embedspligt havde fremmet de illegale Kredses Arbejde,
givet dem Husly og vanskeliggjort det tyske Efterforskningsarbejde samt foretaget
Befrielsesforsøg overfor Illegale.
2. Paa Politigaarden i København er der blevet fundet Uniformer tilhørende forskellige tyske Troppeafdelinger, Soldaterbøger og Identifikationsmærker samt Vaaben,
der udtrykkeligt beviser Politiets Samarbejde med den underjordiske Militærorganisation, som havde hele Politiapparatets Støtte.
3. For at forhindre yderligere Befrielsesaktioner og for at undgaa ethvert Blodoffer blev denne illegale Del af det danske Politi overført til en særlig Interneringslejr
i Tyskland, hvortil alle de Anholdte pr. Skib i Dag er ankommet i bedste Velgaaende.
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Tysk Meddelelse om Episoderne paa Amalienborg Slotsplads og ved Politigaarden.
1944.
Angaaende Hændelsen paa Amalienborg Slotsplads har Radioavisen erfaret, at 22.-9.
det drejer sig om en beklagelig Misforstaaelse. Det danske Politi, som bevogter Slottet,
troede, at den tyske Enhed vilde afvæbne Vagtpersonalet og tage Kongen til Fange,
derfor blev Ilden aabnet. Fra tysk Side har der imidlertid aldrig været tænkt paa at
afvæbne Kongens Livvagt.
London Radio oplyste Torsdag Morgen KL 7,15, at der fra Stockholm var indløbet
Meddelelse om, at Politigaarden i København først blev overgivet Tyskerne efter en
Kamp, der varede i 4 Timer. Radioavisen skal derfor meddele, at Besættelsen af Politigaarden og Afvæbningen af det derværende Mandskab varede ca. 10 Minutter.
(Cit. Nationaltid. 22.-9.-1944).
Forordning vedrørende Reorganisation af det danske Politi.

23.-9. •

§ 1.

Overborgmesteren i København, Borgmestrene paa Frederiksberg, Gentofte og i
Købstæderne, og Sogneraadsformændene paa Landet kan oprette et Ordens- og Kriminal- (derunder Krise-) Politi til Opretholdelse af den offentlige Ro, Orden og Sikkerhed indenfor deres Embedsomraader og videreføre dets Opgaver i Overensstemmelse
med de hidtil gældende Forskrifter.
Alle de øvrige Forretninger, der hidtil har været varetaget af Politimestrene, kan
paany udføres af disse.
§ 2.
Anliggender vedrørende det politiske Politi varetages udelukkende af Befehlshaber
der Sicherheitspolizei og des SD, under hvem ogsaa Sager vedrørende Tilsynet med
Udlændinge henlægges.
§ 3.
Det civile Luftværns Forhold vil blive ordnet ved særlig Forordning.
§ 4.
De til Gennemførelse af denne Forordning fornødne Bestemmelser bekendtgøres
senere.
København, den 23. September 1944.
sign. Pancke.
SS-Obergruppenfiihrer und General der Polizei.

Meddelelse angaaende C.B.U.-Tjenestens Stilling.

23.-9.

I Henhold til Forordning af 19.-9.-1944 blev C.B.-Organisationerne med Undtagelse
af C.B.U.-Kolonnerne opløst.
I Tilknytning hertil bekendtgøres, at foruden C.B.U.-Kolonnerne bliver ogsaa
Fabrikluftværnene, Luftværnene indenfor Banerne og Postvæsenet -saavel som Husvagtordningen bestaaende.
Luftbeskyttelsens Materiel er ikke blevet beslaglagt. Endvidere staar Kontorer,
tekniske Anlæg, Udrustningsgenstande saavel som Luftbeskyttelsens Køretøjer stadig
til Raadighed for deres Formaal.
Fra tysk Side bestaar ingen Betænkeligheder mod, at Statens civile Luftværn
ogsaa fremdeles benytter dette Materiel.
København, den 23. September 1944.
sign. Pancke.
SS-Obergruppenfiihrer und General der Polizei.

Meddelelse om, at stjaalet Bil er fundet paa Politigaarden.
24.-9.
Pressekontoret hos den højere SS og Politifprer i Danmark meddeler:
For nogen Tid siden blev en Chrysler-Vogn stjaalet i København. Tyveriet, der
aabenbart var begaaet 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.
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Tysk Kommentar om Reorganisationen af det danske Politi samt Anbefaling af Oprettelse af kommunalt Politi.
Pressekontoret hos den højere SS og Politifører for Danmark meddeler:
Umiddelbart efter at Aktionen mod det danske Politi var afsluttet, har den tyske
Politiledelse i Danmark ladet den danske Centraladministration vide, at den til Genoprettelse af ordnede Tilstande vilde tillade Nydannelse af det danske Politi. Det
tyske Politi har ogsaa selv fremsat et Forslag til Nybesættelse af Lederstillingen,
hvilket Forslag imidlertid straks blev afvist. Man havde anmodet om Modforslag, men
saadanne blev ikke fremsat fra dansk Side. De afgørende Forhandlinger fandt Sted
den 22. og 23. September 1944. Det blev fra tysk Side meddelt Centraladministratio~
nens Repræsentant, at den tyske Politiledelse ikke vilde modsætte sig Nydannelsen af
et rent dansk Politi, men tværtimod vilde hilse den velkommen. Den eneste Betingelse
var et fuldstændigt loyalt Arbejde, der var upaavirket af enhver politisk Hensyntagen. Blot forbeholdt det tyske Politi sig, for ikke at skabe nyt Konfliktstof, Behandlingen af alle politiske Overtrædelser. Det blev endvidere fra tysk Side antydet, at i
Tilfælde af Afvisning af dette Forslag vilde det tyske Politi med sine egne Styrker
og efter sine egne Metoder træffe de nødvendige Forholdsregler til Opretholdelse af
Ro og Orden. Repræsentanten for den danske Centraladministration erklærede, at han
stod noget tvivlende med Hensyn til Antagelsen af de tyske Forslag. Den i dansk
Interesse ganske særlig paakrævede Nyskabelse af et Kriminalpoliti syntes paa dette
Stadium af Forhandlingen at finde vidtgaaende Forstaaelse, og paa Omraadet Bekæmpelsen af Forbryderne syntes en i alles Interesse liggende positiv Udvikling at
bane sig Vej.
Den 23. Septbr. 1944 meddelte Repræsentanten for den danske Centraladministration, at en Nydannelse af det danske Kriminalpoliti kun vilde kunne foregaa under
Forudsætning af, at der blev etableret en Skillevæg mellem det tyske og det danske
Politi. Det tyske Krav om Adgang til Afhøring af kriminelle Forbrydere ved det
tyske politiske Politi i Tilfælde af samtidigt foreliggende politiske Mord- og Sabotagehandlinger blev afvist, omendskønt det fra tysk Side var taget under Overvejelse at
lade disse politiske Forbrydelser komme til Domsafgørelse under dansk Jurisdiktion.
Paa direkte Forespørgsel havde Repræsentanten for den danske Centraladministration
først udtalt, at ogsaa den danske Administration var interesseret i Opklaringen af
politiske Mord, thi Mord var Mord, ligegyldigt med hvilke Motiver, det var begaaet.
Efter foretagen Raadslagning trak imidlertid Repræsentanten for den danske Centraladministration disse Indrømmelser tilbage og erklærede, at det Politi, der maatte blive
nyskabt under dansk Ledelse, vilde være uinteresseret i Forfølgelsen af politiske
Mord o. s. v. For Oprettelsen af et dansk Ordenspoliti viser den danske Centraladministration overhovedet ingen Interesse.
Ved denne Tingenes Udvikling anbefaler det tyske Politi Skabelsen af et kommunalt Politi og har udtrykkeligt givet Tilladelse dertil. Men der udover vil det tyske
Politi nu ganske vist efter sine egne Principper i Danmark gennemføre de Forholdsregler og Aktioner, der forekommer det nødvendige for at uskadeliggøre Forbryderverdenen.

26.-9.

4 Meddelelser fra det tyske Politi.
Pressekontoret for den højere SS og Politifører i Danmark meddeler:
Natten mellem den 23. og 24. September henimod Kl. 1 trængte 6 pistolbevæbnede
Mænd ind paa Sygehuset i Brønderslev. De truede Lægen og bortførte den danske
Statsborger K arl N ielsen, der var blevet saaret ved en Bilulykke. Faa Timer senere
blev Nielsen fundet i en Skov i Nærheden af Aalborg med et Skud gennem Halsen.
Undersøgelsen er i Gang.
Den 24. September blev Skuespiller Charles Viktor Hansen skudt paa Amager
Boulevard, København, da han vilde unddrage sig Anholdelse ved Flugt.
Kl. 4 om Morgenen den 25. September blev den tyske Obergefreiter Munder, der
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stod Vagt foran Petersens Tank, Valby Langgade 19 i København, fundet død. Under- 1944.
søgeiser er i Gang.
I en Farvehandel Skolegade 28 i Esbjerg skete der i Eftermiddagstimerne Mandag
en Eksplosion som Følge af, at der var lagt et Sprænglegeme. Der skete betydelig
materiel Skade.
Meddelelse om Aflevering af det danske Politis Vaaben.

27.-9.

§ 1.

Vaaben af enhver Art samt Ammunition, hørende til det opløste danske Politis
Udrustning, skal ufortøvet og senest inden 30. September 1944 Kl. 12 Middag afleveres
til det tyske Politis eller den tyske Værnemagts Kontorer. Besiddelse af disse Vaaben
og Videregivelse af dem til Personer eller Myndigheder, der ikke er berettiget til at
modtage dem, er forbudt.
§ 2.
Den, der afleverer eller har afleveret Vaaben eller Ammunition af nævnte Art
til Personer eller Myndigheder, som ikke er berettiget til at modtage dem, eller som
efter den 30. September 1944 Kl. 12 i Strid med Forbudet er i Besiddelse af Vaaben
eller Ammunition, straffes efter § 3 i Forordning fra den Rigsbefuldmægtigede i
Danmark af 23. Maj 1944 til Beskyttelse af den tyske Værnemagt.
§ 3.
Straffri er den, der indenfor den fastsatte Tid efterkommer Afleveringspligten
efter § 1 i denne Forordning.
København, den 27. September 1944.
PANCKE,
Overgruppefører og Politigeneral.

Gæstgiveri, der var Tilholdssted for Sabotørgruppe, sprængt i Luften som Gengældelse. 29.-9.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler den 29. September 1944:
Den 26. September 1944 skulde det tyske Politi og den tyske Værnemagt foretage
en Anholdelsesaktion mod en Sabotørgruppe i A. Bondes Gæstgiveri i Vedsted ved
Haderslev. Straks da den tyske Kommando indfandt sig, blev den stærkt beskudt fra
Baghold. Derved blev en Underofficer ved Luftvaabnet dødelig, to Feldwebel samt
en Politimand lettere saaret. Lederen af Sabotagegruppen, der igennem flere Uger
har holdt til i Bondes Gæstgiveri, blev arresteret og under Flugtforsøg haardt saaret.
Han er senere afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar. Gæstgiver Bonde blev
arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti. Kl. 6,45 i Dag blev Bondes Gæstgiveri, fra
hvilket Franctireur-Overfaldet blev foretaget, paa Foranstaltning af det tyske Politi
sprængt i Luften og fuldstændig ødelagt.
Tysk Meddelelse om Razzia i Københavns Underverden samt Overførelse af asociale
Elementer til tysk Koncentrationslejr.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Politi har i Løbet af Onsdag den 27. ds. arresteret et større Antal
Vaneforbrydere, navnlig Indbrudstyve og Bedragere samt asociale Elementer og Alfonser. Desuden gennemførtes der i forskellige Kaffebarer og Samlingssteder for lyssky
Personer, der beskæftiger sig med Sortbørshandel, en omfattende Razzia, hvorunder
der ligeledes arresteredes et større Antal af Personer, som tidligere har været straffede.
For saa vidt det herved drejede sig om Vaneforbrydere eller asociale Elementer, vil
disse ligesom Indbrudstyvene, Bedragerne og Alfonserne blive ført til en Koncentrationslejr i Tyskland.

29.-9.

Attentat mod Aarhushallen.

30.-9.

(Nationaltid. 1.-10.-1944).
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4.-10.

Tysk Arrestation af asociale Elementer.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler;
I Onsdags foretog det tyske Sikkerhedspoliti i København over 300 lokale Razziaer
i Vaneforbrydernes Tilholdssteder. Over 100 asociale Elementer anholdtes og blev
for den største Dels vedkommende taget i Forvaring.

6.-10.

Tysk Meddelelse om Mord-Overfald i København.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Om Morgenen den 4. Oktober Kl. ca. 8,30 blev Fru Agnethe W. K. Henriette Giese,
født den 21.-12.-1895 i København, og hendes Datter Jytte Edel Nielsen, født den
13.-7.-1917 paa Frederiksberg, skudt ned paa Trappeopgangen i Huset Godthaabsvej 46
af hidtil ukendte Forbrydere. Fru Giese er død som Følge af sine Saar.

7.-10.

Tysk Razzia i København.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Ny Stor-Razzia i Kpbenhavn.
I Torsdags og Fredags blev der af det tyske Politi i København foretaget Razziaer
i forskellige Beværtninger og i kendte Tilholdssteder for illegale og asociale Elementer.
Herunder blev 400 Personer taget med til Forhør og grundigt undersøgt. Blandt de
Arresterede befinder sig flere kommunistiske Funktionærer, der førte en illegal Tilværelse.
7. Oktober 1944.

8.-10.

Meddelelse om, at tyske Troppetransporttog fremtidig medbringer fangne danske
Sabotører.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Gentagne Gange er i den sidste Tid Jernbanetog, hvori der befandt sig Medlemmer af den tyske Værnemagt, blevet bragt til Afsporing ved Sprængning. Herved
er i flere Tilfælde Medlemmer af den tyske Værnemagt blevet dræbt eller saaret. Et
særlig alvorligt Tilfælde skete en af de sidste Dage, hvorved 7 Soldater blev dræbt
og 42 saaret.
Til Afværgelse af disse Sabotagehandlinger vil der fremtidig i de Tog, hvori der
befinder sig Medlemmer af den tyske Værnemagt, medføres fangne danske Sabotører.

8.-10.

Attentat mod Eksprestoget ved Hobro, hvorved 12 dræbtes og 25-30 saaredes.
(R.B.).

12.-10. Villa, der blev benyttet som Skjulested for Sabotører, sprængt i Luften af Tyskerne.
Ritzau's Bureau meddelte i Gaar:
I Aftes Kl. 1,15 skete der en voldsom Eksplosion paa Harsdorffsvej paa Frederiksberg. Hele Kvarteret rystedes, og Masser af Ruder knustes i Ejendommene. Det
var Grosserer Gunnwr J. Bomhoffs Villa, Harsdorffsvej 9, der var blevet sprængt
i Luften.
Grosserer Bomhoffs Svoger, der førte Opsyn med Villaen, er blevet dræbt ved
Eksplosionen, og hans Lig er· fundet under Ruinerne.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har konstateret, at ovennævnte Hus med Ejerens
Vidende blev brugt som Skjulested for Sabotører og Mordere. Ejeren er flygtet, hans
Hustru befinder sig i det tyske Sikkerhedspolitis Varetægtsarrest.
13.-10. Meddelelse om Mord paa dansk Kriminalbetjent.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 12. Oktober blev den danske Kriminalbetjent Oderwald-Lander fundet myrdet
i København paa Hjørnet af St. Kongensgade og Fredericiagade. Han er blevet dræbt
af 3 Nakkeskud. Det lykkedes Gerningsmændene at undslippe.

.
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Tysk Meddelelse om Mord paa 19-aarigt Bybud.
1944.
13.-10.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Paa Vejen mellem Rødovre og Glostrup blev det 19-aarige Bybud Erik Johann Eigil
Petersen fundet myrdet. Han kom sammen med flere Personer kørende hen ad Vejen.
Efter at han var staaet af, blev han bag fra skudt ned. Han var blevet ramt af 4
Skud, der var øjeblikkelig dræbende. Uden at bekymre sig om Offeret skyndte Morderne
sig bort.
Ophævelse af den politimæssige Undtagelsestilstand og særlige Regler om Besiddelse 14.-10.
af Vaaben.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den den 19. September 1944 erklærede politimæssige Undtagelsestilstand ophæves
med Virkning fra den 15. Oktober 1944 Kl. 00.
Fra officiel tysk Side meddeles:
1) Tilladelser til at bære Vaaben og andre Adkomster til at have Skydevaaben
eller være i Besiddelse af Ammunition og Sprængstoffer er kun gyldige, naar de
er udstedt af en Embedsmand hos den Rigsbefuldmægtigede eller et tysk Politikontor.
Tilladelser udstedt af danske Myndigheder er ugyldige.
2) De den 19. September 1944 udstedte Bestemmelser vedrørende Automobilkørsel
i Danmark, hvorefter særlig Køretilladelse kræves, vedbliver at have Gyldighed.
Bekendtgørelse om, at alle Lystfartøjer skal bringes paa Land.
15.-10.
Fra tysk militær Side meddeles:
1. Ejere af Lystfartøjer, der for Tiden har deres Fartøjer liggende i Vandet, opfordres herved til straks at bringe Fartøjerne i Land.
2. Opbringelsen skal være afsluttet senest den 30.-10.-1944, i modsat Fald beslaglægges Baadene og slæbes bort.
3. Den til Roning i Københavns Havn givne Tilladelse bortfalder fra og med
den 20.-10.-1944.
17.-10.
Dansker dræbt under tysk Anholdelse.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti skulde Natten mellem den 14. og 15. Oktober arrestere
cand. polit. Aage Strpm-Tejsen, Jægersborg Alle 184 i Gentofte. Han modsatte sig Anholdelsen, idet han skød paa Politifolkene og kastede en Haandgranat. Derpaa besvaredes
Ilden fra tysk Side, og Strøm-Tejsen blev herved skudt. Gennem Haandgranaten
kom Villaen i Brand. Da det tyske Sikkerhedspoliti forhindrede Slukningen, nedbrændte Villaen helt.
Forbud mod Jagt og Fiskeri paa Københavns Fæstningsterræn indskærpes.

19.-10.

Advarsel fra tysk militær Side mod at nærme sig de i Marineflyvelejren
liggende Flyvemaskiner.

Aalborg 19.-10.
(R.B.).

19.-10.
Tysk Meddelelse om Mord paa Unterscharfiihrer.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Tirsdag Formiddag Kl. 11,25 blev den 43-aarige Georg Conrad Hugo Beige, Unterscharfi.ihrer i SS, Offer for et fejgt Snigmord. Han sad i en Linie 16 Sporvogn, der
kørte igennem Istedgade, da nogle Revolvermænd traadte frem og skød paa ham.
Kuglerne var dræbende. Den dræbte efterlader sig Hustru og 4 Børn.
·
Foruden ham blev den 27-aarige Konduktør Axel Hanke Nielsen ramt. Skuddet, som
ramte ham i Brystet, er livsfarligt.
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1944. Tysk Meddelelse om Mord paa ung Mand.
19.-10.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 21-aarige Knud Benno Brask blev Tirsdag den 17. Oktober Kl. 16,30 skudt ned
i sin Lejlighed, Frankrigsgade 31, efter at Gerningsmændene var trængt ind i den.
20.-10. Tysk Meddelelse om "Holger Danske".
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Siden Maj 1943 findes der i København en Sabotage- og Terror-Organisation ved
Navn "Holger Danske", en Afdeling af Organisationen har foruden Sabotage ogsaa
udført talrige Mord.
Medlem af denne Gruppe var ogsaa Frugthandleren Bent Hpegslco Østergaard, der
var kendt i illegale Kredse under Navnet "Gemyse". Han arresteredes den 8. Juli 1944
af det tyske Sikkerhedspoliti. Han tilstod Deltagelsen ved flere Mord. Et andet
Medlem var Kriminalbetjent Holger Nylmus Kristoffersen. Han blev skudt den 10.
August 1944 i Snekkersten af det tyske Sikkerhedspoliti. Sagen blev i sin Tid
udførligt omtalt i den danske Presse.
Et meget aktivt Medlem var Jprgen Schrnult (hans Personalia er ikke nØje
kendt). I illegale Kredse blev han kaldt for "Citron". Citron blev skudt ved Anholdelsen
af det tyske Sikkerhedspoliti Natten mellem den 14. og 16. Oktober 1944 i Villaen
af cand. polit. Aage Strprn-Tejsen. Dennes Villa brændtes ned, som allerede meddelt
i Pressen. Det sidste Medlem af Gruppen og tillige dennes Chef var Bent FaurschouHvid - kaldt "Flamme" - født den 7. Januar 1921 i Melby. Han blev anholdt og saaret
af det tyske Sikkerhedspoliti den 18. Oktober 1944 i Prokurist Erik Nyegaærds Villa
i Ordrup. Han dØde under Transporten til Shellhuset. Nyegaard blev arresteret, hans
Bolig blev sprængt i Luften af det tyske Sikkerhedspoliti. Flemming af Fyhren-Kieler,
et ledende Medlem af Organisationen "Holger Danske", som selv kun havde udført
Sabotage, kaldte Flamme en Lystmorder.
Af de 160 politiske Mord, som udførtes siden den 29. August 1943, kan en stor
Del regnes paa Gruppe "Flamme"s Konto. Med Flamme er den mest berygtede
Mordorganisation likvideret.

21.-10. Arrestation af Pastor Harald Sandbæk.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 16. September 1944 har det tyske Sikkerhedspoliti arresteret den danske
Præst Harald Sandbæk, født den 6.-1.-1904 i Nørre Nissum.
Pastor Sandbæk var Leder af en illegal Gruppe, hvis Medlemmer udgjorde en
Del af hans Menighed. Til denne Gruppe havde engelske Flyvemaskiner gentagne
Gange nedkastet Sabotagemateriale.
Pastor Sandbæk har endvidere været delagtig i flere Sabotagehandlinger og
arbejdede i længere Tid som Sabotage-Instruktør forskellige Steder i Jylland.
Som sidste Hverv havde han paataget sig sammen med nogle af Gruppens Medlemmer at myrde tre fra illegal Side udpegede danske Statsborgere. Han havde
indtil den mindste Enkelthed forberedt disse Mord, men blev anholdt kort før Udøvelsen.
I Mellemtiden er et af Pastor Sandbæk planlagt Mord blevet forøvet, idet den
danske Statsborger Mikkelsen blev myrdet den 6. Oktober 1944 i Aalborg. Ogsaa
Mordforsøget paa den danske Statsborger Henry Johannes Meister den 11. Oktober
1944 i Nørre Sundby var blevet forberedt af Pastor Sandbæk. Meister blev som
bekendt livsfarligt saaret af et Skud, der blev affyret fra Baghold. Pastor Sandbæk
har tilstaaet samtlige Forhold.
23.-10. Marinevægter idømmes 8 Aars Tugthus af Marinekrigsret.
Fra officiel Side tysk meddeles:
Som tidligere meddelt af Dagspressen fandt der den 28. September et røverisk
Overfald Sted paa Nordsjællands Banks Filial i Helsinge. De 3 pistolbevæbnede Gerningsmænd traadte ind i Bankens Lokaler, holdt Personalet og Publikum i Skak med
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hævede Pistoler og tvang Kasserersken til at udlevere hele Kassebeholdningen, 230.000 1944.
Kr. De tre Mænd flygtede derefter, idet de medtog Pengene. De blev imidlertid forfulgt
af lokale Folk og indhentet. Den ene af Gerningsmændene dræbte en af de andre ved
et Skud og begik derefter Selvmord, medens den tredie, Hans Peter Hansen, født den
8. November 1901 i Tjæreby paa Sjælland, blev paagrebet og anholdt. Hansen er
Marinevægter og ansat under den tyske Værnemagt. Han er derfor blevet stillet for
en Marinekrigsret, som nu har idømt ham 8 Aars Tugthus for Deltagelse i groft Røveri.
Meddelelse om Opkøb af alle nye Cylder.
26.-10.
Fra officiel tysk Side meddeles:
Den tyske Værnemagt har af tvingende Grunde den 26. Oktober 1944 opkøbt alle
nye Cykler, der fandtes i de danske Salgslagre. Dette skete paa Grundlag af Forordningen om Leverancer og Ydelser til den tyske Værnemagt. Det drejer sig om en
isoleret Foranstaltning, som ikke vil blive udvidet.
Tysk Forbryderrazzia.
27.-10.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 26. Oktober 1944 gennemførte det tyske Sikkerhedspoliti en Aktion mod Forbrydere i København. Et større Antal Personer, der tidligere har været straffet for
kriminelle Forbrydelser, blev anholdt. Deres Forhold blev underkastet en Undersøgelse.
For saa vidt det drejer sig om Erhvervs- og Vaneforbrydere, som benytter sig af
Krigssituationen til at skade den offentlige Ro og Sikkerhed, bliver disse overført
til Sikkerhedsforvaring i Tyskland.
Dementi af Rygter om Voldtægtsforbrydelser.
27.-10.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler følgende:
I de sidste Uger er der i København blevet udspredt Rygter om Sædelighedsforbrydelser, forøvet af tyske Soldater mod danske Kvinder. Disse Rygter har skabt
en vis Panik, saaledes at voksne Kvinder ikke mere uden Ledsager tør færdes paa
selv tæt befærdede Gader efter Mørkets Indtræden. Disse Rrgter er alle usande.
Dette bliver ogsaa bekræftet af en fortrolig Meddelelse fra den socialdemokratiske
Partiledelse til de socialdemokratiske Rigsdagsmedlemmer og Redaktører. Denne Meddelelse er blevet det tyske Sikkerhedspoliti bekendt, og den lyder saaledes:

København, den 21. Oktober 1944.
Til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, Rigsdagsmedlemmer, Redaktprer m. fl.
Der har været Meddelelser fremme om, at der i den senere Tid i Hovedstaden
skulde have fundet Voldtægt og Voldtægtsforsøg Sted i større Omfang. Hospitalsdirektoratet i København har undersøgt Spørgsmaalet og konstateret, at der overhovedet ikke i den senere Tid har været Indlæggelser eller Henvendelser til Hospitalerne paa Grund af Voldtægt. Det samme gælder Københavns Amts Sygehus i Hellerup.
En Rundspørge til ca. 50 praktiserende Læger i København, udvalgte efter de forskellige Bydele, og bl. a. Læger med stor Praksis samt Natlægeinstitutioner, har givet
til Resultat, at der har været eet Tilfælde i Juli Maaned og et nyt Tilfælde i Begyndelsen af September, uden at der dog i sidstnævnte Tilfælde var Tale om fuldbyrdet
Voldtægt. Endvidere har for ca. 3 Uger siden to Kvinder været Genstand for Voldtægtsforsøg. Ikke fuldbyrdet.
(sign.) ALSING ANDERSEN.
Lastbiler og Omnibusser faar Tilladelse til mellemkommunal Kørsel ved Ansøgning 28.-10.
hos det tyske Politi eller den tyske Værnemagts Standortskommandanter.
Vaabenforbudet udvides til at omfatte Stød- og Hugvaaben.
30.-10.
Fra officiel tysk Side meddeles:
1. Fra og med den 5. November 1944 er det forbudt at eje Hug- og Stødvaaben.
Inden denne Dag skal Sidevaaben, Dolke og Stiletter med en Bladlængde paa mere
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end 20 cm, hulslebne, stiletagtige Knive, trekantede Kaarder og skjulte Vaaben, egnet
til lumske Overfald, særlig Knojern, Totenschlæger o. 1. afleveres til et tysk PolitiTjenestested. Officerer i den tidligere danske Hær er dog fritaget for at aflevere
deres Kaarder.
Vaabenfabrikanter og Vaabenforhandlere skal inden den 5. November 1944 til
det nærmeste tyske Politi-Tjenestested anmelde deres Lager af saadanne Vaaben
med Opgivelse af Antal og Art.
2. Som allerede flere Gange bekendtgjort, er Besiddelse af Skydevaaben af enhver
Art, Ammunition, Haandgranater, Sprængmidler og andre Krigsudrustningsgenstande
samt Dele af saadanne kun tilladt, hvis man er i Besiddelse af Tilladelse til at bære
Vaaben eller anden Legitimation, som er udstedt af et dertil bemyndiget tysk Tjeneste. sted. Til Vaaben, der for Ejeren har Pietetsværdi, men som dog ikke mere er brugbare,
og til Luftgevær, indtil Kaliber 4,5 mm, fordres ingen Tilladelse.
Tilladelserne, der er udstedt af Tjenestesteder, som sorterer under det tyske
Riges Befuldmægtigede, eller af det tyske Politi, samt anden Legitimation, der
berettiger til at bære Skydevaaben eller til Besiddelse af Ammunition og Sprængmidler, har fortsat Gyldighed. Nye Tilladelser til at bære Vaaben og Legitimationer,
bliver fra og med i Dag udstedt af det tyske Sikkerhedspolitis Tjenestesteder. De af
danske Myndigheder udstedte Legitimationer af denne Art har mistet deres Gyldighed.
3. Jagtgevær med riflede eller glatte Løb henregnes til ovennævnte Kategori
af Skydevaaben. De for Tiden gyldige Jagttegn giver Ret til at eje og til at bære Jagtvaaben med glatte Løb i Tiden indtil den 30. November 1944. Fra denne Dato skal
Indehavere af Jagtvaaben med glatte Løb ogsaa være i Besiddelse af en Tilladelse,
der er udstedt af det tyske Sikkerhedspoliti uden Hensyn til de for Tiden gældende
Jagttegns Gyldighed.
4. Ansøgninger om Udstedelse af Tilladelse til at bære Vaaben og anden Legitimation af nævnte Art, kan indsendes til det tyske Riges Befuldmægtigede eller det
nærmeste tyske Polititjenestested, hvor ogsaa Ansøgningsblanketter udleveres. Ansøgerne faar skriftlig Meddelelse, saa snart Tilladelsen eller Legitimationskortet er
udfærdiget, og skal da afhente Tilladelsen paa det i Meddelelsen angivne Tjenestested.

31.-10. Engelsk Angreb paa Aarhus.
Fra tysk Side meddeles:
I Dag ved Middagstid angreb nogle allierede lavtgaaende Flyvemaskiner Aarhus
By. Enkelte Bomber faldt i Universitetets Nybygninger og i det omliggende Villakvarter og anrettede Skader. Enkelte andre Bygninger i Byen blev let beskadiget.
Foruden nogle tyske Politimænd blev 10 danske Civilister Offer for Angrebet, ligesom flere saaredes.
5.-11.

,,Nordschleswigsche Zeitung'' bringer Interview med Dr. Best.
Har Forholdet mellem det tyske Rige og Danmark ændret sig i Løbet af de to
Aar, De har varetaget Deres Post i Danmark?
- Nej. Fra tysk Side er Danmark i disse to Aar saavel i udenrigspolitisk som i
statsretslig Henseende blevet betragtet og behandlet paa nøjagtig samme Maade som
i de forudgaaende to Aar. I Tyskland og i alle Lande, hvor det endnu er praktisk
muligt, er Danmark repræsenteret ved Gesandter. Dansk Forfatning og Lovgivning
er vedblivende og uforandret i Kraft, ogsaa for saa vidt man ikke gør Brug deraf.
Handelsforholdene mellem Danmark og det tyske Rige reguleres gennem Forhandlinger
og Overenskomster, der ordnes af det dansk-tyske Regeringsudvalg. Det danske Statsomraades territoriale Integritet er blevet opretholdt i Overensstemmelse med de
tyske Erklæringer. De til Sikring af den tyske Krigsførelse paa dansk Omraade
trufne Foranstaltninger er af de facto Karakter og har ikke paa nogen Maade ændret
Landets politiske og retslige Status.
- Hvorledes bedømmer De de Ændringer, der er sket, siden De overtog Deres
Embede her i Landet?
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- Da jeg tiltraadte min Post, herskede der Ro i Danmark og en saa god For- 1944.
staaelse mellem Befolkningen og den tyske Besættelsesmagt, som næppe i noget andet
Land. Mit Samarbejde med den danske Regering var bygget paa Fornuftens og den
gode Viljes Grundlag. Derved skulde begge Parters Interesser sikres indenfor Rammerne af de givne Muligheder. Denne Situation, hvis Fordele ogsaa den fjendtlige
Propaganda erkendte ved at karakterisere den som "Mønsterprotektorat", behagede
imidlertid ikke de fjendtlige Magter, og maatte derfor ubetinget ændres i negativ
Retning. Den kendte Hetz mod den af Fornuften dikterede Politik begyndte, og
Fjendens underjordiske Haandlangere indledede deres Terror, medens de Forholdsregler, der var nødvendige til Afvisning af Bagholdsangreb mod Besættelsestropperne,
blev udnyttet til forøget Hetz. Der var Kredse, som overfor denne Udvikling ikke lod
sig lede af Fornuftens Stemme, saaledes som det ellers vilde have svaret til dansk
Mentalitet, men af principløs Konjunkturaand.
Saaledes som Krigen formede sig, mente de at kunne drage den Slutning, at de
Allierede vilde vinde Krigen, og derfor billigede de enhver Form for Forbrydelse
mod dansk Ret og ogsaa mod Folkeretten. Hensigten var paa denne Maade at vinde
de Allieredes Sympati. Andre Danske, der fremdeles lod sig lede af Fornuftens og
Rettens Stemme, blev terroriseret med Trusler om en frygtelig Hævn "efter Sejren".
Grundlaget for den danske Regerings Politik indtil da smuldrede bort. Den 29. August
1943 maatte komme.
Den britiske Propaganda har selv ført Bevis for, at denne Udvikling ikke var
tilsigtet fra tysk Side eller af Flertallet af det danske Folk, men udelukkende fra
London. Jeg henviser i denne Forbindelse til følgende aabenhjertige Erklæringer,
der er blevet fremsat i den engelske Radio. Her karakteriserede man disse Maaneders
Udvikling paa en rammende Maade:
Juli 1943: Terkel Terkelsen: ,,Best har bekendt sig til det Program, der ogsaa
er Erik Scavenius', nemlig at føre Danmark saa billigt som muligt gennem Krigen.
Deri ligger den store Fare, der knytter sig til Best-Scavenius-Koalitionen."
Juli 1943 (Christmas Møller): ,,Vi ved, at Forholdet til en vis Grad er blevet
bedre, efter at Scavenius og Best har fundet hinanden. Men tænk endelig paa,
at der maaske er ikke saa lidt Sandhed i Ordene om, at de mildeste Forhold i det
lange Løb vil vise sig at være af det onde. Tiden kræver nu Modstand og Sabotage
mod alt, der kan være til Gavn for de tyske Hunner i deres sidste fortvivlede,
men maaske frygteligste og mest langvarige Krig."
August 1943: ,,I Dag ligger de danske Sabotørers Resultater klart for Dagens
Lys."
Oktober 1943 (Christmas Møller): ,, Vi har flere Gange gjort opmærksom paa,
hvor nødvendig den aktive Modstand og Sabotagen er, og vi er enige om, at Danmark den 29. August har opnaaet det Resultat, vi alle ventede paa."
- Hvorledes bedømmer De de illegale Kræfter, der arbejder her i Landet?
- I endnu højere Grad end visse Kredses Konjunkturaand, som har Indflydelse
paa den offentlige Mening, maa de Illegales Handlemaade vække Tvivl med Hensyn til
de nævnte Kredses Karakter. Allerede dette, at man i to og et halvt Aar paa Grund
af de ugunstige Konjunkturer forholdt sig neutral, for derefter under tilsyneladende
forandrede Konjunkturer at tage Parti, er ikke netop heltemodigt.
Men at man derefter ikke, ligesom de danske Frivillige, der meldte sig til Kamp
mod Bolshevismen, søgte sig en Plads som Soldat et eller andet Sted ved Fronten,
men tværtimod med stiltiende Støtte fra det danske Politis Side "traadte ind i Krigen"
med Bomber og Snigmord, det anser jeg for udpræget karakterløst. Jeg har endnu
aldrig hørt, at der ved Fronterne fandtes en eneste pro-britisk eller pro-russisk
Dansker som Soldat, der aabent og med lige Vaaben kæmpede mod den tyske Værnemagt. De fejge Angreb, som Attentatmænd og Snigmordere tillader sig, stiller disse
Elementer udenfor Lov og Ret og gør de Angrebnes Modværge moralsk forsvarligt
og til en bydende Pligt.
Den danske Stat er ikke berettiget til at forsvare Mennesker, som gør sig skyl68
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dige i Forbrydelser mod dansk Ret og mod Folkeretten, en Handlemaade, for hvilken
ogsaa krigsførende Magters Undersaatter gøres uskadelige som Franctireurs, Spioner
og Sabotører.
- Er en Ændring i den nuværende Situation i Danmark ikke mulig?
- Det er aldrig for sent at slaa ind paa Fornuftens Vej. Hvis den danske Befolkning erkender, at dens nuværende Levestandard ligger langt over de fleste af
Verdens krigsførende Folk og endda højere end hos de Folk, som ikke deltager i
Krigen, og hvis den danske Befolkning er interesseret i Genoprettelsen af Ro og Orden
i Landet, saa kan den selvfølgelig selv i stor Udstrækning bidrage til en Bedring af
Forholdene. Fra tysk Side tilstræbes kun Oprettelsen af Sikkerhed og Orden, imod
Mord og Ødelæggelse, ikke Hævn for Ting, der hører Fortiden til.
Saaledes er ogsaa Aktionen mod det danske Politi, som har et stort Ansvar for
Opløsningen af Ordenen i Danmark, blevet afsluttet med dets Fjernelse, og ingen
Politimand, som ikke selv har gjort sig skyldig i illegale Handlinger, har Grund til
at frygte nogen som helst Indskriden fra tysk Side, fordi han maaske for en Tid er
,,gaaet under Jorden".
Jeg gentager, hvad jeg allerede ofte har sagt: Ingen tysk Foranstaltning, som
gennemføres i Danmark, har til Formaal at saare den danske Befolkning eller skade
den. Paa den anden Side tillader Krigens Haardhed ikke, at der lægges nogen som helst
Hindring i Vejen for krigsnødvendige Foranstaltninger. Den af Krigen foraarsagede
Nødstilstand er de tyske Handlingers Motiv, Retsgrundlag og Maal.
- Hvilket Maal tilstræber De i Deres Arbejde?
Vi maa alle arbejde hen paa at skabe vor fælles Fremtid. Det danske og det tyske
Folk vil til alle Tider være Naboer og maa derfor lære at leve med hinanden. Den,
som ikke vil erkende dette Faktum, og som ikke deraf vil drage de praktiske Konsekvenser, driver ingen Realpolitik. Men naar denne Erkendelse og Viljen til en fornuftig Ordning af det fremtidige dansk-tyske Forhold er til Stede saavel paa dansk
som paa tysk Side, saa vil vi ogsaa kunne faa Bugt med Nutidens vanskelige Opgaver
uden Hensyn til usaglige Indvendinger.
(Cit. Be-rl. Morg. 6.-11.-1944).
Forlængelse af Fristen for Aflevering af Vaaben.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I. Forlængelse af Afleverings/rist.
1. Den til den 5. November 1944 fastsatte Afleveringspligt for Hug- og Stødvaaben
er blevet forlænget til den 13. November (incl.).
2. Hvis der er indgivet Andragende om Vaabentilladelse til et tysk Tjenestested,
kan de Vaaben, der er anført i Andragendet, opbevares i Hjemmet, indtil der foreligger Svar paa Ansøgningen. Før Vaabentilladelsen er blevet udstedt, maa den
Slags Vaaben ikke bæres uden for Hjemmet, med mindre særlig Tilladelse i hvert
enkelt Tilfælde foreligger.
II. Jagtgevær.
Jagtgevær (glatløbede og Rifler) kan stadig benyttes, hvis Ejeren
1) har indgivet Ansøgning om Udstedelse af Vaabentilladelse til et tysk Tjenestested.
2) driver Jagt, enten paa egen eller lejet Grund, og
3) hidtil har været i Besiddelse af et dansk Jagttegn.
Paa samme Betingelser kan Jagtammunition købes i samme Omfang som i
Aaret 1943. De Handlende er ansvarlige for, at de tre ovennævnte Regler overholdes
og bliver ved Overtrædelse draget til Ansvar.
Endvidere kan Forstmænd beholde deres Vaaben og Ammunition, men ogsaa disse
maa ansøge om tysk Vaabentilladelse.
III. Vaabensamilinger og Vaaben af Affektionsværdi.
Hug- og Stødvaaben, som har Affektionsværdi og opbevares i Hjemmet paa
Væggene eller i en Samling, skal ikke afleveres eller anmeldes. Det samme gælder

TYSK STYRE OG TERROR

911

for Skydevaaben, som enten er Familiearvestykker eller indgaar i en Vaabensamling,
og som opbevares paa Vægge eller i Samlinger.
For saa vidt denne Slags Skydevaaben ikke er Forladevaaben, men endnu anvendelige, skal de afleveres, hvis der ikke for disse Vaaben enten er ansøgt om eller
udstedt Vaabentilladelse til, eller hvis Løbet ikke er blevet lodret gennemboret til dets
Akse, hvorved Vaabenet er gjort ubrugeligt.
IV. Afleveringspligtige Vaaben.
Alle Vaaben, som er afleveringspligtige (ogsaa Pistoler) skal afleveres til Politigaarden i København - uden for København til det nærmeste tyske Polititjenestested. Det anbefales at forsyne Vaabnene med Mærkesedler med Ejerens nøjagtige
Adresse.
Som Svar paa forskellige Spørgsmaal skal meddeles: Gummiknipler og Træknipler
er ikke anmeldelses- eller afleveringspligtige.
Sabler og Kaarder o. s. v.
De Sidevaaben, som hører til Uniformer (ogsaa Tjenestemandsuniformer) falder
ikke ind under Forordningen.
Husholdningsknive.
De i Husholdningen benyttede Knive - især Køkkenknive - Brugs- og Forretningsknive, falder ikke ind under Forordningen, heller ikke, hvis de har en Længde
over 20 cm.
København, den 4. November 1944.

1944.

Tyske Anholdelser under Razzia i Aarhus.
6.-11.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Ifølge Melding fra det tyske Sikkerhedspoliti i Aarhus foretoges i Slutningen af
forrige Uge et større Antal Arrestationer under en Razzia efter tidligere straffede
og asociale Personer i Aarhus Byomraade. De Anholdtes personlige Forhold og Erhvervsvirksomhed blev underkastet en grundig Undersøgelse. Personer, som maatte
anses for farlige for Offentligheden, blev sat i Varetægtsarrest.
Tysk Bekræftelse paa, at bl. a. Pastor Sandbæk dræbtes ved Angrebet mod Gestapos 10.-11.
Hovedkvarter i Aarhus.
Dansk Røde Kors Aarhusafdeling har fra det tyske Sikkerhedspoliti modtaget
officiel Bekræftelse paa, at følgende danske Arrestanter er omkommet ved det engelske
Luftangreb paa Kollegierne den 31. Oktober: Pastor Harald Sandbæk, Hersom, Frk.
Riith Philipsen, København, og Snedker Carl Majus Thpgersen, Viborg. De paarørende
er i Gaar blevet underrettet herom.
(Cit. R.B.).
Forlængelse af Gyldigheden af Vaabentilladelser og Understregning af, hvor mange 11 .. 11.
Jagtvaaben, man maa besidde.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler den 11. November:
1. Gyldigheden for de udlpbne flyske Vaabentilladelser forlænges.
Gyldigheden for de af de tyske Tjenestesteder hidtil udstedte Vaabentilladelser
med Fotografi forlænges automatisk indt;il 1. Oktober 1945, uden at en særlig Paategning er nødvendig.

2. Afleveringspligtige Jagtvaaben.
I Forbindelse med de tidligere Offentliggørelser henledes Opmærksomheden paa,
at Udstedelsen af en Vaabentilladelse ikke berettiger til Besiddelse af et vilkaarligt
Antal Jagtvaaben, men kun til 1 Riffel og 1 HaglbØsse (glatløbet Vaaben), altsaa
højst til 2 Jagtgeværer. Hvad man derudover besidder af Jagtvaaben er afleveringspligtige. I disse Tilfælde maa man ikke afvente S'var paa indsendte AnsØgninger am
Vaabentilladelser, men det overskydende Antal Vaaben skal straks afleveres.
EB•
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1944. Villa, der var Hovedkvarter for "Holger Danske"-Gruppen, sprængt i Luften af
12.-11. Tyskerne.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har konstateret, at Hovedkvarteret for den illegale
Terrorgruppe "Holger Danske" befandt sig i en Villa, Strandvejen Nr. 40 i Taarbæk.
Ved en Husundersøgelse, som blev foretaget den 10.-11.-1944 Kl. 3 Morgen, forefandtes
i den aabenbart i største Hast rømmede Villa 13 danske Geværer, 13 danske Haandgranater, 1 tysk Haandgranat, 1 l\fauser-Pistol, Cai. 7,65, samt et omfattende Kartotek
over tyskvenlige Personer, hvis Likvidation var planlagt. Endvidere konstateredes, at
den omhandlede Villa havde en hemmelig Udgang gennem en underjordisk Gang, som
førte op i en i Nærheden liggende Garage. Villaen er derfor paa Foranstaltning af det
tyske Sikkerhedspoliti blevet sprængt i Luften Lørdag den 11.-11.-1944 Kl. 12 Middag.

12.-11. Tysk Artikel om "Soldater eller Franctireurs".
Gennem Ritzau's Bureau er udsendt følgende Artikel:
Den 18. Oktober i Aar oprettede Tyskland sin Folkestorm. Folkestormens Mænd
er i Alderen fra 16 til 60 Aar, og det er Stormens Opgave med alle til Raadighed
staaende Midler at beskytte Hjemlandets Jord.
Oprettelsen af Folkestormen har i Udlandet givet Anledning til mange Diskussioner. Det er bl. a. blevet drøftet, om de Personer, som gør Tjeneste i Folkestormen,
med Rette kan betegnes Soldater. Visse Kilder paastaar, at Medlemmerne af Folkestormen - folkeretligt set - maa stilles paa Linje med Partisaner og Sabotører.
Dette Forsøg paa at udviske Forskellen mellem Bande- og Militærorganisationer
kan ikke kraftigt nok imødegaas.
De folkeretlige Grundsætninger vedrørende Begrebet "Krigsførende" findes i
Haag-Overenskomsten af 18. Oktober 1907. Efter denne gælder Krigens Love, Rettigheder og Pligter ikke alene for Hæren, men ogsaa for Militærtropper og frivillige
Korps, som opfylder følgende Betingelser:
1. at der findes en Ledelse, som er ansvarlig for sine Undergivne,
2. at de bærer et bestemt Emblem, som er kendeligt langt fra,
3. at de bærer deres Vaaben aabenlyst,
4. at de ved Løsning af deres Opgaver holder sig Krigens Love og Sæder efterrettelige.
Alle disse Krav opfyldes af den tyske Folkestorm. I Spidsen for den staar Reichsfiihrer-SS Heinrich Himmler, og Folkestormens Mænd bærer Armbind, mærket med
det tyske Højhedstegn og paatrykt "Den tyske Værnemagts Folkestorm". De Tjenestegørende bærer deres Vaaben synligt, føres militært og kæmper som Soldater, hvorfor
de har Pligt til at overholde Krigsrettens Love og Sædvaner, ligesom de ogsaa har
Krav paa af Fjenden at blive behandlet som Soldater.
Med Hensyn til de danske Sabotører, der ynder at benævne sig som "Frihedskæmpere", maa det indrømmes, at der er noget, der tyder paa, at de har en centraliseret
Ledelse, men de bærer ikke noget Emblem, der er kendeligt paa Afstand, ligesom man
heller ikke kan sige, at de holder sig Krigsrettens Love efterrettelig. Tværtimod. Det,
som kendetegner Sabotørerne, er for det første, at de arbejder i det skjulte, og for
det andet, at de ikke er militært, men bandemæssigt organiseret. Derfor kan de heller
ikke bekæmpes militært, men udelukkende poijtimæssigt. I disse Forhold vil der intet
ændres, selv om det f. Eks. skulde komme til formel Krigstilstand mellem Tyskland
og Danmark.
I denne Forbindelse skal der kort henvises til Artikel 2 i Haag-Overenskomsten,
angaaende Land-Krigsordningen. Det hedder heri:
Befolkningen i et ikke-besat Omraade, som, naar Fjenden nærmer sig, griber til
Vaaben af egen Drift, for at bekæmpe de indtrængende Tropper, uden at have haft
Tid til at organisere sig, er at betragte som Krigsførende, naar de aabenlyst bærer
Vaaben og overholder Krigsretten.
Konklusionen af dette er, at den tyske Folkestorm vil være at betragte som Krigs-
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førende, selv om den ikke - som det imidlertid er Tilfældet - havde haft Tid til 1944.
at organisere sig.
Naar Talen er om Danmark og den danske Modstandsbevægelse, bør det ikke
glemmes, at de ovenfor nævnte Bestemmelser kun har Gyldighed for ikke-besatte Omraader, hvorfor de aldrig kan bringes i Anvendelse over for de danske Sabotører af
den simple Grund, at Danmark er et besat Omraade, men selvfølgelig ogsaa fordi
Sabotørgrupperne ikke bærer deres V aaben aabenlyst.
Denne rent folkeretlige Undersøgelse viser, at den tyske Folkestorm er et rent
militært Foretagende, der har Krav paa at falde ind under Krigsrettens Rettigheder
og Pligter, hvorimod de organiserede eller ikke-organiserede danske Sabotører alene
maa betegnes som Franctireurs, derfor maa de finde sig i at blive bekæmpet som
saadanne.

Folkeregistrene i Horsens og Rødovre ødelagt.
Bombeeksplosioner paa Hovedgaden i Esbjerg.

(Berl. Morg. 14.-11.-1944).
(Berl. Morg. 14.-11.-1944).

13.-11.
13.-11.

En Redaktør og en Læge skudt ned i Esbjerg.
14.-11.
Mellem Kl. 18 og 19 i Aftes blev der i Kongensgade i Esbjerg affyret flere Skud
mod Redaktør L. V. Jensen, ,,Esbjergbladet", da han vendte hjem til sin Bopæl, Kongensgade 3. Redaktøren blev ramt i Hovedet af flere Skud. Han blev i en tilkaldt
Ambulance kørt til Sygehuset og aandede endnu svagt ved Indlæggelsen der.
Ved 23-Tiden blev der telefoneret til Læge Poul C<J1rstensen, om han vilde komme
til en Patient. Lægen gik ud i sin Garage for at starte sin Bil, men i det samme blev
der affyret nogle Skud imod ham. Han segnede døende om. Kl. 8,15 døde Læge Carstensen af sine Saar.
(Cit. R.B.).

Bombeeksplosioner i Varde.

(Berl. Morg. 15.-11.-1944).

14.-11.

2 Villaer, der benyttedes som Opholdssted for Sabotører og Skjulested for Vaaben, 14.-11.
sprængt i Luften af tysk Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Ifølge Undersøgelser foretaget af det tyske Siklqlrhedspoliti blev det konstateret,
at den i Ordrup, Teglgaardsvej 60, beliggende Villa har tjent som Opholdssted for
Sabotører og som Opbevaringssted for Sprængstoffer og Vaaben. Kældrene var blevet
særlig ombygget til det specielle Formaal at kunne tjene som Oplagringssted for
Sprængstoffer, som iøvrigt befandt sig paa vanskeligt tilgængelige Steder.
Villaen er derfor den 13. ds. om Eftermiddagen Kl. 17,00 blevet sprængt i Luften
ved det tyske Sikkerhedspolitis Foranstaltning.
Paa Foranledning af Skovrider Lorentz Valdemar Krarup, født den 20. Juni 1891
i Nørre Sandager, boende Valborup Skovridergaard pr. Hvalsø, havde nogle af de ham
undergivne Forstelever modtaget og skjult engelske Vaaben og Sprængstoffer, som var
blevet nedkastet med Faldskærm.
En Del af dette Materiale blev forefundet i Skovridergaarden. Valborup Skovridergaard blev derfor d. 11. November 1944 sprængt i Luften af det tyske Sikkerhedspoliti.
Gentofte Folkeregister ødelagt.

(Berl. Morg. 15.-11.-1944).

14.-11.

Tysk Meddelelse om Opklaring af Røveri samt Opfordring til at anmelde saadanne. 16.-11,
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I de sidste Uger er der blevet forøvet flere Røverier mod Taxachauffører i København.
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Gerningsmændene, der var nogle ganske unge Fyre, hyrede en Taxa og truede
derpaa undervejs paa et afsides beliggende Sted Chaufføren med Pistoler og røvede
hans Beholdning af Kontanter.
Kriminalpolitiet paa Politigaarden har nu afsløret 3 unge Mennesker i 20 AarsAlderen. Denne Gruppe har tilstaaet at have foretaget i hvert Fald 3 saadanne
Overfald.
I det ene Tilfælde havde Chaufføren sat stg til Modværge med en Jernstang. Derved blev Fuldbyrdelsen af Røveriet forhindret. Røverne blev arresteret og kan nu
regne med haarde Straffe.
Da sandsynligvis ikke alle Tilfælde af denne Art er blevet meldt, opfordres skadelidte Taxachauffører til at henvende sig til Politigaarden, Telefon C. 1448, Lokal 202.

18.-11. Meddelelse om Forlængelse af Tilladelse til at anvende Sikkerhedssprængstoffer.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Under Henvisning til den fra officiel Side offentliggjorte Bekendtgørelse af 14.
Okt. 1944 om Besiddelsen af Ammunition og Sprængstof skal meddeles: at Behandlingen af Sikkerhedssprængstoffer, saasom Ærolit, Adolfit, Astralit, Ammonit, Donarit
og lignende Mærker ikke berøres af ovennævnte Bekendtgørelse. Forskrifterne vedrørende Opbevaringen af Sikkerhedssprængstoffer er fastlagt i Justitsministeriets Bekendtgørelse af 1. Marts 1943, som stadigvæk er fuldt ud gyldig.
De givne Tilladelser til Køb af Sikkerhedssprængstof forlænges til den 1. Marts
1945. Indehaverne af saadanne fortløbende Tilladelser kan i Tiden fra den 1. Novbr.
1944 til den 1. Marts 1945 købe de samme Mængder Sikkerhedssprængstof som i Tiden
fra den 1. November 1943 til 1. Marts 1944. Forskrifterne vedrørende Import af Sikkerhedssprængstof fra Tyskland til Danmark fra Justitsministeriet forbliver i Kraft.
Transportspørgsmaal vil blive ordnet særskilt med de paagældende Importører.
De løbende Forhandler-Tilladelser skal af Importfirmaerne og de danske Sprængstoffabrikker forsynes med følgende Paategning: ,,forlænget til den 1. Marts 1945 i
Henhold til Bekendtgørelse om Behandling af Sikkerhedssprængstof af . . . . . . (Dato
ved Offentliggørelsen)." Fuldgyldig Underskrift af det udstedende Firma. Forhandlerne skal forsyne deres Kunders Indkøbstilladelse med samme Paategning.
Forbrugernes Indkøbstilladelse, udstedt af deres lokale Øvrighed, forlænges til
den 1. Marts 1945.
Nye Tilladelser vil ikke foreløbig blive udstedt.
Ovenstaaende Bekendtgørelse berører ikke Import og Oplagring af Sprængkrudt.
Denne vil blive ordnet særskilt med de paagældende Importfirmaer.
18.-11. Undtagelsestilstand i Esbjerg.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Da illegale Kredse i Esbjerg den 16. ds. med Held opfordrede Befolkningen til
at nedlægge Arbejdet, blev der omgaaende fra tysk Side indført Undtagelsestilstand.
Der blev lukket for Lys, Gas og Vand, og al Færdsel paa Tilførselsvejene til Byen
blev forbudt. Paa Gaderne, som kontrolleredes af Militær og Politi, herskede der Ro
og Orden.
Fredag den 17. ds. blev Arbejdet i Esbjerg genoptaget og Butikkerne aabnet. Fra
den 19. ds. bliver de tyske Modforholdsregler trukket tilbage.
Strejker af enhver Art taales ikke længere, hertil medregnes ogsaa Arbejdsnedlæggelse, der berører det økonomiske Liv. Iværksættes saadanne Arbejdsstandsninger,
vil der omgaaende blive truffet Modforholdsregler. Enhver, som efterkommer de underjordiske Kræfters Befalinger, anses for solidarisk med disse og vil derfor blive behandlet paa samme Maade som de illegale Elementer.
18.-11. Meddelelse om, at tysk Politi har anholdt danske Forbrydere.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I den sidste Tid har der fundet en hel Del røveriske Overfald Sted i Lido-Bar,
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Piils Mælkeri, Java-Bar, Høyers Hjemmebageri paa Frederiksberg og i en Kiosk paa 1944.
Vesterbrogade. Som Gerningsmand har Kriminalpolitiet afsløret en Havnearbejder,
en Montør og en Skibsdreng, der desuden havde forsøgt 2 Overfald paa en Tjener,
samt et røverisk Overfald i Sygekassen "Bien".
Skadelidte i lignende Tilfælde bedes sende Oplysning til Kriminalpolitiet, Telefon
Central 1448, Lokal 202.
Meddelelse fra Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark om, at tysk 18.-11.
Politi har uskadeliggjort en Tyvebande.
(R.B.).
18.-11.
Tysk Meddelelse om Mord paa Medlem af Schalburgkorpset.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Fredag Morgen Kl. ca. 9,30 hørtes der Skud fra en Sporvogn, som kørte i Retning
mod Svanemøllen, og Forbipasserende saa en Mand falde ud paa Gaden. Derpaa sprang
en yngre Person, som var iført lys Cottoncoat, ud fra Sporvognen og affyrede 3--4
Skud mod den Mandsperson, som laa paa Gaden. Morderen steg derefter op paa en
Cykle, der tilsyneladende stod parat for ham og fjernede sig. Den dræbte er Ritmester
Johan Edvard Stahr, et ledende Medlem af Schalburgkorpset. Han er født den 4. November 1889.
Meddelelse fra Pressekontoret for den højt>re SS- og Politifører i Danmark om, at tysk 19.-11.
Politi har anholdt 2 Indbrudstyve.
(R.B.).
Sæbefabrik sprængt i Luften af tysk Politi som Gengældelse for Opbevaring af Vaaben. 19.-11.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har konstateret, at Ejeren af Sæbefabrikken i Sønderstrup, Christian Wilhelm Hansen, født den 21. Jan. 1892 i Hvilsager Sogn, boende i
Sønderstrup, i sin Fabrik gentagne Gange har modtaget engelsk-amerikanske Vaabentransporter, som her blev omladet og videresendt. Til dette Formaal stillede han en
Lastbil til Raadighed. Ved en senere Undersøgelse fandt man yderligere 6 Maskinpistoler med Tilbehør paa Fabriksomraadet. Hansen har indrømmet Rigtigheden af
disse Kendsgerninger.
Fabrikken og Hansens Bolig er derfor den 17. Nov. 1944 sprængt i Luften paa
Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti.
Advarsel mod Udspredelse af Rygter om Værnemagten eller dens Medlemmer.
22.-11.
Fra tysk militær Side meddeles:
I Helsingør har i den senere Tid verseret Rygter, som kun gaar ud paa at skade
den tyske Værnemagt. Det blev paastaaet, at en Frøken K. i Helsingør var blevet
voldtaget af tyske Matroser. Straks foretagne Undersøgelser hos Forældrene fastslog
den komplette Usandhed af dette i hele Byen udspredte Rygte. Forældrene forklarede,
at der i de sidste Dage havde været mange - selv ubekendte - Mænd og Kvinder
hos dem, for at erfare nærmere om Sagen. De kunde forsikre alle disse Mennesker om,
at det drejede sig om Bagtalelse.
Paa samme Tid hørte man Rygtet, at der i Øresunds Hospital var indlagt en Pige,
som var misbrugt af tyske Soldater.
Paa Forespørgsel forklarede Cheflægen af Sygehuset, at han ikke kendte noget
til Sagen.
For nogle Dage siden ringede Tanten af en Frøken Vera Hansen, Pontoppidansvej 13, Helsingør, til et tysk Værnemagtstjenestested, at hendes Niece var blevet borte
Natten over og havde forklaret, at hun var blevet voldtaget af tyske Soldater. Et Forhør af Niecen i Nærværelse af Tanten fastslog den fuldstændige Usandhed af Angivelserne. Niecen havde løjet· for Tanten for at undskylde, at hun var blevet ude om
Natten.
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Den tyske Værnemagt har ikke i Sinde at finde sig i disse Bagtalelser; alle disse
usande Rygter vil derfor blive undersøgte. Ophavsmændene og de, som spreder dem,
vil i Fremtiden hensynsløst blive draget til Ansvar.

23.-11. Meddelelse fra Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark om Opklaring af Indbrud.
(R.B.).
24.-11. Fortrolig Meddelelse fra Cenlluren til Bladredaktionerne om, at Dødsannoncer over
Personer, der er afgaaet ved Døden i Lejre i Tyskland, eller i øvrigt i Tyskland, ikke
maa indeholde nogen Stedsangivelse og heller ikke meddele, at Dødsfaldet er sket i
Tyskland.
(R.B.).
27.-11. Befaling fra den tyske Værnemagts Øverstbefalende i Danmark til de herværende
tyske Tropper angaaende Opkøb af Svin, voksent Kvæg og Kalve. 1 )
Trods gentagen Bekendtgørelse af Befalingen om, at egenmægtigt Opkøb af
Svin, voksent Kvæg og Kalve til Opdræt eller Slagtning, foretaget af Afdelinger og
militære Tjenestesteder under Værnemagten, SS, Politiet, OT og alle Værnemagten
tilsluttede Organisationer, saavel som Opkøb foretaget af enkelte Medlemmer af
Værnemagten og ovennævnte Organisationer er forbudt, er det af den Rigsbefuldmægtigede i Danmark paany konstateret, at denne Befaling ikke er blevet overholdt.
Chefer for Afdelinger og militære Tjenestesteder, om hvem det konstateres, at
de vedblivende foretager egenmægtige Opkøb, vil blive straffet for militær Ulydighed. Tilladelse til fremtidigt paatænkte Opkøb skal forinden Købet søges hos Værnemagtsintendanten for Danmark.
Den Rigsbefuldmægtigede i Danmark er anmodet om at bekendtgøre Forbudet
mod egenmægtigt Opkøb for alle Jordbrugere i Danmark.
(Cit. Meddelelse af 20.-12.-1944 fra Landbrugsministeriet til samtlige Jordbrugere i
Danmark.)

29.-11. Meddelelse fra Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark om Opklaring af røveriske Overfald og Indbrud ved tysk Politi.
30.-11. Tysk Meddelelse om ,,Arne Sørensens Fængsel".
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Onsdag den 29. November 1944 Kl. 9,00 Formiddag blev Villaen, Vamdrupvej 40,
København sprængt i Luften paa Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti, fordi den
af illegale Kredse ikke alene var blevet benyttet som Sprængstoflager, men tillige
som Fængsel. 2 Personer, som holdtes fanget i dette Fængsel, kunde befries af det
1) Befalingen er efter Anmodning fra det tyske Riges Befuldmægtigede bragt til Kundskab for
samtlige danske Jordbrugere. Efter Citatet nf Befalingen hedder det I Lnndbrugsmln. Skrivelse:
I Forbindelse med fornnstnnende skal man henlede Opmærksomheden pna:
1. De i Bekendtgprelse Nr. 281 af 5. Maj 1943 om Hjemmemarkedets Forsyning med Flæsk Indeholdte
Bestemmelser, hvorefter Snig til Slagtning eller til Levebrug af Svin nf enhver Art til nedennævnte
kun mna finde Sted, naar Salget sker gennem Landbrugsministeriets Baconudvalg.
2. De i Bekendtgprelse Nr. 232 af 6. Mai 1948 om Hjemmemarkedets Foreyn!ng med Kpd Indeholdte
Bestemmelser, hvorefter Salg til Slagtning eller til Levebrug af voksent Kvæg, Fedekalve og
Spædekalve til nedennævnte kun maa finde Sted, nnar Salget sker gennem Landbrugeministeriets
Kvæg- og Kpdudvalg.
Den tyske Værnemagts Afdelinger og Institutioner, herunder Kantiner, Organisationer
tilsluttet den tyske Værnemagt, snasom SS, Polititropper, NS-Flyverkorps, NSKK (NS Motor
Korps), Arbeidstjenesten, NSV (NS Folkeforsorg), Organisation Todt, Teknisk Npdhjæ!p, Rpde
Kors, NS Sammenslutning >Kraft durch Freude«, Schnlburgkorpset og Kaptajn Sommers
Vagtkorps, samt Medlemmer I Uniform eller civil nf den tyske Værnemagt eller denne tilsluttede Organisationer uanset Medlemmernes Statsborgerforhold.
Overtrædelse af ovennævnte under 1. og 2. nnfprte Bestemmelser straffes i Henhold til -Lov Nr. 168
af 29. Marts 1948 om erhvervspkonomlske Foranstaltninger, Vareforsyning m . v ., jfr. Lovanordning Nr. 49
nf 4. Marts 1944 om Forlængelse af nævnte Lov.
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tyske Politi. Det var Meningen, at disse to Personer skulde deporteres til Sverige, 1944.
hvor de kunde forsvinde i det svenske Politis Fængselsceller. Denne Kendsgerning
fremgaar af nedenstaaende Brev, som Arne Sørensen har sendt en Medarbejder for
at forberede Deportationen af de to Fanger. Brevet er nu kommet i det tyske Politis
Besiddelse.
Kære Nordh. Med dette Brev kommer Hr. Mey, som jeg beder Dem tage Dem af. Han medbringer to Personer, som absolut skal interneres i Sverige paa en saadan Maade, at det
er dem umuligt at skrive hjem, da i saa Fald adskillige Personer vil blive taget af
Tyskerne. Vi har ikke ment det rigtigt at dømme dem til Døden, men kan paa den
anden Side ikke have, at de har nogen som helst Mulighed for at sætte sig i Forbindelse med Omverdenen. Derfor maa de i svensk Statsfængsel om muligt, og jeg
har gennemgaaet deres Sag med Hr. Mey og andre og garanterer for hans mundtlige
Fremstilling, som han gerne vil give Dem.
Desuden beder jeg Dem give Hr. Mey Mulighed for at kunne rejse til Stockholm
til vort Udvalg deroppe, som tager sig af den Slags Sager sammen med det svenske
Politi, samt give ham en Udvej, saa han kan rejse hjem, saa snart han er færdig.
Med Tak paa Forhaand.
Deres hengivne
sign. ARNE SØRENSEN.

Meddelelse fra Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark om Uskade- 3.-12.
(R.B.).
liggørelse af en Røverbande.
4 Huse sprængt i Luften af tysk Politi som Gengældelse for Opbevaring af Vaaben. 8.-12.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 6.-12.-1944 mellem Kl. 14-16 blev følgende Huse sprængt i Luften paa Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti:
1. Beboelseshuset, Mantziusvej 11, Hellerup,
2. Villaen, Almindingen 8, Søborg,
3. Sommerhuset, Drachmannsvej 9, Klampenborg, samt den 2.-12.-1944:
4. Week-end-Huset, Ellebækvej 8, Gentofte.
Alle disse Huse var blevet benyttet til Opbevaring af større Mængder Vaaben,
Ammunition og Sprængmidler.
To Fagforeningsformænd skudt ned paa Gaden i Aarhus.
8.-12.
Kl. 17,30 Torsdag Aften er to kendte Fagforeningsfolk, den 54-aarige Formand
for Malernes Fagforening, Albert Andersen, Ørnevej 8, og den 45-aarige Formand for
Malernes Kooperative, Albert Rasmussen, Solsortevej 4, blevet myrdede, da de var paa
Vej til deres Hjem.
(Cit. R.B.).
2 Huse sprængt i Luften af tysk Politi som Gengældelse for Opbevaring af Vaaben. 10.-12.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har Natten mellem den 7. og 8.-12.-1944 sprængt en
Lagerbygning i Taarbæk samt et Hus i en Havekoloni i Lersø i Luften. Begge Huse
benyttedes til Opbevaring af Vaaben og Sprængmateriale.
Indskærpelse af Forbudet mod at færdes paa Lillebæltsbroen om Natten.
Odinstaarnet sprængt i Luften.

12.-12.

(R.B.). 14.-12.

Tysk Kommentar om Frihedsraadet og Kommunismen.
17.-12.
Gennem Ritzau's Bureau er udsendt følgende Artikel:
Der stod en Mand paa Sporvognen og udbredte sig om Velsignelserne ved den
Politik, Kommunismen agtede at indføre i Danmark, naar nu engang Tyskerne var
ude af Landet, og Vejen laa aaben for et kommunistisk Regime. En Medpassager ind-
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flettede en lille, spagfærdig Bemærkning om, at saadan rent kommunistisk kunde det
vel ikke blive med det samme, eftersom Kommunisterne blev nødt til at tage Hensyn
til "Frihedsraadet" i London, og først og fremmest til Hr. Christmas Møller, hvis Adkomst til en Ministertaburet vedkommende fandt fuldt berettiget, og samtlige Medpassagerer nikkede anerkendende i Bevidstheden om, at inden det kom saa vidt, skulde
Englænderne og Amerikanerne nok have drejet Sagen ind i et fornuftigt Spor og
hjulpet Danskerne tilbage til "de gode gamle Dage". ,,Aah, hvor er De naiv," kom det
ironisk smilende fra den ivrige Kommunist, ,,kunde De virkelig tænke Dem, at vi
har Brug for denne Kapitalistrepræsentant? Nej, ellers Tak - det er rigtigt, vi kan
bruge ham, saalænge Kampen staar paa, og saalænge han ved hele sin Politik arbejder
i vore Interesser. Men naar Timen er inde, skal vi nok selv bestemme Farten."
Lørdag den 2. December 1944 kunde det svenske Dagblad "Aftonbladet" oplyse,
at der faktisk bestod en Konflikt mellem det saakaldte danske Raad i London og den
Politik, Kommunisterne ønsker ført. Det svenske Blad bragte et Citat af en Artikel
i Sovjet-Tidsskriftet "Krigen og Arbejderklassen", som ikke lægger Skjul paa Moskvas
Utilfredshed med Hr. Christmas Møller og hans Fællers Virksomhed. Det hedder i
denne Artikel bl. a.:
,,Det danske Frihedsraad i London med Christmas Møller i Spidsen har som Medlem London-Ministeren Reventlow og nogle liberale Journalister og Forretningsfolk.
Disse Personer er uden Tvivl Modstandere af Tyskerne, men London-Raadets Sammensætning er lidt for eensidigt i Forhold til Frihedsraadet hjemme i Danmark. Man
kritiserer naturligvis Scavenius-Regeringen, men der er ingen Tegn, som tyder paa,
at man i London har tænkt paa at afbryde Forbindelsen med den reaktionære Klike
hjemme i Danmark, som førte Landet til Undergang. Raadet i London er ikke andet
end en Komite mellem Frihedsraadet hjemme og de, der samarbejder med Tyskerne."
Og andet Steds i Artiklen hedder det, at "Danmark ikke maa indbilde sig, at det
ganske gratis kan faa alt det, som Europas øvrige Nationer har betalt med Blod,
Taarer og Ruiner," og samtidig betegnes det danske Londonraads Politik som en principløs Manøvreren, af hvilken intet godt er at vente.
Ingen fornuftig Dansker kan være i Tvivl om, hvad denne Advarsel fra Moskva
betyder. Christmas Møllers lille "Eksilregering" har faaet nøjagtig samme Skæbne
som de øvrige smaa Landes - de faar Lov at tilrettelægge Situationen for Kommunisterne, men i samme Øjeblik, Vejen er klar, møder Kommunisterne op og fejer
de Herrer til Side for selv at komme til. ,,Saa længe han ved hele sin Politik arbejder i vore Interesser, kan vi bruge ham, men naar Timen er inde, skal vi nok selv bestemme Farten," sagde den københavnske Kommunist, og han vidste maaske daar•
ligt nok, hvor rigtigt det er.
Sovjetrusland har sine ganske bestemte Planer med Hensyn til Danmark, og efter
at England og U. S. A. har garanteret Bolshevikkerne frie Hænder i Skandinavien,
begynder Moskva saa smaat at afvikle Indflydelsen fra Christmas Møllers Raad i
London. Det er som bekendt de danske Gennemsejlingsfarvande, Sovjetrusland har Kik
paa, og det har de danske Kommunister intet imod at være behjælpelig med at yde
Moskva som "Betaling" for Indførelse af kommunistisk Regime i Danmark. Men det
har de Herrer i London maaske noget imod, og derfor gælder det nu for Sovjet om
hurtigst muligt at faa afviklet Londonraadets Indflydelse og lagt denne i Hænderne
paa den Del af "Frihedsraadet", som sidder i Danmark, og som efterhaanden nærmest
er ved at blive helt kommunistisk.
Man kommer uvilkaarligt til at tænke paa en Radiotale, Christmas Møller holdt
den 7. November 1943 umiddelbart efter Afslutningen af Konferencen i Moskva, hvor
han bl. a. udtalte:
"I Dag kan jo enhver sige sig selv, at alles Ønske - og da især de mindre
Landes - maa være: Rusland med i saa meget som muligt. Det mægtige, det sejrende Rusland med og ikke udenfor er den eneste forstandige Politik."
Siden da har Piben imidlertid faaet en anden Lyd, for nu har Sovjetrusland ikke
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mere Brug for Hr. Møller. Tilbage bliver Spørgsmaalet: Har Hr. Møller fortsat mere
Brug for Sovjetrusland ? Siger han Ja til dette Spørgsmaal, bør han som Mand af Ære
tage Skridtet fuldt ud og begive sig paa Rejse fra London til Moskva. Derfra vil han
saa kunne fortsætte Kampen for "Det mægtige, det sejrende Rusland", der ønsker at
gøre Danmark til Vasalstat og i det hele taget underlægge sig de skandinaviske Lande.
Siger han Nej, betyder det, at hele hans Politik har spillet uhjælpelig Fallit.
Men hvad enten han svarer det ene eller andet, har den sidste Tids Udvikling
givet Danskerne noget at spekulere paa.
(Berl. Morg. 17.-12.-1944).

1944.

Tysk Meddelelse om Tilbagelevering af det i Randers fjernede Folkeregister.
18.-12
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 24. November 1944 blev Randers Bys Folkeregister stjaalet af Sabotører.
Den 9. December 1944 blev Folkeregistret bragt i Sikkerhed i Randers under en
Aktion, som blev foretaget af det tyske Sikkerhedspoliti.
Den 16. December 1944 blev Folkeregistret af det tyske Sikkerhedspoliti tilbageleveret Randers Kommune.
Ø.K.s Hovedsæde ødelagt ved Bombeeksplosion,

19.-12

(Berl. Morg. 20.-12.-1944).
Hus, benyttet som Forsamlingssted af Sabotører, sprængt i Luften af tysk Politi.
21.-12.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Paa Grundlag af det tyske Sikkerhedspolitis Undersøgelser er det blevet konstateret, at den tidligere danske Minister Arnstedts Lejlighed paa Frede1.1iksberg, Chr.
Winthersvej 4, benyttedes som F,orsamling,ssted for en Sabotage- og Agentgruppe.
Mens Undersøgelsen fandt Sted, opstod der Ildkamp mellem Sikkerhedspolitiet og nogle
Personer, der befandt sig i Lejligheden. Vaaben og Haandgranater blev konfiskeret,
og en Person blev arresteret.
Ingeniør Hostrup-Schultz's Lejlighed, som befinder sig i samme Hus, var ogsaa
blevet benyttet som Mødested for Medlemmer af en Agentgruppe.
Efter tilendebragt Undersøgelse blev Huset i Formiddagstimerne den 20. Decbr.
1944 sprængt i Luften paa Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti.
Villa, benyttet som Samlingssted og Efterretningscentral af Sabotagegruppe, sprængt 22.-12.
i Luften af tysk Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Paa Grundlag af det tyske Sikkerhedspolitis Undersøgelser er det konstateret, at
en Villa paa Frederiksberg, Sylows Alle 6, benyttedes som Samlingssted og Natkvarter
samt som Efterretningscentral af en Mord- og Sabotageorganisation. Villaen er derfor
den 21.-12. Kl. 10,15 blevet sprængt i Luften paa Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti.
Meddelelse fra Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark om, at Køre- 23.-12.
tilladelser ikke længere skal indhentes paa Politigaarden, men hos det tyske Politi paa
nærmere angivne Steder.
(R.B.).

Sommerhus, benyttet som Samlings- og Opholdssted af Sabotørgruppe, sprængt i Luften 24.-12.
af tysk Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Paa Grundlag af det tyske Sikkerhedspolitis Undersøgelser er det konstateret, at
et Sommerhus i Bagsværd, Højgaardsvænget Nr. 17, benyttedes af en Terrorgruppe
som Samlings- og Opholdsted. Sommerhuset er derfor blevet sprængt i Luften paa
Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti den 22.-12.-1944.
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1944. Meddelelse fra Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark om, at An24.-12. søgninger om Køretilladelser udenfor Byomraadet skal rettes til det tyske Politis eller
den tyske Værnemagts Tjenestesteder.
(R.B.).
28.-12. Tysk Meddelelse om Transport af Fanger i Godsvogn.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 23. December 1944 ved 17-Tiden ødelagdes D.S.B.s Fangetransportvogn paa
Statsbanernes Centralværksted af Sprængbomber. Resten af Vognen blev den 26. December 1944 fuldstændig ødelagt af Brandbomber. Transportvognen blev benyttet til
Overførelse af Arrestanter fra København til Frøslev. Indtil en ny Fangetransportvogn
staar til Raadighed, vil det tyske Sikkerhedspolitis Arrestanter blive transporteret til
Frøslev i Godsvogne.
1945.
1.-1.

Nytaarshilsen fra den Øverstkommanderende i Danmark til Føreren.
Den Øverstkommanderende for de tyske Tropper i Danmark har Anledning af
Aarsskiftet sendt følgende Telegram til Rigskansler Adolf Hitler:
»Min Fører!
I dyb Taknemmelighed staar vi samlet ved Aarsskiftet og mindes i urokkelig Troskab vor Fører.
I fast Tiltro paa Deres Førelse forsikrer jeg Dem i Navn af samtlige Værnemagtsdele i Kommandoomraadet, at vi gør vor Pligt indtil Døden. Heil, min Fører!
v. Hanneken,
General der Infanterie und W ehrmachtsbefehlshaber Dii.nemark.

5.-1.

Tysk Meddelelse om Opklaring af Indbruddet paa Gentofte Raadhus.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det er lykkedes det tyske Sikkerhedspoliti at opklare Tyveriet af Rationeringsmærker fra Gentofte Kommune. Tyveriet blev forøvet af en illegal Gruppe under
Ledelse af Vagtværnsmand fra det kommunale Vagtværn Erik Gerlund, født den 27.
April 1918 i Gentofte. Samme illegale Gruppe har med Gerlund som Leder stjaalet
2 Lastbiler og 1 Personbil. Gerlund og han Medhjælpere er blevet anholdt.

5.-1.

Bombeattentat mod Tuborgs Fabrikker.

(R.B.).

10.-1.

Meddelelse fra Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark om tysk
(R.B.).
Kriminalpolitis Opklaring af en Række Tyverier og Indbrud.

16.-1.

Villa, benyttet som Forsamlingssted for Sabotører, sprængt i Luften af tysk Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har konstateret, at Villaen, Mariendalsvej 104, var Forsamlingssted for forskellige Terrorgruppers ledende Personer.
Den 13. Januar 1945 foretoges en Husundersøgelse i ovennævnte Villa, som tilhører Direktør Christian Winther. Herved fandt man Pistoler, Sprængkapsler, samt 1
Maskinpistol. Af de beslaglagte Papirer fremgik endvidere tydeligt, at Villaen var et
vigtigt Mødested for flere aktive Terrorgruppers Ledelse.
Den 16. Januar 1945 Kl. 10,30 blev Villaen derfor sprængt i Luften paa Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti.

24.-1.

Carl Aller's Etablissement ødelagt ved Bombeattentat. 18 saarede, deriblandt 7 Kvinder
og 3 Børn.
(R.B.).

24.-1.

Folketingsmand William Prieme skudt ned paa Gaden.
Folketingsmand, Grosserer William Prieme er i Dag ved Middagstid blevet dræbt
paa Gaden ...... .
Han var Medlem af Folketinget for Det konservative Folkeparti fra 1932 og sad i
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Finansudvalget, ligesom han beklædte en Række Poster i forskellige Nævn og Raad,
han var saaledes i Priskontrolraadet og i Fondsbørsens Bestyrelse.
(Cit. R.B.).

1945.

Privat, for Redaktionerne.
Fortroligt.
Det meddeles, at ud over ovenstaaende ingen som helst Omtale maa bringes af
Grosserer Priemes Død, saa lidt som der maa bringes nogen Nekrolog. Billede (1-sp.)
maa bringes.
Censuren, 24.-1.-1945.
Tysk Meddelelse om to Snigmord.
25.-l.
Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 22. Januar Kl. ca. 10,30 blev Premierløjtnant T. I. P. 0. Madsen og hans Ledsager Kaj K. Nielsen skudt af ubekendte Snigmordere foran Ejendommen Ndr. Frihavnsgade 72 i København.
Meddele1se om Forfølgelse af Sabotagegruppe.
26.-1.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Aftentimerne den 17.-1.-1945 blev paa Frederiksborgvej i København en Personbil, forsynet med Lægekors, raabt an af det danske Hjælpepoliti. Der befandt sig flere
Personer i Vognen, som ved Flugt unddrog sig Politiets Kontrol. Den blev forfulgt
og beskudt af det danske Hjælpepoliti. Passagererne lod nu Vognen i Stikken og greb
selv Flugten, hvorunder en af dem blev anholdt. Det viste sig, at han tilhørte en
Sabotagegruppe. Efterforskningerne efter de flygtede Sabotører førte til Amtssygehuset i Gentofte, hvor ogsaa en af Sabotørerne, der var blevet saaret under Flugten,
var indlagt. Overlægen paa Sygehuset erklærede, at han ikke kunde taale en Transport.
Det tyske Sikkerhedspoliti indvilligede derfor efter Ansøgning fra det danske Udenrigsministerium i, at den Saarede forblev paa Sygehuset under Politibevogtning. Det
blev overfor Udenrigsministeriet udtrykkeligt paapeget, at man maatte regne med,
at Politiet vilde træffe de nødvendige Forholdsregler, hvis der blev gjort Forsøg paa
at bortføre den Saarede.
Kort derefter trængte en større bevæbnet Bande ind paa Sygehuset for med Magt
at bortføre den Saarede. Under Ildkamp med de to vagthavende Politifolk blev den ene
af disse dræbt, den anden haardt saaret. Den saarede Sabotør blev medtaget af de
indtrængende Mænd. Faa Timer senere blev det konstateret, at han var indlagt paa
St. Lukas-Stiftelsen, men kort efter atter afhentet derfra. Det tyske Sikkerhedspoliti
konstaterede, at Liget af en Sabotør, der var blevet beskudt under Flugten, befandt
sig i St. Lukas-Stiftelsen.
Det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret den vagthavende Læge paa St. LukasStiftelsen og en Sygeplejerske paa Amtssygehuset i Gentofte. De havde begge staaet
i Forbindelse med Sabotørerne.
Studenternes Week-end-Hytte ved Sjælsø ødelagt ved Bombeeksplosion.
28.-1.
(Berl. Morg. 29.-1.-1945).
Tysk Meddelelse om to Snigmord.
Kaptajn Johannes Hansen er ud for Ejendommen, Næstvedgade 2, blevet skudt
ned. Han var dræbt paa Stedet.
Fhv. Premie'rløjtnant William Colding, Lyngby, er blevet snigmyrdet ud for Østerport Station. Han var ligeledes dræbt paa Stedet.

8.-2.

10.-2.
2 Villaer, benyttet til Vaabenopbevaring, sprængt i Luften af tysk PolitL
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Paa Grundlag af det tyske Sikkerhedspolitis Undersøgelser er det konstateret,
at en Villa, tilhørende Anders Nielsen (f. den 8. August 1910 i Glonø), Kildebakkegaardsalle 224, Søborg, samt en Villa, tilhørende Gundram Berg (kaldet Richard Hansen), Højlandsvej 50, København, tjente som Skjulesteder for en Sabotagegruppes
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Vaaben. Endvidere er det fastslaaet, at der fra disse Villaer er udleveret Vaaben til
Gennemførelse af Sabotagehandlinger samt Røveri- og Mordoverfald.
Begge Villaer blev derfor den 8. Februar 1945 henholdsvis Kl. 13,20 og 14,30
sprængt i Luften paa det tyske Sikkerhedspolitis Foranstaltning.

11.-2.

Tysk Beretning om illegale Gruppers Virksomhed.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har kunnet klarlægge nogle Gruppers Virksomhed
inden for den danske Frihedsbevægelse. I det følgende skal der berettes herom:
Under Ledelse af en Gundram Berg med Dæknavnet "Richard Hansen" har en
Sabotagegruppe gennemført følgende Sabotagehandlinger:
En Sabotagehandling paa Nordwerk i Ryesgade saavel som paa Industrisyndikatet
i Frihavnen. Endvidere blev paa Befaling af »Richard Hansen" under Ledelse af Sømanden Holger Nielsen, Brunevangen 17, Overfaldet paa Burmeister & Wains Vogn
med Lønninger gennemført. Deltagerne i dette Røverioverfald var - som Leder Holger Nielsen, en vis Kaj Larsen, som Fører af den Bil, der blev benyttet ved Overfaldet, en vis Einar Nielsen, Broder til Holger Nielsen, der havde til Opgave at røve
Pengene, en Kurt Nielsen, ogsaa en Broder til Holger Nielsen, der skulde holde
B. & W.-Bilen i Skak med Maskinpistol, Helge Nielsen, ligeledes Broder til Holger
Nielsen, hvis Opgave det var at holde Øje med den kommende Vogn, samt en Gregor
Petersen, der er Svoger til Holger Nielsen. Efter Røveriet af de 200.000 Kr. blev et
større Beløb delt mellem Bandens Medlemmer, og desuden fik hver Deltager 11.600 Kr.
udbetalt. Einar Nielsen, Kaj Larsen og Kurt Nielsen havde forinden, uden de øvriges
Viden, sikret sig ekstra 5000 Kr., saa at disse altsaa fik et Bytte paa 16.000 Kr. Af
de to Medvidere, Kurt Petersen og Oscar Petersen, der ikke havde deltaget i Overfaldet,
fik Kurt Petersen 1500 Kr. for at holde Mund. Restbeløbet blev overgivet til Richard
Hansen, der erklærede, at det var bestemt for Frihedsraadet.
Holger Nielsen anvendte sin Bytteandel paa følgende Maade: Han købte sig en
Motorcykel til 2700 Kr. og gav en gammel Motorcykel i Udbetaling, samt købte yderligere end Læderjakke til 264 Kr. Holger Nielsens Svigerfader fik 1100 Kr. For ca.
2000 Kr. blev der købt Møbler, medens Resten blev givet ud til Spiritus eller Gaver.
Af Byttet havde Holger Nielsen endnu 100 Kr. tilbage.
Einar Nielsen købte sig forskelligt Indbo til en Værdi af 3000 Kr., en Motorcykle
til 2600 Kr., med en Udbetaling paa 1000 Kr., et Radioapparat, en Læderjakke og
andre Klædningsstykker. Resten af Pengene blev omsat i Spiritus eller omgaaende
givet ud.
Kaj Larsen købte en Motorcykle for Pengene, en Habit og andre Beklædningsgenstande. Desuden betalte han sin Gæld.

Et Mord og et Mordforspg.
Af »Richard Hansen" blev der ogsaa givet Ordre til at myrde Pastor Strøbæk. I
dette Mordforsøg deltog Einar Nielsen, Kurt Nielsen og Carlo Erhardt, Brunevænget 7.
Af den samme Gruppe blev ligeledes Direktør Due Petersen fra N ordwerk myrdet.
Enkelte Medlemmer af Gruppen, nemlig Kaj Larsen, Helge Nielsen og Einar
Nielsen, foruden en ukendt Mand ved Fornavn Arne, gennemførte Bankrøveriet i
Hellerup Bank. Som Bytteandel fik hver ca. 1000 Kr., ialt blev ca. 4000 Kr. røvet,
disse blev omgaaende fordelt mellem Deltagerne.
Sysselleder Jolw,nsens Bort/prelse.
Det er konstateret, at en Gruppe, arbejdende under Ledelse af Leo Carl (Dæknavn
Harry Bramsen) - (denne Gruppe er en kommunistisk Militærorganisation, der har
samarbejdet med den danske nationale Modstandsgruppe) har foretaget bl. a. følgende
Forbrydelser:
Bortførelsen af den national-socialistiske Sysselleder, Inspektør Johansen, Hovedbanegaarden. Johansen blev af denne Gruppe først anbragt i et Sommerhus i en
Havekoloni i Islev, hvor Gruppen holdt ham under Bevogtning i fire Dage. Derfra
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blev han overført til Kommunisten Svend Nielsens Lejlighed, !slevholm 8, hvor han 1945.
blev holdt fangen i fire eller fem Dage. I denne Tid blev Johansen bevogtet af Medlemmer af Gruppe Cari. Gruppens Leder, Leo Carl, erklærer herom. ,,I hele denne Tid
blev Johansen stadig bevogtet af os, og vi har alle gennem vor Underholdning med
ham faaet det Indtryk, at det ikke drejede sig om en Stikker, men tværtimod om en
anstændig dansk Nationalsocialist, der indgød alle os Kommunister Respekt."
Et andet Medlem af Gruppen, Karl Gustav Stricker Brøndsted, boende i København, Harrestrupvang 9 C, erklærede: ,,Jeg har i den Tid, da Johansen sad fangen,
talt meget med ham. Han var et anstændigt Menneske, som havde sin Livsindstilling,
nøjagtig som jeg havde min. Han var bestemt ingen Stikker, kun en Mand, der kæmpede for sin Ide. Jeg gentog, at saafremt jeg havde vidst, at Frihedsraadet kunde
være saa gement og forbryderisk, saa havde jeg ladet ham løbe. Johansen har troet
paa os og paa Frihedsraadet. Yderligere havde han meget nemt kunnet flygte. Han
sagde, at han ingen Grund havde til at flygte, fordi hans Samvittighed var ren." Leo
Cari, Gruppens Leder forklarede: ,,Havde jeg anet, at Johansen skulde myrdes, vilde
jeg have ladet ham løbe."
Johansen blev overitaget af en Gruppe, som stod under Ledelse af den danske
Politimand Svend Glendau. Ved Overtagelsen befandt Glendau sig i Selskab med to
andre Personer, der brugte Dæknavnene "Bent" og "Harry". Glendau fik den Opgave
sammen med sin Gruppe at myrde Johansen. Om dette Mord fortæller Glendau følgende:
,,Manden, der skulde myrdes, sad bagi min Vogn mellem "Harry" og en Mand,
som jeg ikke kendte Navnet paa. ,,Bent" sad ved Siden af mig paa Førersædet. Vi
kørte ud til Markvejens Ende. Der stod "Bent" og "Harry" ud og aftalte, hvad der
nu skulde ske. Den mig ubekendte Mand steg ud, og "Harry" satte sig bagved hos
Arrestanten. Vi kørte nu et lille Stykke videre ud paa Marken, og "Bent", der sad
ved Siden af mig, sagde, at jeg skulde holde. I samme Øjeblik faldt der et Skud fra
en lydløs Pistol. Det var blevet aftalt, at "Harry", naar Vognen holdt, skulde skyde
Arrestanten i Hovedet, hvad han ogsaa havde gjort. For at der ikke skulde blive
efterladt Blodspor i Vognen, blev Manden hurtigt væltet udenfor. Den ubekendte Mand,
der først var steget ud, aabnede Døren og trak Manden ud. Manden var bevidstløs, men
endnu ikke død. ,,Harry" havde lagt den lydløse Pistol paa Vognens Trinbræt. ,,Bent"
tog denne Pistol til sig og vilde skyde paa Manden een Gang til, fordi denne endnu
levede. Det lykkedes dog ikke, fordi der var Ladehemninger. ,,Bent" sagde til mig, at
jeg skulde tage min Tjenestepistol og skyde paany. Jeg tog Pistolen og skød Manden
fra Siden gennem Hovedet. Men Manden bevægede sig stadig. ,,Bent" havde i Mellemtiden faaet den lydløse Pistol i Orden og skød ligeledes endnu en Gang Manden gennem
Hovedet. Efter vor Mening var Manden nu død. Vi følte os helt sikre paa det. Alle
fire Mand slæbte ham henved 100 Meter bort over Marken til en Losseplads, hvor
der var et Vandhul. Vi kastede den døde derud og dækkede ham til med Mudder."
Glendaus andre Bedrifter.
Samme Politimand, Glendau, Kronprinsessegade 49, København, har ligeledes deltaget i Tyveriet af Nummerplader fra Politiets Motorkontor i August 1944. I denne
Aktion, der blev foretaget i fuld Forstaaelse med det danske Politi, deltog foruden
Glendau ogsaa Politimændene Schulz og Jeppe.
Senere deltog han i Sprængningen af Robert Olsens Personbil paa Gl. Kongevej
i August 1944. Sammen med tre andre Kammerater har Glendau endvidere i Oktober
1944 stjaalet en Benzinlastbil paa Islands Brygge. Endelig har han deltaget i Tyveriet
af 2000 Liter Benzin fra "Taxa".
En kvindelig Frihedskæmper og hendes Hjælpere.
En Gruppe af danske Frihedskæmpere, der stod under Ledelse af Jens HedegaardMadsen, Dronningegaarden 27, 4. Sal, har Ansvaret for et stort Antal kriminelle
Sager. Denne Gruppe modtog sine Anvisninger fra en Ella von Kappeln, der stod i
direkte Forbindelse med Frihedsraadet, og som selv havde taget aktiv Del i en Række
Mord. Ved disse benyttede hun sig af det Trick at overrække en Blomsterbuket, hvori
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der var skjult en Pistol. Hedegaard-Madsen, der er født den 23. April 1917 i Mobjerg,
blev, efter hvad han selv oplyser, som 18-aarig straffet med tre Maaneders Fængsel
for Vold. Et Aar senere maatte han afsone en Fængselsstraf paa 8 Maaneder i Nyborg
for Bedrageri. Senere fik han 18 Maaneders Fængsel for en Domsforfalskning. Fire
Uger efter denne Afsoning fik han en ny Fængselsstraf paa 8 Maaneder for Hæleri.
Oprindelig havde denne Gruppe en anden Leder, Anton Guldager Olsen, født den 30.
Oktober 1904. Denne Gruppe har følgende Gerninger paa Samvittigheden:
1) Mordforsøg paa den danske Statsborger Preben Severinsen i Midten af April
1944. Attentatet blev forsøgt paa Olsens Forslag, men mislykkedes, idet Severinsen
kun blev saaret.
2) Mord paa Severinsen den 2. Juni 1944. Mordet blev gennemført paa en Befaling,
som Gruppeføreren havde faaet fra den tidligere Politimand Svend Jensen. Senere
myrdede Gruppen Hedvig Delbo.
Den 25. Juni myrdede Medlemmer af denne Gruppe den danske Statsborger Grethe
Dahl. Morderen var Helmer Sterntrup. Den ovenfor nævnte forhenværende Politimand
Svend Jensen har ligeledes myrdet den danske Statsborger Andersen. Den paagældende
Andersen vilde nemlig i Midten af August 1944 overtale Gruppens Leder, HedegaardMadsen, til at deltage i et Indbrud paa et Postkontor. Hedegaard-Madsen skønnede
imidlertid, at Andersen ikke var helt tilforladelig, og siden den Tid bestod der Fjendskab mellem de to. Andersen forsøgte at skyde Hedegaard-Madsen. Gruppen fik derefter Svend Jensen til at myrde Andersen, fordi "Fyren havde vidst for meget."
Redaktør Hubert Ernst Gilbert blev den 14. Oktober 1944 myrdet af forhenværende Politimand Svend Jensen og Ella von Kappeln af personlige Grunde.
Senere gennemførte Medlemmer af Gruppen, i hvert Fald Helmer Sterntrup, Børge
Simonsen og Ella von Kappeln et Overfald paa Kasserersken i Parfumeriet "Bristol",
Frøken Poulsen. Gerningsmændene trængte ind i Frøkenens Lejlighed og frarøvede
hende her 6000 Kroner under det Paaskud, at Frihedsraadet skulde bruge Pengene. Hun
blev truet med Nedskydning, hvis hun meldte Overfaldet til Politiet. Den samme Gruppe
paa tre Personer forøvede i Midten af September 1944 et Overfald paa Cafeen "Bittens
Bodega" i Vesterbrogade. De trængte ind i Lokalet og frarøvede under Vaabentrusel
Indehaversken hele Dagens Indtægt, der udgjorde 2500 Kroner. Ella von Kappeln
modtog hele Summen, efter Sigende til illegale Formaal. I Oktober 1944 gennemførte
Medlemmer af Gruppen - Madsen, Verner Magnusson, Kjeld Jensen og Knud Sørensen
- paa Anton Olsens Foranledning et Overfald paa Værtinden i Kafe "Østerport".
Overfaldet mislykkedes, idet Offeret nede i Kælderen, hvortil man havde slæbt hende,
begyndte at skrige højt. Olsen havde forud sendt Værtinden et Truselsbrev, hvori hun
blev opfordret til straks at betale 2000 Kroner, dersom hun ikke vilde skydes som
Stikker.
Endelig gennemførte Gruppen Tyveriet af 250 Ruller Forbindingsstof fra en Sportsforretning i Vendersgade 20. Ella von Kappeln beholdt 50 Ruller, medens de resterende
200 Ruller blev solgt for 1500 Kroner. Heraf beholdt Olsen 750 Kroner.
Derudover har Gruppen foretaget et meget stort Antal mislykkede Røveri- og
Mordattentater.

Stationsleder fra Falck som Grwppeleder.
Stationslederen for Falcks Redningskorps i Slagelse, Eigil Bruno Wendell de
Neergaard, Absalonsgade 23, Slagelse, var Byleder for Slagelses Militærgrupper. I
sin Egenskab af Stationsleder kunde han flere Gange benytte Korpsets Tjenestevogne
til Afhentning af nedkastet Sprængningsmateriale og til dettes videre Transport.
Neergaard, tidligere Medlem af D. N. S. A. P. og nationalt indstillet, havde staaet i
fast Samarbejde med de kommunistiske Sabotagegruppeledere, Verner Hansen og Einar
Larsen. Einar Larsen var Leder af en kommunistisk Terrorgruppe, der for Størstedelen bestod af Sortbørshandlere og tidligere straffede Elementer, som Neergaard
havde anvist. Den 5. Januar 1944 myrdede Verner Hansen i Slagelse Fiskehandler Jens
Petersen. Einar Larsen har, understøttet af og i Forstaaelse med Neergaard, myrdet
Ægteparret Fischer i Forlev. Fængselsbetjent Hansen havde henledt Larsens Opmærk-
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somhed paa Elektriker Fischer fra Forlev. de Neergaard forklarer ordret herom: 1945.
"Larsen kom til mig og udtrykte Ønsket om, at Elektriker Fischer fra Forlev blev
udryddet. Han var ikke helt klar over, hvorledes det skulde udføres og vilde derfor tale med mig om det. Jeg gav Larsen Løfte om, at jeg kunde bestille Folk,
der kunde være ham behjælpelig med Handlingen. Jeg satte mig telefonisk i Forbindelse med Leif Bruno Petersen i København, fordi jeg gik ud fra, at han uden
videre vilde være med. Om Lørdagen kom Leif Bruno Petersen sammen med Niels
Kristian Albrechtsen, Søn af Guldsmed Albrechtsen i Slagelse, til Slagelse sammen
med en tredie Mand fra Falck. Jeg sendte disse tre til Larsen, for at de sammen
kunde tale om Sagens Enkeltheder." Disse tre Personer, Verner Hansen samt en vis
Skotte, de Neergaard og Einar Larsen planlagde Mordets Udførelse, og derefter skulde
saavel Elektriker Fischer som hans Hustru myrdes. Som Termin fastsatte man den
følgende Søndag.

Mordene paa Ægteparret Fischer.
Einar Larsen fortæller følgende om Mordenes Udførelse: ,,Jeg vidste, at der i Garagekomplekset "Bocens", Eriksgade, stod en Vogn, som tilhørte en Jordemoder. Jeg
brød ind i Garagen og hentede Vognen ud. Henimod Klokken 20 startede vi fra min Bopæl. Vi kørte direkte til Forlev. Vi vidste, hvor Ægteparret Fischer boede. Vi var alle
udrustet med Pistoler. Der boede ikke andre end Fisehers i Huset. Albrechtsen bankede
paa Vinduet, og da der blev spurgt, hvem det var, svarede han paa Tysk "Deutsche
Wehrmacht". Da Døren blev aabnet, trængte først Petersen ind og skød flere Gange
paa Konen. Jeg fulgte i Hælene paa ham og fyrede fire Gange paa Manden. Efter os
fulgte Albrechtsen og endnu een ind i Soveværelset. Albrechtsen affyrede derefter
for at være helt sikker endnu fire eller fem Skud mod Konen, og en af os gjorde
det samme med Manden. De andre to Deltagere, Verner Hansen og Skotte, var blevet
uden for Huset for at dække os."
Som Camouflage for Mordgruppen havde Neergaard fremstillet en tysk Nummerplade, som var anbragt bag paa Bilen, og desuden havde Neergaard stillet 20 Liter
Benzin til Raadighed af Redningsstationens Lager.
Myrdet sin Stedfader.
En anden illegal Gruppe bestaaende af de danske Statsborgere Poul Madsen,
Møller, Mogensen, Arne Nielsen og en vis Holm, har paa Frihedsraadets Opfordring
den 5. Januar i Aar myrdet den forhenværende danske Politibetjent Malmros og
dennes Hustru i Restauranten "Den sorte Gryde". Ægteparret blev skudt inde i Restauranten af Mogensen og Møller. En afgørende Andel i disse Mords Planlæggelse
havde Gruppelederen Poul Madsen.
Den 1. Januar 1945 henimod Kl. 16,30 myrdede Poul Madsen sin Stedfader. Om
Mordet fortæller Madsen selv følgende:
- Min Stedfader gik som sædvanlig hjemmefra ved 16-Tiden. Den Dag fulgte
jeg efter ham, og udenfor Gadedøren traf jeg Møller, som jeg havde bedt komme.
Vi gik bagefter min Stedfader. Ved Gammel Strand laante jeg Møllers Pistol, og paa
ganske kort Afstand skød jeg min Stedfader ned med tre Hovedskud. Bagefter gav
jeg Møller Pistolen tilbage og skiltes fra ham. Da vi ved Midnat fik Meddelelse om,
at min Stedfader var myrdet, sagde jeg til min Moder, at det var sket, fordi han
var Stikker. Jeg antager dog, at min Moder ved Besked med, at jeg har begaaet det.
Som Motiv opgiver Poul Madsen, at han havde skudt Stedfaderen, William Andersen, fordi denne altid laa i Strid med Moderen. Madsen var førende Medlem af
,,Nationalt Værn".
(Cit. Berl. Morg.).
2 Villaer, der benyttedes som Opholds- og Mødested for Sabotører samt Skjulested for 13.-2.
Vaaben, sprængt i Luften af tysk Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har konstateret, at Maskinarbejder Robert Bjerres
Ejendom, Nebbegaardsbalclcen 17, København, tjente som Opholds- og Mødested for en
59
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illegal Modstandsgruppe. Endvidere opbevaredes Militær-Udru.stningsgenstande i Hu.set.
Snedkermester Eskild Bprge Christoftersens Villa, Ørevadsvej 32, tjente ligeledes sam
Skjulested for Sprængstof, Ammunition og Vaaben.
Begge Villaer er derfor paa Foranledning af det tyske Sikkerhedspoliti blevet
sprængt i Luften den 10. Februar 1945.

14.-2.

Det tyske Ridderkors til SS-Obersturmfiihrer Søren Kam.

15.-2.

Tysk Meddelelse om Indskrænkning af Sejladsen af Smaaskibsfartens Fartøjer og
Fiskerfartøjer til bestemte Havne.

15.-2.

Bestemmelser om Adgangen til søgaaende Skibe i danske Havne, saa at Personer, der
ikke hører til saadanne Skibe, forbydes Adgang til disse.

15.-2.

National-Scala lukket i en Uge som Følge af Overfald paa tysk Officer.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 8. Februar blev en tysk Marineofficer overfaldet og frarøvet sit Vaaben i
National-Scala af 6 Sabotører.
.
Endvidere fjernedes den tyske Officers Kappe og Kaardegehæng fra Garderoben.
Det lykkedes den tyske Marineofficer, da han forfulgte Gerningsmændene, at saare
en Sabotør haardt.
Paa Foranledning af det tyske Sikkerhedspoliti vil Etablissementet NationalScala blive holdt lukket i Tiden fra den 16.-22. Februar, begge Dage incl.

17.-2.

Havnedirektør F. W. H. Laub skudt ned i sit Hjem.

17.-2.

Sommerhus, der benyttedes som Opbevaringssted af Vaaben, sprængt i Luften af tysk
Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Det tyske Sikkerhedspoliti har konstateret, at Niels Viggo Hansens Sommerhus,
Østoftevej 7, Glostrup, tjente som Opbevaringssted for Vaaben og Sprængstof. I Huset
fandtes bl. a. en Flakkanon med Lavet og Kørestativ.
Sommerhuset er derfor blevet sprængt i Luften den 12.-2.-1945 Kl. ca. 23,00.

19.-2.

Sprængbombe mod Værnemagtsmedlemmer.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 17. ds. Kl. ca. 20,40 blev der foran Værnemagtsbiografen, Dagmar Bio, Jernbanegade, København, kastet en Sprængbombe, hvorved flere Personer tilhørende
Værnemagten saaredes. Blandt disse befinder sig en Fader til 8 Børn, et kvindeligt
Værnemagtsmedlem og en kvindelig Flygtning fra Wartheland, som først for 3 Dage
siden var kommet til Danmark.

20.-2.

4 unge Læger, en Konsul og Sekretæren hos Luftværnschefen skudt ned samme Morgen
paa tre forskellige Steder i Odense.
Lidt før Kl. 6 i Morges indfandt 5-6 maskerede Mænd sig i Lægeboligen paa Odense
Amts og Bys Sygehus. De ringede paa alle Dørene i Opgang 2's tre Etager, og samtidig blev der raabt, at der var anbragt Bomber i Huset, som om faa Minutter vilde
springe i Luften. De 4 første, der kom ud, var alle unge Lægekandidater paa knapt
30 Aar, og da de naaede ned i Stueetagen, blev de skudt ned paa Stedet og var straks
døde.
De dræbte Læger er:
Henning Magnus Adelsteen Dalsgaard, født 28.-7.-1917 i København, Søn af Underdirektør Dalsgaard, Privatbanken, København.
Jprgen Hvalkof, født 9.-9.-1916 i Jerne, Esbjerg, Søn af Driftsingeniør Aage Hvalkof, carld. med. Sommeren 1943.

(R.B.).

(R.B.).
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Chr. Fabrici11,s Mpller, født 29.-1.-1917 i København, Søn af Folketingssekretær Jens 1945.
Møller, cand. med. Januar i Aar.
Henning Ørsberg, født 26.-5.-1915 paa Frederiksberg, Søn af Grosserer Ørsberg,
cand. med. Sommeren 1940.
Kl. 7.01 blev Falcks Redningskorps kaldt til Konsul G. Christgaus Villa paa Hunderupvej 220, idet det blev meddelt, at Konsulen var blevet skudt. Ved Ankomsten til
Hospitalet viste det sig, at Konsulen var død, ramt af flere Skud.
Falcks Redningskorps blev Kl. 7.04 i Morges alarmeret til Gyldenløvesgade 6, hvor
en Mand var blevet skudt i en Lejlighed paa 2. Sal. Han var ramt af flere Kugler og
dræbt paa Stedet. Den myrdede er Løjtnant V. Tang, der var Sekretær for Luftværnsforeningen i Odense.
Fortroligt.
Privat for Redaktionerne.
Ovenstaaende Meddelelser maa kun bringes af de Blade, der har Odense som
Censuren, 20.-2.-1945.
Lokalomraade.
Omfattende Bombeeksplosioner i Odense.

(R.B.)

21.-2.

Bombeattentat mod Aarhus ny Raadhus.

(R.B.)

21.-2.

Indførelse af Spærretid i Odense.

(R.B.)

22.-2.

En Række Bombeattentater hærger Aarhus By. 4 Mennesker dræbt.

(R.B.)

22.-2.

8 Huse, der benyttedes som Opbevaringssteder for Vaaben, sprængt i Luften af tysk 28.-2.
Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Paa Foranstaltning af det tyske Sikkerhedspoliti blev følgende Huse paa Fyn
sprængt i Luften den 26. Februar 1945:
1) Et Stuehus tilhørende Gaardejer Ejnar Jens Clausen-Jensen, født den 6. Februar 1895 i Odense, boende i Sønderby ved Ebberup paa Fyn. Paa hans Grund fandtes
et større Vaabenlager bestaaende af svenske og engelske Maskinpistoler, amerikanske
Karabiner, Sprængstof og Ammunition. Avlsbygningerne forblev ubeskadiget.
2) Et Stuehus tilhørende Gaardejer Jens Jacobsen, født den 26. September 1893
i Millinge, boende i Sønderjørn ved Bøjden, Horne-Land. Paa hans Grund fandtes et
Ammunitionslager bestaaende af 70.000 Patroner til Maskinpistoler, Karabiner og
Maskingeværer. Endvidere fandtes nogle automatiske Geværer. Avlsbygningerne forblev ubeskadiget.
3) Et Enfamiliehus med Garage tilhørende Vognmand Harry Andersen, født den
4. December 1921 i Chicago, boende i Horne. Hans Ejendom havde i længere Tid tjent
som Opbevaringssted for Vaaben.
4) En Villa med Værksted tilhørende Malermester Hans Peder Hansen, født den
17. Marts 1905 i Svanninge, boende Korsvej i Faaborg. Hansen havde modtaget Vaaben
og opbevaret dem i sin Villa.
5) En Villa tilhørende Værkmester Torkild Jacobsen, født den 11. November
1895 i Viborg, boende Svendborgvej 74 i Faaborg. Jacobsen har ligeledes opbevaret
Vaaben i sin Villa.
6) Et Stuehus tilhørende Gaardejer Rasmus Marius Petersen, født den 15. April
1901 i Ore Sogn, boende paa Nakkebølle Sanatorium. I hans Gaard opbevaredes store
Mængder Sprængstof og Vaaben.
7) En Garage tilhørende Fabrikant Hother Lorens Brønner, født den 13. Februar
1900 i Faaborg, boende i Villa »Fristed" ved Faaborg. I denne Garage fandtes 30
Faldskærme, som konfiskeredes.
8) En Villa tilhørende Vognmand Viktor Nelleberg, født den 3. Maj 1905, boende
i Vesterhæsinge. I dette Hus var gennem længere Tid Vaaben blevet opbevaret.
28.-2.

Spærretiden i Odense ophæves,
59•
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1.-3.

Hus, der benyttedes som Kommandocentral for illegal Virksomhed, sprængt i Luften
af tysk Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 28. Februar 1945 Kl. ca. 13 blev Huset, Kirkebro 7, København, sprængt i
Luften paa Foranledning af det tyske Sikkerhedspoliti. Huset tilhørte Premierløjtnant
Artur Nielsen, der var et ledende Medlem af Modstandsbevægelsen. I sin Egenskab
heraf benyttede han Huset som Kommandocentral og Opbevaringssted for Vaaben og
Sprængstof.

1.-3.

De gældende Tilladelser til Indkøb og Besiddelse af Sikkerhedssprængstof forlænges.
(R.B.)

3.-3.

Indskærpelse af Overholdelse af Færdselsregleme.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
De tyske Politipatruljer saavel i Hovedstaden som i Provinsbyerne har i den senere
Tid iagttaget, at den Færdselsdisciplin, der udvises af danske Cyklister, Førere af
Motorkøretøjer og af de øvrige Trafikanter, især efter Mørkets Frembrud, lader meget
tilbage at ønske. Sikkerhed i Gadetrafiken kræver streng Færdselsdisciplin, Omsorg
og Opmærksomhed samt gensidig Hensyntagen. I Fremtiden vil der blive skredet
energisk ind mod Førere af Motorkøretøjer og mod Cyklister, hvis de ikke overholder
den danske Færdselslovs Bestemmelser {Færdselsloven af 14.-4.-1932 med Ændringer
af 4.-2.-1933 og 7.-4.-1936). Hertil hører især følgende:
1. Forskriftsmæssig Afblænding af alle Bil- og Cyklelygter. Lygteglasset skal
gøres sort, dog skal en vandret Aabning, 5 til 8 cm lang og 1 cm bred, bevares i
Midten af Glasset, saa Lyset kan trænge ud.
2. Overholdelse af Hastighedsgrænsen paa 40 km i Timen inden for bymæssige
Bebyggelser og paa 60 km i Timen uden for disse. For langsomt kørende Trafikanter,
som Cyklister eller Hestekøretøjer, retter Hastigheden sig efter Færdselssituationen.
3. Iagttagelse af Forkørselsrettens Bestemmelser efter Færdselslovens Pag. 11.
Selv om Forkørselsretten i Danmark gælder "fra højre", maa det forventes, at Cyklister
over for Motorkøretøjer udviser den nødvendige Agtpaagivenhed for at undgaa Ulykker.
Det forventes, at Færdselsdisciplinen bedrer sig snarest muligt. Det er paakrævet,
at enhver Trafikant, det være sig Fodgænger, Cyklist, Kusk, Chauffør eller Fører af
offentlige Trafikmidler, bestræber sig herpaa.

10.-3.

Hus, der benyttedes som Skjulested for Vaaben, sprængt i Luften af tysk Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 10. Marts 1945 Kl. ca. 13,00 blev Gaardejer Hans Lildholts Stuehus i Brunde
ved Aabenraa sprængt i Luften paa Foranledning af det tyske Sikkerhed5Politi.
Huset var blevet benyttet som Skjulested for et illegalt Vaabenlager.

10.-3.

Advarsel mod Sabotering af tyske Stærkstrømsledninger.
Fra tysk militær Side meddeles:
I Løbet af den sidste Tid er tyske Stærkstrømsledninger gentagne Gange blevet
beskadiget ved Sabotage. I Gentagelsestilfælde vil danske Ledninger blive beslaglagt
som Erstatning for de beskadigede Ledninger.

11.-3.

Meddelelse 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 Henrettelse 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 har i den seneste Tid antaget et Omfang
og Former, der fremtvinger, at de paagrebne overbeviste Terrorister behandles efter
Krigslovenes fulde Skarphed.
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I Henhold til Krigslov er følgende blevet dømt til Døden:
1945.
Svend Glendau, fØdt den 12.-3.-1910.
For at have deltaget i Overfald og Tyverier til Fremskaffelse af Motorkøretøjer,
Benzin og Vaaben til hans Gruppes illegale Virksomhed og i Mordet paa en dansk
Statsborger.
Aksel Ejnmr Larsen, fØdt den 16.-8.-1906.
For at have deltaget i en Fabrikssabotage og i Mordet paa to danske Statsborgere.
Karl Gustav Stricker Brpndsted, 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 Tyverier af
Motorkøretøjer og Benzin til Brug for Gruppens illegale Virksomhed.
Erik Crone, 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 Christensen, 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 Udrustningsgenstande og for Mord paa en dansk Statsborger.
Carl Borch-Sprensen, født den 25.-7.-1925.
For at have deltaget i 9 Sabotager mod Fabriker og Bilreparationsværksteder og
i Overfald til Tilvejebringelse af Vaaben.
Harald Christensen, født den 28.-5.-1915, og
Andreas Bronislow Madeslof/ Nielsen, født den 31.-3.-1918.
For som Medlemmer af en kommunistisk Mord- og Terrorgruppe at have deltaget
i røveriske Overfald og Tyverier med det Formaal at fremskaffe Vaaben og andre
Udrustningsgenstande, Biler og Benzin, og for at have myrdet en dansk Politibetjent
og en anden dansk Statsborger.
Preben Gylche, fØ<lt 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 gennemført
Undervisning i Vaabenbrug og i et Vaabenrov fra en tysk Officer.
Dødsdommene er blevet fuldbyrdet.

Meddelelse om Henrettelse af 5 Danskere.
12.-3.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
1. Kontorassistent Ib Fischer, født den 23. Marts 1921, og
2. Malermester Hagbert Friis-Jensen, født den 9. Novbr. 1911 i Vejlby.
Begge for at have begunstiget Fjenden og for at have deltaget i Fabrikssabotage
og Overfald til Tilvejebringelse af Vaabel'I..
3. Arbejdsmand John Erik Andersen, fØ<lt den 27. April 1926, for at have deltaget
i flere Fabrikssabotager og Overfald til Fremskaffelse af Vaaben.
4. Mekaniker Helge Ove Jensen, født den 14. Februar 1922 i København, for som
Medlem af en illegal Organisation at have deltaget i Overfald med det Formaal at
røve Vaaben, Motorkøretøjer og Penge.
5. Fhv. Søkadet Erik Koch Michelsen, født den 21. Marts 1923, for at have været
Afdelingsleder i en illegal Organisation.
Dødsdommene er blevet fuldbyrdet.
Meddelelse om Henrettelse af 7 Danskere.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark medde1er:
I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
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1. Politifuldmægtig Paul Larsen, født den 28.-8.-1912 i Sølyst, fordi han som
Leder af en Sabotagegruppe 'har deltaget i Fabriks- og Jernbanesabotage.
2. Møbelpolstrer Erik Pedersen, født den 5.-7.-1918 i Hellerup, for Delagtighed i
Fabriks-, Jernbane- og Skibssabotage.
3. Tidligere Politibetjent Henrik Wessel Platou, fØdt den 31.-3.-1918 i København, fordi han tilhørte en illegal Organisation, og fordi han førte et Skydevaaben
med sig i den Hensigt at dræbe et Medlem af den tyske Værnemagt.
4. Kommis Hans Silas Nielsen, født den 19.-9.-1918 i Skjern, for Delagtighed i
Jernbanesabotage og Transport af Vaabenmateriale beregnet for Sabotage.
5. Student Jens Thue Jensen, født den 25.-6.-1922 i Hejnsvig, for Spionage og
Delagtighed i Jernbanesabotage.
6. Student Helge B1·ock Iversen, født den 20.-6.-1924 i Bramminge, for Delagtighed i Jernbanesabotage.
7. Læge Johann Jprgen Tejlmann, født den 12.-5.-1909 i Vejen, for Delagtighed
i Jernbanesabotage og Undervisning i Jernbanesabotage.
Dødsdommene er blevet fuldbyrdet.

20.-3.

Meddelelse om Henrettelse af 7 Danskere.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
1. Skovfoged Leif Dines Pedersen, født 3.-12.-1921 i Brønshøj, boende i Silkeborg, for Delagtighed i Jernbane- og Fabrikssabotage samt Mord paa en Værnemagtslæge. Endvidere var han i Besiddelse af Vaaben og Sprængstof.
2. Seminarieelev Aage Spndergaard, født den 9.-10.-1922 i Randers, boende i Silkeborg, for Delagtighed i Jernbane- og Fabrikssabotage samt Sprængninger af Automobiler, som kørte for den tyske Værnemagt.
3. Forstelev Paul Mackeprang-Nielsen, fØdt den 31.-12.-1922 i Esbjerg, boende
i Silkeborg, for at have deltaget i Transporter af Sprængstof og for at have bragt
Vaaben og Sprængstof, der var nedkastet fra en fjendtlig Flyvemaskine, i Sikkerhed.
Endvidere havde han deltaget i en illegal Gruppes Vaabenundervisning og Skarpskydningsøvelser.
4. Maskinarbejder Bent Jensen, født den 8.-5.-1923 i Silkeborg, boende i Silkeborg, for som bevæbnet Friskaremand at have deltaget i en illegal Gruppes Arbejde.
5. Automobilmekaniker Poul Petersen-Holrm, født den 25.-3.-1920 i Frørup, boende
i København, for ofte at have deltaget i Skibs- og Fabrikssabotage.
6. Maskinlærling Preben Luetke Madsen, født den 11.-5.-1926 i Aarhus, boende
i Aarhus, og
7. Lagermedhjælper Svend Egon Nielsen, født den 12.-6.-1924 i Nykøbing, boende
i Thorsø ved Aarhus, begge for at være i Besiddelse af Vaaben, Sprængstof og Benzin, og fordi de havde til Hensigt at deltage i Sprængningen af en Jernbanewaggon.
Endvidere tilhørte de begge en illegal Organisation.
Dødsdommene er blevet fuldbyrdet.

20.-3.

4 Buse, benyttet som Opbevaringssted af Vaaben, sprængt i Luften af det tyske Politi.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den 17. Marts 1945 Kl. 15,20 blev Villaen "Mikkelhus", Slotspark 23 i Bagsværd,
som tilhørte Afdelingsleder i Schultz' Boghandel, Karl H. A. W olsgaard-Iversen, født
den 2. Novbr. 1910 i Kairo, sprængt i Luften paa Foranledning af det tyske Sikkerhedspoliti. Wolsgaard-Iversen havde skjult Vaaben og Ammunition, som tilhørte en
militær Modstandsgruppe, i sin Villa.
Den 16. Marts 1945, Eftermiddag, blev i Fredericia et Drivhus tilhørende Gartner
Christian Petersen, Calvinsvej i Fredericia, sprængt i Luften paa det tyske Sikkerhedspolitis Foranstaltning. Drivhuset var med Petersens Tilladelse blevet benyttet som
Opbevaringssted for større Mængder Ammunition og Sprængmidler samt Ildvaaben.
Samtidig blev Ferdinand Andersens Beboelseshus, Troldevej 30 i Fredericia,
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sprængt i Luften paa Foranledning af det tyske Sikkerhedspoliti, fordi dette Hus 1945.
ligeledes var blevet benyttet som Opbevaringssted for Sprængmidler og Vaaben af
Indehaveren.
Under en Aktion i Svendborg blev det tyske Sikkerhedspoliti beskudt fra Huset,
Skattegade 11. Da det endvidere konstateredes, at dette Hus benyttedes som Opbevaringssted for Vaaben, Ammunition og Sprængstof, blev det den 18. Marts 1945
Kl. ca. 18,00 sprængt i Luften paa det tyske Sikkerhedspolitis Foranstaltning.
Meddelelse om Bombeattentat mod tysk Flygtningetog.
20.-3.
Fra tysk Side meddeles:
Som Følge af Bombeeksplosioner afsporedes den 16. ds. et Tog, med hvilket tyske
Flygtninge befordredes, i Nærheden af Hjørring. Derved dræbtes 4 Personer. Et større
Antal Personer saaredes, deraf 4 livsfarligt.
Tysk Meddelelse om Overfald paa to Medlemmer af Værnemagten.
20.-3.
Fra tysk Side meddeles:
Den 16.-3. Kl. ca. 16.30 blev to Medlemmer af den tyske Værnemagt, der begge
var saaret, da de befandt sig ved Sporvognsstoppestedet ved Hjørnet af Falkoneralle og
Godthaabsvej og vilde begive sig til Krigslazarettet, paa den fejgeste Maade overfaldet
af 3 Mænd fra Baghold. Derved dræbtes en Oberfiindrich, der havde kunstigt Ben, af
2 Skud, medens en Løjtnant blev haardt saaret.
2 Benaadninger fra Dodsstraf til livsvarigt Fængsel.
23.-3.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Den i Henhold til Krigslov idømte Dødsstraf over
1. Tidligere Kornet Niels Ross Pedersen, født den 13.-7.-1923 i Sønderborg, boende
i Sønderborg, og
2. Student Halfdan Rpmer Hol'Tli, født den 11.-4.-1923 i Sønderborg, boende i
Sønderborg, er blevet ændret til livsvarigt Fængsel.
Be11aadningsansøgningerne blev taget til Følge, fordi de Dømte, idet de blev anholdt, forhindredes i Udøvelsen af deres første Sabotagehandling.
Meddelelse om Henrettelse af 7 Danskere.
25.-3.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark medde:ler:
I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
1. Urmager Georg Wilhelm Staugaard, født den 26.-10.-1912 i Hammel, boende i
København, for som Leder af en Sabotagegruppe at have deltaget i flere Sprængninger
og Vaabenrøverier. Endvidere var han i Besiddelse af et større Vaaben- og Sprængstoflager.
2. Sømand Hans Brahe-Salling, født den 17.-4.-1917 i Gentofte, boende i København, for Vaabenrøverier og Delagtighed i flere Fabriksabotager.
3. Radiotekniker Jprn Andersen, født den 9.-8.-1919 i Italien, boende i København, for Delagtighed i flere Fabriksabotager og Vaabentransporter.
4. Den tidligere danske Politibetjent Svend Georg Jensen, født den 9.-2.-1909 paa
Frederiksberg, boende i København, for at være Medlem af en illegal Organisation og
for Delagtighed i flere Fabriksaliotager.
5. Kontorist Kaj Olsen, født den 11.-5.-1911 i Slagslunde, boende i Herlev ved København, for som Medlem af en illegal Gruppe at have ført Vaaben og for at have deltaget i et Vaabenrøveri.
6. Vulkanisør Kaj Leo Christensen, født den 7.-11.-1917 i Vraaby, boende i København, for som Medlem af en illegal Gruppe at have deltaget i flere Fabriksabotager
og Vaabentransporter.
7. Lærling Ejnar Ole Masolff, født den 26.-4.-1925 i København, boende samme-
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steds, for som Medlem af en illegal Gruppe at have medvirket i Vaabenrøverier og
Sprængning af en Benzintank.
Dødsdommene er blevet fuldbyrdet.

1.-4.

Advarsel til Civilpersoner mod at opholde sig i Nærheden af tyske Vagtposter ved Afspærringer.
Fra tysk militær Side meddeles:
Lørdag den 24. Marts blev der ved 15-Tiden paa Jernbanestrækningen HillerødFrederiksværk af ukendte Personer forøvet et Attentat mod en tysk Militærtransport.
I Forbindelse med Forfølgelsen af Gerningsmændene blev Vejen Hillerød-Lillerød
afspærret ved Baneovergangen neden for Banegaarden i Hillerød. Afspærringsposterne
var i Løbet af Afspærringen tvunget til at aabne Ilden mod en Bil, som ikke rettede
sig efter Opfordringen til at standse, men som tværtimod forsøgte med højeste Fart
at komme bort. Derved blev to af Hillerøds Indbyggere, som opholdt sig paa Gaden,
dødeligt saaret.
For at undgaa saadanne Hændelser opfordres Befolkningen til ikke at opholde sig
paa Gaden i Nærheden af Afspærringsvagtposter:

4.-4.

Meddelelse om Henrettelse af 9. Danskere.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Henhold til K.rigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
1. Malerlærling Bent Christensen, født 6.-2.-1927 i Nyborg, boende i Nyborg,
2. Elektriker Bent Steentoft, født den 17.-5.-1925 i Nyborg, boende i Nyborg, og
3. Bud Henning Bprge Hansen, født den 29.-1.-1925 i Hundstrup, boende i Nyborg,
alle tre for som Medlemmer af en illegal Organisation at have besiddet Vaaben i den
Hensigt at bruge dem mod den tyske Værnemagt, for at have deltaget i Bjærgningen
af nedkastede Vaaben og for Delagtighed i Sabotage- og Vaabenuddannelse.
4. Forvalter, Grev Lennard Ahlefeldt-Lawrvig-Lehn, født den 4.-5.-1915 i Egense,
for at være i Besiddelse af Vaaben og for at have deltaget i flere Fabriks- og Jernbanesabotager samt Bjærgning af Vaaben, der var nedkastet fra engelske Flyvemaskiner.
5. Stationsleder ved Falcks Redningskorps Eigil Bruno de Neergaard, født den
7.-7.-1913 i Smidstrup, boende i Slagelse, for som Leder af en illegal Organisation at
være i Besiddelse af Vaaben og Sprængstof.
6. Ekspedient Ove Baj Andersen, født den 13.-11.-1921 i Slagelse, boende i Slagelse, for som Leder af en illegal Organisation at have deltaget i Bjærgningen af nedkastede Vaaben.
7. Reservepolitibetjent Aage Emil Davgaard, født den 11.-5.-1911 i Jordrup,
boende i Slagelse, for at have deltaget i Bjærgningen af nedkastede Vaaben, Sprængstof samt for Delagtighed i et Røveri af Varer, der tilhørte den tyske Værnemagt.
8. Forsikringsagent Asger Lindberg Mprwp, fØdt den 31.-8.-1912 i Hjørring,
boende i Sorø, for som Afdelingsleder af en illegal Organisation at have bragt Vaaben
og Sprængstof i Sikkerhed.
9. Gaardejer Erik Briand Clausen, født den 24.-1.-1901 i Yokohama i Japan,
boende i Hvalsø, for Delagtighed i Bjærgningen af flere engelske Vaabennedkastninger.
Dødsdommene er fuldbyrdet.

8.-4.

Meddelelse om Henrettelse af 4 Danskere.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
1. Student Peter Fyhn, født den 13.-6.-1920 i København, boende i København,
for som Leder af en illegal Organisation at have skaffet den danske Modstandsbevægelse Vaaben. Han havde tidligere deltaget i illegal Vaabentransport.
2. Sømand Kim Malthe-Bruun, fØ<lt den 8.-7.-1923 i Schashewan-Forts Kanada,
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boende i København, for som Medlem af en illegal Gruppe at have tilegnet sig en 1945.
Toldbaad og sejlet denne til Sverige. Endvidere havde han skaffet sin Gruppe Vaaben
og deltaget i Vaabentransport.
3. Fuldmægtig, Grev Ludvig Alfred Otto Reventlow, født den 16.-2.-1916 i Aarhus, boende i København, for at have deltaget i Vaaben- og Sprængstoftransporter for
en illegal Gruppe.
4. Fuldmægtig Jprgen Frederik Winther, født den 26.-4.-1917 i København, boende
sammesteds, for som Leder af en illegal Gruppe at have organiseret en Vaabentransport.
Dødsdommene er blevet fuldbyrdet ved Skydning.
Udgangsforbud i Esbjerg.
11.-4.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Esbjerg blev der i Dag foretaget et Bombeattentat mod den tyske Værnemagtskommandantur.
Fra den 10. April at regne er derfor blevet dekreteret Udgangsforbud i Esbjerg
fra Kl. 20 til Kl. 6.
5 Danskere dømt til Døden, heraf 4 henrettet og 1 benaadet til livsvarigt Tugthus. 16.-4.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
1. Student Poul Erik Krogshpj Hansen, født den 16.-10.-1924 i Helsingør, boende
i København, og
2. Skibsbygger Henning Wieland, fØdt den 26.-12.-1922 i Aalborg, boende i
København, begge for som Medlemmer af en Modstandsgruppe at have deltaget i
flere Fabrikssabotager og Mord paa danske Statsborgere.
3. Student Knud Petersen, født den 8.-10.-1925 i Padborg, boende i København, og
4. Skibsbygger Jprgen Erik Lwrsen, !Ødt den 22.-12.-1923 i København, boende
i Aalborg, begge for som Medlemmer af en Modstandsgruppe at have deltaget i flere
Fabrikssabotager og Mord paa danske Statsborgere.
5. Tjener Otto Henning Skov Larsen, født den 28.-8.-1925 i Odense, boende i
København, for som Medlem af en Modstandsgruppe at have deltaget i flere Fabrikssabotager.
For sidstnævntes vedkommende er Dommen blevet ændret til livsvarigt Tugthus.
Dødsdommen over de fire andre er blevet fuldbyrdet.
Bombeattentat mod "Lorry" og "Hollænderbyen".

20.-4.
(R.B.)

7 døde og 8 saarede indbringes til københavnske Hospitaler efter Skydning paa Gaderne. 22.-4.
(R.B.)

10 Danskere dømt til Døden, heraf 9 henrettet og 1 benaadet til livsvarigt Tugthus. 25.-4.
Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:
1. Handelsvolontør lvwr Peder Lassen, født den 11. Juli 1923 i Bække, boende i
Fredericia.
2. Jernbanefunktionær Hans Eeg, fØdt den 28. Maj 1925 i Aarhus, boende i
Fredericia.
3. Jernbanearbejder Helge Carlo Harry Hermann, født den 6. Maj 1921 i Fredericia, boende i Fredericia.
4. Jernbaneassistent Ole Christensen, født den 9. Marts 1923 i Allerslev, boende
i Fredericia.
5. Jernbanearbejder Ernil Mwrtin Andersen, født den 13. Januar 1918 i Fredericia,
boende i Fredericia.
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6. KMl Gustav Kolding, født den 21. Januar 1917 i Roslev, boende i Taulov,
7. Eluf Preben ,'lfansson, født den 4. August 1919 i Kolding, boende i Taulov.
Alle for at have deltaget i adskillige Jernbanesabotager i den Hensigt at skade
den tyske Værnemagt.
8. Henry Jacobsen, fØdt den 25. August 1918 i København, boende i Taulov.
9. Gartneriejer Just Petersen, født den 27. Juli 1886 i Fredericia, boende i Fredericia, for at have opbevaret et større Vaabenlager for en illegal Gruppe.
10. Jernbanearbejder Ib Schermer-Schaltz, født den 6. Februar 1926 i Fredericia,
boende i Fredericia, for i to Tilfælde at have forsøgt at udøve Jernbanesabotage i den
Hensigt at skade den tyske Værnemagt.
Dødsdommene er for de 9 førstnævntes Vedkommende blevet fuldbyrdet ved Skydning, medens Dødsdommen over Ib Schermer-Schaltz blev ændret til livsvarigt Tugthus,
idet Benaadningsansøgningen toges til Følge.

25.-4.

Tysk Meddelelse om Overfald paa Værnemagtsmedlemmer.
Fra officiel tysk Side meddeles:
1. Den 15. April blev et Værnemagtstog sprængt i Luften af Sabotører ved Sommer Jernbanestation. Herved dræbtes 4 Soldater, medens 26 saaredes. 5 Jernbanevogne
beskadigedes.
2. Den 18. April 1945 blev en Major tilhørende det tyske Luftvaaben skudt ned af
4 Terrorister paa Wibrandtsvej i København. Hans Pistol blev stjaalet.
3. Den 21. April 1945 blev 2 Værnemagtsmedlemmer skudt ned paa Strækningen
Kolding-Lunderskov. De med Maskinpistoler bevæbnede Terrorister havde skjult sig
i en kratbevokset Hulvej.

2.-5.

General Lindemann tager Afstand fra Rygter om tysk Kapitulation og hævder ikke
at have ført Forhandlinger om eller Forberedelser til Rømning af Danmark.
I Radioavisen Onsdag Kl. 18,35 oplæstes følgende Meddelelse:
I udenlandske Nyheder og Rygter, der verserer i Danmark, hedder det, at de tyske
Tropper i Danmark skulde have kapituleret. Jeg fastslaar: Jeg har overhovedet ikke
ført nogen Forhandlinger, allermindst om Kapitulation. Jeg har heller ikke truffet nogen
Forberedelse til Rømning. Jeg og mine Tropper kender kun vores Pligt og vores Ordrer.
Vi er rede til at kæmpe og dø for dem. Jeg advarer enhv~r imod at høre paa Rygter,
der letsindigt er sat i Omløb.
Lindemann. Generaloberst.

5.-5.

Generalfeltmarskal Keitel udsteder Ordre om Vaabenhvile fra 5. Maj Kl. 8 tysk Sommertid.
Ritzau's Bureau meddeler:
Ordre til de tyske væbnede Styrker.
Fra den 5. Maj 1945 Kl. 8 tysk Sommertid Vaabenhvile overfor Feltmarskal Montgomerys Styrker. Den omfatter alle Enheder af Hæren, Krigsmarinen, Luftvaabnet og
Waffen SS i Holland Friesland, inclusive de vest- og østfrisiske Øer og Helgoland,
Slesvig-Holsten og Danmark.
Styrkerne forbliver med deres Vaaben i deres Stillinger. Transporter af Krigsmarinen, der er undervejs, fortsættes. Ingen Ødelæggelser, Sænkning af Skibe eller Proklamationer. Alle Forraad sikres. Lydighed og Disciplin opretholdes med jernhaard
Strenghed. Yderligere Ordrer følger.
Keitel, Generalfeltmarskal.
Af General von Lindemann er udstedt følgende Ordre:
Enhver Opfordring til at nedlægge Vaabnene eller til at overgive Vagter skal afvises. Ethvert voldeligt Forsøg derpaa skal slaas ned med Vaabenmagt.
(R.B.)
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Trykt Bekendtgørelse fra den tyske Øverstkommanderende i Danmark, bestemt til 1945.
Udat.
Offentliggørelse ved eventuel engelsk Invasion. 1 )
Engelske Styrker har foretaget et Angreb mod Danmark. Dette Overfald har gjort
Danmark til Krigsskueplads.
Den tyske Værnemagt sørger med alle til dens Raadighed staaende Midler for
Landets Beskyttelse.
Jeg har derfor overtaget den øverste Myndighed i Danmark. Jeg forventer af Befolkningen, at Ro og Orden opretholdes, og at Befolkningen underordner sig under
den tyske Krigsførelses Fornødenheder. Enhver skal forblive paa sin Post og skal fortsætte med sit Arbejde.
Alle Embedsmænd og Tjenestemænd og samtlige Funktionærer saavel paa de
offentlige Kontorer som i de offentlige Virksomheder etc. skal efterkomme de paagældende tyske Myndigheders Ordrer.
En ubesindig og planløs Flugt vil paaføre Befolkningen store Tab af Menneskeliv
og skal derfor under alle Omstændigheder undgaas.
Al Motorkørsel og ikke livsvigtig Kørsel med Hestekøretøjer ligesom Afbenyttelsen af Jernbane, Post, Telegraf og Telefon er forbudt indtil videre. Al Trafik paa
Gaden forbydes i Mørklægningstiden. Restaurationer, Biografer etc. skal lukke senest
½ Time inden Mørklægningstidens Begyndelse.
Undtagelser med Hensyn til Kørsel og Spærretiden vil kun i ganske særlige Tilfælde blive tilladt af den tyske Standortii.lteste og for Benyttelse af Jernbanen af de
paagældende tyske Transport- og Jernbanekontorer.
Enhver Understøttelse af Fjenden og andre fjendtlige Handlinger fra Befolkningens Side ligesom enhver Overtrædelse af mine Anordninger vil blive straffet ved
de tyske Krigs- og Standretter. Disse kan ogsaa afsige Dødsdomme, som bliver fuldbyrdet øjeblikkeligt.
Hovedkvarter, drn ... . . . . . . . ........ 194 ..
Den tyske Øverstkommanderende i Danmark.

1) Bekendtgørelsen er trykt eaavel paa Dansk som paa Tysk. Originaleksemplaret er forefundet
General Lindemanna tidligere Hovedkvarter i Jylland.

II. Forskellige Oversigter1).
A. Oversigt over Antallet af Dødsfald, foraarsaget af Begivenheder i Forbindelse
med Krigen og den tyske Besættelse i Danmark.

1. Henrettelser ifplge tysk Krigsretsdcnn.
Udenrigsministeriets Opgørelse udviser 101 effektuerede Henrettelser. De
af "Politiken" og "Information" offentliggjorte Tal for effektuerede Henrettelser er henholdsvis 1I2 og 113.
ex tuto regnes her med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 )
2. Dpde i eller som Fplge af Ophold i i1fsk Koncentirationslejr.
Udenrigsministeriet har opgjort Antallet til 409, hvilket Antal imidlertid ikke
har taget Hensyn til Dødsfald forekommet blandt de til Sverige overførte
internerede, der, efter hvad man har kunnet faa oplyst, andrager 5 Tilfælde.
Man tør formentlig gaa ud fra, at det samlede Antal - idet bemærkes, at
Udenrigsministeriets Liste kun omfatter Dødsfald, forefaldet indtil Slutningen af Marts 1945 - ikke overstiger ........... . .......... . ..... . ....... 450 3 )
3. Dræbt ved "Clearingmord", Skudvekslinger og Schalburgtage
(/. Eks. Togattentater).
a.
Det - væsentligst gennem Pressen - indsamlede Materiale giver ret divergerende Tal med Hensyn til Antallet af Dødsofre inden Kapitulationen.
,,Information·· anslaar Antallet til at ligge mellem 6 og 700.
"Politiken" har paa Grundlag af de i Bladet offentliggjorte Meddelser registreret 507 Dødsofre.
Det bemærkes, at saavel "Information"s som nPolitiken"s Tal includerer
Dødsofrene ved Folkestrejken i København (70). Man tør antagelig regne
med Middeltallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
Hertil kommer Ofre for Skudvekslinger (Hipoangreb) ved Kapib.
tulationen i København (136), Aarhus (10), Odens!\ (23) og Sorø (4)
172
Saavidt man har kunnet faa oplyst, foreligger der ingen Dødsofre
i de øvrige Dele af Landet.
Endelig anslaas Antallet af Ofre for Vaadeskud, foraarsaget af
c.
25
Modstandsbevægelsens væbnede Styrker, efter Kapitulationen til
797
At overføre 1360·
1) Oversigterne er udarbejdet af Ministeriet for særlige Anliggender. Da Oplysningerne for en stor
Del er Indhentet gennem private Henvendelser, tager Ministeriet ethvert Forbehold med Hensyn til
Oversigternes Rigtighed.
2) Tallet fremkommer saaledes: 101 Patrioter henrettet lfj!lge tysk Kr!gsretsdom. 11 Patrioter dræbt
I Shellhuseta Kælder, jfr. ovenfor I under 12. og 16.-8.-1944 Endelig er en Fr!korpsmnnd henrettet af
Tyskerne p. G. a. Røverier.
8) Senere Oplysninger fra Centralkontoret for særlige Anliggender gaar ud paa, at Tallet ligger
omkring 626.
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Overført 1360
4, Dræbt som Fplge af Bonibardementet af "B og W".
Dagspressen opgav Antallet af Dødsofre til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Direktoratet for Sygekassevæsenet oplyser at have modtaget 6 Anmeldelser
om Dødsfald.

5. Dræbt som Fplge af Bombardementet af Gestapohovedkvarteret i Aarhus.
Pressen opgav Antallet af Dødsofre til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direktoratet for Sygekassevæsenet oplyser at have modtaget 12 Anmeldelser
om Dødsfald.

28

6. Dræbt som Fplge af Bombardementet af Gestapohovedkvarteret i Kpbenhavn.
Pressen opgav noget divergerende Tal, svingende mellem 141-143, hvoraf det
snart opgives, at 80 var Børn, snart at Antallet af Børn kun var 70.
,,Information" er formentlig i Besiddelse af det paalideligste Tal paa Ofrene,
nemlig:
Børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Ofre iøvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
143

Direktoratet for Sygekassevæsenet oplyser at have modtaget 13 Anmeldelser
om Dødsfald.

7. Dræbt; som Fpl_qe af Bombardementet af Gestapohovedkvarteret i Odense.
Pressen opgav Antallet af Dødsofre til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direktoratet for Sygekassevæsenet oplyser at have modtaget 2 Anmeldelser
om Dødsfald.
8. Dræbt som Fplge af Eksplosionsulykken i Aarhus Havn.
Pressen opgav Antallet af Dødsofre til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

28

9. Dræbt ipvrigt som Fplge af Bombardwmenter eller anden Eksplosionsulykke.
a.
Bombardementet af Bornholm i Maj 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
b.
Endvidere er der siden Krigens Udbrud rundt omkring i Landet sket
en Række Bombenedkastninger og Beskydninger fra Luften, der har
krævet en Række Dødsofre, saaledes f. Eks. Bombenedkastningen i
Esbjerg i Begyndelsen af Krigen, ligeledes i Aalborg navnlig i
Besættelsens første Tid, senere i Vejle og Tønder etc., etc. Det har
paa indeværende Tidspunkt ikke været muligt at naa frem til et
paalideligt Tal for de udkrævede Dødsofre. Hverken Sygekassedirektoratet eller Ulykkesforsikringsdirektoratet har registreret
specielt de Anmeldelser om Dødsfald, der er foraarsaget af Krigens
eller Besættelsens Begivenheder.
Man arbejder imidlertid i Øjeblikket paa at fremskaffe en Oversigt
herover, og man er formentlig ikke for forsigtig ved indtil videre
at regne med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
----108
10. Medlemmer af den danske Hær og Flaade dræbt ved Kamphandlinger.
a.
den 9. April 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
b.
den 29. August 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
39
ialt 17251 )
1) Det rigtige Tnl ligger formentlig omkring 1800.
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B. Oversigt over Antallet af fængslede efter dansk Retsforfølgning i Besættelsestiden.
Det har vist ,s ig meget vanskeligt at opnaa mere nøjagtige Oplysninger om dette
Antal, da Tyskerne efter 19.-9.-1944 har fjernet eller tilintetgjort det meste af det
Materiale, som Politiet var i Besiddelse af om disse Forhold.
Nedenstaaende Opgørelse maa tages med alle Forbehold. Den er foretaget i Samraad med Politiadvokat Bjerregaard og bygger paa Totalantallet for Domfældelser efter
Aarsindberetningerne fra 9.-4.-1940 til 31.-1.-1944 fra Statsadvokaten for særlige Anliggender. I Totalantallet indga:ar Overtrædelser af Politivedtægterne, saaledes som disse
skærpedes under Besættelsen. Foruden Sager efter Straffelovgivningen omfatter Antallet ogsaa Sager vedrørende Overtrædelser af den almindelige Straffelov, for saa vidt
Sagerne har berørt tyske Interesser.
Paa Grundlag af det nævnte Materiale kan det samlede Antal "danske" Domfældelser i Besættelsestiden ansættes til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 795
Af disse drejer skønsmæssigt en Trediedel sig om Værtshusuorden . . . . . . . . 1.265
Af de resterende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.530
har et Antal af 500 været idømt Straf af Fæng,sel i 6 Maaneder og derover
(Tallet 500 er skønsmæssigt ansat paa Grundlag af, at der med Hensyn til
Domme - afsagt af Københavns Byret - med denne Straffetid er fremsat
324 Anmodninger om Benaadning, Prøveløsladelser m.v.) . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Af det resterende Antal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030
maa det skønsmæssigt anslaas, at Halvdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.015
har drejet sig om Sager, hvor Straffetiden gennemsnitlig er fastsat til 30
Dages Hæfte, medens Resten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.015
drejer sig om mindre Bøde- og Hæftestraffe.

2.030
Herefter skulde følgende skønsmæssige Opgørelse kunne opstilles:
500
Tilfælde af Domme paa Fængsel i 6 Mdr. og derover . .. . . . ........ . .... . . .. .
gennemsnitlig Hæfte i 30 Dage .................. . . 1.015
mindre Bøde og Hæftestraffe ... . .... . .. . ....... . ... . 1.015
for Værtshusuorden m.v. . . . . ............... . ..... . ... . 1.265lait 3.795-

C. Internering af Kommunister i Henhold til Lov af 22.-8.-1941 § 2.
Antallet af Kommunister, der har været mterneret ud over nogle faa Dage
kan skønsmæssigt ansættes til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520

I Ho:rserødlejren sad den 28. August 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heraf undslap den 29.-8.-1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248
98

Saaledes at ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
blev deporteret til Tyskland

150

Til Stutthoflejren kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
danske Kommunister, hvoraf ca. 20 døde.

150

D. Oversigt over Antallet af Personer, der har været underkastet Frihedsberøvelse af
tyske Myndigheder under Besættelsen.
1. Interneringslejre eller Fængsler i Tyskland.
Ifølge et af Gesandtskabet i Stockholm ført Kartotek (nu beroende i Centralkontoret for særlige Anliggender) over deporterede beløber Antallet

,..
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sig til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5691 )
A1. disse har 1612 passeret Frøslevlejren. Det bemærkes, at det af Udenrigsministeriet opgivne Tal for deporterede i Tyskland er 5104. Differencen
mellem dette Tal (5104) og det ovenfor nævnte (5569) beror formentlig i al Fald delvis - paa, at sidstnævnte Tal includerer i Tyskland dømte danske "Tysklandsarbejdere".
Af de 5569 internerede udgØr Politifolkene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Jøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
(heraf 181 statsløse)
Kommunister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
2. Tyske Interneringslejre og Fængsler i Danmwrk.
a.
Frøslevlejren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.151 2 )
Dette Tal hidrører fra et i Frøslev ført Kartotek over de internerede,
hvorved bemærkes, at Kartoteket omfatter 7763 Personer, hvoraf imidlertid 1612 er videredeporteret til Lejre i Tyskland og altsaa er (bør være)
registreret i Kartoteket, omtalt under 1.
b.

Tyske Fængsler i Danmark
(De af denne Gruppe omfattede har altsaa ikke været underkastet Internering eller Fængsel i Tyskland eller Internering i Frøslevlejren).
Tyskerne har inden Kapitulationen brændt Lister og Kartoteker over de
arresterede, hvorfor man er uden Materiale til en paalidelig Beregning.
Fængselsvæsenet arbejder i Øjeblikket med at fremskaffe Oplysninger i
Spørgsmaalet. Man kan formentlig gaa ud fra, at Tallet vil ligge omkring 4.000
ialt 15.720 3 )

l

l) Dette Tal bpr formentlig være ca . 6.400 lfplge de seneste Oplysninger fra Centralkontoret for særlige Anliggender.
2) Tallet ligger ifplge seneste Oplysninger paa ca. 6.880.
8) Ifplge Oplysningerne I Note 1) og 2) ligger Tallet nu omkring 17.280.
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RETTELSER OG TILFØJELSER TIL AFSNIT F KAPITEL II
Efter Rentrykningen af ovenstaaende Oversigter har Centralkontoret for særlige
Anliggender for Stor-København medio November udsendt følgende - stadig foreløbige - Rettelser og Til/ pjelser:

Ad A 2: Døde i eller som Følge af Ophold i tyske Koncentrationslejre . . . . . . . .

515

Ad A Sa: Dræbt ved Folkestrejken 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

Ad A S:

835
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NAZISTISK PROPAGANDA
OVERSIGT OVER OG EKSEMPLER PAA DE VIGTIGSTE ARTER AF
NAZISTISK PROPAGANDA I DANMARK BORTSET FRA
AFSNIT E, F OG M

Nazistisk Propaganda.
I. OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE ARTER AF NAZISTISK
PROPAGANDA I DANMARK.
Ved Siden af den af Besættelsesmagten direkte eller indirekte understøttede nazistiske Presse og de til de forskellige Korps og andre nazistiske Organisationer knyttede
Blade, om hvis Karakter der ikke godt har kunnet herske den ringeste Tvivl, er der saavel fra danske nationalsocialistiske Kredse og enkelte Personer som fra tysk Side udsendt adskilligt Stof - fra Etblads-Tryk og smaa Piecer til tykke Bøger - der har haft
til Formaal at paavirke Stemningen her i Landet imod "Systemet", som det parlamentariske Styre som Regel benævnes, eller til Gunst for Tyskland.
Af den rene Krigspropaganda 1 ) er der ikke Grund til at hæfte sig ved ret mange Ting;
dens Formaal ligger lige for, idet det nemlig gjaldt om i saa stor Udstrækning som muligt at fremhæve Tysklands Indsats, Uskyldighed i Krigsudbruddet og rene Motiver, og
paa den anden Side Englands - og efter Angrebene paa Rusland og ved Pearl Harbour
- ,,de jødisk-marxistiske Plutokratiers" Uduelighed, Skyld og Egennytte. Hvorledes
denne Propaganda har virket her i Landet er vel vanskeligt at danne sig noget sikkert
Skøn over, men Sandsynligheden taler for, at Propaganda af denne Art har en stærkt
begrænset Virkning, og dette gælder iøvrigt fra hvilken Side, den end kommer. De
Mennesker, der havde angelsaksiske eller russiske Sympatier, har vel næppe i større
Udstrækning skiftet Anskuelser, fordi de er blevet præsenteret for en Nytaarshilsen
som den, der viser, hvorledes Englands bekendte Julemand bringer Bomber til Europa
med i sin Pose, eller hvordan Russerne kører Kanetur med Borgerskabet til Sibirien.
Større Betydning for et Stemningsomslag tør man heller ikke tilskrive det i sine Virkemidler meget grovkornede Billedhæfte "Den ædelmodige John Bull og de smaa Nationer", der i en Række smaa Billedserier har til Formaal at vise, hvorledes den engelske
Hjælp til Polen, Norge, Holland, Belgien og Frankrig formede sig som en Udnyttelse
af disse Landes Hjælpekilder og derefter fuldstændig Svigten.
Vanskeligere var det straks med den bedre maskerede Propaganda som f. Eks.
Billedhæftet "Neptun", om hvilket det i første Øjeblik kan være svært at afgøre, om
det stammer fra den ene eller den anden Side; først et nærmere Studium afslører dets
tyske Oprindelse, men Værdien af et saa udmærket Propagandanummer turde være tilsvarende problematisk. Af den maskerede Propaganda maa ogsaa nævnes de falske "illegale" Blade, som "Corsaren", ,,Pax", ,,Frihedsposten" og flere andre. Tyskernes Benyttelse af dette Trick viser maaske bedst, hvilken enorm Succes den underjordiske Presse
havde, men de formaaede ikke at fange Tonen, og Bladene, der fik en kort Levetid, er
sikkert gennemgaaende blevet opfattet som det, de var. Posten til Dagmarhus skal i
hvert Fald i Dagene efter Udsendelsen af saadanne Numre være svulmet stærkt op med
Tilbagesendeiser af disse tyske Organer med Tak for Laan.
En anden Gruppe af den fjendtlige Propaganda udgøres af de tyske "Hvidbøger"
og andre quasi-autentiske Dokumentsamlinger, som ved Hjælp af omhyggeligt udvalgt
,,dokumentarisk" Materiale skulde give et Billede af Krigens Forhistorie, der stillede Tyskerne i det gunstigste Lys; de behandler Emner som de polske Voldshandlinger, Fran1) Et særdeles Interessant og levende Indblik I Krigs propagandaen fnar man af Edward
Clausen og Edvard Andersen'e Bog :.Ordet fangere Kbh. 1945. Denne BOC' har vel Ikke s p e c I e 1 Interesse
for danske Forhold, men som generelt holdt Oversigt vil den være velegnet til at belyse Baggrunden.
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krigs og Belgiens hemmelige militære Forhandlinger eller"Frankrigs Ansvar-Bemærkninger til den franske Gul bog"; der findes ogsaa en "Lommeudgave" af den officielle
tyske Hvidbog "Krigens Forhistorie. 100 Dokumenter". Disse saavel som "Skuddet i
Nakken. Dødsskoven ved Katyn" (se Bilag 1) med sin indgaaende Beskrivelse af Fundene i Massegravene i Katyn-Skoven, har formentlig haft større Virkning, idet Befolkningen som Helhed vel kan antages at være lettere paavirkelig overfor de tilsyneladende
dokumenterede Postulater. Undersøgelsen af Massegravene - om hvilken der ogsaa
blev udsendt et gruopvækkende Billedhæfte "Dødsskoven ved Katyn" - og Attesterne
fra talrige neutrale, derunder ogsaa danske Iagttagere, lod jo f. Eks. ingen Tvivl raade
med Hensyn til disse Graves Eksistens, og saavel de polske Uniformer som Nakkeskuddene var ogsaa gode nok. Det var vel kun et Mindretal, der tænkte sig, endsige var
virkeligt overbeviste om, at her forelaa et Falsum af fantastiske Dimensioner. Det er
formentlig først bagefter, at det er gaaet op for det store Flertal, at Nazisterne selv
havde rige Muligheder for at fremskaffe det fornødne Antal Ofre.
I Forbindelse med de officielle Publikationer maa endnu nævnes Hitlers og andre
førende Nazisters Taler, der i stor Udstrækning er blevet offentliggjort in extenso og
paa Dansk. Hvor stor en Virkning disse Taler har haft i Bogform, er heller ikke godt at
sige; som Hovedregel maa man dog antage, at Talens Virkning er størst hos den, der
har Lejlighed til fra Salen at lade sig rive med af Stemningen og Foredragsholderens
større eller mindre oratoriske og suggestive Evner, mindre straks naar Radioapparatet
er indskudt som Mellemled mellem Taler og Tilhører, og mindst naar Talen præsenteres
paa Tryk og saaledes kan læses i Enrum og med større Eftertanke. Frakende disse
Taler en vis propagandistisk Virkning kan man imidlertid sikkert ikke.
Af den rene Krigspropaganda maa endnu nævnes den i Tyskland trykte Piece
"Tilbage til Friheden. Mussolinis Befrielse fra Fangeskabet"1 ), der formentlig er
udsendt i Efteraaret 1943, og som beretter om den dramatiske Befrielse af Il Duce.
Formaalet med den var aabenbart dels at give en Skildring af, hvad tysk Mod og Snille
formaaede, dels og navnlig at fremhæve Hitlers Troskab overfor Aksebroderen; Tyskland lader ikke sine Allierede i Stikken. Og hvilke Allierede! M-edens Friherre Hanns
Gert von Esebeck i "Ørkenens Helte, Kampen i Nordafrika" (Trykt i Tyskland 1942)
giver en straalende Skildring af den tyske og italienske Soldats glimrende Indsats,
samlet om Kampene om Halfaya-Passet, gives der i Piecen "Japansk Soldateraand" en
lige saa straalende Skildring af den uovervindelige japanske Soldat, for hvem Hjem,
Familie og Liv bliver uden Betydning, naar Mikadoen kalder ham til Kamp. Japanerens
Dødsforagt, der begrundes religiøst, gØr ham til en værdig Partner i Tremagtskoncerten. Endvidere van Wehrt: ,,Hvorfor kom Krigen?" (Kbh. 1941), hvis Formaal
var at vise, hvorledes Hitler mod sin Vilje blev tvunget ind i Krigen af England
(se Bilag 2 og 3).
Den Side af Propagandaen, som særlig vender sig mod Rusland, og som repræsenteres af saadanne Yderpunkter som den allerede nævnte Piece om de polske Massegrave
og det lille Mærkat, der viser Danskeren siddende i sin Kolonihave midt paa et Jernbanespor, medens Eksprestoget med Hammer og Segl paa Maskinen kommer brusende
frem, frembyder endvidere Ting som et Optryk af Maxim Gorkis Kronik i Politiken
( 4. April 1922) ,,Den russiske Grusomhed" og den quasi-akademiske Afhandling "Om
det retslige Forhold ved Sovjet-Unionens Besættelse af Estland i 1940-41", der angives
udsendt af Universitetet i Dorpat, men formentlig er trykt i Tyskland i 1943. - ,,En
Indviet sladrer af Skole" (Uden Sted og Aar), der behandler Forholdet mellem England
og Rusland, ligesom J. Mollerup-Thomsen: ,,Ærkebispen og Bolchevismen. Et Radioforedrag Okt. 1943" (Kbh.), der former sig som et Angreb paa Ærkebiskoppen af Canterbury for hans svingende Standpunkter til Bolchevismen og hans Bedømmelse af
Ruslands Forhold til Religionen; fremdeles samme Forfatters Radioforedrag (13. Marts
1944): ,,Kongen og Bolschevismen. Kammerat Marskal Tito og Kong Peter "den
Store"" (U. St.) [1944]; endvidere "Manden, der saa Stalin" (U. St. o. A.), et Angreb
paa Churchill. Piecen var et Særtryk af det tyske Tidsskrift "Signal" (der udkom paa
1) Stnvemnnde som I Piecen.
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Dansk), et Billedblad af udpræget propagandistisk Karakter. Hertil maa endvidere
ogsaa regnes Thorvald Knudsens Bog "Rusland og Europa" (Kbh. 1942) (se Bilag 4) og
det anonyme Skrift "De baner Vejen" (U. St. 1945).
Forholdet til England og A merilca var ligeledes Genstand for stor Opmærksomhed
fra Propagandaministeriets Side. ,,Englands Politik efter Mødet i Miinchen" af A. P.
Laurie (Kbh. u. A.) (se Bilag 5) skal naturligvis vise Englands svigtende Fredsvilje.
Piecer som "Kan England vinde den økonomiske Krig?" (U. St. o. A.), der viser, hvorledes det i denne Krig er England, der er blokeret, i Modsætning til 1914-18, og "Valutaen efter Krigen" (U. St.) (1944], der navnlig er rettet mod Amerika i Almindelig-heil
og Højfinansen i Særdeleshed, behandler især den økonomiske Side af Forholdet (se
Bilag 6), ligesom Gerhard Jentsch's Piece "Livsrum" (Kbh. u. A.), der definerer dette
Begreb i dets specielt tyske Betydning og begrunder Tysklands Krav med dets økonomiske Isolering (Toldpolitikken, Ottawa), dets strategiske Stilling (Landmagt contra
Sømagt) og dets politiske (Modsætningen mellem Vestmagterne og det centrale Europa). Krigen i 1939 er Tysklands Kamp for Livsrummet imod Hegemonialmagterne,
d.v.s. England og Frankrig. Piecen er saaledes skrevet, medens det tysk-russiske Venskab endnu var varmt. Jens Erdman har skildret "Britiske Propagandametoder" (Kbh.
u. A.) med Undertitlen "En historisk Betragtning", nøjagtigt den samme som Thorvald
Knudsen anvendte paa sin Piece "England og Danmark" (Kbh. u. A.), der naturligvis
især beskæftiger sig med Aarene 1801 og 1807, og som ligger paa Linie med Arno
Deutelmosers Bog "England kontra Skandinavien" (Kbh. 1941). Endelig skal endnu af
den direkte engelskfjendtlige Propaganda nævnes Ernst Clam: ,,Træk af den engelske
Overklasses Historie fra Disraeli til Hore Belisha" (Kbh. 1941), der demonstrerer Jødernes Indflydelse i det engelske Society, og Piecen "Sult som Krigsvaaben" (Kbh. u. A.),
der vil paavise, hvorledes England stadig bevidst anvender Blokaden for at tvinge Tyskland i Knæ uden Hensyn til, hvem Blokaden rammer, medens Tyi;kland staar som Forkæmper for den europæiske Ernæringsfrihed (se Bilag 7). Tyskland har til Stadighed
hjulpet andre, og tyske Soldater har delt deres Forraad med de sultende Civilbefolkninger i Frankrig, Holland og Belgien.
Medens Tyskland var overlegent i Luften, hørtes ikke megen Tale om Luftkrigen og
Bombeangrebene, bortset fra de officielle Hærberetningers lakoniske Stemme, men alt
eftersom Nazisterne mere og mere tabte Terræn, og de svære Bombeangreb, der forvandlede de tyske Byer til Grusdynger, ikke længere lod sig skjule, blev Propagandaen
sat ind ogsaa paa dette Felt. Et Par typiske Eksempler herpaa er Piecer som "Hvem
kastede den første Bombe. En Undersøgelse af Luftkrigen mod Civilbefolkningen" (Trykt
i Tyskland i 1943) (se Bilag 8) og "Bombekalenderen" (fra April 1944), der begge har
til Hensigt at vise Hitlers Afsky for Bombeangreb mod Civilbefolkningerne, og det
tyske Luftvaabens heldige Gennemførelse af Princippet om kun at ramme militære
Maal. Af en noget anden Karakter - den medynkvækkende - er "Europas Børn anklager" (Trykt i Tyskland 1943), et Billedhæfte med Beviser for Civilbefolkningens
Tab (se Bilag 9-13). Piecen "Men den Dag vil komme" (1944), hvis Indhold, seks pseudonyme Artikler, har til Hensigt at vise, hvor formaalsløs Bombeterroren er - de Skader, der sker paa Tysklands Krigspotentiel er ubetydelige, det er den sagesløse civile
Befolkning, det gaar ud over, og paa denne virker Bombeterroren stik imod sin Hensigt,
idet den nærer Hadet til den hensynsløse Modstander og opmuntrer til øget Indsats for
at afbødeVirkningerne. Titlen viser, at Tyskland søger Trøst for Prøvelserne i Visheden
om Gengældelse. Det er det samme, der kommer frem i en anden Piece af Hans Schwarz
van Berk: ,,De uanede Følger. Bombekrigens Overvindelse - og Gengældelsen" (Kbh.
1944), hvor der udtales Forvisning om, at Gengældelsen vil slaa Modstanderen ud.
Endelig skal nævnes det lille, ogsaa i sine Virkemidler temmelig grovkornede, Billedhæfte "V? -1918-1943" (U. St. 1943), der sammenstiller en Række Billeder af tyske
Personer og Forhold i 1918 og 1943 med det Formaal at vise, hvor stærkt Tyskland
staar i 1943 i Modsætning til 25 Aar tidligere.
En helt anden Side af Propagandaen er den, som gennem Oplysning om Forholdene
i det tredje Rige søger at vække Interesse og Sympati for Tyskland. Hertil hører en
Række Smaaskrifter, der trykt her i Landet udkom hos danske Forlæggere (Arthur Jen-

946

AFSNIT

G

sen, Fr. E. Pedersen, Martin) og udsendtes af "Die Kultur- und Informationsabteilung
beim Bevollmiichtigten des Deutchen Reiches". Det kongelige Bibliotek er i Besiddelse
af Eksemplarer af en fortrolig Skrivelse (se Bilag 14), hvori Modtageren af det medfølgende Propagandaskrift anmodes om at undlade at oplyse, at den tyske Informationstjeneste stod bag ved Udsendelsen. Blandt Bøger, der er udsendt af de tyske Propagandaorganer eller med tysk Støtte, kan nævnes "Det nye Tyskland i Kendsgerninger og Tal" (1941 med Forord af P. Knutzen, se Bilag 15), ,,Tyskland i Dag"
I-III (1941), Gertrud Schwerdtfeger-Zypries: ,,Livet i den kvindelige Arbejdstjeneste",
Miiller-Brandenburg: ,,Den tyske Arbejdstjeneste" (1941), Dr. Karl Dorn: ,,Nye tyske
Stoffer" (1941), Dr. Herman Bente: ,,Tysk Landbrugspolitik" (1941), Rudolf Kempe:
"Den tyske Ungdomsret" (1942), Gustav Hiigermann: ,,Partiets Arbejde for det tyske
Menneske" (1942), Werner Reher: ,,N.-S. Folkeforsorg i Tyskland" (Berlin 1942), Hans
Dittmer: ,,Bonden i det stortyske Rige" (Kbh. 1943) o. fl. a. Hertil maa ogsaa regnes
den Række af Radioforedrag, som den tyskfødte, danske Statsborger Victor Waschnitius i 1941 udgav under Titlen "Et Folks Genrejsning", hvis Hensigt var at yde Bidrag
til objektiv Forstaaelse af et Land, hvis Befolkning altid instinktivt søger at naa ind
til Sandheden, og den Tale om "Danmarks økonomiske Stilling i det nye Europa", som
Statssekretær i Rigsøkonomiministeriet Dr. Landfried holdt ved en Generalforsamling
i Det tyske Handelskammer i Danmark (24. April 1941), hvori han foreholdt Danmark
Nødvendigheden af at slutte sig økonomisk til Kontinentet (se Bilag 16 og 17) 1 ).
Til disse Forsøg paa fra tysk Side at propagandere for Forstaaelsespolitiken svarer
Røster fra dansk Side om Nødvendigheden af at søge Forstaaelse med vor store Nabo
mod Syd og - mere eller mindre direkte - at søge nøjere Tilknytning til Tyskland.
Det gælder Piecer som P. Knutzens Foredrag i Trafiketaternes Foredragsforening
(Sølvsnorene) i København og Aarhus "Tidens Spørgsmaal" (Kbh. 1941), der skildrede
Tysklands Udvikling fra et. Land i Forfald til et Land med en gennemgribende Organisation og Kraft, fremhævede Folkefællesskabet og Arbejdsløshedens Afskaffelse og
pegede paa Nødvendigheden af et godt Naboforhold til Tyskland, samtidig med at Forfatteren betonede sit danske Sindelag og sit eget Arbejde for Danmark ved sine Rejser
i Tyskland. Det gælder ogsaa Gudmund Hatts Piece "Danmarks rumpolitiske Stilling i
det nye Europa" (med Omslagstitlen: Danmarks geopolitiske Stilling) (Kbh. u. A.), der
fremhævede, at Herredømmet i Østersøen enten maatte blive tysk eller russisk ved
Krigens Afslutning (se Bilag 18), og det gælder endelig Forfattere som Th. Knudsen
og Ejnar Vaaben. Den sidste rettede i sin i Leipzig 1940 trykte Piece "Ein Diine spricht
zu Deutschland. Deutschlands Kampf - eine europaische Angelegenheit" et kraftigt
Angreb paa Frimurere og Jøder og erklærede, at Danmark vilde betragte Tysklands
Kamp som et europæisk Anliggende og deltage aktivt i det store Opgør mellem Jøder
og Germaner, paa samme Maade som han i Piecen "Ti Aar efter. Danmark og Tyskland. Tale holdt i Flugverbandhaus i Berlin den 21. Juni 1931" (U. St. 1941) lovpriste
Hitler, fordømte Jødemarxismen og iøvrigt angreb Fritz Clausen, medens Knudsen i
,,Danmarks nordiske Forpligtelse. Danmarks Udenrigspolitik 1756 - 9. April 1940"
(Kbh. 1940) sluttede sin Gennemgang af de dansk-engelske Relationer i dette Tidsrum med en Opfordring til Danmark og Norge om at forlænge Aksen mod Nord. De to
nævnte Forfatteres Syn paa Racespørgsmaalet fremgaar til Evidens af Vaabens "Den
nordiske Tanke" (Kbh. 1944), der udkom paa Schalburgkorpsets Forlag, og af Knudsens
,,Vikingemennesket. En Beretning om Viljens Stordaad" (Kbh. 1940), der stærkt fremhæver den nordiske Races (Herrefolkets) Overlegenhed overfor Trællene. Rent antisemitisk er endvidere Harald Nielsens "Faldskærmstropper" (Kbh. 1943), et Optryk af
en Artikel i "Den danske Tilskuer" (15. April 1943) og hans "Mordokaj og Haman. En
Studie." (Kbh. 1945). Endelig skal i denne Gruppe nævnes Carl Rasmussens Bog "Den
store Kamp. Krigen og dens Forhistorie. Et Bidrag til en retfærdig Bedømmelse" (Hobro 1941) (se Bilag 19).
·
Af de talrige større eller mindre Skrifter og Brochurer, der vender sig mod indre
danske Forhold, er der næppe Grund til at gaa dybere ind paa ret mange; det meste af
1) Om Handelskammeret, se i det hele Afsnit E, Side 644 f.
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denne Litteratur er rent partipolitisk Agitation, saaledes Wilfred Petersens "Danmark kalder" (10 Artikler fra "Stormen" 9. April til 23. August 1940), der repræsenterer den antityske danske Nazisme, Fritz Clausens, Th. M. Andersens og Jørgen Sehesteds Angreb paa "Systemet Stauning" og navngivne danske Personligheder som liedtoft-Hansen, Hartvig Frisch og Christmas Møller m. fl. Niels Olsens Piece "Rene Folk
med rene Hænder" angriber Majoratsforeningen og Sehested for at have støttet L.S. og
Knud Bach personlig i Anledning af Korntoldens Gennemførelse. Preben Wenck, der i
sin i 100.000 Eksemplarer til danske Husstande over hele Landet 16. November 1940
udsendte Piece "Den fulde Sandhed om Landsforrædderiet og Mordene paa de danske
Soldater den 9. April" benægtede at repræsentere tyske Interesser; han angreb Regeringen, som han ønskede erstattet med en lovlig valgt Regering, der forstod den nye
Tid og ikke havde Medansvar for den politiske Udvikling, der havde ført frem til den 9.
April. Et voldsomt Angreb paa Regeringen rettedes ogsaa af "N.E.W." (der betegner sig
selv som den eneste officielle Taler fra Danmark paa den nordiske Uge i Liibeck i Juni
1938) i Piecen "Danmarks Genrejsning. 3 Taler holdt den 21. Juni 1940". Forfatteren
slaar her til Lyd for Indførelsen af et korporativt Regeringssystem (Den nationale
Fagstat1 )) og anser Samarbejde med Tyskland for den eneste Mulighed.
Et smukt Stykke Partiagitation repræsenterer Piecen: "Hvorfor D.N.S.A.P." (Kbh.
u. A.), der bringer Portrætter af en Række Partimedlemmer, ledsaget af Udtalelser om
deres Tilknytning til Partiet - Navnene - kendte og ukendte imellem hverandre - er
Forfatteren Harald Bergstedt, Skuespilleren Paul Rohde, Overlæge C. E. Hindborg,
Helge Teglbjærg, Bryggeriarbejder Frederik Wrobel, Kontorassistent Frk. H. M. Petersen, Landarbejder Chr. Jørgensen, Byretsdommer Chr. Junior, Kunstmaler 0. V.
Borch, Borgerrepræsentant Børge Jacobsen, Statshusmand Johan Klyhn, Forfatteren
Harald Tandrup, Bagermester Frederik Andersen, Kontorassistent Arne Petersen, Operasanger Alfred Møller, Forretningsfører Holmer Christensen, Modelsnedker Axel Berg,
Blikkenslager Harald Almind, Husmoder Ebba Gjeding, J. P. Nielsen (,,Leis"), stud. art.
Jens Kusk, Bud Kaj Jensen, Cand. polit. Harald Henriksen, Politiassistent Louis Sillemann, Kontorassistent Grete Jensen, Husmand Marius Møller, Smed Jes Asmussen, Statshusmand Frederik Olsen, Overbibliotekar Knud Hansen, Typograf Erik Winstrup Johansen, Viceskoleinspektør K. Brodthagen, Fabrikant H. Heinike, Arbejdsmand Carl Hoff
og Maskinpasser K. A. Larsen.
Endelig kommer saa hertil Aa:el Hpyers og Einar Krenchels Radioforedrag og de
forskellige i Pressen tvangsindlagte Artikler. Disse findes vel under hele Besættelsen, jfr.
saaledes Rosenbergs Foredrag af 9. Juli, cit. i Afsnit F. 10.-7.-1940, men den særlige Art,
der direkte forsøgte at danne Opinion, tog dog først Fart sidst paa Aaret 1943 og fortsatte
lige til Kapitulationen. Som Prøve paa disse Artiklers Karakter bringes som Bilag 21
Artiklen "Hvem er Sabotørerne" fra 7. Dec. 1943. Andre Artikler af samme Karakter
findes i Pressen f. Eks. 21. Decbr. 1943, 14. Jan., 5., 19. og 26. Febr., 7., 12., 19., 23. og 29.
Marts, 6. og 26. April, 12 Maj, 16. Juli, 9., 23. og 27. Aug., 2. Septbr., 22. Oktbr., 3. og
10. Decbr. 1944, 9. og 27. Jan., 9., 18. og 22. Febr., 23. og 25. Marts 1945. Andre Artikler
er citeret i Afsnit F.
Krenchels Radioforedrag foreligger desuden trykt (se Bilag 21) i "Sabotage, 4
Taler holdt i den danske Radio den 12., 19., 26. September og 3. Oktober 1943" (Kbh.
1943) og "Sabotage og Snigmord" (Kbh. 1944); de gaar, som det vil erindres, voldsomt imod Sabotagen, som anses for ødelæggende for den danske Industri.
Sluttelig skal omtales den saakaldte "Hverve-propaganda", der i Piecer og Plakater
opfordrede Frivillige til at melde sig til de forskellige Korps. Hovedmotivet i denne Del
af Propagandaen var Bolchevismen og den "Russerfrygt", som et Par Aars stadig Agitation skulde have skabt i den danske Befolkning (se Afsnit E, Kap. 9, navnlig Side
685-718). Som Led i denne Propaganda maa nævnes Klaus Nielsens "Danske Helte.
Breve fra danske Frivillige paa Østfronten" (Kbh. 1941) og Aage Nordahl Petersen:
"Dansk Daad paa Østfronten. Bogen om Frikorps "Danmark"" (Kbh. 1943).
Desværre har man ikke noget Sted en samlet Oversigt over den tyske Propagandas
I) Se herom Afsnit E, Side 529.
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Organisation her i Landet; vi er saaledes ikke i Øjeblikket i Stand til i Detailler at
gøre Rede for Forholdet mellem "Det tyske videnskabelige Institut", ,,Kultur- und Informationsabteilung beim Bevollmachtigten des deutschen Reiches" og de andre Organer
for den tyske Propagandavirksomhed. En væsentlig Del af Virksomheden synes dog
efter de nu i Modstandsbevægelsens Centralkartotek opbevarede Arkiver at dømme at
have været i Hænderne paa en Mand ved Navn Hans-Jiirgen von Hake, der sorterede
under O.K.W. 1 ), Abteilung Wehrmachtspropaganda, hvis Leder synes at have været
Oberstleutnant Blau i Berlin 2 ). Der foreligger i de nævnte Artikler et ikke ringe Materiale
til Belysning af det aabenbart ofte ret spændte Forhold mellem von Hake og Gesandtskabet, ligesom det ses, at Berliner Ledelsen ikke altid var tilfreds med de Resultater,
der blev opnaaet, selvom von Hake kunde undskylde sig med, at Arbejdet "bei der J.\,Ientalitat der Danen vielleicht mehr Zeit in Anspruch (nimmt) wie in anderen Landern"
(Skrivelse til Leutnant Krausskopf 7. August 1940). Som Bilag 22 bringes en fortrolig
Skrivelse (sikkert fra von Hake) til Oberstleutnant Blau af 26. August 1940, der giver
et ikke uinteressant Billede af, hvilke Vanskeligheder Propagandaen havde at kæmpe
med og Bedømmelsen af den danske Befolknings Reaktion og Indstilling, og endvidere
(som Bilag 23) en Skrivelse til Tage Bryld, der viser O.K.W.-Propagandaens Forbindelse med Frikorps "Danmark".

II. EKSEMPLER PAA NAZISTISK PROPAGANDA I DANMARK
Ved de efterfølgende Uddrag af tyske og nazistiske Propagandaskrifter
er der Jagt Vægt paa ved et pasaende Udvalg at bringe nogle symptomatiske
Eksempler paa Propagandaen• Karakter. De valgte Eksempler vil kunne
pges ad libitum. Alle Fremhævelser er Originalernes.

Bilagt. Skuddet i Nakken. (U. St. o. A.) [1943]. (S. 38).
Efter Sigende er denne Krig, som nu har forvandlet hele Verden til et Flammehav,
paabegyndt af Tysklands Modstandere paa Grund af Danzig og Korridoren. Men England og Amerika lod deres polske Forbundsfæller i Stikken, hvad Katyn-Sagen og Udviklingen af de russisk-polske Modsætninger tydeligt viser. Dette er Konsekvenserne af
den engelske Garanti. Her kan man se, hvilken Skæbne et Land gaar i Møde, naar det
drives ind i Krigen af England og saa overlades til Sovjetunionen. Men Massemordet
ved Katyn viser ligeledes, hvordan Nationer, som er garanteret af England, vil blive
behandlet af Sovjetunionen. Mon det Europa, England udleverer til Sovjetunionen, ikke
vil faa samme Skæbne?
Bilag 2. Van Wehrt: Hvorfor kom Krigen? Kbh. 1941. (S. 113).
Kun Problemet Danzig og Korridoren maatte endnu løses. Denne Grænsedragning
har af alle Versailles Uretfærdigheder altid været den, der blev mest uforbeholdent
anerkendt netop som Uret fra alle Sider. Derfor var der Haab om, at netop den en
skønne Dag vilde lade sig ophæve paa naturligste Maade, uden store Beslutninger og
Modstand. Og derfor har Føreren ikke forhastet sig med Løsningen af dette Problem.
Han har sluttet Venskab med Polen, har arbejdet for et godt Forhold til Nabostaten,
har, da Tiden endelig var inde, besluttet sig til store og smertelige Ofre fra Tysklands
Side og ventet lignende Ridderlighed fra Modparten.
Og nu maa han gennemleve denne Nats bitre Erkendelse, - nu maa han se den
Kendsgerning i Øjnene, at netop det mest absurde Misgreb fra Versailles skal styrte
hele hans taalmodigt opbyggede Værk i Grus. Det var ham altsaa ikke forundt at gaa
over i Historien som Fredens Forkæmper, - det har ikke været ham beskaaret at opnaa
det, som endnu ingen tysk Statsmand - overhovedet ingen Statsmand nogensinde
1) Ober-Kommando der Wehrmacht.

.

2) Hake var en Tid lang Leder af Ufa Film MS,
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havde opnaaet, - det, han havde kæmpet for: Englands uegennyttige Venskab paa
Basis af Ligeberettigelse.

samme (S. 116).
Bilag 3.
Om Aftenen den 1. September giver den franske Regering Ordre til Generalmobilisering. Krigsvognen er kørt frem.
Næste Dag, den 2. September, forsøger en Mand at standse den ved et Greb i
Hjulene: Mussolini føler sig for hos de tre implicerede Stormagter, om de vil gaa med
til Vaabenstilstand, Sammenkaldelse til Konference om tre Dage og en Løsning af det
tysk-polske Problem ad fredelig Forhandlings Vej. For sidste Gang vover Haabet sig
frem.
•
Rigsregeringen meddeler øjeblikkelig Rom sin Tilslutning til Forslaget. Den franske Regering holder en kort Raadslagning og afgiver ligeledes et positivt Svar. Haabet
vokser.
Om Eftermiddagen afgiver Lord Halifax i Overhuset Meddelelse om den britiske
Regerings Stillingtagen til Mussolinis Forslag. Meddelelsen begynder saaledes: ,,Den
britiske Regering ser sig ikke i Stand til .. ".
Il Duce's Fredsforslag strandede paa Englands Holdning.
Kl. 11,15 Formiddag den 3. September faar den tyske Charge d'Affaire i London,
Dr. Kordt, fra den britiske Udenrigsminister overrakt en Note, i hvis sidste Afsnit det
hedder: ,,Jeg har den Ære at underrette Dem om, at vore to Lande fra Dags Dato, Klokken 11 Formiddag, regnet befinder sig i Krigstilstand".
Lord Halifax ser sig ikke i Stand til at gaa ind paa Mussolinis Fredsforslag; han
har den Ære at erklære Krig.
Rigsregeringen svarer med en Note, der indeholder følgende Sætning: ,,Den britiske
Regering bærer saaledes Ansvaret for al den Nød og Elendighed, som er kommet og
vil komme over utallige Nationer!"
Thorvald Knudsen: Rusland og Europa. Kbh. 1942. (S. 182).
Bilag4.
Enhver, der har forstaaet de Vilkaar, som historisk og nutidigt har bestemt Forholdet mellem Vesterlandet og det russiske Verdensrige, vil føle det som en Befrielse,
at der har kunnet samles en europæisk Koalition, der er besluttet paa at føre Kampen
mod den nihilistiske Imperialisme ikke som en Forsvarskamp, men som en Angrebskrig. Kun dette er der Grund til at beklage, at ikke alle Vesterlandets Folk. har kunnet
samles om at føre denne Kamp til en sejrrig Afslutning. Det er Traditionerne fra Jacob
de la Gardies, Gustav Adolfs og Karl den XJJ's Dage, Angrebsaanden, Viljen til at bekræfte det vesterlandske Kulturfællesskab i verdenspolitisk Handling, Ønsket om at
sikre Europas Frihed og Fred, der er blevet levende i det Europa, der fører de haarde
Kampe paa Ruslands Jord. Denne vældige Strid lægger, for første Gang i et Tusindaar,
Grunden til et Østeuropa, der vil kunne bygges paa Vesterlandets menneskeværdige og
menneskeværnende Kulturtraditioner.
A. P. Laurie: Englands Politik efter Mødet i Miinchen Kbh. u. A. (S. 39).
Bilag 5.
Europas, Storbritanniens og det britiske Imperiums Folk maa vælge imellem Hitlers Politik, altsaa Freden, og Chamberlains Politik, som bliver drevet frem af Tyskland
fjendtligsindede Kræfter - altsaa Krigen.
Valutaen efter Krigen. (U. St. 1944) (S. 7 f og 13 f).
Bilag 6.
De Forenede Stater føler sig i Bevidstheden om deres Produktionsapparats tekniske Opbygning stærke nok til at løfte Arven som Verdens førende Industrimagt og
dermed fremtidigt at spille den Rolle, som i det 19de Aarhundrede spilledes af England. I Kraft af sit umaadelige Forspring med Hensyn til Industrialiseringen kunde
England dengang tillade sig at dyrke et forholdsvis liberalt Verdenshandelssystem, og
det samme mener Amerika fremtidigt at kunne, eftersom der efter amerikansk Opfattelse ingen som helst Fare bestaar for, at noget andet af Krigen haardt medtaget
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Land eller et af de mindre udviklede Lande skulde kunne indhente dets tekniske Forspring. Den Konkurrent, hvis økonomiske Magt man frygter mest, nemlig Tyskland,
haaber man at kunne sætte ud af Spillet ved at ødelægge dets Industri gennem Luftterroren ...... .
De, der erindrer Sammenbrudet af den i sin Tid saa betydelige Insull Koncerns
offentlige Forsyningsvirksomhed i det mellemste Vestamerika, ved, at det ikke er
Skaberne af saadanne Industriexpansioner, men derimod Folkets brede Masse, der
maa tage Smerten og miste, hvad det møjsommeligt har sparet sammen, og de Amerikanere, der ikke lever af Spe1.-ulationsgevinster, men af deres Hænders Arbejde, vil
rigtigt faa den fulde Vægt af det økonomiske Sammenbrud at føle. For dem vil den
triste Arbejdsløshedens og Løntrykkeriets Tid vende tilbage. Dette er de Maal, som
den amerikanske Soldat skal bløde for, og de Udsigter, som venter den, der er saa
heldig at komme helskindet hjem fra Krigen. . .....
Medens den engelske Soldat maa sætte Livet ind ved Fronten, drives det gamle
Børs-Spil fortsat hemningsløst i hans Hjemland, og med saadanne Skikke vil Angelsakserne aabenbart ogsaa lyksaliggøre den øvrige Verden. At det imidlertid ogsaa kan
gaa uden dem, blot Regeringen har den nødvendige, beslutsomme Vilje til at gribe
ind, viser de Forholdsregler, som Tyskland har truffet for at bremse SpekulationsSvingningerne paa Børsen under Krigen. Princippet i den Krigsøkonomiforordning,
der udsendtes i September 1939, altsaa kort efter Krigens Begyndelse, at ingen maatte
tjene paa Krigen, blev ogsaa anvendt overfor Børsen. Først blev de højere Indkomster
skaaret væk til Fordel for Staten, ligesom Aktionærernes og Arbejdsgivernes Gevinster ved en Dividendebegrænsning holdtes paa et sømmeligt Niveau. For Fuldstændighedens Skyld er der ydermere indført en Kontrol af Kursbevægelserne paa Børsen, saa
at ethvert Spekulationsjobberi er udelukket. Grundet paa saadanne Forholdsregler
behøvede man ikke at lukke de tyske Børser. Disse opfylder endda en vigtig Funktion som Institution for Rigets Krigsfinansiering. Og den tyske Frontsoldat kæmper
besjælet af Visheden om, at alle Befolkningslag i Hjemmet, Arbejdsgivere saavel som
Arbejdere, tager Del i hans Indsats og Ofre.
Bilag 7. Sult som Krigsvaaben. Kbh. u. A. (S. 16).
Hverl,en i Europa eller ude i Verden vil der mere være nogen, som ikke anerkender
den hpje Moral, der besjæler Tysklands Handlemaade i denne Krig. Mellem denne
Erkendelse og Nutiden med dens Møje og vanskelige Opgaver ligger ene og alene
Sejren, der forlængst ikke mere er Tysklands Sejr, men vil blive hele Europas Sejr!
Paa samme Maade som hele Europa forsv(J/l'er sin Kult?.11r mod de bolchevikiske Horder,
medens England bortsjakrer Europa til Bolchevismen, saaledes vil en skpnne Dag
Europa være stolt af i Fællesskab at have vundet hint store Slag, der vil indgaa
i Historien som
det europæiske Produktionsslag!
Bilag 8. Hvem kastede den første Bombe. (Trykt i Tyskland 1943) (S. 78).
Tyskland, den tyske Regering og det tyske Folk er sig deres Humanitet og kulturelle Ansvar bevidst. Adolf Hitler har som det tyske Folks Fører lige fra den Dag,
da han overtog Magten, fordømt Bombekrigen mod Civilbefolkningen og har gjort
alt for at undgaa den. De britiske Bomber har indledet den allierede Luftterror mod
Civilbefolkningen og danner Udgangspunktet for Anklagen mod Churchill og de Medlemmer af den britiske Regering, som er ansvarlig for Bombeterroren. Historiens
Dom vil derfor evigt tillægge Storbritannien Skylden for Luftkrigen mod Civilbefolkningen.
Bilag 9, Europas Børn anklager, (Trykt i Tyskland 1943) (S. 7).
Churchill har maattet indrømme, at de store U-Baads-Bunkere ikke er blevet
ødelagt, fordi intet Bombardement har været i Stand til at gøre dem noget, men til
Gengæld har hans Bombemaskiner Ødelagt gamle Byer 1ned uerstattelige Kulturværdier,
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og Amerikanerne, der uden nogen som helst gyldig Grund har overfaldet Europa som
Vilde, der gaar Amok, har en satanisk Glæde af at være med til disse Ødelæggelser
samme (S. 19).

Bilag 10.

Medens den tyske Offentlighed stadig kun har opfattet Luftangrebene mod England som en militær Nødvendighed, kunde .den engelske Presse ikke kraftigt nok give
Udtryk for sin Tilfredshed med Ødelæggelsen af tyske Beboelseskvarterer, Kulturmindesmærker og Skoler og fremfor alt med den tyske Befolknings Tab. Den ansporede
RAF til stadig at skærpe denne Luftterror, som man troede vilde frembringe en afgørende demoraliserende Virkning. Den 3. Marts sagde London Radio ganske aabent, at
man kunde glæde sig over, ,,at Mænd, Kvinder og Børn tvinges til at lide saa frygteligt".
samme (S. 20 f).

Bilag 11.

Men Europas Nationer stiller sig selv det Spørgsmaal: Hvad kan man vente sig
af de Magter, der fører deres Krig fortrinsvis ved Hjælp af Mord paa Værgeløse? ....
Thi· Briterne og Amerikanerne vil ikke have stærke og selvbevidste Nationer i Europa.
I deres Verdensplan er der kun Plads for de Nationer, der er nedbrudt fysisk og
psykisk og modne til fuldkommen at beherskes af Plutokratierne og Bolchevismen.
Bombeangrebene har ikke mindst det Formaal at forberede en saadan Nedbrydning.
samme (S. 22).

Bilag 12.

. . . . . . Europas Bprn, der nu er Churchills og Roosevelts Yndlings-Bombemaal,
vilde dermed blive viljeløse Kulier i den nye Verden af i Morgen. Intet Folk paa Kontinentet skal bilde sig ind, at det bliver "frit" nogensinde, hvis Aksen bukker under.
For hvem skulde beskytte dem mod Bolchevismen og Dollars-Imperialismen, naar
Europas Kulturlande laa afmægtige hen ?
Bilag 13.
samme (S. 28---80).
At rive Hjertet ud paa Europa, ødelægge dets Liv og tilintetgøre dets Traditioner,
gøre dets Folk afhængige af Washingtons og Moskvas Vilkaarlighed, forsaavidt man
ikke truer dem med fuldstændig Ødelæggelse, det er det fælles Maal for den Koalition,
hvis Kamp retter sig imod Europa og har lært det Nødvendigheden af en Solidaritet,
der alene kan garantere dets Eksistens i Ære og Frihed. . . . . . . De Bomber, som myrder vore Børn, er for os kun Symbolet paa en Ødelæggelsesvilje, der kun kan brydes
af en stærk Vilje til at forsvare vor Frihed og vor Ret.
Vi fører ikke denne Kamp kun for det Slægtled, som den blev paatvunget, men
endnu mere for en lykkelig Fremtid for vore Bprn og Bprnebprn. . .....
Vi maa ikke udlevere dem til Vilkaarligheden hos en umættelig Højfinans, som vil
gØre Europa til en Koloni, eller til det bolchevikiske Mordvanvid, hint frygtelige System, som allerede Sovjetunionen har gjort Børnene til glædesløse Oldinge og sjælløse
Robotter, i hvem enhver ædel menneskelig Følelse er blevet kvalt, og som vokser op
i en sjælløs Materialismes isnende Kulde.
Et enigt og stærkt Europa kan byde sine Børn det, der gør Livet værd at leve et Hjem, en Hjemstavn, Mulighederne for at udvikle deres Evner og se frem til en
betrygget Fremtid. Derfor fortsætter Krigen den Udvikling, den har taget fra den
Dag, da England slap den løs for at forhindre den tyske By Danzig i at slutte sig
til Fædrelandet.
Udateret Skrivelse (1941) (Original i Det kgl. Bibliotek).
Bilag 14.
Vertraulich
Die Kultur- und Informationsabteilung
beim
Bevollmiichtigten des Deutschen Reiches
iiberreicht diese Schrift ais Werbeexemplar mit dem ausdriicklichen Hinweis darauf,
dass sie im Buchhandel kliuflich zu erwerben ist.
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Es wird gebeten, die Broschiire lediglich als deutscherseits zu begriissende Veroffentlichung des Verlages zu bezeichnen und jede Bezugnahme auf den Deutschen
Informationsdienst zu vermeiden.
Bilag 15. Det nye Tyskland i Kendsgerninger og Tal. Udgivet af Dr. rer. pol. Wilhelm Bauer
og Dr. phil., Dr. jur. Peter Dehen. Forordet er skrevet af Generaldirektør P. Knutzen,
Formanden for den Dansk-tyske Forening. Afsluttet i Sommeren 1941. (Berlin).
Forord.
Det er nødvendigt for Forstaaelse og godt Samarbejde mellem Tyskland og Danmark, at Befolkningen i begge Lande erhverver sig Kendskab til Forholdene i Nabolandet. Det foreliggende Værk "Kendsgerninger og Tal om Tyskland" giver paa klar og
nøgtern Maade en Række a!mene Oplysninger om Tyskland og vil derfor kunne bidrage
til Oplysning og Udryddelse af Misforstaaelser i den danske Befolkning.
København i August 1941.
P. Knut zen,
Generaldirektør,
Formand for Den Dansk-tyske Forening.

Bilag 16. Dr. Landfried: Danmarks økonomiske Stilling i det nye Europa.
(Kbh. 1941). (S. 27-29).
Den mest effektive Støtte kunde Tyskland yde det danske Landbrug. Vi har overtaget hele Overskuddet af Landbrugsprodukter til Priser, der laa meget højere end
dem, den danske Landmand hidtil havde kunnet opnaa.
Vi er her gaaet ud fra Princippet om tilstrækkelige og stabile Priser, som vi gennem flere Aar har anvendt i vort eget Land til Gunst for vort Landbrug. Tyskland
havde ligesaa godt kunnet udnytte det danske Landbrugs Nødsituation til yderligere
at trykke Priserne, hvilket vilde have været i Overensstemmelse med de liberalistiske
Principper, tilmed da store Indførselsmuligheder fra det sydøstlige Europa stod aabne
for os og i stigende Grad staar aabne for os. Men dette vilde være i Modstrid med det
nationalsocialistiske Tysklands Grundindstilling. Vi ønsker at pleje et Handelssamkvem
med vore Handelspartnere, der bygger paa Grundlag af gensidig Agtelse og en Tagen
og Given, der er i begges Interesse.
Foruden Landbrugsprodukterne har vi ogsaa for en betydelig Sum været Købere
af Industriprodukter, saaledes at Værdien af den samlede danske Udførsel i det forløbne Aar kun har været lidt forringet. Og Danmark har atter en Gang kunnet slutte
med en aktiv Handelsbalance. Jeg ved, at dette Overskud i Øjeblikket kun til en vis
Grad lader sig realisere. Jeg ved ogsaa, at man gør sig Bekymringer herover i Danmark. Men vi er dog ikke Skyld i denne Tvangssituation, for vi har ikke opfundet
Hungerblokaden, og at vi værger os imod endnu engang at blive udhungret af England, det er rimeligt og vor gode Ret! !øvrigt vil Danmarks Tilgodehavender frembyde en højst velkommen Mulighed for efter Krigen atter hurtigt at normalisere sine
økonomiske Forhold. Et Tilgodehavende i Berlin vil efter Krigen kunne realiseres
hvorsomhelst, ikke blot i Europa, men i hele Verden.
Omvæltningerne i Danmarks pkonomiske Forho/,d finder Sted midt i en Brydningstid mellem Folkene. Men saa meget staar allerede i Dag fast: England kan aldrig
mere indtage sin gamle Stilling i Danmarks Økonomi. Danmark maa vende sig til
Europas Kontinent som dets naturlige Afsætningsmarked, det vil her finde sin Regning,
uden i Nødstider at blive stillet overfor lignende Vanskeligheder som under den nuværende Krig.
Bilag 17.samme (S. 30).
I et fredeligt Europa og under en nyordnet Verdensøkonomi behøver den danske
Industri heller ikke at bekymre sig om Afsætningsmuligheder for dens Kvalitetsvarer.
Et snævert Samarbejde med Tysklands og den kontinentaleuropæiske Økonomi vil
frembyde saa store og stabile Afsætningsmuligheder for hele det danske Erhvervsliv,
at ikke mindst Industrien vil kunne drage Nytte deraf.
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Efter denne Krig - derpaa kan De være sikker - vil følge et økonomisk Opsving,
som vil være uden Lige i Historien. Ikke Egennytte, egoistisk Magtbegær og forbryderisk Hævnlyst vil, som engang i Versailles, staa Fadder til den kommende Fred! Alle
angelsaksiske Rænker til Trods, vil der ud af denne Folkenes Kamp opstaa en ny
Tidsalder og et uforstyrreligt økonomisk Fællesskab paa det europæiske Kontinent
grundet paa Agtelse for Folkenes sande nationale og sociale Interesser.

Bilag 18.
Gudmund Hatt: Danmarks rumpolitiske Stilling i det nye Europa.
Kbh. u. A. (S. 6 f).
Ligegyldigt hvilket Udfald den nuværende Verdenskrig vil faa, maa Herredpmmet
i Østerspomraadet ogsaa efter denne Krig hævdes ved Hjælp af Landmagt og Luftstyrker. Tyskland og Rusland maa derfor blive de afgprende Faktorer for Østerspomraadet og dermed ogsaa for Nordens politiske Fremtid.
Et tysk Nederlag i den nuværende Krig vilde f01·modentlig medfpre Europas
Deling i en russisk og en angelsachsisk Interessesfære. Men den angelsachsiske Interessesfære vilde næppe blive synderlig holdbar overfor et voksende Rusland, der ikke
mere hindredes af nogen stærk europæisk Fastlandsmagt i sin Fremtrængen mod
Havet. Det synes indlysende, at en Tilintetgprelse af Tyskland som Magtfaktor maatte
betyde russisk Herredprnme i Østerspen og Norden. Angelsachserne og deres Spmagt
vilde i hvert Fald ikke kunne hindre en saadan Udvikling, der110m Tyskland var borte.
Saaledes er Nordens og dermed Danmarks Skæbne npje knyttet til Tysklands.
Tysklands Ulykke vil drage Nordens efter sig. Tysklands Sejr vil afværge den russiske Fare fra Europa - og mi,liggpre Dannelsen af et enigt Europa.
Men ganske vist kræves der mere end militære Sejre for at tilvejebringe en frugt..
bar Harmoni af Europas mangfoldige og ofte stridende Kræfter.
Dersom det nye Europa skal blive en Succes, maa de enkelte Nationer fple sig som
aktive Parthavere.
National Undertrykkelse lykkes vanskeligere i Europa end i nogen anden Del af
Verden; og vor V,e rdensdels kulturelle Overlegenhed hænger sammen med Nationernes
stærke Selvhævdelse og frie Selvudfoldelse. Den tyske Førers dybe Forstaae}se af den
nationale Selvhævdelses Livsværdi er en af de vigtigste Forudsætninger for Dannelsen
af et frugtbart europæisk Fællesskab.

r

Bilag 19.
Carl Rasmussen: Den store Kamp. Et Bidrag til en retfærdig Bedømmelse.
(Hobro 1941). (S. 281-85).
Den store Kamp og Danmarks Stilling.
Nu raser Krigen over den ganske Jord. Det er vanskeligt at finde en Plet paa
Kortet, som ikke er med i det store Opgør. Krigen er i Dag mere omfattende end
Verdenskrigen. Alle fem Verdensdele er med, 1 Europa er kun Sverige, Schweiz, Spanien
og Portugal udenfor, og de to sidstnævnte Lande kan vanskeligt undgaa Indblanding,
mens Sverige og Schweiz antagelig har en Chance for at gaa fri. Ogsaa de vil imidlertid
komme til at tage Stilling til Spørgsmaalet om, hvorledes det nye Europa skal være.
Skal England fortsat have Lov til at herske ved at spille de forskellige Lande ud mod
hinanden, saaledes som det har gjort i Aarhundreder? Eller skal de europæiske Fastlandsmagter opbygge et nyt Europa under Tysklands Førerskab, et europæisk Storrum
eller noget i Retning af Europas forenede Stater?
Skal der foretages en ny og mere retfærdig Fordeling af Verdens Goder til Gavn
for de arbejdende og producerende Folk eller skal den engelsk-amerikanske Magt befæstes adskillige Aarhundreder frem i Tiden, medens Bolschevismen breder sig over
stadig større Omraader?
Det er det store Spørgsmaal, som nu er til Drøftelse, og som ogsaa vi er interesseret i.
Hvis Trekløveret Churchill-Roosevelt-Stalin vinder Krigen, vil der komme en Fred,
som stiller Versailles i Skygge. England kan ikke løbe Risikoen en Gang til, og derfor
vil man kræve Carthago ødelagt. Og Bolschevikerne vil vide at forlange deres Indsats

954

AFSNIT

G

betalt. Finland og maaske hele Norden saavel som Balkan og Dardanellerne vil være
deres Bytte; Stalin har jo allerede rejst sit Krav, og baade Chuxchill og Roosevelt har
godkendt det.
Alene derfor buxde Danmarks Stilling være givet.
Og en Ting til maa vi huske: Vi grænser op til Tyskland. Vort Land kan ikke flyttes
derfra, og vor Skæbne vil altid være knyttet til det tyske Rige. Har Tyskland gode
Kaar, vil vi ogsaa faa det. Gaar det Tyskland daarligt, vil vi ogsaa være ilde stillet.
Grønland, Island og Færøerne har vi mistet. Tror nogen, at vi faar disse Omraader
tilbage, hvis ikke Hitler skaffer os dem?
Vi ønsker kun at være neutrale, siges der. Men Neutralitet eksisterer i Virkeligheden
ikke. Det Begreb er kun maskeret Engelskvenlighed. I den Verden, vi lever i, forlanges
der klare, rene Standpunkter. Vi har sovet Tornerosesøvn gennem mange Aar, men
nu maa Danmark til at vaagne op og tage sin Stilling og sit Ansvar. Danmark er
nok et lille Land, men Danskerne er et dygtigt Folk, som ikke behøver at snige sig
rundt og gøre Undskyldninger, fordi vi er her. Vi er ikke saa smaa og saa betydningsløse, som vi selv gør os til. Forhen har Danmark kunnet føre en aktiv Udenrigspolitik
og har spillet sin Rolle i Menneskehedens Udviklings Historie. Det maa vi til at
gøre igen, hvis vi ikke skal gaa til Grunde som Folk.
Vi skal lære at blive os selv bevidst og vise andre Folk, at vi er parat til at tage
det Ansvar, der hviler paa os. Danmark skal vise sin Villie til Livet og gøre det
klart for alle, at vi vil tage vor Del af Arbejdet med at opbygge det nye Euxopa,
som skal opstaa af det store Ragnarok.
Frivilligt og af egen Tilskyndelse skal vi gøre det. Ikke med tvungen Frivillighed,
thi det er intet værd.
Vort Folk har altid kunnet klare sig i den frie Konkurrence. Derfor vil et europæisk
Storrum uden Toldgrænser og Restriktioner være Bor~en for, at Danmark og det danske Folk kan gaa lyse og lykkelige Tider i Møde.

Bilag 20. Tysk Propagandaartikel: ,,Hvem er Sabotørerne?"
Gennem Ritzau's Bureau har vi modtaget følgende:
Selv Mennesker med udpræget tyske Antipathier begynder i den senere Tid at ytre
Betænkeligheder over Sabotagens Former. De skal vel vogte sig for at udtale dem
offentligt, - dels maa de jo frygte for at blive overfaldet, maaske myrdet ved første
Lejlighed, dels vil man ikke støde an i sin "Kreds" ved at have en Særmening. Det er
jo desværre blevet saaledes i vort Land, at man ikke længere i Ro kan høre paa anderledes-tænkende, - det, vi før satte en Ære i og ansaa for noget særlig danskt. Maalet
- Danmarks genvundne Frihed - er det Givne, men medens det for et halvt Aar
siden i alle toneangivende Kredse var besluttet, at Demokratiet (d. v. s. Regeringen og
Rigsdagen, valgt af Folkets Flertal) nok skulde vide at bære Danmark gennem Krisen, og enhver, der vovede at mene, at en Forenkling af Regeringsmagten (saaledes som
den som midlertidig Foranstaltning er indført i alle krigsførende Lande under Krigstilstanden) vilde være en naturlig Foranstaltning, blev erklæret for Landsforræder, er det nu blevet Mode at nikke bifaldende eller opgivende overfor alle de Handlinger,
som under Navnet "Sabotage" foretages af en lille anonym Kreds, som paatværs af
alt, hvad Kongen, Regeringen og Rigsdagen har kæmpet for, - søger at naa "Maalet"
ved vilkaarlige Voldshandlinger. Skønt det er i direkte Modstrid med den Kærlighedserklæring til de demokratiske Regeringsformer, som det danske Vælgerfolk for blot
et halvt Aar siden afgav i enestaaende Samdrægtighed! Vi regeres nu, d. v. s. Folkets
Skæbne Dag for Dag, og maaske hele dets Fremtid afgøres af de Luner og Indfald,
der behersker et lillebitte Mindretal, en selvbestaltet og anonym "Velfærds"komite, der
ikke spreder Velfærd, men Bomber, Død, Sorg og Elendighed! Og nu, som for et halvt
Aar siden, er det i store Kredse ( og især i de samme Kredse, som dengang var af
den modsatte Mening) forbudt at ytre nogen Tvivl om, at dette Midde! nu er det
eneste saliggørende.
Og dog melder Tvivlen sig Mand og Mand imellem. At Herr Christmas Møller, der
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har forladt sit Land i Skæbnens Stund for at træde i fremmed Tjeneste og paa Rekordtid er svinget fra fanatisk Anti-Kommunisme til Kommunisme, - i Radioen bedyrer,
at hvis vi ikke selv "gør det" (kaster Bomber), saa gør Englænderne det, - virker
ikke helt overbevisende, naar man samtidig erfarer, at Toulon, som noget nær er den
By i Europa, hvor der er øvet mest Sabotage, er blevet gennembombet: fem H1mdrede
Præmiesabotagetilhængere dræbt, - af engelske og amerikanske Bomber!
Der er da ogsaa Mennesker, der mener, at hele Sabotage-Spørgsmaalet ligger
anderledes. Danmarks Hoved"industri" hedder Agerbrug, og hvis man skal udelukke,
at dens Resultater kommer Tyskland til Gode, maa man lægge hver Lade, Kostald,
Grisesti og Ager Landet over øde, hvilket vil koste mere end Tusinde Gigant-Bombardementer af Hamborg eller Berlin. Og saa er Hamborg og Berlin vigtigere! Vor
øvrige Industri ligger endnu mere spredt, og fra Luften at ramme disse "Knappenaale" i "Høstakken" Danmark vil være endnu vanskeligere og eventuelt skabe Animositet i Befolkningen. Men selvfølgelig vil England gerne have, at Tyskland ogsaa
berøves sin Andel af disse Knappenaale. Derfor har man Herr Christmas Møller til at
opfordre til at gøre det, som ellers ikke vilde blive gjort. Og nogle af de naiveste
lader sig forlede, andre slutter sig til af andre Grunde. Herom senere.
Der er ogsaa Uenighed om, hvorvidt Sabotagen er et synderligt effektivt Kampmiddel. Den har anrettet betydelig Skade, men kun en lille Procentdel af denne Skade,
fra 3-5 %, kan komme til at berøre Tyskland. !alt anslaas Skaden til 185 Millioner.
At genopbygge det ødelagte i Dag vil dog snarere komme til at koste 500 Millioner,
og det vilde det koste os, Danmark. Størstedelen kan imidlertid ikke erstattes nu. Forsikringssummen for en større Gaard dækker kun "Genopbygningen" af en Stald. De
95 % af Varerne mister vi, Danskerne. Hvordan kan det skade den tyske Værnemagt, at der afbrændes et Lager af Damefodtøj, spørger Damerne. Er det ikke paafaldende, at Arbejdsløsheden ikke stiger? spørger de Beskæftigelsesinteresserede, der lægges dog store Virksomheder øde. Nej, det er ikke saa mærkeligt. De "Arbejdsløse" fortsætter nemlig Arbejdet (hvad enten det var til Fordel for den tyske Værnemagt eller ej) - andetsteds, om ikke i Danmark, saa i Tyskland! Endelig koster
Sabotagen Menneskeliv. Men hidtil flere danske end tyske. Er det ikke en lidt akavet
Maade at skade Tyskerne paa?
Nej, Tvivlen om Sabotagens Formaalstjenlighed melder sig paa mange Maader.
Men selv de, der er enige om, at det er "Den Vej, vi skal", tvivler paa, at Tidspunktet
er rigtigt valgt. ,,Sabotagen"s Tilhængere mener, at Krigen er forbi om 14 Dage, en
Maaned, højst et halvt Aar. Den engelske og amerikanske Regering tror, at den vil
vare et, to eller tre Aar endnu. Hvem ved mon mest om det? Skulde den engelske
Regering virkelig være daarligere underrettet end de hjemlige Kandestøbere? Og
hvis den nu alligevel har Ret - hvad er der saa tilbage af danske Værdier og dansk
Liv, hvis den nuværende Form for Borgerkrig og "Krig" herhjemme fortsætter saa
længe?
Men lad saa Sabotagen være det rette Middel, og lad være, at Øjeblikket er inde til
at bringe det i Anvendelse. Eet bliver flere og flere enige om, og det er, at Vaabnene
er faldet i gale Hænde1·! Naar bevæbnede og maskerede Mænd (i det snart kendte
"Sabotør"-Udstyr, sort eller hvid Maske o. s. v.) bryder ind i en Tobaksforretning for
at røve Cigaretter, paa et Apothek for at faa kostbare Stimulanser, til en fredelig
Forvalter for at røve et større Pengebeløb - saa ved vi Besked. De paagrebne "Nationalhelte"s Generalieblade fortæller ogsaa en Del. Naar man "saaer" Sprængstoffer og
Vaaben ned fra Himlen eller smugler dem ind i Landet, bliver det ganske tilfældigt,
hvem der faar dem i Hænde. Eller rettere, det er ikke tilfældigt, at det i overvejende
Grad bliver forvirrede og forbryderiske Individer. Det er muligt, at en eller anden ung
Student render rundt og vigter sig med en Revolver, men det er givet, at hele Underverdenen er ved at blive bevæbnet. Samtidigt florerer Angiveriet til begge Sider. Lyssky
Blades ansvarsløse Sladder støtter det. Personlige Uvenner, forretningsmæssige Konkurrenter, Rivaler udpeges overfor det ene Parti som tilhørende Modpartiet, i Haabet om at de kan blive skaffet af Vejen. Betjente overrumples og aner ikke, om de
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staar overfor den ene eller anden (eller den tredie) Gruppe, overfor Idealister eller
Forbrydere. Før vidste man Forskel.
Og her er vi ved Kærnen i den nuværende Krise. Spprgsmaalet: ,,Hvem er Sabotprerne" kan af gode Grunde ikke besvares. Men at de godtroende iblandt dem har
trukket det korteste Straa, er nu indlysende for enhver. Det er Forbryderne, der profiterer af Situationen. At være klækkeligt betalt til Gengæld fur et Mord paa en Landsmand er ikke ilde, naar man samtidig kan gælde for en stor Patriot! Den sidste konservative Blodsdraabe i Christmas Møller vilde gyse, hvis han saa sine Tilhængere. Er
der ikke Lejlighed til et patrotisk Mord, saa tager man Chancen for et gement Røveri.
Pengene og Vaabnene glider jævnt ned i Forbrydernes Lommer. Det er ikke "det tyske
Sammenbrud", der forberedes (for dersom det kommer, skyldes det nok mægtigere Begivenheder), det er maaske kun et Mindretal, som tænker paa Organisationen af "det
røde Oprør". Nej, det er ganske simpelt "den store Plyndring", som modnes, Underverdenens evige Drøm. Kommer denne Time, vil den finde et totalt afvæbnet Borgerskab kontra sværtbevæbnede Banditter. Allerede nu hører Chicago-Gangster-Stil til
Dagens Orden. Der er kun eet, der kan hindre Katastrofen: Uden at skele til højre
eller venstre, til England, Tyskland eller Moskva, maa vi alle mødes i Kravet om igen
at leve i et civiliseret Samfund, hvor Sladder ikke taales i godt Selskab, hvor Menneskeære, Menneskeliv og Ejendom respekteres. Politiet risikerer snart at blive fejet til
Side af andre Magter og blive arbejdsløs, hvis det ikke løser sin Opgave, som ene er
den: at være Politi, hvilket betyder Beskyttelse, og andre maa hjælpe det ved at tilsige
det vor vor absolutte Sympati, dersom det blot trofast holder sig til denne sin Opgave.
Politiet skal ikke drive Udenrigspolitik, men fange og straffe Lovbrydere. Om de saa
skal have Helgenglorie, Heltekrans eller Brændemærke, maa deres Gerninger, Loven og
Historien afgøre.
Alte1·.
Fortroligt.
Privat for Redaktionerne.
Ovenstaaende Artikel skal Fredag den 10. December bringes uforkortet i samtlige
Dagblade med Undtagelse af de københavnske Middags- og Aftenblade. Manchetten
skal være som angivet, Hovedoverskriften ligeledes, og denne skal være mindst 2-spaltet. Underrubrikker og Mellemrubrikker kan indsættes i Overensstemmelse med Tekstens Indhold.
Censuren, 7. December 1943.
(Cit. R.B.).
Bilag 21. Ejnar Krenchel: Sabotage. 4 Taler holdt i den danske Radio den 12" 19., 26. September
og 3. Oktober 1943. Kbh. 1943.
12. September 1943.
Tyskerne er ikke elskede her i Landet. Og de ved det selv. Men SpØrgsmaalet er
ikke, hvilke Fplelser vi nærer overfor de tyske Tropper, men udelukkende dette ene:
Er det kloat at fortsætte med Sabotagen? ..... .
Mon dog ikke Fornuften skulde være ved at sejre. Er det ikke ogsaa paa Tide,
at de Mennesker, der med stigende Bekymring ser Resultaterne af al denne misforstaaede Fanatisme, tager til Orde overfor dem, der endnu smiler og glæder sig, naar
den ene Bygning ryger i Luften efter den anden. Var det ikke paa Tide at pege paa,
at Besættelsestropperne har saa uendelig let ved at forlange, at en Skole bliver ryddet,
saa Hundreder af Drenge og Piger maa spge ind i nye overfyldte Lokaler, fordi der er
blevet lavet Sab-otage i en Bygning, de fr01nmede Tropper havde taget i Besiddelse.
Er det ikke p a a Tide, Folk kommer til at forstaa, at Kravene om Leverancer .
vil ramme os haardere og lwardere, jo mere vi selv f aar pdelagt. Gid det dog kunde
gaa op for Folk, a fJ S a b o t ag en kun k an g p r e o s s e l v f a t tig e re.
Sprænges en Virksomhed, der Mbejder for tyske Interesser, maa andre tage Affære.
Og sætter vi os selv ude af Stand til at levere, bliver der lu k k e t af f o r R a a s t o f fer o g F æ r d i g v ar er, s o m D an ni ar k o v e r ko v e d e t i k k e k an
undvære.
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19. September 1943.
. . . . . . Vi eksvorterer til Tyskland og faar Varer til Gengæld, vi overhovedet ikke
kan iindvære. Altsammen efter Regler npje fastsat gennem det danske Udenrigs,,ninisteriwm. Vi faar Koks, Kiil og Briinkul. Hvorfor fortæller Rygtesmedene ikke, at de
danske Pillekoks gaar til Berlin? Vi fawr Celuld og færdige Tekstilvarer, Danmark
er det eneste Land vaa Kontinentet, der ikke lwtr Tpjrationering. Vi fawr Fwrve og
Garvestoffer, flere Tons Olie og Benzin hver Maaned til Industrien, der ellers 71taatte
standse med det swmme.
Der er ikke noget at v.ære taknemmelig for. Besættelsen tynger haardt paa det
danske Sunnfund, det skal iklce nægtes. Men der er Raavarer, vi overhovedet ikke kan
undvære, hvis vi skal eksistetre.
26. September 1943.
Lad mig sige det saa tydeligt, at det ikke bliver misforstaaet: ,,Det er iklce min
Opgave at optræde som Tyskernes Defensor. Det er den danske Industri, jeg forsvarer.
Jeg kæmper for Bevarelsen af danske Værdier og danske Interesser, som Sabotørerne
vil hærge med Baal og Brand. Lad Tyskerne svare for sig selv. Forøvrigt gaar jeg
ud fra, at Tyskerne ganske simpelt vil sige saadan: ,,Sabotagen er en fjendtlig Handling rettet direkte mod den tyske Værnemagt efter Opfordring af Tysklands Fjender.
Følgelig er det Værnemagtens Opgave at slaa den ned som alle fjendtlige Demonstrationer, Overfald paa tyske Soldater og lignende."
. . . . Men hvad mener De om et Sabotagehærværk, der foregik her i Kpbenhavn Lørdag den 11. Sept. 1943 ved 7-Tiden om Aftenen med det Resultat, at en Fabrik
blev delvis Ødelagt, at Ruderne blev sprængt i alle Lejligheder i Nærheden, saa 18
Mennesker blev saaret, og en gam71iel Arbejderhustru fik pdelagt sit hpjre Øje for
Livstid. Jeg har været ude at betragte Fabrikken. Direktøren viste mig om. Den Bandit,
der havde udført denne Skændselsgerning, havde kastet Bomben ude fra den aabne
Gade ind gennem et af de store Fabriksvinduer. En Sabotagevagt hørte, at Ruden
blev knaldet, lØb ud paa Gaden for at se, hvad der var sket, drejede Hovedet til Siden
for at se efter, hvor Forbryderen var blevet af. Denne lille Hoveddrejning blev hans
Redning. Der lØd et Brag, da Bomben eksploderede derinde. En kæmpemæssig Rude
blev sprængt. Baade Ranmne og Tusinder af Glasskaar flpj over den 15 Meter brede
Gade og ind genne1n Vinduerne i det store Beboelseshus paa den anden Side. Sabotagevagten slap fra denne frygtelige Katastrofe med at faa flænget hele den ene Side af
Ansigtet fra Pande til Hage og faa Nakkesenen skaaret over. Jeg aflagde Besøg
i en af Lejlighederne overfor. En gammel Aldersrentenyder tog imod mig. Han viste
mig, hvordan Glasskaarene havde boret sig ind i Tapetet helt oppe under Loftet. Hans
Rullegardiner var blevet slængt ned paa Gulvet. Hver eneste Rude blev knust. Fabriksrudernes Stumper og Splinter havde røget som Pile omkring dem. Hans Hustru - en
gammel Bedstemoder - var lige kommet ind i Stuen fra Køkkenet, hvor hun havde
bagt Pandekager til Børn og Børnebørn. Hun fik højre Øje læderet og blev hentet i
Ambulancen sammen med sin Datter. Hun ligger i dette Øjeblik paa Hospitalet endnu
og mister rimeligvis Synet paa det ene Øje. Datteren nøjedes med at faa flænget
Hagen. Et Glasskaar borede sig ind i Kinden, et Par Milimeter under højre Øje. Aldeles
instinktmæssig havde hun drejet sig en Smule og dækket for et 10-Maaneders Barn,
som hun bar paa Armen. Er det den Slags nationale Heltegerninger, der skal til, for
at Danmark kan skabe Respekt om sit Navn og blive berømmet af Hr. Christmas Møller i Londons Radio?
...... Her trænger til et kæmpemæssigt Oplysningsarbejde (derfor taler jeg i
Radioen nu). Staten maa sætte ind, Industriraadet maa udsende populære Pjecer.
Biografteatrene maa arbejde med, Pressen skal have Mælet igen. Politiet maa sætte
alle Hensyn til Po-piilariteten til Side og gaa paa med swmnne geniale Dygtighed, som
naar det drejer sig om Mord, Vold og Rpverier. Hele Sabotagevagtsystemet maa omorganiseres. I Øjeblikket er det noget af en Karrikatwr. Men vi skal hell611" ikke glemme Præstens Ord: Baggrunden for hele denne Stemning er Had og Forbitrelse, der
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udgpr Jordbunden for Rygte1·, Sladder og Trangen til at opleve spændende Filmsdramaer. - Vi maa regne med Kendsgerningerne, som de er, og taale Besættelsen et
Stykk6 Tid endnu. Men Grundlaget for de dybeste Misstemninger maa ryddes af Vejen.
Begge Patrter maa lære at forstaa hinanden.
Jeg vil sige til jer Tyskere: Den danske Befolkning er ikke noget Revolutionsfolk.
Jeg ved godt, der vatr kommet et Tidspunkt, da Gaden begyndte paa taabelige Demonstrafnoner over/or de tyske V aaben. Til Gengæld foregik der Ting her i Landet, som
vi vil have vanskeligt ved at glem'flte, den Gang da det tyske Militær viste Tænder i
Dagene omkring den 29. August. Hvis nogen tror, at man i det, lange Lpb ved Haardhed
kommer en Centi11ieter ud af Stedet ?ned den danske Befolkning, saa kender man ikloe
den nationale Stolthed h<Yr i Landet. Vi lader os aldlrig knække. Jeg vil stadig hævde,
med det gode kan man naa langt. Lad os prpve O'flt vi kan mpdes i Forstaaelse den
sidste Tid, Krigen vatrer ved. Lad Undtagelsestilstanden blive ophævet saa hurtigt, det
overhovedet kan lade sig gpre. Personlig vil jeg sige, at alle de Mennesker, der har
haanet 'fltig, truet mig, modarbejdet mig, naar jeg prpvede at rejse en Folkestemning
mod den f01·dpmte Sabotage - alle disse Mennesker, og de, der hjalp ,nig og var
enige med mig - de er mine Landsmænd alleswnmen. Og jeg holder af dem, fordi de
i Virkeligheden lider, ligesom jeg selv. Een Ting forener os allesammen - en Fæd'T"elandskærlighed, som ingen skal berpve os, og vi ser et Symbol i vor gamle Konge,
der hatr manet os til Alv01· og Værdighed i denne flrykkende Tid. I Dag fejrer Kongen
sin Fpdselsdag i dybeste Stilhed. Kongen sidder med bpjet Hoved og tænker paa,
hvorfor vi hatr glemt hans Ord.
Vi hilser Dem, Deres Majestæt, Danmark vil igen samles om sin Konge.
3. Oktober 1943.

Ligegyldigt, hvad der skiller os ad - ganske uden Hensyn til vor Protest mod
Besættelsen og dens Fplger - her er e t Om r a ad e, hvor Danmark og
Ty s k land har f æ l l e s In t er e s s e r. Det danske Produktionsapparat maa
værnes mod alle Angreb. Jeg ved, man vil sige til mig, som mange allerede har skrevet:
,,Tror De da, 11wm. kan skære alle F p le l ser væk?" Nej, det behpver vi heller ikke.
Danmarks store Digter H. C. And<Yrsen hatr skænket os en Eventyrfigur: Snedronningen, der sad midt i den tomme, uendelige Snesal ved den fq•osne Sp, der vatr revnet i
vusinde Stykker. Hun sagde: ,,at hun saa i Forstandens Isspejl, og at det var det
eneste og bedste i denne Verden. Og den lille Dreng gik omkring hende og lagde Figu,.
rer, de allerkunstigste, det var Forstands-Isspillet, for hans Øjne vatr Figure1-ne
ganske udmærkede . . . . . . d e t g j o r d e d e t G l a s k o r n, d e r s a d h a m i
Øjet". B aade Hjø?'tet og Synet er siindt hos det danske Folk.
Maaske sidder der en Stu'lltp af Troldespejlet Hadets is ko l de Trolde spejl - der gik i tusind Stump<Yr ved den store Katastrofe og borede sig ind i os.
En Dag vil vi alle se klart igen, og da vil vi opdage, at Danmark skal leve op til
Daad igen, den Dag Krigen slutter. Da kom1ner vor store Opgave i Fredens Tjeneste.
Lad os ikke forvandle os selv til Krpblinge, der skal tigge andre om Brpdet.
Vis jeres Fædrelandskærlighed ved at styrke Danmark, ikke ved at sætte Landet
i Brand.
Bilag 22. Skrivelse fra Hans-Jiirgen von Hake til Oberstleutnant Blau.
V ertraulich.
26. August 1940.
Dii1·ch Kurie1·.
Herrn Oberstleutnant Blau
O.K.W., Abteilung WPR/IV
Berlin W. 35.
Bendlerstrasse 10.
Sehr geehrter Herr Oberstleutnant!
In der Anlage erlaube ich mir den zur Kenntnisnahme iibermittelten Bericht der
Vertreterin der Reichsfrauenschaftsleiterin zuriick zu schicken. Der Bericht ist m. E.
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ausgezeichnet geschrieben und zeigt, dass Frau Hein die Verhaltnisse in Kopenhagen
recht gut beurteilt.
'"Es darf nur bei aller Freundlichkeit einiger danischer Kreise niemals vergessen
werden, dass die diinische Freundlichkeit nicht mit der deutschen Herzlichkeit zu vergleichen ist und noch lange nicht bedeutet, dass diese uns gastfrei und freundlich gegeniibertretenden Menschen auch wirklich ehrliche Freunde Deutschlands sind.
So bestehen hier in eingeweihten Kreisen z.B. rccht erhebliche Bedenken gegen die,
unter Vorsitz des Generaldirektor Knutzen, gegriindete deutsch-danische Gesellschaft.
Insbesondere der Schriftfiihrer dieser Vereinigung der Bevollmachtigte Hedegaard, der
auch bei den danischen Staatsbahnen angestellt ist, galt bisher als absoluter Deutschfeind. Es ist aber anzunehmen, dass, solange diese Kreise Vorteile von Deutschland
haben, auch diese Vereinigung einigermassen in unserem Sinne arbeiten wird.
Die wirtschaftliche Lage der danische Bevolkerung ist im allgemeinen sehr schwierig
geworden. Insbesondere der Kleinhandel muss durch die immer stiirker werdende Arbeitslosigkeit mit einen sehr grossen Riickgang rechnen. Die Verdunklung bedeutet auch
eine erhebliche Geschiiftsbeschadigung. Der Umschaltung des diinischen Handels, die
insbesondere soweit es den Export betrifft, vollig lahm gelegt ist, bringt viel Arbeitslosigkeit Init sich. Niemand weiss, was die Zukunft bringt; auch die deutschfreundlicheren Kreise sind natiirlich von einem giinstigen Ausgang des Krieges nicht so
felsenfest iiberzeugt wie wir selbst. Die Ansicht, dass Deutschland den Krieg angefangen
hat, und die Engliinder Dånemark niemals besetzt hatten, ist auch bei den wohlwollenden
Kreisen nicht auszurotten.
Aus allen diesen angefiihrten Grunden aussert sich natiirlich eine Gegeneinstellung
gegen alles, was von Deutschland kommt, oft recht drastisch bei dem danischen Publikum. Es ist richtig, dass ein Teil des Publikums ostentativ die Kinos erst besucht,
wenn die Wochenschauen gespielt sind. Dies ist um so mehr festzustellen, da ich in der
letzten Zeit trotz aller Gegenwehr die Anzahl der Wochenschauen in Danemark von
7 Wochenschauen im Anfang August auf iiber 30 Wochenschauen in dieser Woche erhoben konnte. Der grassere Kreis der Kinobesitzer, die jetzt die W ochenschauen spielen,
beklagt sich wiederholt iiber diese Einstellung des Publikums und die dainit verbundene
Gefahrdung ihres Geschiifts.
Uberhaupt haben diese Kreise die sich fiir deutsche Propaganda einsetzen, wie z. B.
der Martin-Verlag oder die Buchhiindler die unsere Schriften auslegen, vie! Anfeindungen zu ertragen.
Danische Kreise die bisher nicht national gedacht haben und es ihrer Erziehung
und Einstellung nach liicherlich fanden nicht kosmopolitisch zu denken, entdecken mit
einem Male ihre nationalen Gefiihl aus Opposition gegen den Einfluss aus Deutschland.
Es werden - eine sehr nette Idee - gemeinschaftliche Sangabende im Freien veranstaltet, die von bis zu 80.000 Menschen besucht werden. Es ist ein grosser gemeinsamer
Gesangabend iiber ganz Diinemark, mit Unterstiitzung des Rundfunks geplant. In
diesen Veranstaltungen werden danische vaterliindische Lieder gesungen; wie eine Zeitung schreibt: ,,Um unseren Gefiihlen Luft zu machen".
M. E. nach ist die Einstellung der uns wohlgesinnten Kreise so zu werten, dass diese
wohl den Anschluss an deutsche Kreise suchen, aber in den seltensten Fallen sich offen
fiir Deutschland einsetzen und fiir Deutschland Propaganda treiben, wenn damit auch
nur der geringste geschiiftliche Nachteil verbunden ist.
Die vielen sinnlosen Geriichte die hier in Danemark grassieren stammen m. E. aus
einer bestimmten Quelle, die diese Geriichte sorgfiiltig steuert und bewusst in die Welt
setzt, um die Bevolkerung in Unruhe zu halten und der deutschen Propaganda entgegen
zu arbeiten.
Auf dem Gebiet der deutschen Propaganda wird leider allzuviel und manches falsch
unternommen. Allzuviel ist ungesund, vor allem wenn keine Aufnahmebereitschaft vorhanden ist, und der Boden erst langsam und sorgfiiltig fiir die Aufnahmefahigkeit vorbereitet werden muss.
Ich hoffe Ihnen mit diesen kurzen allgemeinen Angaben die gewiinschte Ergiinzung
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zu dem Bericht der Frau Hein gegeben zu haben. lch werde mir erlauben, sehr geehrter
Herr Oberstleutnant, bei meiner nachsten Anwesenheit in Berlin durch einen personlichen Vortrag diesen Bericht zu vertiefen und zu erweitern.
•
Mit dem Ausdruck der vorziiglichsten Hochachtung und
Heil Hitler
verbleibe ich Ihr Thnen sehr ergebener
(Citeret fra maskinskrevet Genpart i Modstandsbevægelsens Centralkartotek).
Bilag 23. Skrivelse fra Hans-Jiirgen von Hake til Direktør Tage Bryld.
Hans Jiirgen v. Hake.
København, den 9.-7.-1941.
Herr Direktør Tage Bryld
Frikorps "Danmark" - Regiment "Nordland"
Presseafdelingen, Rosenvængets Alle 32, 0.
Jeg takker Dem mange Gange for Deres venlige Indbydelse af 7. ds., som jeg gerne
skal efterkomme.
Jeg benytter Lejligheden til at henlede Deres Opmærksomhed paa, at jeg her
varetager forskellige Opgaver for OKW's Afdeling for "Værnemagts-Propaganda". Jeg
kan saaledes til Brug ved Udhængning paa Deres Hvervepladser og andre dertil egnede
Steder stille medfølgende Vægavis til Deres Disposition i det Antal, De maatte
ønske det.
Samtidig kan jeg ogsaa stille et større Antal Serier af vedlagte Postkort gratis til
Deres Disposition.
Jeg vilde være Dem taknemmelig, om De vilde meddele mig Deres evtl. Behov af
ovenstaaende.
Heil Hitler / Dansk Front
v. Hake.
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I. INDLEDNING
Ved Ydelser til Besættelsesmagten forstaas i det følgende Vare- og Tjenesteydelser
fra dansk Side til saavel tyske militære Organer og civile Myndigheder i og uden for
Danmark som til private Personer, Firmaer og juridiske Personer i det tyske Rige. Afgørende for Valget af denne Definition har det været, at det i en Redegørelse for
Danmarks Finansieringsbyrde i Forbindelse med Besættelsen næppe er muligt ud fra
juridiske eller andre Synspunkter at drage et skarpt Skel mellem de Ydelser, der har
tjent miiitære eller politiske Formaal, og andre Ydelser. Det synes endvidere rimeligt
at anvende en saadan vid Definition, fordi selv Eksport til Tyskland i normalt Omfang
af de Varer, der før Besættelsen indgik i den dansk-tyske Samhandel, under den totale
Krig i hvert Fald indirekte maatte faa Betydning for Krigsførelsen.
Hvad enten Ydelserne til Besættelsesmagten skete efter Aftale med de enkelte
Leverandører eller ved Forholdsregler af mere eller mindre direkte tvangsmæssig
Karakter over for disse, v1_1.r det Reglen, at der fra tysk Side blev ydet et Vederlag i
Penge. Denne Hovedregel blev i det store og hele kun brudt med Hensyn til Beslaglæggelser af Ejendom tilhørende det offentlige, hvor den største Post blev Hærens
og Flaadens Materiel. Da de Ydelser, som Besættelsesmagten mod Betaling tilegnede
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sig, i Værdi langt oversteg de Ydelser, som præsteredes fra tysk Side til det danske
Samfund gennem Vareleverancer m. m., opstod der for Besættelsesmagten et betydeligt Finansieringsbehov. De nødvendige Midler til Dækning af dette Behov fremskaffedes gennem Krav til Danmarks Nationalbank.
Midler til Betaling af Besættelsestroppernes Udgifter blev i Almindelighed af
Nationalbanken stillet til Raadighed over den saakaldte Besættelseskonto (Værnemagtskonto), d. v. s. Nationalbankens Konto for "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen".
Denne sidste var en af den tyske Rigsbank oprettet og kontrolleret selvstændig Institution, der blev indskudt som et Mellemled mellem det tyske Rige og Seddelbankerne
i de af Tyskland besatte Lande ved Finansieringen af Besættelsesudgifterne, en Frcmgangsmaade, hvorved det tyske Rige undgik at komme til at staa i direkte Skyldforhold
til Udlandet. Nationalbankens Finansiering af de øvrige Ydelser til Besættelsesmagten
fandt Sted over den dansk-tyske Clearingkonto, hvor Merudbetalingerne bogførtes som
et Tilgodehavende hos det tyske Clearinginstitut "Deutsche Verrechnungskasse", der
ligeledes var at betragte som en selvstændig Institution under Rigsbankens Kontrol.
Nationalbankens Tilgodehavende paa de nævnte Konti er i Bankens Balancer opført
under Aktiverne henholdsvis "Forskellige Debitorer" og "Clearingkonti med Udlandet".
I nedenstaaende Tabel er der givet Oplysning dels om Størrelsen af de paagældende
Poster i Nationalbankens Balancer paa forskellige Tidspunkter i de sidste fem Aar,
dels om hvor stor en Del af disse Aktiver Besættelseskontoen og Clearingkontoen med
Tyskland androg. Til Sammenligning er anført det samlede Beløb for samtlige Aktiver
paa de tilsvarende Tidspunkter.

Tabel 1. Stprrelsen af de vigtigste af Nationalbankens Aktiver og Aktivernes
Totalbelpb paa forskellige Tidspunkter i Aarene 1940-45.

Forskellige
Debitorer:
Mlll. Kr.

31/3 1940
31/12.1940
31/12 1941
31/12 1942
31/12 1943
31/12 1944
31/5 1945

47,2
456,6
899,9
1.321,7
2.380,3
4.331,6
5.062,9

Heraf Be..
sættelseskontoen:
Mill. Kr.

415,1
871,0
1.284,31 )
2.340,01 )
4.292,81 )
5.001,7 1 )

Clearingkonti med
Udlandet:
Mill. Kr.

Heraf
Clearingkonto med
Tyskland:
Mil!. Kr.

Besætte!seskonto
Clearingkonto med
Tyskland:
Mill. Kr.

Samtlige
Aktiver:
Mil!. Kr.

7,5 2 )
412,2
853,3
1.123,33 )
1.999,8:l)
2.789,6 3 )
2.985,0:1)

+43,0
388,8
788,4
1.068,24 )
1.926,04 )
2.710,01 )
2.874,3 4 )

+43,0
803,9
1.659,4
2.352,5
4.266,0
7.002,8
7.876,0

865,2
1.315,4
2.121,6
2.876,0
4.761,5
7.521,4
8.386,5

+

1) Hertll mao. lægges 60,4 Mlll. Kr., der som Kurstab i Forbindelse med Kronehævningen den
Januar 1942 er debiteret Statens Regulerings-Konto.
2) Samtlige Vnlutaaktiver, d. v. s. udenlandske Korrespondenter plus Clenringtiigodeho.vender
Udlandet.
3) Hertll mnn lægges 64,2 Mill. Kr., der som Kurstab i Forbindelse med Kronehævningen den
Jnnunr 1042 er debiteret Statens Regulerings-Konto.
4) Hertil man lægges 61,0 Mil!. I<r., der som Kurstab i Forbindelse med Kronehævningen den
Januar 1942 er debiteret Statens Regulerings-Konto.

22.
bo.,
22.
22.

Nationalbankens samlede tyske Tilgodehavender pr. 31. Maj 1945 androg saaledes
7.876 Mil!. Kr. Lægges hertil de ca. 121 Mil!. Kr., der som Kurstab paa de paagældende
tyske Tilgodehavender i Forbindelse med Kronehævningen den 22. Januar 1942 er
debiteret Statens Reguleringskonto, jfr. herom S. 969 og 992, samt Clearinggælden
pr. 31. Marts 1940, 43 Mil!. Kr., faas et Beløb paa 8.040 Mil!. Kr., der angiver Nationalbankens samlede Merudbetalinger for tysk Regning i Besættelsestiden.
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II. FIN A N S I E RINGEN OVER B E SÆTTE L SES KO NT O E N O G
DE DERTIL KNYTTEDE KONTROLFORANSTALTNINGER
A. DEN TYSKE V ÆRNEMAGTS ANVENDELSE AF "R.K.K. SCHEINE" M. M.
1) Hovedtræk.
Den 9. April 1940 Kl. 13,00 udsendtes gennem Ritzau's Bureau en Meddelelse af
følgende Indhold:
"De tyske Tropper anvender som lovligt Betalingsmiddel Rigskreditkassesedler
(,,R.K.K. Scheine"). Disse har den samme Kursværdi som indenlandske tyske Rigspenge. Omregningen er altsaa følgende: 1 Rmk. lig 2 danske Kr. Enhver tysk Soldat
skal ved Indkøb til personlige Fornødenheder betale kontant. Indenlandske tyske Rigspenge maa ikke modtages af tyske Soldater eller de tjenstlige Myndigheder. Kun i
Undtagelsestilfælde fremkaldt af den militære Situation, og hvor Hensyn til Troppernes Forsørgelse kræver det, er de militære tjenstlige Myndigheder berettigede til
at se bort fra Kontant-Betalingens Grundsætninger og berettiget til at kræve Ydelser
mod Modtagelsesbeviser (,,Empfangsbescheinigungen"). De udstedte Beviser vil imidlertid hurtigst blive indløst."
Meddelelsen fremtraadte anonymt, men er aabenbart blevet udsendt af de tyske
Besættelsestropper.
Efter Modtagelsen af denne Meddelelse saa Nationalbanken sig nødsaget til at
indløse de nævnte "Reichskreditkassenscheine" (,,R.K.K. Scheine"). Den erklærede sig
dog ikke offentligt villig hertil, ligesom "R.K.K. Scheine" ikke fra de danske Myndigheders Side blev anerkendt som lovligt Betalingsmiddel. Det opnaaedes saaledes, at
"R.K.K. Scheine" af danske Modtagere i Almindelighed omgaaende indleveredes i
Pengeinstitutterne, hvorfra de straks blev sendt videre til Nationalbanken, saaledes at
det i det store og hele blev undgaaet, at de tyske Sedler gik fra Mand til Mand som
danske Penge. I en af Nationalbanken den 5. August 1940 udsendt Ritzau-Meddelelse
kunde det saaledes hedde: ,,Det er en Selvfølge, at "Reichskreditkassenscheine" kun
er gyldigt Betalingsmiddel for den tyske Værnemagt, dens Afdelinger, Kontorer og
Medlemmer, derimod ikke for Landets Befolkning."
I Perioden umiddelbart efter Besættelsen kan den tyske Værnemagt formentlig kun
være kommet i Besiddelse af danske Penge ved Tilbagebetalinger fra danske Modtagere
af "R.K.K. Scheine", ved Betalinger for Materialer, som leveredes fra tyske Lagre til
danske Firmaer til Brug ved Udførelsen af Arbejder m. m. for den tyske Værnemagt,
eller ved Veksling. Dog er visse Beløb i danske Penge muligvis medtaget fra Tyskland, da den tyske Rigsbank normalt har ligget med en vis Beholdning af danske
Sedler. Derimod forsynede Nationalbanken ikke paa den Tid den tyske Værnemagt
med danske Penge.
Imidlertid havde man fra Nationalbankens Side en naturlig Interesse i, at der paa
dansk Omraade kun cirkulerede lovlige danske Betalingsmidler, idet det ellers var
umuligt at have Indseende med Omsætningsmidlernes Mængde her i Landet. Allerede
straks efter den 9. April 1940 var der blevet gjort Forestillinger over for de tyske
Myndigheder med det Formaal at bringe den tyske Værnemagts Udgivelse af "R.K.K.
Scheine" her i Landet til Ophør, og Spørgsmaalet var i de følgende Maaneder stadig
Genstand for Drøftelser mellem de danske og tyske Myndigheder. Som et Resultat af
disse Drøftelser afsluttedes 17./26. August 1940 mellem "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" i Berlin, der havde udstedt de nævnte "R.K.K. Scheine", og Danmarks
Nationalbank en Overenskomst, i Henhold til hvilken man fra tysk Side forpligtede
sig til fra og med den 27. August 1940 at ophøre med at udgive "R.K.K. Scheine".
Modværdien af de af Nationalbanken indløste "R.K.K. Scheine" skulde godskrives
Banken paa en hos "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" oprettet ReichsmarkKonto, som ikke skulde forrentes, og dette Tilgodehavende skulde sikres paa samme
Maade som "R.K.K. Scheine", nemlig ved en Forskrivning fra det tyske Rige over for
,,Hauptverwaltung".
I en gennem Ritzau's Bureau den 21. August 1940 udsendt Meddelelse gaves der
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Offentligheden Underretning om, at saavel den tyske Værnemagts Kasser som de til
Værnemagten hørende enkelte Personer fra og med 1. September 1940 udelukkende
vilde benytte danske Kroner som Betalingsmiddel. Samtidig anmodedes Indehaverne
af "R.K.K. Scheine" om i Nationalbanken eller hos en autoriseret Valutahandler at
veksle saadanne Sedler til danske Kroner senest den 10. September 1940.
Fra 9. April 1940 til 16. September 1940 indløste Nationalbanken "R.K.K. Scheine"
til et samlet Beløb af 96,6 Mill. Rmk., svarende til 193,2 Mill. Kroner.
2) Enkeltheder.
a) Statsgaranti. Naar Nationalbanken paatog sig at indløse de nævnte tyske
Betalingsmidler og gik ind paa at afslutte Overenskomsten med "Hauptverwaltung",
saa skete dette med de danske Regeringsmyndigheders Samtykke. Desuden satte
Nationalbanken sig allerede paa et tidligt Tidspunkt af Besættelsen i Forbindelse
med Finansministeriet for at opnaa en udtrykkelig Garanti fra Statens Side for
de Tilgodehavender, som opstod gennem Finansieringen af den tyske Værnemagt.
Efter at Finansudvalgene havde givet deres Tilslutning til, at Staten paatog sig en
saadan Garanti, modtog Nationalbanken Meddelelse herom fra Finansministeriet i Skrivelser af 4.-7. og 31.-8.-1940. Garantien blev senere godkendt af Lovgivningsmagten,
idet der i Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1940-41, Tekstanmærkning Nr. 36
til § 26 (Lov Nr. 305 af 30.-6.-1941) blev givet Finansministeren Bemyndigelse til at
meddele Nationalbanken en ikke tidsbegrænset Garanti for de Beløb, Banken havde udgivet i Forbindelse med Indfrielsen af "R.K.K. Scheine" og "Empfangsbescheinigungen."
b) Kwrs. Naar man fra tysk Side havde fastsat Kursen for "R.K.K. Scheine" til
Kr. 200,00 pr. 100 Rmk., medens Clearingkursen den 8. April 1940 havde været ansat til
Kr. 208,00 pr. 100 Rmk., har Hensigten antagelig været at sikre et simpelt Omregningsforhold. Herfor taler det, at den for "R.K.K. Scheine" benyttede Kurs blev bevaret som
intern tysk Omregningskurs for de militære Kasser, efter at den tyske Værnemagt
som omtalt i det følgende var gaaet over til at anvende danske Kroner til Betalinger
her i Landet.
Kursen for "R.K.K. Scheine" (og den senere interne tyske Omregningskurs) var
iøvrigt af Betydning for Omfanget af de Kronebeløb, som Nationalbanken maatte udrede ved Finansieringen af den Del af Besættelsestroppernes Udgifter, der var fastsat
i Rmk., navnlig Sold til Medlemmer af den tyske Værnemagt samt de senere omtalte
"Heimatgelder" (Beløb, som i Tyskland blev indbetalt til de militære Kasser til Fordel
for Medlemmer af den tyske Værnemagt, saaledes at tilsvarende Beløb blev udbetalt i de besatte Omraader, en Fremgangsmaade hvorved der skete en yderligere
Belastning af disses Økonomi). Derimod maa Værnemagtens Udgifter til Varekøb, Entreprenørarbejder m. m. her i Landet antages i det væsentlige at have været uafhængige
af Kursen. Da saavel en Kurs af Kr. 208,00 som en Kurs af Kr. 200,00 pr. 100 Rmk. i Betragtning af det tyske og danske Prisniveau - var Udtryk for en meget væsentlig
Overvurdering af Marken, blev de tyske Militærpersoner her i Landet udrustet med en
betydelig større Købekraft end de Pengebeløb, der blev udbetalt dem, vilde have repræsenteret i Tyskland. Medlemmerne af den tyske Værnemagt fik derfor særlig rigelige
Midler til Raadighed for Opkøb af Varer her i Landet, bl. a. i Udførselsøjemed. Det
nævnte Forhold i Forbindelse med den rigeligere Vareforsyning her i Landet blev et
Motiv for Medlemmerne af den tyske Værnemagt til at lade Pengebeløb overføre hertil
som "Heimatgelder", hvad der bidrog til at forøge Udbetalingerne til Besættelsestropperne.
c) Amfre tyske Penge. I Ritzau-Meddelelsen af 9. April 1940 var det fastsat,
at de indenlandske tyske Rigspenge ikke maatte anvendes i Danmark. Tilsvarende var
der fra tysk Side en Bestemmelse om, at "R.K.K. Scheine" ikke havde Gyldighed i
Tyskland. Gennem disse Bestemmelser søgte man aabenbart fra tysk Side at hindre,
at de tyske Militærpersoner her i Landet udgav Penge, som f. Eks. af tyske Soldater og danske Tysklandsarbejdere kunde medtages til Tyskland, idet det tyske
Rige - i det Omfang dette fandt Sted - maatte være kommet til at bære den med
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Besættelsen forbundne Finansieringsbyrde. Dette Led i den tyske U dbytningsteknik
havde dog ikke større Betydning i Forhold til Danmark, idet de bedre Muligheder for
Indkøb her i Landet under alle Omstændigheder vilde have gjort det usandsynligt, at
de tyske Militærpersoner i Danmark medtog deres Sold til Udlandet i nævneværdigt
Omfang. Af samme Aarsag kunde de danske Tysklandsarbejdere ikke have nogen
større Interesse i til Anvendelse under deres Ophold i Tyskland at skaffe sig Markbeløb mod Kroner.
I en af den tyske Kommando i Aalborg udfærdiget Bekendtgørelse om gyldig Rekvisition af Arbejde, Kørsel og Varer, der bl. a. er offentliggjort i "Randers Amtsavis"
den 13. April 1940, udtaltes det udtrykkeligt, at Medlemmerne af den tyske Værnemagt kun maatte betale med enten "R.K.K. Scheine'' eller danske Penge og ikke med
andre tyske Betalingsmidler, hverken Sedler (,,Reichsbanknoten", ,,Rentenbankscheine")
eller Metalpenge (Sølvmark etc.). Desuden opfordredes Befolkningen til at nægte at
modtage alle andre Betalingsmidler end "R.K.K. Scheine" og danske Penge, ligesom
Bekendtgørelsen indeholdt en nærmere Beskrivelse af Udseendet af saavel "R.K.K.
Scheine" som de nævnte "Empfangsbescheinigungen".
Da det havde vist sig, at den tyske Værnemagt i nogle Tilfælde havde ydet Betaling til danske i "Reichsbanknoten" og "Rentenbankscheine", udsendte den Øverstkommanderende for de tyske Tropper i Danmark den 1. Juni 1940 en Meddelelse (bl. a.
offentliggjort i "Politiken" den 2. Juni 1940) om, at saadanne Sedler, naar de var
udgivet af den tyske Værnemagt, den 6. og 7. Juni 1940 kunde omveksles med "R.K.K.
Scheine" paa nærmere angivne Udbetalingssteder under Værnemagten. Desuden anførtes, at en saadan Veksling ikke vilde blive gentaget.
I de følgende Aar kom den tyske Interesse i at forhindre, at interne tyske Betalingsmidler blev anvendt i Danmark, Gang paa Gang til Udtryk ved, at der paa tysk
Foranledning gennem Ritzau's Bureau blev udsendt Meddelelser om, at indenlandske
tyske Betalingsmidler ikke maatte modtages fra den tyske Værnemagt, saaledes 9. Juli
1940, 5. August 1940, 25. Februar 1942, 8. September 1942 og 16. December 1942, jvf.
tillige Handelsministeriets Cirkulær-Skrivelse til alle Handlende og andre Næringsdrivende af 14. November 1940 Afsnit IV.
d) ,,E1npfangsbescheinigungen". Nationalbanken har kun i ganske faa Tilfælde
indløst "Empfangsbescheinigungen", der af de tyske militære Kasser over for Nationalbanken er blevet indfriet med "R.K.K. Scheine" eller danske Kroner. De fremtræder derfor ikke som nogen selvstændig Post i Nationalbankens tyske Tilgodehavende
i Anledning af Besættelsen.
Det kan iøvrigt oplyses, at den tyske Værnemagt den 31. August 1940 gennem
Ritzau's Bureau udsendte en Opfordring til Indehaverne af "Empfangsbescheinigungen"
om inden 18. September 1940 at indlevere disse til nærmeste tyske Troppeafdeling, hvor
de vilde blive indløst i danske Kroner i Forholdet 1 Rmk. = 2 Kr.

B. BETALINGSORDNINGEN EFTER 27. AUGUST 1940.
1) Hovedtræk.
a) Overenskomsten af 17./26. Ai~gust 1940 m.m. Ved den før omtalte Overenskomst blev det med Hensyn til den fremtidige Ordning bestemt, at Nationalbanken
skulde stille danske Kroner til Raadighed for den tyske Værnemagt i Danmark til Afholdelse af dennes nødvendige Udgifter efter 27. August 1940. Endvidere fastsattes
Størrelsen af det Beløb, som den tyske Værnemagt skulde være berettiget til at trække
for Resten af 1940, ligesom det bestemtes, at der i første Halvdel af December 1940
skulde forhandles paany, saafremt det skulde vise sig nødvendigt, at den tyske Værnemagt maatte rejse Krav om at faa Kronebeløb stillet til Raadighed udover 31. December 1940.
Siden da er der i Slutningen af hvert Kvartal indtil Marts 1945 efter Forhandling
mellem tyske og danske Myndigheder underskrevet Tillægsoverenskomster om, i hvilket Omfang der i det følgende Kvartal skulde stilles Betalingsmidler til Raadighed for
den tyske Værnemagt i Danmark.
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Ved disse Forhandlinger har - foruden "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen"
og Danmarks Nationalbank - i Reglen Udenrigsministeriet og Finansministeriet været
repræsenteret. Forhandlingerne var efter Sagens Natur overvejende af formel Karakter. De tyske Forhandlere havde intet Mandat til at fravige de Krav, som de forelagde paa den tyske Værnemagts Vegne, og skød sig ind under, dels at de af militære
Grunde ikke saa sig i Stand til at give Oplysninger om Baggrunden for Kravene, og
dels at disse var Udtryk for militær Nødvendighed. Enhver Realitetsdrøftelse var saaledes i Almindelighed udelukket. Forhandlingernes formelle Karakter understregedes
yderligere derigennem, at der adskillige Gange, naar de fastsatte Kvartalsbeløb viste
sig utilstrækkelige til Dækning af Besættelsestroppernes Forbrug, maatte afsluttes Tillægsaftaler til Kvartalsoverenskomsterne om en Forhøjelse af Beløbene. Da de danske
Forhandlere saaledes var saa godt som uden Indflydelse paa Størrelsen af de Beløb,
som maatte stilles til Raadighed, benyttede man fra dansk Side navnlig Forhandlingerne til at paatale konstaterede Brud paa de med de tyske Myndigheder i Tilknytning til Finansieringen trufne Aftaler samt til paa forskellig Vis, at søge den
nedenfor S. 982 ff. omtalte danske Kontrol med den tyske Værnemagts Betalinger
afstivet.
Af de i Hovedoverenskomsten og Tillægsoverenskomsterne fastsatte Beløb blev der
af en militær Myndighed "Feldkasse des Heeres", der var direkte underlagt "Intendant beim Befehlshaber der deutschen Truppen in Danemark", efterhaanden som det
viste sig nødvendigt, foretaget Overførsler til Konti i Nationalbanken og dennes Filialer
for de enkelte Afdelinger af den tyske Værnemagt. Saadanne Overførsler fandt i Almindelighed Sted tre Gange om Maaneden, hvad der stod i Forbindelse med, at Medlemmerne af den tyske Værnemagt fik udbetalt deres Sold hver 10. Dag. Dispositioner
over Indestaaendet paa de enkelte Underkonti skulde ske ved særlige Checks trykt med
dansk Tekst og tysk Undertekst paa grøn Bund.
Det var fra tysk Side en Betingelse for Overenskomstens Gennemførelse, at de
af de militære Kasser trukne Checks skulde kunne indløses af samtlige Banker
her i Landet. I et Cirkulære af 22. August 1940 til de autoriserede Valutahandlere,
d. v. s. de private Banker og noteringsberettigede Vekselerere, anmodede Nationalbanken derfor disse om at ville honorere de af den tyske Værnemagt trukne Checks,
naar de præsenteredes, idet man meddelte, at de uden forudgaaende Noteringspaategning vilde blive indløst af Nationalbanken.
Fra dansk Side var det en Betingelse, at Udbetalinger til danske Firmaer og
Privatpersoner i Almindelighed skulde foretages ved Checks udstedt til vedkommende
Betalingsmodtagers Ordre. Bestemmelserne herom er refereret nedenfor Side 974. Man
tillagde fra dansk Side dette en afgørende Betydning, idet der herigennem skabtes et
Grundlag for en efterfølgende Kontrol med saadanne Betalinger.
Modværdien af de Kronebeløb, som stilledes til Raadighed i Henhold til Overenskomsten af 17./26. August 1940, krediteredes Nationalbankens ovenfor omtalte Reichsmarkkonto hos "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" til en Kurs, der paa det
nærmeste svarede til den til enhver Tid gældende Clearingkurs.
Heller ikke det paa denne Maade opstaaede Tilgodehavende skulde forrentes. Som
Føige af Forholdene var det hverken i 1940 eller senere muligt at faa truffet nogen
Aftale om Tilbagebetalingen af de Beløb, som Nationalbanken i Henhold til Overenskomsten maatte udrede.
Endelig fastsattes det i Overenskomsten, at der under det tyske Riges Befuldmægtigede skulde indsættes et Forbindelsesled (Verbindungsstelle) mellem Danmarks
Nationalbank og de tyske militære Myndigheder. Lederne af det paagældende Kontor
har været forskellige Embedsmænd fra den tyske Rigsbank. Alle Forhandlinger om
Tillægsoverenskomsterne og Betalingsordningens tekniske Gennemførelse er foregaaet
med denne Forbindelsesmyndighed. Det maa betragtes som en Fordel, at der mellem
den tyske Værnemagt og Nationalbanken saaledes var indskudt et civilt Forbindelsesled, som havde de fornødne saglige Forudsætninger for at vurdere de uheldige økonomiske Virkninger, Besættelsen maatte medføre, og som derfor til Tider kunde bistaa·
Nationalbanken i dens Bestræbelser for at gennemføre Finansieringen paa den for det
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danske Samfund mindst skadelige Maade. Der opnaaedea enkelte positive Resultater
paa dette Omraade, til Trods for at Forbindelsesmyndigheden normalt ikke besad
den fornødne Autoritet til at gøre sine Synspunkter gældende overfor de militære
Instanser.
'b) Finansieringen af det tyske Politi. Fra og med 4. Kvartal 1943 har Tillægsoverenskomsterne med "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" efter tysk Krav foruden de Beløb, der var bestemt til Finansieringen af Besættelsestroppernes Udgifter,
ogsaa omfattet Beløb, som skulde stilles til Raadighed for det tyske Politi. Udgifterne
til dette sidste, som før den 29. August 1943 ikke havde haft nogen større Styrke her
i Landet, var indtil 23. September 1943 blevet betalt med Clearingmidler af det tyske
Gesandtskab sammen med forskellige andre Udgifter.
Over de Beløb, der blev stillet til Raadighed for det tyske Politi blev der disponeret
af det tyske Riges Befuldmægtigede. Denne lod i Almindelighed Beløbene overføre til
en Konto i Den danske Landmandsbank, der allerede før Besættelsen var det tyske
Gesandtskabs Bankforbindelse.
Fra tysk Side nægtede man med Hensyn til det tyske Politis Betalinger at anvende
det for Besættelsestroppernes Betalinger aftalte Princip, hvorefter Udbetalinger til
danske Firmaer og Privatpersoner i Almindelighed skulde finde Sted i Checks udstedt
til vedkommende Betalingsmodtagers Ordre.
c) Kwrsrisiko. Omlægning af Tilgodehavendet hos "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" fra Reichsmwrk til Kroner. Nationalbanken havde lige fra 1940 holdt paa,
at Bankens Tilgodehavende hos "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" burde føres
i Kroner, da Udlaan fra et Land til et andet efter international Praksis normalt finder
Sted i Kreditor-Landets Valuta. Som Følge af, at "Hauptverwaltung" ikke i Besættelsens første Aar maatte stifte Gæld i fremmed Valuta, opbyggede Nationalbanken
efterhaanden et Reichsmarktilgodehavende. Da den danske Krone hævedes 8 % den
22. Januar 1942, led Nationalbanken derfor et Kurstab paa sit Tilgodehavende hos
"Hauptverwaltung". Kurstabet beløb sig til 60,4 Mill. Kr. og debiteredes Statens
Reguleringskonto i Overensstemmelse med den givne Statsgaranti.
Den 10. Marts 1943 meddelte det tyske Riges Befuldmægtigede her i Landet, at
det af Nationalbanken gentagne Gange udtalte Ønske om at faa Bankens Konto hos
"Hauptverwaltung" omlagt til Kroner nu kunde imødekomn:ies. Fra tysk Side nægtede
man dog at bære det ved Kronehævningen opstaaede Kurstab. Tilgodehavendet blev
ved denne Lejlighed omlagt til og er siden ført i Kroner.
d) Statsgaranti. Den foran S. 966 omtalte Statsgaranti, som Nationalbanken
havde opnaaet for det ved Indløsningen af "R.K.K. Scheine" opstaaede Tilgodehavende,
udvidedes i Henhold til Lov Nr. 305 af 30. Juni 1941 om Tillægsbevilling for Finansaaret 1940-41, Tekstanmærkning Nr. 36 til § 26, til ogsaa at omfatte de "Tilgodehavender,
som Nationalbanken har faaet eller maatte faa hos "Die Hauptverwaltung der Reichskreditkassen in Berlin" som Følge af, at Nationalbanken forsyner eller har forsynet
de tyske Besættelsestropper i Danmark med danske Betalingsmidler". Ved Skrivelse af
af 12. November 1943 meddelte Finansministeriet, at denne Garanti ogsaa omfattede
,,de Beløb, hvormed Nationalbanken forsyner eller har forsynet det tyske Politi m. m.
i Danmark i danske Betalingsmidler".
2) Statistiske Oplysninger.
De Beløb, som inden for de enkelte Kvartaler blev overført til den tyske Værnemagts
Underkonti og det tyske Politis særlige Konto, fremgaar af Tabel 2.
En Oversigt over Anvendelsen af de Beløb, som blev trukket paa de enkelte Underkonti, er givet i Tabel 3. Da Oversigten er udarbejdet paa Grundlag af de indløste
Værnemagtschecks, forinden der blev indhentet de nedenfor S. 983 ff. omtalte Oplysninger
til Brug for den danske Kontrol med den tyske Værnemagts Betalinger, har Rubriceringen maattet blive ret summarisk. Endvidere har det medført Vanskeligheder, at den tyske
Værnemagt i Strid med de trufne Aftaler i betydeligt Omfang har anvendt Betaling
i Kontanter over for danske Betalingsmodtagere. Disse Kontanter er hævet mod Checks
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Tabel 2. Belpb stillet til Raadighed for den tyske Værnemagt og det tyske Politi.
(Mill. K1·.)
Det tyske Politi:

Den tyske Værnemngt:

0,5
6,5
6
10
12
12
15
18

(193)
205
113
12()
106
135
80
106
133
141
181
285
, 264
321
445
530
500
445
440
272

(9.-4. til 26.-8.-1940)
27.-8. til 31.-12 1940
1. Kvartal 1941
2.
"
3.
"
4.
"
"
1942
1.
2.
"
"
3.
"
"
4.
"
"
1943
1.
"
2.
"
"
3.
"
"
4.
"
1944
1.
"
2.
"
"
3.
"
"
4.
"
"
1945
1.
2.

Tabel 9. Oversigt over de af Danmwrks Nationalbank indlpste,
af den tyske Værnemagt trukne Checks. (Tilnærmede Tal). 1 )
Aug. 4031/12. 41

1942

1943

1944

1/1. 4ii
4/5. 45

Inlt
Aug. 19404/5. 1945.

264

217

505

970

478

2434

2. Fødevareleverandører . . . . . . . . . . . . . .
30
3. Entreprenører og Haandværkere
(herunder tyske Entreprenørfirmaer) 276
4. Offentlige Forsyningsvirksomheder
(herunder D.S.B.) og andre offentlige
Institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5. Diverse (herunder andre Vareleverandører, Modtagere af Betaling for Leje,
Bugsering samt Erstatningsbeløb)
55

21

5

7

3

66

183

481

937

250

2127

40

67

103

42

300

39

70

130

37

331

Mlll. Kr.
Checks udstedt til :

1. Tyske Værnemagtsafdelinger

Danske Modtagere + tyske
Entreprenørfirmaer tilsammen . . . . . .

409

283

623

1177

332

2824

!alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

673

500

1128

2147

810

5258

1) Ekskl. det tyske Politis Forbrug, hvis Sammensætning ikke er Nntlonnlbanken bekendt, jfr.

S. 969, b).

udstedt til tyske Værnemagtsafdelingers Ordre og derfor i Tabellen rubriceret under
Post 1, hvorved en ikke uvæsentlig Del af Udbetalingerne til de danske Betalingsmodtagere m. m. antagelig er registreret under denne Post. Hertil kommer, at Oversigten ikke omfatter de Betalinger til et samlet Beløb af ca. 193 Mil!. Kroner, som
fandt Sted, inden Checkordningen traadte i Kraft. Tabellen afspejler derfor kun
Udviklingen i grove Træk.
Tabellens Slutsum 5258 Mil!. Kr. med Tillæg af Modværdien af indløste "R.K.K.
Scheine" 193 Mil!. Kr. ialt 5451 Mill. Kr. udgør den tyske Værnemagts Bruttoforbrug.
Dette er ca. 651 Mil!. Kr. større end Nettoforbruget, der andrager ca. 4800 Mill. Kr.
Differencen hidrører navnlig fra Beløb, som er indbetalt til Kredit for Værnemagts-
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afdelingers Konti i Checks trukket af andre Værnemagtsafdelinger. I mindre Omfang
beror Differencen paa Indbetalinger fra danske Firmaer for leverede Materialer m. m.
samt paa, at der ved Overførsler over dansk-tysk Clearing er sket visse Tilbagebetalinger af de af den tyske Værnemagt forbrugte Beløb, bl. a. til Betaling af Landbrugsvarer, se nedenfor S. 973 f.
Under Post 1 er opført dels de til de tyske militære Kasser i Kontanter udbetalte
Checks, dels Checks, som er benyttet ved Overførsel fra Værnemagtsafdeling til Værnemagtsafdeling. De sidstnævnte Checks beløber sig til ialt ca. 500 Mill. Kroner.
De under Post 2 opførte Beløb for Betalinger til Fødevareleverandører omfatter
ikke de Beløb, som er overført forskudsvis over dansk-tysk Clearing til Betaling af
Besættelseshærens Forbrug af Levnedsmidler, se Clearingstatistikken Post 2, S. 999.
I Statistikken indgaar derimod de Beløb, som er udlagt af Besættelseskontoen for
saadanne Leverancer, men senere tilbageført ved Overførsler fra Clearingkontoen til
Besættelseskontoen. Herigennem forklares Nedgangen i Udbetalingerne til Fødevareleverandører efter 1942. Om Betalingerne for Leverancer af Levnedsmidler til Besættelsestropperne, se iøvrigt nedenfor S. 973.
Udbetalinger til Vognmænd og lign. er rubriceret under Posterne 3 og 5. Udbetalinger for Vareleverancer fra Haandværkere, f. Eks. Møbelleverancer, under Post 5.
Tabellerne 2 og 3 viser, naar de sammenholdes, at den tyske Værnemagts Forbrug
var betydeligt allerede i den første Tid efter Besættelsen. Dette stod ikke mindst i
Forbindelse med den Anlægsvirksomhed, der paabegyndtes straks efter Okkupationen,
og som navnlig var koncentreret om Flyvepladserne ved Aalborg, Karup og Esbjerg.
Det særlig lave Tal for første Kvartal 1942 hænger formentlig sammen med Nedgangen i Anlægsvirksomheden som Følge af den haarde Vinter. Fra Midten af 1942,
hvor Invasionsfrygten i stigende Grad har gjort sig gældende, har den tyske Værnemagts
Forbrug været præget af en voldsom Vækst, der, saavidt det vides, indtil Efteraaret 1943 navnlig skyldtes Befæstningsarbejder paa den jydske Vestkyst og efter
dette Tidspunkt yderligere en stærk Forøgelse af de her i Landet stationerede
tyske Tropper tillige med Igangsættelsen af nye store militære Byggearbejder, herunder særlig Flyvepladserne i Skrydstrup (Haderslev), Vandel (Vejle), Beldringe
(Odense) og Tirstrup (Grenaa) samt Gravning af Pansergrave i forskellige Dele af
Jylland.
I Besættelsens sidste Maaneder kunde der spores en vis Nedgang i Anlægsvirksomheden. Den herigennem foraarsagede Reduktion af Besættelsesudgifterne mere end opvejedes dog dels af Udbetalinger for Heste, Vogne og Automobiler, som blev beslaglagt
i stort Omfang i Tiden før Kapitulationen, dels af Udgifterne i Forbindelse med
Strømmen af Flygtninge og saarede Soldater til Danmark, der i Strid med Overenskomsten blev afholdt af den tyske Værnemagt.
3) Enkeltheder.

a) Omraadet /01· Anvendelsen af Besættelseskontoen.
Ifølge Overenskomsten af 17./26. August 1940 skulde Besættelseskontoen kun
benyttes til Betaling af Udgifter, som paahvilede de her stationerede Afdelinger af den
tyske Værnemagt. Som tidligere nævnt er yderligere det tyske Politi fra Efteaaret 1943
blevet finansieret med Midler, som Nationalbanken stillede til Raadighed for "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen".
Under den tyske Værnemagt henregnedes foruden Hæren, Krigsmarinen, Luftvaabenet, ,,Waffen SS" bl. a. følgende Organisationer:
N.S. Fliegerkorps (N.S.F.K.), N.S. Kraftfahrerkorps (N.S.K.K.), Arbeitsdienst,
N.S. Volkswohlfahrt (N.S.V.), Organisation Todt (O.T.), Technische Nothilfe
(T.N.), Transportkorps Speer, Deutsches Rotes Kreuz, N.S. Sammenslutningen
,,Kraft durch Freude", Schalburg-Korpset etc.
Overenskomsten indeholdt iøvrigt ikke nogen skarp Afgrænsning af de Udgifter,
som skulde kunne afholdes af den tyske Værnemagt. Det fastsloges blot, at de skulde
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være Udtryk for et nødvendigt Behov for de i Danmark stationerede tyske Tropper,
hvad der under de givne Forhold ikke kunde faa nogen reel Betydning, da det i Almindelighed alene kom til at bero paa de tyske Militærmyndigheders Skøn, hvad der skulde
forstaas herved. Det udtaltes dog i Overenskomsten, at de Beløb, som stilledes til
Raadighed for den tyske Værnemagt, ikke maatte benyttes til Betaling af Varer, der
blev sendt ud af Landet til Brug for den tyske Værnemagt uden for Danmark, eller til
andre Betalinger, som efter de trufne dansk-tyske Overenskomster skulde erlægges
over dansk-tysk Clearing, idet det bestemtes, at den foran omtalte Forbindelsesmyndighed skulde medvirke til, at noget saadant ikke skete.
Nationalbanken har dog ikke haft Vanskelighed ved at opnaa officiel tysk Anerkendelse af det Synspunkt, at der ifølge Overenskomsten kun maatte afholdes Vdgifter,
der havde direkte Tilknytning til den militære Besættelse af Danmark. Saadanne Udgifter faldt i det væsentlige i tre Hovedgrupper:
1) Lønninger til Medlemmer af den tyske Værnemagt og danske civile Funktionærer
og Arbejdere, som var ansat direkte under den tyske Værnemagt.
2) Udgifter i Forbindelse med Fremskaffelsen af Forsyninger til og Indkvartering
af den tyske Værnemagt her i Landet.
3) Udgifter i Forbindelse med den tyske Værnemagts Byggevirksomhed her i Landet,
herunder Erstatning til Lodsejere, der maatte afstaa fast Ejendom.
Af de under 2) omhandlede Udgifter er en Del afholdt over dansk-tysk Clearing jfr.
nedenfor S. 973). Endvidere er - foruden de egentlige militære Fornødenheder, saasom
Vaaben, Ammunition, Materiel og Uniformer - visse Forsyninger f. Eks. af Kul og
Benzin samt indtil Høstaaret 1942-43 en Række Levnedsmidler af Besættelsestropperne
fremskaffet fra og betalt i Tyskland, saaledes at der ikke til disse Formaal blev
trukket paa Besættelseskontoen. I Besættelsens sidste Aar opkøbte den tyske Værnemagt dog her i Landet indenlandsk Brændsel og Generatortræ, det sidstnævnte til Dels
mod Betaling over dansk-tysk Clearing. Der erindres endelig om, at Besættelsesmagten
uden Betaling overtog den danske Hærs og Flaades Materiel og Depoter.
Hvor Nationalbanken konstaterede, at der over Besættelseskontoen blev afholdt
Udgifter, der ikke havde den forudsatte Forbindelse med Besættelsen af Danmark, eller
som efter Aftale skulde betales over dansk-tysk Clearing, uanset at de var foranlediget af Besættelsen, se nedenfor under b), paataltes Forholdet over for Forbindelsesmyndigheden, idet man, hvor der efter de dansk-tyske Clearingaftaler var
Mulighed derfor, forlangte de af Besættelseskontoen udlagte Beløb tilbageført gennem
en Overførsel over dansk-tysk Clearing.
Udgifter, som stod i Forbindelse med Transiteringen til og fra Norge af Tropper,
Materiel og Varer, og som oprindelig blev afholdt af Besættelseskontoen, er man fra
tysk Side efter Forhandling indgaaet paa at lade betale over dansk-tysk Clearing.
Der er dog af den tyske Værnemagt i et ikke ubetydeligt Omfang her i Landet
afholdt Udgifter, som har været Besættelsen af Danmark uvedkommende, uden at det
har været muligt at opnaa en efterfølgende Regulering af Forholdet. Dette gælder
bl.a. i de Tilfælde, hvor Betaling over dansk-tysk Clearing eller nogen anden Betalingsmaade ikke har kunnet anerkendes, saaledes f. Eks. ved "Elterngaben" (den tyske
Værnemagts Gaver til Forældre, hvis Sønner var faldet i Krigen), og "Nachlassgelder"
(Udbetalinger til faldne Soldaters danske Paarørende af Modværdien af de Pengebeløb,
som de paagældende var i Besiddelse af, da de afgik ved Døden). Noget lignende gælder
to Fonner for Supplering i danske Kroner af Soldaterlønningerne, nemlig "Heimatgelder" (Markbeløb, som til Fordel for Medlemmer af den tyske Værnemagt blev
indbetalt i Tyskland til Indtægt for de militære Kasser, saaledes at tilsvarende Beløb
blev udbetalt i de besatte Lande til de paagældende Soldater, d. v. s. her i Landet i
Kroner af de Midler, som Nationalbanken maatte udrede over Besættelseskontoen)
samt "Urlaubsgelder" (Løn til Medlemmer af den tyske Værnemagt under Orlov);
naar disse Beløb blev udbetalt her i Landet, var det aabenbart Hensigten at muliggøre
Opkøb af Varer.
Nationalbanken har kun i et enkelt Tilfælde konstateret, at den tyske Værnemagt
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direkte har benyttet Besættelseskontoen til Understøttelse af danske politiske Organisationer med tyskvenlig Holdning. Derimod er det godtgjort, at der i hvert Fald
indirekte i betydeligt Omfang blev ydet Støtte til Formaal af denne Art ved, at man
ved Placeringen af Ordrer favoriserede de Firmaer, hvis Indehavere var tyskorienterede,
ganske særligt Medlemmer af det tyske Mindretal. Dette sidstes Andel i Ydelserne til
Besættelsesmagten har haft langt større Omfang end svarende til Mindretallets Størrelse. En meget betydelig Del af Ordrerne til Mindretallet blev formidlet af et til dette
Formaal kort efter Besættelsen oprettet Selskab "Liefergemeinschaft der Deutschen
Berufsgruppen in Nordschleswig".1 ) Saavidt det har kunnet konstateres, har Mindretalsorganisationer modtaget Tilskud til bl. a. kulturelle og sociale Formaal fra en
Række Firmaer, der havde store Ordrer fra Besættelsesmagten. Om den øvrige fra
tysk Side ydede økonomiske Støtte til politiske Formaal, se S. 998 og 1001.
Naar der ses bort fra Besættelsens allersidste Maaneder, har Nationalbanken kun
relativt sjældent kunnet konstatere, at Medlemmer af den tyske Værnemagt har benyttet Midler fra Besættelseskontoen udover Sold m. m. til rent private Formaal. Det
kan dog ikke anses for udelukket, at saadanne Misbrug er forekommet i adskillige
Tilfælde, idet Medlemmerne af den tyske Værnemagt ifølge Sagens Natur har bestræbt
sig for at skjule den Slags Transaktioner for de danske Myndigheder. Sager af denne
Art er for det meste kommet til Nationalbankens Kundskab gennem den under c)
nævnte Kontantkontrol. Det er herved konstateret, at tyske Officerer i nogle Tilfælde
har indkøbt kostbare Smykker, Pelse eller lignende Varer af høj Værdi. De fremkomne
Oplysninger har i Almindelighed ikke gjort det muligt at forfølge Sagerne over for de
tyske Myndigheder, idet man ikke har kunnet fremskaffe tilstrækkelige Oplysninger til
Identifikation af Køberne. Der henvises iøvrigt til Afsnittet om "Kapitalinvesteringer"
nedenfor S. 980.
b) Betaling

01.·e-i· dansk-tysk Clewring af visse af B esættelsestroppernes Udgif ter.
Da der som tidligere nævnt paa Grund af Forholdene ikke kunde træffes Aftale
om Tilbagebetaling af de Beløb, som Nationalbanken udbetalte over Besættelseskontoen, hvorimod man fra tysk Side anerkendte, at Clearingtilgodehavendet var
et Varetilgodehavende, hvorpaa der kunde trækkes paa Anfordring til Betaling af
Poster, der faldt ind under den dansk-tyske Clearingoverenskomst af 1935 med Tillægsoverenskomster, har man fra dansk Side principielt lagt Vægt paa, at Betalingen af
visse Vareleverancer til Besættelsestropperne fandt Sted over dansk-tysk Clearing i
Stedet for over Besættelseskontoen. Dette opnaaedes saaledes med Hensyn til visse
Levnedsmidler samt nogle større Leverancer af Generatortræ.
Aftalen om, at en Række Landbrugsvarer til Besættelsestroppernes Forsyning
skulde betales over dansk-tysk Clearing, daterer sig fra Besættelsens første Dage, da
man fra den tyske Værnemagts Side offentligt udtalte, at Besættelsestropperne var selvforsynende med Levnedsmidler, Foderstoffer og alle andre Fornødenheder. Efter Fremsættelsen af denne Udtalelse mente man sig fra dansk Side berettiget til at betragte
Salg til den tyske Værnemagt i Danmark af de almindelige Landbrugsvarer som en
normal Eksport, og der blev derfor truffet den Ordning, at Besættelsestroppernes Forbrug af visse danske Levnedsmidler skulde afskrives paa Eksportkontingenterne og
betales til Eksportudvalgene over dansk-tysk Clearing, uanset at Leveringen fandt Sted
her i Landet. Man tilsigtede herigennem ogsaa at sikre Forsyningen af det danske
Hjemmemarked.
Betalingen for de nævnte Leverancer blev indtil Slutningen af 1942 forskudsvis
afholdt af Besættelseskontoen, saaledes at der senere skete en Ompostering mellem
Clearingkonto og Besættelseskonto.
I Efteraaret 1942 skete der i teknisk Henseende en Ændring i denne Betalingsmaade, ligesom Ordningen kom til at omfatte yderligere en Række Levnedsmidler.
Der blev nemlig mellem det tyske Gesandtskab og Udenrigsministeriet afsluttet en
Overenskomst, ifølge hvilken der over dansk-tysk Clearing til Raadighed for den tyske

1) Se Afsnit E, S. 604 ff.
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Værnemagt forskudsvis skulde overføres Beløb, som de i Danmark stationerede militære Forplejningsafdelinger kunde benytte til Betaling af bl. a. følgende Varer: Kød
og Kødvarer, Smør, Ost, Æg, Marmelade, Kunsthonning, Sukker, Fedt, Kaffeerstatning,
fersk og røget Fisk, Fiskekonserves, Kartofler, Grøntsager, Eddike, Sennep, Surkaal,
Frugt, Havre, Hø, Halm, Brødkorn (herunder Mel) og Malt.
De paagældende Beløb blev indsat paa en Konto i Nationalbanken med Betegnelsen
,,Hauptkonto des Sonderkontos V" (V - Verpflegung), hvorover "Feldkasse des Heeres" disponerede. Derfra blev Beløbene i Lighed med den iøvrigt gældende Betalingsordning af "Feldkasse des Heeres" overført til Underkonti for de lokale militære Forplejningsafdelinger, der disponerede over de overførte Beløb ved Hjælp af Checks.
For at gøre det muligt at skelne disse Checks fra de øvrige af den tyske Værnemagt
udstedte Checks blev de trykt i sort paa blegrød Bund og paaført Betegnelsen "Sonderkonto V". I de Tilladelser, som herefter blev udstedt af danske Myndigheder til Salg
af de ovennævnte Varer til den tyske Værnemagt her i Landet, blev det fastsat, at
Sælgerne kun var berettiget til at modtage Betaling i Checks af det beskrevne
Udseende.
Aftalen omfattede kun Varer, der benyttedes i de militære Kostforplejninger, og
ikke Varer, der solgtes til Kantiner eller til den tyske Værnemagts enkelte Medlemmer.
Bortset fra de Varer, som anvendtes i Forbindelse med den tyske Værnemagts
militære Anlægsarbejder, er det en ikke uvæsentlig Del af de af Besættelsestropperne
her i Landet fremskaffede Forsyninger, der er finansieret over dansk-tysk Clearing.
c) Den tyske Værnemagts Forbrug af Kontanter.
I Overenskomsten mellem "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" og Nationalbanken blev det fastsat som den tidligere omtalte Forbindelsesmyndigheds Hovedopgave
at medvirke til at holde det danske Seddelomløb nede. Dette skulde bl. a. ske ved, at
der i videst muligt Omfang al}vendtes Checks ved den tyske Værnemagts Betalinger.
Det blev derfor i Tilslutning til Overenskomstforhandlingerne aftalt, at der til de
militære Kasser skulde udsendes en intern tysk Instruks gaaende ud paa, at der ved
Betaling til danske Firmaer og Privatpersoner i Almindelighed skulde benyttes Checks
udstedt til vedkommende Betalingsmodtagers Ordre. De saaledes aftalte Regler blev
nærmere fastlagt i to tyske Instrukser af August og November 1940. I den sidste
udtaltes det, at Kontanter principielt kun maatte bruges til Betaling af personlige Udgifter (d. v. s. Sold til Medlemmer af den tyske Værnemagt) samt Lønninger til Arbejdere, der var antaget direkte af den tyske Værnemagt, og andre Tjenesteydelser,
f. Eks. Kørsel, i det Omfang det var nødvendigt ( det vil forn1entlig sige ved Betaling
af Smaabeløb for saadanne Ydelser); alle andre Betalinger uden Hensyn til Størrelsen,
herunder Betalinger for Vareleverancer og Arbejdsydelser, skulde betales ved Checks
udstedt til Betalingsmodtagernes Ordre.
Ved § 2, Stk. 2 i Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940 blev der fra dansk Side
gennemført en Bestemmelse om, at danske Firmaer og Privatpersoner ved Salg
af Varer til den tyske Værnemagts Afdelinger, herunder Levering af Materialer i
Forbindelse med Entreprenør- og Byggearbejder, kun var berettiget til at modtage Betaling i Check, bortset fra Regningsbeløb, der ikke oversteg Kr. 200,00. Den danske
Betalingsregel blev saaledes i flere Henseender ikke saa generel som den tyske.
Det har været af afgørende Betydning for den fra dansk Side udøvede Kontrol
med den tyske Værnemagts Betalinger, at de aftalte Regler om Checkbetaling blev
overholdt, idet Kontrollen byggede paa Forespørgsler, der udsendtes paa Grundlag af
de indløste Checks. Nationalbanken har derfor under sine Forhandlinger med Forbindelsesmyndigheden stedse lagt megen Vægt paa dette Forhold. Spørgsmaalet fik navnlig
Betydning, fordi der, efterhaanden som Besættelsen skred frem, gjorde sig en Tendens
gældende til, at de danske Betalingsmodtagere i stigende Omfang søgte sig betalt i
Kontanter saavel for at undgaa den under C. omtalte Kontrol som med Henblik paa
Udviklingen efter Krigen.
De i Tabel 3, S. 970 opførte Tal for Checks udstedt af den tyske Værnemagt til
egen eller andre Værnemagtsenheders Ordre kan ikke umiddelbart tages som Ud-
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tryk for Kontantforbruget, idet de som tidligere nævnt ogsaa omfattede Checks,
som er benyttet ved Overførsel mellem Afdelinger af den tyske Værnemagt indbyrdes.
Om Størrelsen af det tyske Kontantforbrug har Nationalbanken imidlertid skaffet sig
Oplysning paa anden Maade, bl. a. gennem Indberetninger fra de private Banker om
foretagne Kontantudbetalinger. Det androg i Tiden fra Checkordningens Indførelse
til Foraaret 1943 ca. 15-17 Mill. Kr. pr. Maaned med mindre Udsving paa begge Sider
af disse Grænser; f. Eks. steg det i Regelen usædvanligt ved Juletid. Fra Foraaret 1943
og navnlig efter 1. November 1943 steg Kontantforbruget stærkt. Det kulminerede i
Februar Maaned 1944 med ca. 75 Mill. Kr., hvorefter det faldt paany, saaledes at det i
Perioden Marts 1944-Februar 1945 gennemsnitlig androg ca. 55 Mill. Kr. pr. Maaned. I
Besættelsestidens allersidste Maaneder forøgedes det tyske Forbrug af Kontanter igen
meget voldsomt, bl. a. paa Grund af Udgifter i Forbindelse med Strømmen af tyske
Flygtninge og saarede Soldater her til Landet samt Opkøb (Beslaglæggelse) af Heste,
Vogne og Automobiler. Fra den 1. April til 4. Maj d. A. incl. androg det tyske Kontantforbrug saaledes ikke mindre end ca. 150 Mill. Kr. I de anførte Beløb er inkluderet
Udbetalingerne til det tyske Politi.
I de ovenfor nævnte Tal er derimod ikke medregnet de Beløb, som den tyske Værnemagt kunde skaffe sig paa anden Maade end ved at hæve Checks trukket paa Nationalbanken, nemlig ved Indførsel her til Landet af Sedler, som den tyske Rigsbank fik sendt
fra Nationalbanken, jfr. S. 1001, samt ved Tilbagebetalinger og andre Indbetalinger
fra danske Firmaer m. m., herunder Indbetalinger fra danske Entreprenørfirmaer for
Materialeleverancer fra tysk Side. I hvilket Omfang den tyske Værnemagt har kunnet
skaffe sig Kontanter herigennem, har Nationalbanken ikke kunnet afgøre.
For at begrænse den tyske Værnemagts Mulighed for at faa Kontanter paa den
sidstnævnte Maade aftaltes det i Februar 1943 mellem Forbindelsesmyndigheden og
Nationalbanken, at Indbetalinger fra danske Firmaer til de militære Kasser ikke
maatte forlanges erlagt i Kontanter, men i Almindelighed skulde ske i krydset Check.
Forbindelsesmyndigheden foranledigede, at de tyske Kasser instrueredes herom. Nationalbanken stillede, hvor den fik forelagt Sager om saadanne Indbetalinger til den
tyske Værnemagt, Krav om, at de skete i den aftalte Form, jfr. iøvrigt det ved Bkg.
Nr. 184 af 23. Maj 1944 gennemførte Tillæg til § 12 i Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940,
hvorefter der til Udbetaling her i Landet af danske Kroner i Mønt, Pengesedler, Veksler, Checks og lign. til ikke her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer udkrævedes Tilladelse fra Nationalbanken. Endvidere fastsatte Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager fra Efteraaret 1943 'i Tilladelser til Salg af
Varer, til hvis Fremstilling der medgik Materialer leveret fra tysk Side, i Almindelighed det Betalingsvilkaar, at Betalingen for disse Materialer skulde ske ved krydset
Check udstedt til vedkommende tyske Værnemagtsafdelings Ordre, saafremt den ikke
kunde finde Sted i Form af Modregning.
Kontrollen med den tyske Værnemagts Betalinger i Kontanter har givet Anledning
til de nedenfor beskrevne Forholdsregler.
Efter at der i TiQrnytning til Udsendelsen af Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940
vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer var
blevet iværksat den under C. omtalte Kontrol med den tyske Værnemagts Betalinger,
opstod der et Motiv for danske Forretningsdrivende til at modtage Betalinger i Kontanter fra den tyske Værnemagt, bl. a. for Vareleverancer, hvortil der ikke havde kunnet opnaas eller ikke kunde forventes opnaaet Tilladelse. Da Nationalbanken havde
Formodning om, at saadanne ulovlige Salg mod Betaling i Kontanter fandt Sted i et
vist Omfang, anmodede den ved et Cirkulære af 14. Februar 1942 de autoriserede
Valutahandlere om til Nationalbanken at indberette alle Tilfælde, hvor de havde Grund
til at formode, at foretagne Kontantindbetalinger havde Forbindelse med Betalinger
modtaget fra den tyske Værnemagt her i Landet. De paagældende Personers Navn og
Adresse samt Indbetalingernes Størrelse skulde opgives tilligemed alle øvrige Oplysninger, der kunde være af Betydning for en eventuel Undersøgelse. Saafremt Indbetalingerne skete i nye Sedler, der var fortløbende nummereret, udbad Nationalbanken sig
desuden Oplysninger om de indbetalte Sedlers Litra og Numre.
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Samtidig begyndte Nationalbanken og - fra Marts 1942 efter Henstilling fra
denne - forskellige private Banker, hvor de af den tyske Værnemagt paa Nationalbanken trukne Checks i større Omfang blev præsenteret til Indløsning, fortrinsvis
at anvende nye Pengesedler ved Udbetalinger til den tyske Værnemagt samt ved hver
Udbetaling at opnotere de udleverede Sedlers Litra og Numre. Naar det ved Hjælp
af Seddelnumrene konstateredes, at en Indbetaling var sket i Sedler hidrørende fra
den tyske Værnemagt, rettede Nationalbanken Henvendelse til Indbetaleren og anmodede om nærmere Oplysning om, hvorledes denne var kommet i Besiddelse af de paagældende Sedler. Havde Indbetaleren ikke modtaget Sedlerne direkte fra den tyske
Værnemagt, men fra en dansk Person eller et dansk Firma, rettedes der Henvend<>lse
hertil. Hvor der fremkom Oplysninger om, at § 2, 2. Stk., i Bkg. Nr. 639 af 11. December
1940 var overtraadt, skete der Indberetning til Handelsministeriet.
Gennem denne Kontantkontrol lykkedes det i mange Tilfælde Nationalbanken at
fremskaffe Bevis for, at de med de tyske Myndigheder aftalte Betalingsregler ikke
var overholdt. Paa Grundlag af det saaledes fremkomne Materiale, blev Kontantspørgsmaalet i Tiden efter Februar 1942 ofte gjort til Genstand for dansk-tyske
Drøftelser. Fra tysk Side lovede man at indføre en særlig Revision til Kontrol med,
at Aftalerne blev overholdt, og endvidere foreslog man, at de Seddelstørrelser, som
var særlig egnet til Omgaaelse, (500-, 100- og 50-Krone-Sedler), i Almindelighed ikke
skulde kunne udleveres til den tyske Værnemagt eller de til denne knyttede tyske
Firmaer. I Overensstemmelse med det tyske Forslag udsendte Nationalbanken den
1. Marts 1943 et Cirkulære til de autoriserede Valutahandlere om, at 500-Krone-Sedler
ikke maatte udleveres til den tyske Værnemagt, og at Udbetaling af 'større Beløb i
100- og 50-Krone-Sedler kun maatte ske, naar Nationalbankens Tilladelse forelaa.
Imidlertid kunde der ikke konstateres nogen Nedgang i det tyske Kontantforbrug,
der tværtimod var i stadig Stigning. Efter at der derfor ved gentagne Lejligheder
paany var gjort Forestillinger angaaende det store Kontantforbrug overfor de tyske
Myndigheder, tilbød disse, at der for hver Afdeling af den tyske Værnemagt af Intendanten hos den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark skulde fastsættes
Maksimalbeløb for de Udbetalinger, som skulde kunne finde Sted i Kontanter til vedkommende Afdeling inden for en Maaned. Paa Forhaand næredes der fra dansk Side
ikke synderlig Tiltro til Effektiviteten af denne Ordning, der blev iværksat ved Nationalbankens Udsendelse af et Cirkulære af 4. August 1944 til de autoriserede Valutahandlere, og som blev bragt til Sparekassernes Kundskab ved et særligt Cirkulære den
14. August 1944. I disse Cirkulærer anmodede Nationalbanken Pengeinstitutterne m. v.
om kun at foretage kontante Udbetalinger til den tyske Værnemagt, naar de særligt
var anmodet derom af Nationalbanken. Da den tyske Værnemagt under den sidste
Del af Besættelsen ustandselig foretog Troppebevægelser til og fra samt indenfor
Danmark, medførte Ordningen et ikke ringe administrativt Besvær saavel paa tysk
som paa dansk Side og ofte en vis Forsinkelse af de tyske Troppers Forsyning med
Penge.
At den tyske Værnemagt trods denne Ordning var i Stand til at foretage Udbetalinger i Kontanter i Strid med de trufne Aftaler, var der i Besættelsestidens sidste
Maaneder talrige Eksempler paa. Den som Bilag 1 nedenfor S. 1019 aftrykte Skrivelse
fra "Organisation Todt" til den tyske Intendant, der har givet den en Paategning, viser,
at Intendanten ved Administrationen af Ordningen godkendte kontante Udbetalinger til
Brug for Opkøb paa den sorte Børs. Den paagældende Skrivelse er ved en Fejlekspedition tilstillet Nationalbanken af den tyske Værnemagt.1)
Ikke desto mindre maa man vistnok gaa ud fra, at Reglerne om Checkbetaling
er blevet overholdt i større Omfang, end man skulde have ventet. Saaledes foreligger
der for Nationalbanken mange Vidnesbyrd om, at de militære Kasser af Hensyn til
l) Ipvrlgt er man ved en Gennemgang af >Organisation Todtcs Arkiv efter Kapitulationen stpdt
paa det som Bilag 2, Side 1-021 aftrykte udaterede Gennemslag af en Skrivelse fra >Organisation Todtc, Elnsatzgruppe Wiklng, Elnsatz Diinemarkc til >Organisation Todtcs lokale Byggeledelser, hvis Opmærksomhed
henledtes pan, at der kun I de allernpdvendlgste Tilfælde mantte kpbes Varer mod Kontanter paa den
sorte Bpra.
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de interne tyske Instrukser har følt sig bundet til kun at betale med Checks til danske
Betalingsmodtagere, selv hvor Kontantbetaling fra et tysk Synspunkt vilde have været
mere hensigtsmæssig. Paa den anden Side har dette ført til, at der i Omgaaelsesøjemed ogsaa er benyttet en anden Metode end den, der forudsatte Betaling i Kontanter,
idet der er blevet udstedt Checks til Personer, der ikke direkte havde noget med
vedkommende Leverancer m. m. at gøre. De paagældende har i disse Tilfælde udbetalt
Checkenes Provenu enten til de tyske Værnemagtsafdelinger til Brug ved Betaling
af Leverancer udenom den tyske Kontrol eller til danske Leverandører, der ønskede
at skjule deres Navne.1 )
d) Betalinger gennem Postvæsenet.
Da de tyske Værnemagtsenheder i Henhold til de i 1940 trufne Aftaler kun maatte
føre Konti i Nationalbanken, kunde de ikke aabne Postgirokonto. For at hindre, at den
tyske Værnemagt paa anden Maade skulde foretage Betalinger i Ly ,af Posthemmeligheden, blev der i Slutningen af 1941 mellem Nationalbanken og Forbindelsesmyndigheden truffet Aftale om, at det skulde være den tyske Værnemagts Kasser forbudt at
benytte Giroindbetalingskort. Dette Forbud udvidedes i Marts 1942 til ogsaa at omfatte
Postanvisninger. Postvæsenet udsendte derefter en Instruks til samtlige Postkontorer
om at afvise saadanne Forsendelser. Fra 1. Juli 1942 lempede man dog efter Krav fra
tysk Side Reglerne saaledes, at Forsendelser af Beløb paa indtil 100 Kr. tillodes. Desuden gjorde man ligeledes efter Krav fra tysk Side bl. a. en Undtagelse med Hensyn
til Postanvisninger og Giroindbetalingskort fra "Fiirsorgeoffizier der Waffen SS", der
foretog Betalinger til danske Frivilliges Paarørende. Disse Betalinger skete med
Mirller, der blev overført over dansk-tysk Clearing, og omfattedes derfor ikke af den i
dette Afsnit omtalte Overenskomst. Fra April 1942 har Postvæsenet yderligere afvist
Postopkrævninger og Postindkasseringer til den tyske Værnemagt. Det er konstateret,
at de nævnte Bestemmelser er omgaaet paa den Maade, at danske civile Funktionærer,
ansatte hos den tyske Værnemagt, har afsendt Penge paa dennes Vegne, men i eget
Navn. I Tilfælde, der faldt ind under Bestemmelsen i Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940
§ 2, Stk. 2, hvorefter Betaling kun maatte modtages i Check, har danske Leverandører
ikke været berettiget til at modtage Betaling gennem Postvæsenet.
e) Betalinger ved Modregning.

Ikke sjældent er Ydelser til Besættelsestropperne helt eller delvis blevet betalt
ved Modregning med Varer og Materialer, leveret fra tyske Depoter. Den nævnte Bestemmelse i Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940 § 2, Stk. 2, maatte egentlig være til
Hinder for, at Betaling fandt Sted paa denne Maade, for saa vidt angaar Regningsbeløb paa over 200 Kr., der omfatter Vareleverancer. Nationalbanken har dog set sig
nødsaget til stiltiende at godkende denne Form for Betaling, der i en Del Tilfælde
har gjort det vanskeligt for Myndighederne at opnaa Indsigt i de danske Leverandørers
og Entreprenørers Mellemværende med Besættelsestropperne.
f) Modtagelse af Forskud og Sikkerhed fra den tyske Værnemagt.

For saa vidt muligt at begrænse den Tendens til Inflation, der skabtes ved Nationalbankens Finansiering af Besættelsesmagten, blev det i Overenskomsten af 17./26.
August 1940 fastsat, at den ovennævnte Forbindelsesmyndighed skulde medvirke til,
at den tyske Værnemagts danske Leverandører m. v. kun i ubetinget nødvendige Tilfælde fra Ordregiveren modtog egentlige Forskud, hvorved forstaas Udbetalinger ud
over Værdien af de paa Betalingstidspunktet præsterede Ydelser. Leverandørerne skulde
henvises til i videst muligt Omfang at tage saavel deres egen Driftskapital som deres
Kredit i Brug. Den tyske Værnemagts Kasser blev instrueret herom i August 1940. I
en i November 1940 udsendt supplerende tysk Instruks blev det udtrykkelig forbudt
l) I denne Forbindelse kan nævnes en efter den tyske Kapitulation rejst Sag, hvori det er oplyst,
at to Personer mod en vis Provision bnr optrnadt som Remltienter pna Checks, der blev udstedt nf den
tyske Værnemagt. De Millionbelpb, der pna Grunding af disse Checks blev hævet I forskelllge prlvnte
kpbenhavnske Pengeinstitutter i Kontanter, gik efter Fradrag nf de nævnte Provisionsbelpb videre til
forskelllge Bagmænd, der havde solgt Vnrer til den tyske Værnemagt i Strid med de gældende
Bestemmelser.

978

AFSNIT L -

KAP. 1, IIB

den tyske Værnemagts Afdelinger at henvende sig til danske Banker for at søge
Kreditter aabnet for danske Firmaer, der var traadt eller vilde træde i Forretningsforbindelse med den tyske Værnemagt.
Bestemmelsen om, at den tyske Værnemagt i Almindelighed ikke skulde kunne
yde Forskud, blev senere fraveget ved en dansk-tysk Aftale i Sommeren 1943, idet de
danske Myndigheder gik med til, at danske Entreprenørfirmaer, som udførte Arbejder
for "Organisation Todt" maatte modtage indtil 8 % af Entreprisesummen i Forskud fra
de tyske Byggeledelser paa Betingelse af, at disse Forskud indsattes paa spærret
Konto i Nationalbanken, saaledes at Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager skulde træffe Bestemmelse om Frigivelse af Beløbene. De tyske Regler findes i
§ 14, Stk. 5 i den af "Organisation Todt" benyttede Standardkontrakt (Leistungsvertrag).
Baggrunden for denne Bestemmelse var, at de danske Entreprenører ønskede at
opnaa Sikkerhed for deres Krav mod den tyske Værnemagt i Tilfælde af et tysk
militært Sammenbrud. Fra Nationalbankens Side holdt man imidlertid fast ved Aftalen om, at den tyske Værnemagt ikke maatte yde Forskud, og da dette førte til
Uro hos Entreprenørerne, blev der paa tysk Foranledning ført Forhandlinger mellem
de danske og tyske Myndigheder.
Der blev derefter truffet Aftale om Gennemførelsen af den ovenfor nævnte Ordning,
der har Karakter af et Kompromis. Ordningen er praktisk talt ikke blevet benyttet af
de danske Entreprenører. Det kan derfor maaske formodes, at Entreprenørernes Behov
for Sikkerhed i mange Tilfælde er blevet tilfredsstillet ved Forskudsbetalinger i Strid
med de dansk-tyske Aftaler. I hvilket Omfang saadanne Forskudsbetalinger faktisk har
fundet Sted, har Nationalbanken ikke haft Mulighed for at konstatere.
Modtagelsen af egentlige Forskud eller andre Laan (kontant, i Varer eller paa
anden Maade) fra den tyske Værnemagt eller dens enkelte Medlemmer uden Nationalbankens Tilladelse maa antagelig betragtes som en Overtrædelse af § 14 i Bkg. Nr. 337
af 25. Juni 1940, jfr. Bkg. Nr. 415 af 2. Oktober 1941 og Bkg. Nr. 184 af 23. Maj 1944.
Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet, har formentlig ikke uden Tilladelse fra Nationalbanken været
berettiget til at modtage Sikkerhed (Kaution, Bankgaranti) fra den tyske Værnemagt
eller dens enkelte Medlemmer. Dette maa i hvert Fald antages at gælde Perioden
efter 2. Oktober 1941, jfr. Bkg. Nr. 415 af denne Dato.
g) Ydelse af Lami til og Sikkerhedsstillelse ov.e rfor den tyske Værnemagt m.m.

Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet, har ikke haft Ret til at yde Kredit til den tyske Værnemagt
eller dens enkelte Medlemmer i Form af Laan eller lignende eller til at stille Sikkerhed
(Kaution, Garanti) overfor eller til Fordel for denne eller dens enkelte Medlemmer
uden Nationalbankens Samtykke, jfr. § 14 i Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940, der er
ændret ved Bkg. Nr. 415 af 2. Oktober 1941 og Bkg. Nr. 184 af 23. Maj 1944.
I Henhold til § 15, 1. og 2. Stk., i den ovenfor omtalte Standardkontrakt tilbageholdt "Organisation Todt" i en Række Tilfælde Beløb ved Udbetalingen til Entreprenørfirmaer som Sikkerhed for den videre Udførelse af Arbejderne og disses Kvalitet.
,,Organisation Todt" kunde dog give Afkald paa disse Sikkerhedsbeløb, saafremt Ordremodtageren indbetalte et tilsvarende Beløb paa en spærret Konto i Nationalbanken,
hvorover Ordregiveren disponerede i Forstaaelse med Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
h) Tyske Entreprenprfirmaer.

I Besættelsestiden har den tyske Værnemagt, efterhaanden som Tiden gik, mere
og mere benyttet tyske Entreprenørfirmaer ved Udførelsen af Befæstningsarbejder o. 1.
I Besættelsestidens sidste to Aar har de tyske Firmaer saaledes - beregnet efter
Udgifterne - forestaaet ca. en Trediedel af de her i Landet udførte tyske militære
Arbejder.
Ved Aftale mellem Forbindelsesmyndigheden og Nationalbanken blev det fastsat,
at saadanne tyske Firmaer i Relation til de trufne Aftaler om Finansieringen af den

DANMARKS NATIONALBANKS FINANSIERING OG KONTROL

979

tyske Værnemagts Udgifter her i Landet skulde betragtes som Afdelinger af den
tyske Værnemagt, saaledes at de foreskrevne Regler om Anvendelse af Checks ved
Betalinger til danske Modtagere ogsaa gjaldt for de tyske Firmaer. Dog skulde Overførsler til disse ikke finde Sted direkte fra "Feldkasse des Heeres", men fra de tyske
militære Enheder, der gav dem Arbejder i Ordre.
Det aftaltes desuden, at de tyske Firmaers Fortjeneste og eventuelle Udgifter i
Tyskland, f. Eks. til Indkøb af Værktøj, Materiel og lignende, ikke skulde betales over
Besættelseskontoen, men paa Firmaernes Hjemsted i Tyskland i Rmk., samt at Lønninger til de tyske Firmaers tyske Medarbejdere her i Landet skulde udbetales i
Overensstemmelse med de for tyske Militærpersoner gældende Satser, d. v. s. at
Medarbejderne skulde have en lavere Løn, end der normalt betaltes for tilsvarende
Arbejde her i Landet.
De tyske Firmaer har iøvrigt som Hovedregel anvendt danske Arbejdere og i et
vist Omfang ogsaa danske Funktionærer. Ofte har de tyske Firmaer haft et intimt
Samarbejde med danske Firmaer i saakaldte Arbejdsfællesskaber (,,Arbeitsgemeinschaften"), hovedsagelig med det Formaal at gøre det noget lettere at skaffe den
fornødne Arbejdskraft.
Tilstedeværelsen af de tyske Firmaer og Arbejdsfællesskaber har lagt store Hindringer i Vejen for den danske Kontrol med Besættelsesmagtens Udgifter og har
saaledes bidraget til at forstærke den af de militære Anlægsarbejder foraarsagede
Stigning i Priser og Lønninger.
De tyske Firmaer har enten haft Konto i Nationalbanken (navnlig Filialerne) eller
med Tilladelse fra Nationalbanken i private Pengeinstitutter i de Egne, hvor de
virkede. Ved Meddelelsen af saadanne Tilladelser til private Pengeinstitutter betingede Nationalbanken sig, at der regelmæssigt tilstilledes den Udskrifter af de paagældende Konti.
i) Den tyske Overtagelse af danske militære Virksornheder.

I Forbindelse med Begivenhederne den 29. August 1943 overtog den tyske Værnemagt de danske militære Virksomheder, Orlogsværftet, Vaabenarsenalet (herunder
Hærens Krudtværk) og Flyvemaskinværkstederne og erstattede disses danske Ledelse
med tysk Ledelse, hvorefter man i de sidste Maaneder af 1943 paabegyndte Produktion af Krigsfornødenheder til Besættelsesmagten. Til Finansiering heraf blev der af
den tyske Værnemagt i Form af Laan stillet Midler til Raadighed af Besættelseskontoen.
Disse tilbagebetaltes senere, efter at der var indtjent tilstrækkeligt store Beløb. Vederlaget for det fremstillede Krigsmateriel modtog de omtalte Virksomheder enten over
Clearingkontoen eller over Besættelseskontoen.
Mellem de tyske og danske Myndigheder blev det aftalt, at Salg af Varer til de
omtalte Virksomheder skulde sidestilles med Salg til den tyske Værnemagt og saaledes
omfattes af de herom gældende Bestemmelser. I Modsætning til den almindelige Fremgangsmaade var det i dette Tilfælde ikke Leverandørerne, der indhentede den fornødne
Salgstilladelse, men derimod de tyske Virksomheder. De danske Firmaer, der solgte
Varer til disse Virksomheder, skulde blot, forinden Leverancerne effektueredes, sikre
sig, at den fornødne Tilladelse var til Stede. Herom blev der givet Erhvervsorganisationerne Meddelelse ved Skrivelse af 10. Juni 1944 fra Handelsministeriet.
j) Betalinge1· for Skibsreparationer.
Reglen om, at Betalingen for Ydelser fra danske Firmaer til den tyske Værnemagt
skulde erlægges direkte fra vedkommende Værnemagtsafdeling, var ikke uden Undtagelse. Fra og med den 15. Januar 1944 blev nemlig Reparationer af her i Landet
stationerede tyske Skibe, tilhørende den tyske Krigsmarine, betalt ved Checks, trukket
af Nationalbankens Noteringskontor paa en speciel Konto, som de tyske Myndigheder
forsynede med Midler, hidrørende fra Besættelseskontoen. Denne Særordning bundede
i et Ønske om, at alle Betalinger for Skibsreparationer, saavel saadanne, som efter
de trufne Aftaler skulde erlægges over dansk-tysk Clearing (Reparationer af ikke her
stationerede tyske Skibe), som de Betalinger, der skulde præsteres over Besættelses-

980

AFSNIT L -

KAP. 1, IlB

kontoen (Reparationer af her stationerede tyske Skibe), skete gennem Nationalbanken,
saaledes at en vis forudgaaende Kontrol med Betalingsgrundlaget blev muliggjort. !øvrigt
stod Ordningen i Forbindelse med, at der var meddelt visse Virksomheder generelle Tilladelser i Henhold til Bkg. Nr. 578 af 4. November 1940 og Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940 til Levering af Materialer til Brug ved Udførelsen af Skibsreparationer. Dette
havde givet Anledning til Oprettelsen af et særligt Kontor for Skibsarbejder for tysk
Regning, Industriraadets Centralkontor i SkibS- og Baadebygningssager, hvorigennem
der var skabt særlige Forudsætninger for en saadan forudgaaende Betalingskontrol.
Priskontrollen og den dertil knyttede forudgaaende Betalingskontrol udøvedes af
Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
k) Kantiner m. m.
Den tyske Værnemagts Marketenderier, de saakaldte Kantiner, har ikke modtaget
Overførsler fra "Feldkasse des Heeres". De Beløb, hvorover Kantinerne disponerede,
maa antages at være fremkommet ved Salg til de enkelte Medlemmer af den tyske
Værnemagt, saaledes at Kantinernes Indkøb kun indirekte er blevet finansieret af
Nationalbanken. Det er dog i nogle Tilfælde forekommet, at de militære Kasser har
fungeret som Bankforbindelse for Kantinerne, saaledes at Leverancer til Kantinern::? er
blevet betalt ved Checks trukket af den tyske Værnemagt.
Mellem Udenrigsministeriet og Besættelsestropperne blev der i Begyndelsen af
1944 truffet Aftale om, at Kantinebestyrerne skulde betale Vareleverancer med Cheeks,
og Udenrigsministeriet har siden 18. April 1944 i samtlige Tilladelser til Salg til Kantiner fastsat det Vilkaar, at Betalingen kun maatte modtages i Checks.
Kantinerne eller Kantinebestyrerne havde normalt Konti i private Pengeinstitutter.
Dog havde enkelte Kantiner Konti i Nationalbanken.
Det ovenfor om Kantinerne nævnte gælder ogsaa de af Besættelsestropperne overtagne og drevne Restauranter (,, Wehrmachtsheime").

l) Kapitalinvesteringer.
Nationalbanken har ikke· kunnet fastslaa, om de tyske Militærinstanser over Besættelseskontoen har foretaget Kapitalinvesteringer, der ikke tjente militære Formaal.
Af forskellige Aarsager maatte der være en Tendens til, at de enkelte Medlenime1·
af den tyske Værneniagt m. m. foretog private Kapitalinvesteringer i Danmark. Saaledes udbetaltes der her i Landet betydelige Beløb som Sold, ,,Heimatgelder" m. m.,
ligesom de danske Priser i Betragtning af den benyttede interne tyske Omregningskurs
(1 Rmk. = 2 Kr.) som altovervejende Hovedregel laa langt lavere end Priserne i
Tyskland. Hertil kom, at Anbringelse af Midler i Tyskland, efterhaanden som Krigen
skred frem, maatte forekomme usikker. Endelig havde de tyske Militærpersoner, hvor
de paa Besættelsestroppernes Vegne kom i Forbindelse med saadanne danske Forretningsdrivende, som lod en Del tilbage at ønske i moralsk Henseende, Mulighed for at
skaffe sig private Midler ved Misligheder af forskellig Art saasom Returkommission,
Udsalg af tyske Depoter, Salg af Varer indsmuglede fra Tyskland eller andre besatte
Lande, Udskrivning af falske Regninger o. I. Navnlig tyske Kantinebestyrere samt
de til den tyske Værnemagt knyttede tyske Entreprenørfirmaer maa anses for at
have haft store Muligheder for at foretage saadanne Investeringer her i Landet.
Dette gjaldt særlig, hvor de tyske Entreprenørfirmaer havde dannet Arbejdsfællesskaber
med danske Firmaer.
Nationalbanken er kun kommet til Kundskab om relativt faa, men grelle Tilfælde af private tyske Kapitalinvesteringer. Det maa dog formodes, at disse har haft
et væsentligt større Omfang, idet man fra tysk Side paa enhver Maade, f. Eks. ved
Hjælp af Straamænd, har søgt at skjule Transaktioner af denne Art.
For at begrænse Mulighederne for tyske Investeringer, var der truffet en Række
Forholdsregler. Mellem Forbindelsesmyndigheden og Nationalbanken blev det som tidligere nævnt aftalt, at de tyske Firmaers Fortjeneste ved Udførelse af Arbejder her
i Landet og Udgifter i Tyskland i Forbindelse med Arbejderne, f. Eks. til Indkøb af
Redskaber og Materiel, ikke maatte udbetales her i Landet.
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Med Hensyn til de Retsregler, som skulde iagttages ved tyske Personers Anbringelse
af Laan til her hjemmehørende Personer og Firmaer eller som Kapitalindskud i danske
Virksomheder henvises til de under Punkt f) refererede Bestemmelser i Bkg. Nr. 337 af
25. Juni 1940, jfr. Bkg. Nr. 415 af 2. Oktober 1941 og Bkg. Nr.184 af 23. Maj 1944. Disse
Bekendtgørelser medførte sammen med Bestemmelserne i Bkg. Nr. 673 af 27. December 1940 angaaende Anmeldelse af og Dispositioner over fremmed her i Landet værende
Ejendom, at Handelsministeriets Tilladelse i Almindelighed udkrævedes, for at udenlandske Statsborgere kunde erhverve Ejendom her i Landet, jfr. det som Bilag 6 S. 1023
aftrykte Cirkulære af 7. September 1944 fra Justitsministeriet til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogsførerne i de sønderjydske Landsdele vedrørende Udlændinges Erhvervelse af fast Ejendom.
I Investeringsøjemed er der af tyske Militærpersoner m. m. formentlig i et vist
Omfang blevet deponeret Nationalbanksedler her i Landet og i Udlandet. Med Hensyn
til tyske Militærpersoners Opkøb af Smykker og andre Kostbarheder se ovenfor S.
973.
Der henvises iøvrigt til det tilsvarende Afsnit om Kapitalinvesteringer ved Hjælp
af Midler overført over dansk-tysk Clearing, nedenfor S. 1002. De tyske Kapitalinvesteringer her i Landet er der taget op til mere generel Behandling.
m) Private Bankers Provisionsberegning.

Ved Udsendelsen af Nationalbankens tidligere omtalte Cirkulære af 22. August
1940 til de autoriserede Valutahandlere, hvori disse anmodedes om at ville honorere de
af den tyske Værnemagt udstedte Checks, var det en Forudsætning, at denne Honorering skulde finde Sted uden Beregning af Provision, idet Nationalbanken var af den Opfattelse, at Udgifterne i Forbindelse med Besættelsen maatte holdes saa lave som muI..;gt.
Da nogle af de Banker, som med Nationalbankens Tilladelse førte Konti for de til
den tyske Værnemagt knyttede tyske Entreprenørfirmaer, paa et vist Tidspunkt begyndte at beregne sig Provision for at føre saadanne Konti, udsendte Nationalbanken
den 19. August 1944 et Cirkulære, hvori de autoriserede Valutahandlere anmodedes
om at ophøre med den indledede Praksis og indbetale den allerede beregnede Provision
til Kredit for Besættelseskontoen. Nationalbanken udtalte dog, at den ansaa det for
rimeligt, at Kontohaveren debiteredes for direkte afholdte Forsendelsesomkostninger
vedrørende de paagældende Konti.
I samme Cirkulære meddelte Nationalbanken, at den forventede, at de private
Banker, der havde beregnet sig Provision af Omsætningen af de Midler, der fra den
tyske Værnemagt var tilgaaet danske Entreprenørfirmaer i stort Omfang, ophørte
med saadan Provisionsberegning, og at allerede beregnet Provision blev indbetalt paa
tilsvarende Maade til Nationalbanken.
n) Bpder.
Under Besættelsen er det i en Række Tilfælde af tyske militære og civile Instanser blevet paalagt forskellige danske offentlige Myndigheder at indbetale Beløb
i Bod for paastaaede danske Overgreb mod Medlemmer af den tyske Værnemagt m. v.
Følgende Beløb er paa denne Maade indbetalt til Nationalbanken for vedkommende
tyske Instansers Regning:

10.
21.
22.
29.
8.
2.

Sept.
Sept.
Sept.
Okt.
Dec.
Febr.

1943
1943
1943
1943
1943
1944

Københavns Kommune ................. .
,,
,,
......... . ....... .
Odense Kommune ..................... .
Københavns Kommune ................. .
,,
,,
................. .
Den danske Stat ..................... .

Mill. Kr.

1
½

1

"

5
2
2

"

"

Ialt 11½ Mill. Kr.
Disse Beløb henstod ved Kapitulationen urørt i Nationalbanken.

982

AFSNIT L -

KAP. 1, IIC

C.KONTROLFORANSTALTNINGER
1) Formaal og Hovedtræk.
Som det fremgaar af det foregaaende, havde den tyske Værnemagt saavel i Perioden indtil ca. 1. September 1940, da den •betalte med "R.K.K. Scheine", som siden hen,
da den anvendte danske Kroner som Betalingsmiddel, Adgang til at foretage Betalinger til danske Entreprenører, Leverandører m. m., uden at de danske Myndigheder
havde nogen Mulighed for forudgaaende Prøvelse af Betalingsgrundlaget. Dette Forhold i Forbindelse med Størrelsen af de Beløb, som man fra tysk Side krævede stillet
til Raadighed, medførte en betydelig Fare for Pris- og Lønudviklingen samt Vareforsyningen her i Landet.
Under disse Omstændigheder maatte det være magtpaaliggende for de danske
Myndigheder at faa et vist Indseende med de Betalinger, som den tyske Værnemagt
foretog til danske Leverandører, Entreprenører m. m., dels med Henblik paa at sikre
det danske Samfund visse Mangelvarer, dels for at hindre urimelige Priser og Fortjenester i Forbindelse med Ordrer fra Besættelsestropperne i det Omfang, hvori det
under de givne politiske Forhold var muligt.
Kort efter den 9. April 1940 blev der mellem danske og tyske Myndigheder opnaaet Enighed om, at Salg af Smør, Mælk, Kød, Flæsk, Ost og Æg skulde ske gennem
vedkommende landbrugsministerielle Eksportudvalg, saaledes at Betalingen skulde erlægges fra den tyske Værnemagt direkte til Eksportudvalget, der derefter afregnede
med Leverandøren. Det bestemtes desuden, at der ved Salg til Besættelsestropperne
skulde beregnes Eksportpriser, og at de leverede Mængder skulde afskrives paa Eksportkontingenterne. Denne Ordning bidrog i et vist Omfang til at stabilisere Tilførslerne af de paagældende Varer til det danske Hjemmemarked.
Ved Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 578 af 4. November 1940 blev det
fastsat, at alle Aftaler om Levering til tyske Aftagere - herunder altsaa Afdelinger
af den tyske Værnemagt i Danmark - af Varer, indeholdende Jern, Staal og andre
Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautsjuk, forinden Ordren akcepteredes, skulde godkendes af Handelsministeriet, der overdrog denne Beføjelse til Direktoratet for Vareforsyning. Bekendtgørelsen tog navnlig Sigte paa at sikre Levering fra
Tyskland af de Mængder af de nævnte Raastoffer, der medgik ved Fremstillingen af
de paagældende Varer. De Leveringstilladelser, som er udstedt i Henhold til Bekendtgørelsen, har i Almindelighed indeholdt en Klausul, hvori Direktoratet for Vareforsyning forbeholdt sig at lade foretage en Undersøgelse af, om de beregnede Priser var
i Overensstemmelse med den gældende Prislovgivning.
Fra Besættelsens første Tid var der mellem Udenrigsministeriet og de tyske Myndigheder ført Forhandlinger om Forsyningerne til den tyske Værnemagt her i Landet.
Forhandlingerne resulterede i Enighed om visse Retningslinier, der hvilede paa den
Forudsætning, at den tyske Værnemagt skulde være selvforsynende. Disse Retningslinier blev bl. a. bekendtgjort for MedlemmeJ;Ile af Industriraadsorganisationen ved
Cirkulærer af 14. Maj, 28. Juni og 15. November 1940, jfr. 1. Bind, Afsnit A.
Da Nationalbanken som omtalt nedenfor S. 985 fra 1. Juli 1940 var begyndt at
indhente Erklæringer med Hensyn til Indbetalinger i "R.K.K. Scheine", og senere da
den tyske Værnemagts Betalinger efter den 27. August 1940 skulde erlægges i
Check udstedt til de danske Betalingsmodtagere, blev det klart for Nationalbanken,
at den tyske Værnemagt mod Betaling over Besættelseskontoen fremskaffede Forsyninger her i Landet i meget betydeligt Omfang, i enkelte Tilfælde ogsaa til Eksport.
Den indledede derfor Drøftelser med den foran omtalte Forbindelsesmyndighed om
en Begrænsning af Nationalbankens Finansiering af den tyske Værnemagts Forsyninger. Efter at Udenrigsministeriet og Handelsministeriet var inddraget i disse Forhandlinger opnaaedes Enighed om Udsendelsen af Handelsministeriets Cirkulær-Skrivelse af 14. November 1940 til alle Handlende og andre Næringsdrivende om Salg til
den tyske Værnemagt og senere Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940, hvorved de i
Cirkulær-Skrivelsen indeholdte Regler fik forpligtende Karakter, saaledes at det var
muligt at skride ind, hvor de ikke blev overholdt.
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Ved den sidstnævnte Bekendtgørelse blev det fastsat, at Salg af de ovennævnte
Landbrugsvarer kunde finde Sted uden Tilladelse i Overensstemmelse med de af Landbrugsministeriet fastsatte Forskrifter, samt at Salg af de Varer, der omfattedes af
Bkg. Nr. 578 af 4. November 1940 kunde finde Sted i Overensstemmelse med de i
denne indeholdte Regler. Forsaavidt angaar andre Varer fastsattes, at Salg i Almindelighed kun kunde finde Sted, naar der forelaa Tilladelse fra Udenrigsministeriet.
Gennem den saaledes opnaaede Ordning opnaaedes, at Priserne paa de Varer, som blev
solgt til den tyske Værnemagt i Overensstemmelse med Bekendtgørelsen, paa Forhaand
kunde blive gjort til Genstand for Undersøgelse. Ligeledes opnaaedes det, at der blev
Mulighed for at afslaa Andragender om Tilladelse til Salg af Mangelvarer eller at
gøre Meddelelsen af Tilladelse afhængig af, at visse Raastoffer eller Hjælpestoffer
fremskaffedes fra Tyskland.
Efter Fremkomsten af den sidstnævnte Bekendtgørelse ansaa man det for ønskeligt, at der blev ført en almindelig Kontrol med Salg af Varer til den tyske Værnemagt. Denne Opgave blev overdraget Nationalbanken, som i den Anledning under sit
Noteringskontor oprettede et særligt Kontor med det Formaal at føre Kontrol med
den tyske Værnemagts Betalinger.
Fra Begyndelsen af 1941 tilstillede Nationalbanken Modtagere af Checks, udstedt
af den tyske Værnemagt med tilsluttede Organisationer og tyske Firmaer, Forespørgselsskemaer til Afgivelse af Oplysninger om, for hvilke Ydelser de paagældende Checks
var Betaling. Et Skema af denne Art er aftrykt som Bilag 4 nedenfor, S. 1021. De i
udfyldt Stand tilbagesendte Forespørgselsskemaer (Indberetninger) blev af Nationalbanken sammenholdt med og afskrevet paa de af Direktoratet for Vareforsyning og
Udenrigsministeriet udstedte Salgstilladelser, hvoraf Nationalbanken modtog Genparter. Konstateredes der Overtrædelser af Bekendtgørelserne skete der Indberetning til
Handelsministeriet, der traf Afgørelse om, hvorvidt der skulde rejses Tiltale. I Tilfælde, hvor Nationalbanken modtog Oplysning om Kontantbetalinger, foretaget af den
tyske Værnemagt, indhentedes tilsvarende Oplysninger som med Hensyn til den tyske
Værnemagts Checkbetalinger. Der blev som omtalt S. 975 senere indført en mere
systematisk Kontrol med den tyske Værnemagts Kontantbetalinger. Hvor det konstateredes, at danske Personer og Firmaer havde søgt at omgaa Kontrollen ved at
modtage Betaling i Kontanter for Varesalg, blev Forholdet ligeledes indberettet til
Handelsministeriet.
Da det havde vist sig, at den tyske Værnemagt i mange Tilfælde betalte urimelige
Priser for udført Entreprenørarbejde, blev der paa Nationalbankens Initiativ og efter
langvarige Forhandlinger mellem danske og tyske Myndigheder i November 1940 stillet
tre danske Ingeniører til Raadighed for de tyske militære Byggeledelser med det Formaal
at iværksætte en dansk Priskontrol. Da der imidlertid ikke blev givet de paagældende
Ingeniører Adgang til at varetage de Opgaver, som de var indsat til at løse, ansaa man
det fra dansk Side for nødvendigt at skabe en fastere Ramme for en saadan Kontrol.
Efter nye dansk-tyske Forhandlinger blev det ved Bkg. Nr. 553 af 23. December 1941
overdraget Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager "i Forstaaelse med den
tyske Værnemagt her i Landet at kontrollere og ændre de Priser, som her i Landet
arbejdende Virksomheder betinger sig for Udførelsen af Entreprenør- og Byggearbejder
for den tyske Værnemagt her i Landet." 1 ) I Bekendtgørelsen fastsattes det, at saafremt
der for Arbejder af den omhandlede Art var beregnet for høje Priser, skulde det for
meget modtagne Beløb paa Anfordring indbetales til Nationalbanken til Kredit for den
tyske Værnemagt.
I Sommeren 1942 førtes der Forhandlinger mellem Udenrigsminister:ets Kontor
for særlige Handelssager, Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, Handelsministeriet og Nationalbanken om at koordinere de hidtil indførte Kontrolforanstaltninger. Ved denne Lejlighed blev der truffet Aftale om, at Nationalbanken i alle
Tilfælde ved Fremsendelsen af Forespørgselsskemaer til Modtagere af de af den
tyske Værnemagt trukne Checks skulde forlange indsendt to Kopier af de Regninger,
I) Se Kapitel 2 A nedenfor.
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paa Grundlag af hvilke de paagældende Checks var modtaget som Betaling. Det saaledes til Nationalbanken fremkomne Regningsmateriale skulde fordeles mellem Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager, Udenrigsministeriets Kommitterede
i Industrisager samt visse andre Kontorer, der paa dette Tidspunkt blev inddraget i
Kontrolarbejdet, jfr. nedenfor, S. 986. I Tilslutning til Forhandlingerne aftaltes
det mellem Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager og Nationalbanken, at
sidstnævnte skulde indhente visse Oplysninger om større Entrepriser, som blev udført
for den tyske Værnemagt. Et hertil benyttet Skema er aftrykt som Bilag 5 nedenfor S. 1022. Ligeledes aftaltes det, at Nationalbanken paa Grundlag af de fra Betalingsmodtagerne fremkomne Indberetninger successivt skulde give den Kommitterede
Meddelelse om de for de enkelte Arbejder ydede Betalinger. Udenrigsministeriets
Kommitterede fik paa denne Maade Kendskab til de af den tyske Værnemagt afgivne
Ordrer, hvilket havde saa meget større Betydning, som disse ikke - saaledes som det
var aftalt - blev anmeldt fra tysk Side.
Da der forelaa Oplysning om, at der i mange Tilfælde af den tyske Værnemagt
var blevet betalt Lejebeløb, der laa væsentligt over det rimelige, blev det ved Bkg.
Nr. 487 af 30. November 1942 overdraget det i Maj 1941 nedsatte Udvalg for ekstraordinære Industriarbejder m.v. for tysk Regning, for hvilket Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager var udøvende Organ, at foretage Priskontrol med Hensyn til
Lejemaal og Forpagtningskontrakter, indgaaet med den tyske Værnemagt her i Landet.
Ifølge Bekendtgørelsen skulde de Beløb, hvormed de modtagne Betalinger oversteg
de godkendte Beløb, indbetales til Nationalbanken til Kredit for den tyske Værnemagt.
Allerede i Besættelsens første Tid forelaa Oplysninger om, at der i Forbindelse
med Arbejder for den tyske Værnemagt blev udbetalt urimelige Lønninger. Da Omfanget af de for tysk Regning udførte militære Anlægsarbejder fra Midten af 1942
stadig voksede, blev Tendensen til Lønstigninger i Forbindelse med disse Arbejder yderligere forstærket. For saa vidt muligt at modvirke denne Tendens blev der ved Lov Nr.
93 af 9. Marts 1943 om Pris- og Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning tillagt Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager Beføjelse til at føre
Kontrol med Lønninger i Forbindelse med Arbejder, der udførtes her i Landet "direkte
eller indirekte for udenlandsk Regning ved Finansiering gennem Danmarks Nationalbank". Da man fra tysk Side havde Interesse i at flytte dansk Arbejdskraft fra andre
Anvendelser til de militære Byggepladser gennem forhøjede Lønninger, havde denne
Lønkontrol et særligt vanskeligt Arbejdsfelt, idet man fra tysk Side var af den Opfattelse, at en effektiv Kontrol vilde kunne skade det tyske Riges militære Anstrengelser. Fra 1. November 1944 blev det bl.a. som Følge af disse Forhold umuligt at udøve
Lønkontrollen for saa vidt angaar Entreprenør- og Byggearbejder. Til Belysning af
Omfanget af Overflytningen af Arbejdskraft til de militære Arbejder skal det nævnes,
at der ifølge en af Arbejdsministeriet udarbejdet Statistik ultimo Januar 1943 var
beskæftiget ca. 12.000 Arbejdere og ultimo April 1944 ca. 75.000 Arbejdere ved den
tyske Værnemagts Entreprenørarbejder. Udenrigsministeriets Kommitterede eller et i
Henhold til nævnte Lov nedsat Udvalg kan efter Loven paalægge vedkommende
Arbejdsgiver helt eller delvis at indbetale de Beløb, der er udbetalt for meget i
Lønninger, til Nationalbanken til Kredit for "den paagældende udenlandske Konto",
d. v. s. enten Besættelseskontoen eller den dansk-tyske Clearingkonto.
Det saaledes indførte Kontrolsystem blev yderligere udbygget gennem et Samarbejde med Statens Ligningsdirektorat, der efter Samraad med Udenrigsministeriet,
herunder dettes Kommitterede, foretog Undersøgelser af Skatteansættelserne for Personer, som havde Forretningsforbindelse med Besættelsesmagten. Til Brug for disse
Undersøgelser fik Ligningsdirektoratet paa Anmodning tilstillet Fortegnelser over
Checks udstedt af den tyske Værnemagt til de Personer og Firmaer, hvis Forhold paa
dette Grundlag var blevet optaget til Undersøgelse. De paagældende Skattesager blev
ekspederet af et til Behandling af Sager af krisepræget Karakter i Sommeren 1943 oprettet Kontor (4. Kontor) under Statens Ligningsdirektorat. De nævnte Undersøgelser
har resulteret i betydelige Skatteefterbetalinger og Bøder, idet det har vist sig, at
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Skatteydere i et vist Omfang havde undladt at føre de fra den tyske Værnemagt modtagne Betalinger til Indtægt.
Det har været en Svaghed ved de omtalte Kontrolforanstaltninger, at de, som
det fremgaar af det foregaaende, til Dels var bygget paa en vis aktiv Medvirken fra
tysk Side, ligesom de politiske Magtforhold medførte, at Kontrolorganerne ofte kun
havde ringe Mulighed for at skride ind.
Navnlig var det en Brist ved Kontrolsystemet, at den tyske Værnemagt kunde
erlægge Betalinger til de danske Leverandører, Entreprenører m. m. i Kontanter, uden
at Nationalbanken fik Kendskab dertil. Den ovenfor S. 975 omtalte Kontantkontrol
kunde nemlig ifølge Sagens Natur aldrig blive særlig effektiv. Nationalbanken var
saaledes ikke i Stand til at sikre, at der blev anvendt nye Sedler ved alle Udbetalinger
til den tyske Værnemagt, bl.a. fordi det ikke var praktisk gennemførligt at inddrage ·
alle Landets Banker i Ordningen. Især var det vanskeligt i Besættelsens sidste Aar at
foretage Kontantudbetalinger i nye Sedler i det fornødne Omfang, fordi den tyske
Værnemagts Kontantforbrug steg voldsomt samtidig med, at Nationalbankens Seddeltrykkeri var optaget af at fremstille Sedler af ny Type til Brug ved den efter Krigens
Ophør planlagte Seddelombytning. Dernæst har de tyske militære Kasser eller de
danske Betalingsmodtagere kunnet blande, krølle og tilsmudse modtagne nye Sedler,
ligesom de danske Betalingsmodtagere kunde udgive dem i Smaasummer, f. Eks. ved
Udbetalinger af Lønninger, hvorved Kontantkontrollens Effektivitet begrænsedes
yderligere. Man maa derfor gaa ud fra, at de af Nationalbanken konstaterede ulovlige
Kontantbetalinger kun udgør en Brøkdel af de Tilfælde, hvor den tyske Værnemagt har
anvendt Kontanter som Betalingsmiddel i Strid med de trufne Aftaler.
Kontrollen med den tyske Værnemagts Betalinger har i en Række Tilfælde givet
Anledning til Tilbagebetalinger af Beløb, som danske Firmaer har modtaget for meget
fra den tyske Værnemagt. Endvidere er der i en Række Tilfælde paa Foranledning af
Kontrolmyndighederne, navnlig Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, i
Nationalbanken deponeret større Beløb i Forbindelse med endnu ikke afgjorte Sager,
jfr. Kapitel 2. Herudover maa Kontrolforanstaltningerne antages at have haft en ikke
ringe præventiv Virkning.
Fra dansk Side var man i øvrigt stærkt interesseret i de her omtalte Kontrolforanstaltninger af den Grund, at man med Henblik paa Tiden efter Besættelsen ønskede
at komme i Besiddelse af det bedst mulige Materiale til Belysning af den økonomiske
Forbindelse, som danske Betalingsmodtagere har haft til Besættelsesmagten.

)

2) Tekniske Enkeltheder.
a) Indhentning af Oplysninger.
Det første Skridt henimod den senere paa mange Omraader iværksatte Kontrol med
den tyske Værnemagts Udbetalinger til danske Modtagere blev taget ved et af Naitonalbanken den 1. Juli 1940 udsendt Cirkulære til de autoriserede Valutahandlere, hvori disse
anmodedes om fremtidig ved Indløsning af "R.K.K. Scheine" at forlange, at lndbetalerne underskrev Erklæringer indeholdende visse Oplysninger om, for hvilke Arter af
Ydelser de modtagne "R.K.K. Scheine" udgjorde Betaling, jfr. den som Bilag 3 nedenfor
S. 1021 aftrykte Fonnular. Man krævede dog i Almindelighed ikke indsendt Erklæring i
Forbindelse med Indløsningen af Beløb, der ikke oversteg ca. 100 Rmk.
Efter at Finansieringen af den tyske Værnemagt fra Slutningen af August 1940
blev gennemført ved Hjælp af Checks, udstedt af den tyske Værnemagt, blev de til
danske Betalingsmodtageres Ordre udstedte Checks i den første Tid overgivet til Direktoratet for Vareforsyning, der udsendte Spørgeskemaer til Betalingsmodtagerne.
Checkbetalingsmaaden gjorde det muligt for Nationalbanken gennem en statistisk
Behandling af Checkmaterialet at skaffe sig en vis Oversigt over den tyske Værnemagts Forbrug, jfr. de S. 970 meddelte Oplysninger.
Fra ca. 1. Januar 1941 ophørte Direktoratet for Vareforsyning med at udsende de
ovenfor nævnte Spørgeskemaer, samtidig med at Nationalbanken overtog Kontrollen
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med Overholdelsen af Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940. Siden dette Tidspunkt
er der af Nationalbanken blevet udsendt ca. 250.000 Forespørgselsskemaer dels paa
Grundlag af Checks trukket af den tyske Værnemagt m.m. paa Nationalbanken,
dels paa Grundlag af Meddelelser fra de private Banker om Udbetalinger for de tidligere
nævnte tyske Entreprenørfirmaers Regning. Den ved Udsendelsen af Forespørgselsskemaerne benyttede Formular er aftrykt som Bilag 4 nedenfor S. 1021. Nationalbanken
har ikke udsendt Forespørgsler om Checks paa under Kr. 200,- og Checks udstedt
til offentlige Myndigheder eller til tysk Ordre.
Som tidligere berørt forlangte Nationalbanken fra Begyndelsen af Juli 1942 indsendt to Kopier af de til vedkommende Betalinger svarende Regninger foruden Forespørgselsskemaerne i udfyldt Stand.
b) Videregivelse af Oplysninger til andre Myndigheder.
De modtagne Regningskopier er af Nationalbanken videresendt til bl. a. følgende
Myndigheder:
1) Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager:
Regningskopier vedrørende Vareleverancer, mindre Arbejder samt Forplejning af
Medlemmer af den tyske Værnemagt.
2) Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager:
Regningskopier vedrørende større Entreprenørarbejder, Kørsel, visse Vareleverancer i Forbindelse med Entreprenørabejder (f. Eks. Sten, Sand, Grus) og Udlejning
af Automobiler, Maskiner og Materiel.
3) Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v., Kontoret for Ejendomssager:
Regningskopier vedrørende Lejemaal samt visse Erstatninger.
4) Erhvervsraadet for Gartneri og Frugtavl:
Regningskopier vedrørende Leverancer af Frugt og Grøntsager.
5) Statens Kornkontor:
Regningskopier vedrørende Leverancer af Korn.
6) Fragtnævnet:
Regningskopier vedrørende Fragt, Ladning, Losning, Havneudgifter, Skibsproviantering samt Bugsering og Bjergning.
Hvor vedkommende Betalingsmodtager ikke har været i Stand til at indsende
Regningskopier, eller hvor Nationalbanken af særlige Grunde eller efter Aftale med
den Myndighed, under hvis Forretningsomraade Betalingen efter sin Art henhørte,
ikke har indhentet Oplysninger om Betalingens Grundlag, er der givet vedkommende
Myndighed en kort Meddelelse om Betalingen. Denne Fremgangsmaade har navnlig
været praktiseret, naar det drejede sig om:
,
1) Betalinger for Automobilreparationer, hvorom Direktoratet for Vareforsyning er
blevet underrettet.
2) Betalinger for Lejemaal, hvorom Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder
m. v., Kontoret for Ejendomssager, er blevet underrettet.
3) Mindre Betalinger for Kørsel, hvorom Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager er blevet underrettet.
c) Tilfælde, hvor Kontrollen med Salg til den tyske Værnemagt har været henlagt

til andre Myndigheder.
Kontrollen med Overholdelsen af Bkg. Nr. 639 af 11. December 1940, jfr. Bkg.
Nr. 578 af 4. November 1940, har i en Række Tilfælde været henlagt til andre Myndigheder.
1) Med Hensyn til Landbrugsvarer, der omfattes af § 2, Stk. 1 a i Bkg. Nr. 639 af
11. December 1940, har Nationalbanken blot paaset, at Betalingen er ydet gennem
Landbrugsministeriets Eksportudvalg, medens Overholdelsen af de iøvrigt for
disse Varer af Landbrugsministeriet fastsatte Forskrifter er blevet kontrolleret af
vedkommende Eksportudvalg.
2) Med Hensyn til Leverancer af Frugt og Grøntsager er Kontrollen foretaget af
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Erhvervsraadet for Gartneri og Frugtavl, der har afgivet Rapport til Landbrugsministeriet.
Kontrollen med Levering af elektrisk Strøm og Gas har ligget hos Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager i Forbindelse med de danske Elektricitetsværkers Forening og Dansk Gasteknisk Forening.
Kontrollen med Salg af Øl til den tyske Værnemagt har ligget hos Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager i Forening med Bryggeriforeningen.
Kontrollen med Levering af Materialer i Forbindelse med større Entreprenørarbejder er i Juli 1942 overgaaet til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Nationalbanken har dog paa Grundlag af de fremkomne Oplysninger udøvet en foreløbig Kontrol.
Kontrollen med Materialeleverancer i Henhold til nogle særlige af Udenrigsministeriet i November 1943 udstedte generelle Tilladelser til Levering af Materialer
i Forbindelse med Entreprenørarbejder i Jylland for "Organisation Todt", ,,Festungspionierstab" samt nogle Afdelinger af Luftvaabenet (,,Bauleitung S" og
"Sonderbaustab der Luftwaffe") har ligget hos Udenrigsministeriets Kontor for
særlige Handelssager.
Kontrollen med Levering af Materialer i Forbindelse med Automobilreparationer
er blevet udøvet af Direktoratet for Vareforsyning.
Kontrollen med Levering af Materialer i Forbindelse med Skibsreparationer udført
i Henhold til generel Tilladelse er ligeledes foretaget af Direktoratet for Vareforsyning. (Se iøvrigt S. 979, j).

d) Nationalbankens Bemyndigelse til at indhente Oplysninger.
Da Nationalbanken overtog Kontrollen med Overholdelsen af Bkg. Nr. 639 af
11. December 1940, havde den ikke Bemyndigelse til at kræve Oplysninger af Betalingsmodtagerne. Hvor disse ikke besvarede Nationalbankens Forespørgsler, blev
Forholdet indberettet til Handelsministeriet, der gennem vedkommende Politimester
søgte at fremskaffe de ønskede Svar. Denne Fremgangsmaade viste sig med Tiden
mindre hensigtsmæssig, baade fordi det medførte en væsentlig Forsinkelse at indhente
Oplysningerne paa denne Maade, og fordi visse Betalingsmodtagere helt ophørte med at
reagere overfor Nationalbankens Henvendelser. Ved Skrivelse af 23. Oktober 1943 blev
der derfor af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart tillagt Nationalbanken Bemyndigelse til at afkræve saavel offentlige Myndigheder som private Personer alle
Oplysninger vedrørende Betalinger hidrørende fra den tyske Værnemagt. Ministeriets
Skrivelse havde følgende Indhold:

"Under Henvisning til Bestemmelsen i § 16, 2. Stk., sidste Pkt. i Lov Nr. 158
af 29. Marts 1943 skal man meddele, at Handelsministeriet i Forbindelse med den
til Nationalbanken overdragne Kontrol med de af danske Firmaer m.v. fra den
tyske Værnemagt modtagne Betalinger herved bemyndiger Banken til paa Handelsministeriets Vegne i Medfør af ovennævnte Bestemmelse at afkræve saavel
offentlige Myndigheder som private Personer alle Oplysninger vedrørende de Betalinger - i Check eller i kontante Penge - som vedkommende Myndighed eller
Person maatte have modtaget fra den tyske Værnemagt, direkte eller gennem
Mellemmænd.
Saafremt de af Banken i Overensstemmelse med ovenstaaende fremsatte Anmodninger om Oplysninger ikke maatte blive efterkommet paa fyldestgørende
Maade af vedkommende Myndighed eller Person, vil de paagældende ifalde Strafansvar i Henhold til § 18, 1. Stk. i ovennævnte Lov, og man skal derfor i saadanne
Tilfælde anmode Banken om omgaaende at ville forelægge Sagen for Handelsministeriet med Henblik herpaa."
Denne Nyordning betød, at Handelsministeriet, naar det havde modtaget Meddelelse
fra Nationalbanken om, at der ikke forelaa noget Svar paa de Forespørgsler, som var
fremsat i Henhold til den nævnte Bemyndigelse, straks kunde oversende Sagerne til
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Anklagemyndigheden med Henblik paa Strafforfølgning. Der er i Tidens Løb idømt
eller vedtaget et meget betydeligt Antal Bøder i Sager af denne Art.
Til Trods herfor voksede Antallet af Tilfælde, hvor Nationalbanken ikke modtog
de ønskede Oplysninger om den tyske Værnemagts Betalinger, bl.a. fordi de Firmaer,
navnlig Entreprenørfirmaer, som havde Forretningsforbindelse med den tyske Værnemagt, blev ringere og ringere i Henseende til kontormæssige Kvalifikationer. Da det
efter Opløsningen af det danske Politi den 19. September 1944 kunde forudses, at det
vilde blive vanskeligere at forfølge saadanne Sager, blev der truffet den Ordning, at
Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager og Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager modtog Genparter af Nationalbankens Skrivelser til Handelsministeriet i Tilfælde, hvor Oplysningspligten overfor Nationalbanken var tilsidesat.
Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager afslog derefter i en Række Tilfælde Andragender om nye Salgstilladelser til de paagældende Betalingsmodtagere,
saa længe disse ikke havde tilstillet Nationalbanken de krævede Oplysninger, medens
den Kommitteredes Opmærksomhed herved særlig blev henledt paa saadanne Betalingsmodtageres Forhold.
e) Frivillig Indbetaling til Nationalbanken af Belpb til Impdegaaelse af K1·av om

Tilbagebetaling af for meget indvundet Fortjeneste ved Arbejder og Leverancer
for tysk Regning
Ved de af Statens Ligningsdirektorat foretagne Undersøgelser af Skatteansættelserne for de Personer og Firmaer, som foretog Arbejder for og Leverancer til Besættelsesmagten, viste det sig, at de i mange Tilfælde havde hensat Beløb til Imødegaaelse af Krav fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager om Tilbagebetaling af for meget indvundet Fortjeneste. Da Ligningsdirektoratet normalt kun
kunde tillade Fradrag af for meget indvundet Fortjeneste i Indkomsten for det Regnskabsaar, i hvilket Kravet om Tilbagebetaling var fremsat og Størrelsen heraf fastsat,
vilde det ikke kunne undgaas, at der i overordentlig mange Tilfælde maatte blive indkrævet over 100 % af den indvundne Fortjeneste i Skat og Tilbagebetaling. Det kunde
nemlig forudses, at Kravet om Tilbagebetaling ofte først vilde kunne opgøres efter
vedkommende Arbejdes eller Leverances Afslutning. For at undgaa saadanne Tilfælde
blev der indført den Ordning, at Ligningsdirektoratet i Almindelighed vilde godkende
en efter Omstændighederne rimelig Hensættelse til Imødegaaelse af saadanne Krav
under Forudsætning af, at Hensættelsen var sket i Henhold til en foreløbig Opgørelse
over den for meget indvundne Fortjeneste, at Hensættelsen fremgik som en særlig Post
i Status, og at der forelaa Dokunientation for, at et Beløb svarende til Hensættelsen
inden Selvangivelsens Indsendelse var indbetalt til Nationalbanken paa en Konto med
Betegnelsen "Hensættelse vedrørende Avanceregulering for særlige Arbejder", hvorover
der kun kunde disponeres med Tilladelse fra Udenrigsministeriets Kommitterede i
Industrisager. Denne Ordning blev af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager bekendtgjort ved Cirkulærskrivelse af 27. December 1944.
f) Checkarkiv.

Under Krigen har Nationalbanken ladet de af den tyske Værnemagt m. m. udstedte Checks sortere alfabetisk efter Betalingsmodtagernes Navne. Materialet i dette
Checkarkiv vil formentlig nu i Efterkrigstiden ikke alene være af stor Interesse for
Skattemyndighederne, men tillige for Politimyndighederne, forsaavidt angaar Personer,
der er sigtede for Overtrædelse af Straffelovstillæggene af 1. Juni og 28. August
1945 samt for Revisionsudvalget for tyske Betalinger, jfr. Lov Nr. 330 af 12. Juli
1945 samt Lov Nr. 499 og Lov Nr. 500, begge af 9. Oktober 1945.
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III. FINANSIERINGEN OVER DEN DANSK-TYSKE
CLEARING-KONTO OG DE DERTIL KNYTTEDE
KONTROLFORANSTALTNINGER
A. HISTORISKE FORUDSÆTNINGER.
Tysklands økonomiske Vanskeligheder var i Aarene efter 1929 forøget væsentligt
som Følge af Verdensdepressionen. Da den tyske Regering med Markkatastrofen faa
Aar i Forvejen i Erindring for enhver Pris vilde undgaa en Devaluering af Marken,
maatte den gribe til drastiske Foranstaltninger for at skabe Ligevægt paa Betalingsbalancen. Som et Led i denne Politik afsluttede Tyskland med en Række Lande Aftaler
om, at alle Betalinger, der vedrørte Samhandelen mellem Tyskland og de paagældende
Lande, skulde foretages gennem den tyske Rigsbank, senere gennem det af denne
oprettede Clearinginstitut, ,,Deutsche Verrechnungskasse", og Centralbankerne eller lignende Pengeinstitutter i de andre Lande. Aftalerne benævntes Clearingaftaler, fordi
det var Tanken, at Betalingerne for Import og Eksport ved denne Betalingsordning
skulde "cleares", d. v. s. udlignes ved direkte Modregning mellem "Deutsche Verrechnungskasse" og det udenlandske Clearinginstitut uden Benyttelse af fremmed Valuta.
Mellem den tyske Rigsbank og Nationalbanken afsluttedes der i Juni 1932 et særligt
Clearingarrangement. Dette var kun tænkt anvendt paa Vareudveksling, der laa ud
over det sædvanlige, men efterhaanden skete mere og mere af Samhandelen paa Clearingbasis. Saaledes var det fastsat i den Clearingoverenskomst, der blev indgaaet den
21.-23. Januar 1935 mellem "Deutsche Verrechnungskasse" og Nationalbanken, at alle
Betalinger, der vedrørte Samhandelen mellem de to Lande, skulde foregaa over Clearing.
Det er denne Clearingoverenskomst med dertil hørende Tillægsoverenskomster, der
har ligget til Grund for Betalingerne over dansk-tysk Clearing i hele Besættelsesperioden.
Til Varetagelse af de særlige Clearingforretninger oprettede Nationalbanken i 1935
et Clearingkontor.
Medens det er Hovedreglen, at der i Forbindelse med Afslutningen af Clearingaftaler mellem to Lande gennemføres Foranstaltninger, der skal sikre, at de clearingpligtige Krav og Modkrav over en vis Periode balancerer, var det et Særkende ved
den omtrent samtidig med Clearingoverenskomsten afsluttede Handelsaftale mellem
den tyske og den danske Regering, at Værdien af Danma,rks Import fra Tyskland i en
vis Periode skulde være en Del større end Værdien af Tysklands Import fra Danmark.
Dette hang sammen med, at Danmark altid tidligere havde haft Importoverskud i Forhold til Tyskland. Som Følge heraf maatte man vente, at der i Almindelighed var en
Saldo i Tysklands Favør paa den dansk-tyske Clearingkonto. I en Tillægsaftale af
27. November 1937 til Clearingoverenskomsten af 1935 aftaltes det imidlertid, at Tyskland fra 1. Januar 1938 af denne Saldo regelmæssigt skulde have visse Beløb stillet
til Raadighed i fri Valuta. Denne Aftale skyldtes et tysk Krav, der rejstes under Henvisning til, at der i de af Danmark fra Tyskland importerede Varer indgik en hel
Del oversøiske Raavarer, som Tyskland kun kunde købe mod Betaling i fri Valuta.
Ved en Tillægsaftale af 11. November 1938 til den ovennævnte Clearingoverenskomst af 1935 blev det fastsat, at visse Dele af Indbetalingerne her i Landet til den
dansk-tyske Clearingkonto skulde overføres til en særlig Konto, hvis Provenu for
Størstedelens Vedkommende skulde anvendes til Indkøb af den frie Valuta, som Tyskland ifølge det ovenstaaende skulde have stillet til Raadighed. Af denne Konto skulde
tillige afholdes visse Betalinger, der fra tysk Side tidligere var præsteret i fri Valuta
(Gesandtskabsudgifter, kulturelle Udgifter og lign.).
Som Følge af de lige nævnte Bestemmelser i Overenskomsten af 21.-23. Januar
1935 skulde Importørernes Indbetalinger til Clearingkontoen saaledes i en vis Periode
andrage et større Beløb end de af Nationalbanken i samme Periode til Eksportørerne
foretagne Udbetalinger. Det viste sig imidlertid, at Importen fra og Eksporten til
Tyskland i visse Tidsrum kom til at staa i et andet Forhold til hinanden end forudset,
saaledes at de Betalinger, som Importørerne foretog til Nationalbanken for de fra
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Tyskland indførte Varer, ikke var tilstrækkelige til at dække Eksportørernes Tilgodehavender for de til Tyskland præsterede Leverancer. Da dette kun forekom undtagelsesvis, traadte Nationalbanken ved saadanne Lejligheder i Forskud overfor de danske
Eksportører, for at disse ikke skulde vente paa Fyldestgørelsen af deres Krav, indtil
der var indgaaet tilstrækkelige Beløb i Indbetalinger paa Clearingkontoen.
Saaledes kom Nationalbanken bl.a. i 1936 til at gaa i Forskud med et ret betydeligt
Beløb. Den "Valutapukkel", der den Gang opstod, gav Anledning til, at det fra Nytaar
1937 aftaltes, at Omfanget af Danmarks Import af tyske Varer i et Kvartal skulde
være afgørende for Tysklands Køb af danske Varer i det følgende Kvartal. Aftaler
med lignende Indhold blev samtidig truffet mellem Tyskland og forskellige andre
Lande. Disse Aftaler var Udtryk for daværende Rigsøkonomiminister Schachts Bestræbelser for gennem en Omlægning af den tyske Handelspolitik at fremme Eksporten
af tyske Varer. Den nævnte Ordning nødvendiggjorde, at der herefter maatte føres
kvartaarlige Handelsforhandlinger mellem de to Lande.
Forretningsgangen ved Overførsler fra Tyskland til Danmark har været den, at
Nationalbanken fra "Deutsche Verrechnungskasse" modtog Meddelelse om de Indbetalinger, som tyske Firmaer havde foretaget til Fordel for danske Betalingsmodtagere. Nationalbanken anmodedes i disse Meddelelser om til Debet for det tyske
Clearinginstitut at udbetale Modværdien i Kroner til de Personer her i Landet, for hvis
Regning Beløbene var indbetalt i Tyskland. Meddelelserne til Nationalbanken indeholdt
i Reglen Oplysninger om Arten af de Ydelser, som Overførslerne dækkede. Efte'r Modtagelsen af Udbetalingsordrerne afregnedes Beløbene til de danske Betalingsmodtagere
i Checks, trykt i rød-hvid Farve. Samme Slags Checkformularer har været benyttet
ogsaa til Udbetalinger over andre Clearinger end den dansk-tyske. Overførsler fra
Danmark til Tyskland foregik efter lignende Principper.
Clearingkontoen førtes dels som en Reichsmark-Konto, dels som en Krone-Konto,
saaledes at man i Almindelighed paa den første førte de Ydelser, der var kontraheret i
Reichsmark, og paa den sidste dem, der kontraheredes i Kroner. Indbetalingerne til og
Udbetalingerne fra den dansk-tyske Clearingkonto skulde i Danmark finde Sted i
Kroner og i Tyskland i Reichsmark, uanset hvilken Møntsort der var kontraheret i.
Ved Omregningen benyttedes den officielle Reichsmarkkurs (fra 28. Åugust 1939 den
af Nationalbanken noterede Clearingkurs paa Berlin).
Størstedelen af Eksporten til Tyskland faktureredes i Kroner, idet dog enkelte
Varer, hvoraf de vigtigste var Kreaturer, Heste, Svin, Flæsk, Kød og Fisk, faktureredes i Reichsmark; Størstedelen af Importen faktureredes i Reichsmark. Nationalbankens
Udbetalinger over dansk-tysk Clearing kom derfor som Hovedregel til at foregaa over
Krone-Kontoen, medens Indbetalingerne i Almindelighed skete til Mark-Kontoen. Som
Følge heraf fik Nationalbanken et Tilgodehavende hos "Deutsche Verrechnungskasse"
paa Krone-Kontoen og en Gæld paa Mark-Kontoen. Ifølge Clearingoverenskomsten af
1935 skulde Tilgodehavendet paa Krone-Kontoen to Gange om Maaneden modregnes med
Gælden paa Mark-Kontoen, bl. a. fordi det tyske Clearinginstitut i Henhold til tyske
Bestemmelser ikke maatte have Gæld i udenlandsk Valuta.
Som Følge af at Danmarks Import fra Tyskland i eet Kvartal var bestemmende
for Eksporten til Tyskland i det følgende Kvartal og for de ovenfor nævnte Salg af fri
Valuta til Tyskland, balancerede de to Konti under eet i Reglen nogenlunde. Ved Besættelsen havde Danmark en mindre Clearinggæld til Tyskland, jfr. Tabel 1, S. 964.

B. DANSK-TYSK CLEARING UNDER BESÆTTELSEN
1) Almindelige Bemærkninger.
a) Aa,rsagerne til, at Nationalbanken 'rnaatte yde Forskud under Besættelsen.
Da Danmark ved Besættelsen blev afskaaret fra det engelske Marked, skete der
en fuldstændig Ændring af Forudsætningerne for den dansk-tyske Samhandel, idet
Danmark nu var tvunget til at afsætte hele sin Eksportproduktion paa Kontinentet. Det
Princip for Samhandelen, at Danmarks Import fra Tyskland i et Kvartal skulde være
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bestemmende for Eksporten til Tyskland i det følgende Kvartal, saa Tyskland det endvidere ikke længere i sin Interesse at opretholde. A1 disse Grunde forøgedes Eksporten,
i Særdeleshed af Landbrugsvarer, allerede i Slutningen af April 1940 betydeligt udover,
hvad der var bestemt ved vor Import fra Tyskland i Januar Kvartal 1940.
Da Besættelsen ikke medførte nogen Ændring i den før 1940 gældende Betalingsmaade, kom Nationalbanken saaledes i Besættelsestidens første Fase paa
samme Maade, som det allerede var sket nogle Gange tidligere, til at gaa i Forskud
over for Eksportørerne. Disse Forskudsbetalinger voksede under Besættelsen til Beløb
af en ganske anden Størrelsesorden end nogensinde før. Her som i andre af Tyskland
besatte Lande kom Clearingsystemet i den Udformning, det havde faaet i de af Tyskland afsluttede Clearingaftaler, i Modstrid med selve Clearingens Princip til at vise
sig som et enestaaende effektivt Led i den tyske Krigsfinansiering.
b) Statsgaranti.

Straks efter den 9. April 1940 udtalte Nationalbanken overfor Regeringen, at det
af pengepolitiske Grunde maatte anses for ønskeligt, at der kun udbetaltes Eksportørerne a. conto Beløb, saalænge Tysklands Eksport til Danmark var mindre end vor
Eksport til Tyskland. Regeringen ansaa det dog under de herskende Forhold ikke for
muligt at gennemføre en saadan Fremgangsmaade. Nationalbanken kom saalt-des
ogsaa i Besættelsestidens senere Faser til at gaa i Forskud, og det viste sig derfor
nødvendigt for Banken at faa Statsgaranti for sit Tilgodehavende hos nDeutsche Verrechnungskasse".
Man fandt det imidlertid nødvendigt, at Nationalbanken ogsaa kunde gaa i Forskud paa andre Clearinger end den dansk-tyske. Det kunde nemlig ellers befrygtes,
at Eksportørerne foretrak at sælge deres Varer til Tyskland i Stedet for til de andre
Lande, hvormed Danmark havde afsluttet Clearingaftale. Af denne Grund anmodede
Nationalbanken om at faa Statsgaranti for Forskud paa alle Clearinger.
Ved en Skrivelse af 4. Juli 1940 tilsagde Finansministeriet med Finansudvalgenes
Samtykke Nationalbanken den ønskede Garanti, der er optaget i Tillægsbevillingsloven
for 1940-41 (Lov Nr. 305 af 30. Juni 1941) som Tekstanmærkning Nr. 37 til § 26.
Garantien var tidsbegrænset, men den er senere stadig blevet forlænget, ændret og suppleret, efterhaanden som flere Betalingsomraader er blevet inddraget under Clearing.
Den er hvert Aar blevet optaget paa den nævnte Maade i Tillægsbevillingsloven, sidst
i Lov Nr. 381 af 9. August 1945 for Perioden indtil 30. Juni 1945 inkl. I denne Lov har
Garantien faaet følgende Formulering:
>Statens Garanti ydes for fuld Dækning - herunder Dækning for eventuelle Kurstab - foreanvldt
nngaar de Clearinger, Betalingsaftaler og andre Betallngenrrangementer, hvorom Aftale med Udlandet
(Centralbank, Clearingadmlnletrntlon og lignende) er eller maatte blive truffet.
Garantien er begrænset til den 30. Juni 1946 inkl., efter hvilken Dag den fortsætter vedrprende de
Saldi, som de paagældende Konti udviser i Bankene Bpger ved Garantiens Udlpb.
I de PlUlgældende Saldi lndganr:
a. Udbetalinger I Danmark, der er foretaget pan Grunding af Indbetalingsadvis fra Udlandet, selv om
der Ikke er eller har været Dækning ved Indbetalinger I Danmark, og selv om Udbetalingerne sker
eller er sket uden Aftale med Udlandet.
b. Udbetalinger i Danmark foretaget Inden Garantiens Udlpb, og som vel modsvares nf Indbetalinger i
Udlandet, men er Forskudsbetalinger vedrprende Vnrele,•erancer, Entrepriser og andet, hvor de
pnagældende Modydelser eventuelt fprst præsteres helt eller delvis efter Garantiens Udlpb.
c. Belpb hldrprende frn Forrentning nf Danmarks Nationalbanks Tilgodehavender I Udlandet paa Konti
vedrprende Clearinger, Betalingsaftaler og andre BetalIngearrangementer.
Garantien omfatter tillige Udbetalinger, der først foretages efter Garantiens Udlpb, men om hvilke
Danmarks Nationalbank med Finansministeriets Godkendelse har afgivet Tilsagn Inden Garantiens Udlpb,
samt Belpb, der forskudsvis er udbetalt af Danmarks Nationalbank til den tyske Værnemagt I Danmark
til lndkpb nf Levnedsmidler, hvilke Belpb skal refu'nderes ved Overfprsel fra Tyskland over dansk-tysk
Clearing.
Endvidere omfatter Statens Garanti de Belpb, som Nationalbanken mnntte blive tilpligtet nt tilbagebetale herværende Importprer I Tilfælde, hvor disse ikke mantte være blevet frigjort for deres Skyld ved
Bankens Overfprsel af Beløbene til vedkommende udenlandske Clearinginstitut, og Banken ej heller har
været I Stand til nt fnn det paagældende Belpb tilbngefprt over den Clearingkonto, til Kredit for hvilken
Indbetalingen ho.r fundet Sted.<
63•

992

AF S N l T L -

KAP. 1, lll B

Finansministeriet har i Skrivelse af 16. Juli 1945 meddelt Nationalbanken, at Garantien er forlænget til 31. December 1945.
c) Kwrsrisiko.
Da Udbetalingerne over dansk-tysk Clearing langt oversteg Indbetalingerne, og da
Udbetalingerne i overvejende Grad skete til Udgift for Kronekontoen, maatte man forvente, at Nationalbanken efterhaanden opbyggede et Kronetilgodehavende. Imidlertid
stillede man fra tysk Side Krav om, at Nationalbanken til Stadighed til "Deutsche
Verrechnungskasse" skulde sælge Kronebeløb mod Reichsmark, idet man henviste til,
at dette Pengeinstitut ikke maatte have Gæld i udenlandsk Valuta. Da man fra dansk
Side paa Grund af Forholdene ikke kunde afvise dette Krav, blev Størstedelen af
Nationalbankens Tilgodehavende hos "Deutsche Verrechnungskasse" paa denne Maade
konverteret fra Kroner til Mark.
De danske Myndigheder maatte ifølge Sagens Natur principalt være interesseret i,
at Clearingtilgodehavendet blev et rent Kronetilgodehavende, subsidiært i at faa
hindret eller begrænset de omtalte Salg af Kroner til det tyske Clearinginstitut.
Talrige Forsøg fra Udenrigsministeriets og Nationalbankens Side resulterede kun i,
at der opnaaedes en vis Begrænsning af Salgene af Kroner til Tyskland.
Den 31. Maj 1945 havde Danmark paa den dansk-tyske Clearingkonto et Marktilgodehavende paa 1200,5 Mill. Rmk. og et Kronetilgodehavende paa 574,5 Mil!. Kr.
d) Kurstab i Forbindelse 1ned Kronehævningen.

Nationalbanken havde, da den danske Krone hævedes ca. 8 % den 22. Januar
1942, et Marktilgodehavende hos "Deutsche Verrechnungskasse" paa 389,9 Mill. Rmk.,
og der paaførtes derfor Banken et Kurstab paa 61,0 Mil!. Kr., der debiteredes Statens
Reguleringskonto i Overensstemmelse med den givne Statsgaranti.
e) Begrænsning af Nationalbanlcens Merudbetalinger over dansk-tysk Clearing.

Nationalbanken var af pengepolitiske Grunde interesseret i at begrænse Merudbetalingerne over dansk-tysk Clearing mest muligt. En saadan Begrænsning af Stigningen i Tilgodehavendet paa den dansk-tyske Clearingkonto kunde søges opnaaet
paa to Maader dels ved Nedsættelse af Udbetalingerne paa Grundlag af Overførsler
fra Tyskland, dels ved Forhøjelse af Indbetalingerne til den dansk-tyske Clearingkonto.
Nationalbanken har i videst muligt Omfang søgt at anvende begge Metoder.
Udbetalingerne fik man indskrænket i et vist Omfang, ved at Nationalbanken
fastsatte særlige Regler for Overførsel af Forskudsbetalinger, Rembours- og Garantibeløb, samt ved at man - efter forudgaaende Undersøgelse af Grundlaget for Udbetalingerne - i visse Tilfælde slet ikke tillod Overførsel eller kun tillod Overførsel
i det Omfang, hvori der forelaa Godkendelse fra danske Myndigheder, tildels i Overensstemmelse med Aftaler, som blev truffet i det dansk-tyske Regeringsudvalg. De paa
dette Omraade gennemførte Foranstaltninger er fremstillet nedenfor under C.
Ifølge Sagens Natur var der snævre Grænser for det Omfang, Indbetalingerne til
Nationalbanken paa dansk-tysk Clearingkonto kunde faa, idet Tyskland kun var interesseret i at fremme Eksporten til Danmark i den Udstrækning, denne Eksport var af
Betydning for Krigsførelsen. Danmarks Import fra Tyskland blev derfor navnlig i
Besættelsens sidste Aar af forholdsvis ringe Omfang.
For at modvirke Pengerigeligheden her i Landet søgte man at fremme Indbetalingerne ved at træffe Foranstaltninger, der skulde hindre, at Importørerne udnyttede
den af tyske Eksportører ydede Kredit udover det normale. Nationalbanken var iøvrigt
i Henhold til Overenskomsten af 21.-23. Januar 1935 forpligtet til at medvirke til, at
de i den dansk-tyske Samhandel normalt · anvendte Betalingsfrister ikke blev overskredet. I Henhold til Bkg. Nr. 428 af 10. August 1940 og Nr. 9 af 17. Januar 1944,
begge angaaende Kontrol med Betalinger til Udlandet over Clearingkonti, førte Direktoratet for Vareforsyning Kontrol med Importen, herunder med Importørernes Udnyttelse af den af tyske Eksportører ydede Kredit. Begge de nævnte Bekendtgørelser
bestemte iøvrigt, at Afviklingen af Betalinger til Udlandet, der i Henhold til de herom
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gældende Forskrifter skulde ske over Clearing ved Nationalbanken, ikke uden Tilladelse fra Direktoratet for Vareforsyning maatte udskydes ud over det ved den
paagældende Forpligtelses Paadragelse aftalte eller forudsatte Tidspunkt. Nationalbanken har iøvrigt adskillige Gange overfor de autoriserede Valutaforhandlere indskærpet, at der paahvilede Importører og andre Debitorer en Pligt til til Nationalbanken at indbetale de af de forskellige Clearingordninger omfattede Beløb, som udenlandske Kreditorer havde til gode hos dem.
Foruden Hensynet til Pengerigeligheden var der ogsaa for de danske Myndigheder
et andet Motiv til at hindre en Udstrækning af Kreditfrister fra de danske Importørers
Side. Saadanne Kreditydelser ud over det normale kunde nemlig være Udtryk for
tysk Kapitalflugt her til Landet. Efterhaanden som Krigen mere og mere udviklede
sig til Tysklands Ugunst, mærkede man hos tyske Firmaer en stigende Tilbøjelighed
i den Retning. Den omtalte Form for Kapitalflugt var en af dem, som de danske Myndigheder havde størst Mulighed for at konstatere, jfr. iøvrigt nedenfor S. 1002.
I 1940 og 1941 lykkedes det at faa det danske Clearingtilgodehavende hos Tyskland
nedbragt gennem Aftaler, hvorved Beløb af Danmarks Tilgodehavender paa Clearingkonto med Tyskland kunde anvendes til Betaling af Varer, som Danmark importerede
fra Tredieland, saaledes 23,6 Mill. Kr. til Indkøb af Varer i Sverige, 10,4 Mill. Kr. til
Indkøb i Finland, 4,0 Mill. Kr. til Indkøb i Italien og 0,1 Mill. Kr. til Indkøb i Norge.
f) Clea1-ingkwrserne under Besættelsen
Den 8. April 1940 var Clearingkursen paa Berlin 208,00 Kr. pr. 100 Rmk. Fra 9. April
1940 til og med 1. Maj 1940 var de af Nationalbanken fastsatte Valutakurser nominelle.
Clearingkursen paa Berlin nedsattes 11. Maj 1940 til 207,40 Kr. pr. 100 Rmk. og igen
den 14. Januar 1941 til 207,21 Kr. pr. 100 Rmk. Disse to mindre Nedsættelser var af
teknisk Natur. Fra 14. Januar 1941 noterede Nationalbanken tillige en særlig Kurs
for frie Reichsmark, der afveg fra Clearingkursen; alene den sidste har dog haft
Betydning ved Clearingbetalinger. Efter at der den 22. Januar 1942 var givet Offentligheden Meddelelse om Kronehævningen, ansattes Clearingkursen paa Berlin fra og
med 23. Januar 1942 til 191,57 Kr. pr. 100 Rmk. Denne Kurs er siden fastholdt.
g) Clea?-inggebyrer.

Indtil 8. Juli 1940 afregnede Nationalbanken for at skaffe Dækning for en Del af
Omkostningerne ved dens Clearingkontor Beløb, der fra Tyskland var anvist i Rmk.,
til en Kurs, der var 25 Øre under den noterede Kurs. Af Beløb, der fra Tyskland
anvistes i danske Kroner, beregnedes derimod intet Gebyr.
Fra 8. Juli 1940 til 5. Maj 1941 beregnedes et Administrationsgebyr paa 1 0/oo for
samtlige Overførsler, der over Clearing fremkom fra Udlandet, dog saaledes at der
intet Administrationsgebyr opkrævedes for Checks paa mindre Beløb end 500 Kr.
Fra 5. Maj 1941 er der opkrævet et Administrationsgebyr af baade Ind- og Udbetalinger over Clearing med Udlandet paa 10/oo, Minimum 50 Øre, jfr. Bkg. Nr. 221
af 3. Maj 1941.
h) Bestemmelser om Clea?-ing.

Ved Besættelsen var de fleste Regler om Clearing fastsat af Nationalbanken, som
ved Bkg. Nr. 143 af 2. April 1940, § 10, var bemyndiget til, naar Danmark havde
afsluttet Overenskomst med et fremmed Land om, at Betalinger mellem de to Lande
skulde overføres ved Clearing, at træffe de nærmere Aftaler med vedkommende udenlandske Myndigheder om Gennemførelsen af Overenskomsten og til fra dansk Side
at føre den fornødne Kontrol med Overenskomstens Overholdelse, herunder med, at
der ikke afregnedes andre Betalinger end bestemt eller forudsat ved Overenskomsten
med vedkommende fremmede Land.
I Medfør af§ 13, 2. Stk., i Lov Nr. 342 af 22. December 1937, jfr. Lov Nr. 459 af
22. December 1939, var der tillagt Handelsministeren Bemyndigelse til at give Forskrifter med Hensyn til Betalingers Overførsel ved Clearing, herunder til at bestemme,
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at Indbetalinger til Dækning af Betalingsforpligtelser skulde ske til Fordel for vedkommende udenlandske Kreditor over Clearing ved Nationalbanken. I Henhold til denne
Lov var udstedt Bkg. Nr. 210 og Bkg. Nr. 211, begge af 31. Maj 1939 angaaende Overførsel af visse Betalinger henholdsvis til Tyskland og til Protektoratet Bohmen og
Miihren. Begge disse Bekendtgørelser blev udstedt i Overensstemmelse med de mellem
den tyske og den danske Regering trufne Aftaler.
A Ile disse Regler gjaldt i Besættelsens første Tid.
Efter tysk Krav udvidedes den mellem Danmark og Tyskland bestaaende Clearingaftale allerede i Slutningen af Maj 1940 til at omfatte en Række Betalinger, der tidligere havde fundet Sted i fri Valuta, jfr. S. 996 nedenfor. I den Anledning ske:e der
en Forandring i de foran omtalte Forskrifter derved, at Bkg. Nr. 210 af 31. Maj
1939 erstattedes med Bkg. Nr. 294 af 1. Juni 1940. Ogsaa den sidste Bekendtgørelse
omfattede kun Overførsel af visse Betalinger til Tyskland.
I Stedet for Bestemmelserne i Bkg. Nr. 143 af 2. April 1940, § 10, er senere
traadt ligelydende Bestemmelser i § 17 i Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940, der Nev
udstedt, efter at § 13 i Lov Nr. 342 af 22. December 1937 var blevet ændret ved Lov
Nr. 314 af 14. Juni 1940.
Handelsministerens Bemyndigelse til at fastsætte Forskrifter med Hensyn til
Betalingers Overførsel over Clearing blev senere optaget som § 8 i Lov Nr. 406 af
3. August 1940. Denne Lovs Gyldighed er siden til Stadighed blevet forlænget, sidst
indtil 31. !\farts 1946, jfr. Lovanordning Nr. 91 af 9. Marts 194b og Lov Nr. 297 af
22. Juni 1945. Loven er sidst optrykt som Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943.
Ved Bkg. Nr. 425 af 10. August 1940, der udstedtes i Medfør af Lov Nr. 406 af
3. August 1940, blev Gyldigheden af Bkg. Nr. 294 af 1. Juni 1940 angaaende Overførsel
af visse Betalinger til Tyskland, Bkg. Nr. 211 af 31. Maj 1939 angaaende Overførsel af
visse Betalinger til Protektoratet Bohmen og Mahren og Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940
angaaende Ind- og Udførsel af Penge og Værdipapirer m.v. forlænget indtil videre.
Da Protektoratet Bohrnen og Mahren den 1. Oktober 1940 kom i Toldunion med
Tyskland, ophævedes den specielle Clearing af Betalingsforpligtelser hidrørende fra
Varesamhandelen med dette Omraade, dog saaledes at Betalingsforpligtelser hidrørende
fra Salg af Varer, der var indklareret i de respektive Lande før 1. Oktober 1940, stadig
skulde afregnes over den specielle Clearing med Protektoratet, jfr. Bkg. Nr. 508 af
1. Oktober 1940 om Tillæg til Bkg. Nr. 294 af 1. Juni 1940. Fra 26. Februar 1941 blev
dette ændret, saaledes at ogsaa den sidstnævnte Gruppe Betalingsforpligtelser fra da
af skulde afregnes over dansk-tysk Clearing, jfr. Bkg. Nr. 77 af 26. Februar 1941.
2) Omraadet for Betalingerne over dansk-tysk Clearing.
a) Begreber og Oversigt.
Overførslerne over dansk-tysk Clearing har dels omfattet de Arter af Betalinger,
som ifølge Clearingoverenskomsten af 21.-23. Januar 1935 med Tillægsoverenskomster skulde ske ved Overførsel over Clearing, dels visse Betalinger, som enten ifølge
Overenskomsterne i et vist Omfang kunde tillades overført, eller som der gennem
særlige Aftaler i det dansk-tyske Regeringsudvalg skabtes Mulighed for at overføre
ad denne Vej. Med Hensyn til de under den første Gruppe hørende Betalinger, blev
der, som en Konsekvens af de dansk-tyske Aftaler, fra saavel dansk som tysk Side
fastsat Regler om, at Overførsel af de Be!øb, som indenfor de paagældende Betalingsomraader skyldtes af Personer, Firmaer m. m. i det ene Land til Personer, Firmaer
m. m. i det andet Land. skulde ske ved Indbetaling over Clearing til Fordel for vedkommende fremmede Kreditor. De Arter af Betalinger, for hvilke denne Ordning blev gennemført, vil blive kaldt clearingpligtige til Forskel fra andre Clearingbetalinger.
Uanset om Clearingbetalingerne omfattedes af Clearingoverenskomsten af 1935
med Tillægsoverenskomster eller af Aftaler i det dansk-tyske Regeringsudvalg, har man
i Almindelighed her i Landet krævet, at der forelaa en af danske Myndigheder udstedt Indbetalingstilladelse, f. Eks. i Form af en toldafstemplet Betalingsattest. Som omtalt nedenfor under Punkt C. har man ligeledes med Hensyn til visse Betalingsarter
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gjort Udbetaling af Overførsler over dansk-tysk Clearing afhængig af Godkendelse
fra bestemte danske Myndigheder.
I en Række Tilfælde har det været fastsat, at Betaling for Varesalg eller andre
Ydelser til Besættelsesmagten !run maatte modtages over dansk-tysk Clearing. Dette
Betalingsvilkaar var saaledes i Almindelighed indeholdt i de af Direktoratet for
Vareforsyning og andre Myndigheder meddelte Tilladelser til Udførsel af Varer
til Tyskland. Det samme gjaldt de af Vareforsyningsdirektoratet i Medfør af Bkg.
Nr. 578 af 4. November 1940 udstedte Tilladelser til Salg til Aftagere i Tyskland
af Varer indeholdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kautsjuk. Hvor danske statslige Myndigheder (fortrinsvis Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager) forud
har godkendt Kontrakter, der har ligget til Grund for Udbetalinger over dansk-tysk
C'.earing, eller har givet Tilsagn til herværende Personer og Firmaer om, at Ydelser
til Tyskland vilde kunne betales over dansk-tysk Clearing, har der ligeledes som Regel
til Godkendelsen eller Tilsagnet været knyttet den Betingelse, at Betaling kun maatte
modtages over dansk-tysk C!earing.
For, saa vidt muligt at faa forelagt alle Kontrakter om forskellige Arter af
Ydelser til Udlandet for tysk Regning, har man undertiden i Bekendtgørelser og
Meddelelser til de interesserede Erhvervsorganisationer eller paa lignende Maade givet
Udtryk for, at Overførsel til Danmark af de i Kontrakterne bestemte Vederlag kun
vilde kunne ske, naar der indhentedes Samtykke hos de danske Myndigheder til
Afslutningen af saadanne Kontrakter. Der kan i denne Forbindelse henvises til Bkg.
Nr. 347 af 19. August 1941 § 3 og Bkg. Nr. 437 af 22. Oktober 1941 § 2, begge
angaaende Godkendelse af visse Entreprenør- og Byggearbejder i Udlandet. Endvidere
kan nævnes forskellige Cirkulærskrivelser fra Industriraadet til Medlemmerne af
Industriraadsorganisationen, se 1. Bind, Afsnit A, samt Udenrigsministeriets Meddelelse til Offentligheden af 28. November 1940 om, at Ejere af Automobiler ikke
uden Udenrigsministeriets Samtykke burde afslutte Kontrakt om Udlejning af Vogne
til Anvendelse udenfor Danmarks Grænser.
Personer og Firmaer, der hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet, har
i Henhold til Bestemmelserne i Bkg. Nr. 143 af 2. April 1940 § 4, senere Bkg. Nr. 337
af 25. Juni 1940 §§ 6 og 7, haft Pligt til at hjemfpre Beløb, som de paagældende havde
til gode i Udlandet. Ifølge Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940 § 6 har der iøvrigt været
fastsat Hjemførselspligt for Modværdien af Varer, der er udført her fra Landet ogsaa
af Personer og Firmaer, der ikke hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet.
Nedenfor under b) vil · der først under a) blive redegjort for Arten af de overførte clearingpligtige Betalinger. Under B) vil dernæst blive omtalt de vigtigste Grupper af de andre Betalinger, !lOm i Henhold til Clearingoverenskomsten af 1935 med
Tillægsoverenskomster i et vist Omfang kunde tillades overført over Clearing, eller
for hvilke der gennem særlige Aftaler i det dansk-tyske Regeringsudvalg skabtes Mulighed for Overførsel over Clearing. Under y) vil der blive gjort nogle Bemærkninger
om Udbetalingsordrer fra nDeutsche Verrechnungskasse", som er blevet afvist, fordi
Beløbene ikke omfattedes af de under a) og fJ) nævnte Betalingskategorier. Endelig
vil der under c) blive givet en statistisk Oversigt over Nationalbankens Udbetalinger
over dansk-tysk Clearing, opdelt efter Betalingernes Art.
b) Enkeltheder.
a) Clearingpligtige Betalinger.

Ved Besættelsen var det langt fra alle Betalinger mellem Danmark og Tyskland,
der skulde overføres over Clearing. I Henhold til Clearingoverenskomsten af 21.-23.
Januar 1935 med Tillægsoverenskomster gjaldt dette den 9. April 1940 kun Betalinger,
der hidrørte fra Samhandelen mellem de to Lande (Udførsel til Tyskland af Varer, hvis
Oprindelsessted var Danmark, og Indførsel her til Landet af Varer, hvis Oprindelsessted var Tyskland; under Tyskland var i begge Tilfælde indbefattet Østrig, Sudeteromraadet og Memel), jfr. forsaavidt angaar Betalinger til Tyskland, Bkg. Nr. 210 af
31. Maj 1939. Under Betalinger, der vedrørte Samhandelen mellem Tyskland og Dan-
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mark, regnedes ogsaa Omkostninger i Forbindelse hermed, saaledes Toldafgifter, Jernbanefragter, og -omkostninger, Speditionsomkostninger, Provisioner (kun naar de vedrørte den dansk-tyske Samhandel og var bestemt til Agenter, der var bosiddende i
Danmark eller Tyskland), Rejseudgifter, Gebyrer vedrørende Patenter, Varemærker og
Mønstre, Gebyrer for andre offentlige Registreringer, Licenser, Filmslejer, Betalinger
vedrørende Forfatter- og Opfinderrettigheder og lignende.
Under Besættelsen udvidedes efter tysk Krav den mellem Danmark og Tyskland
bestaaende Clearingaftale til at omfatte en Række Betalinger, der tidligere havde
fundet Sted i fri Valuta eller over andre Clearinger end den dansk-tyske.
Saaledes maatte man allerede i Slutningen af Maj 1940 gaa med til, at Overførsel
af Betalinger af de nedennævnte Arter fra Tyskland til Danmark og omvendt fra
1. Juli 1940 i Almindelighed kun skulde kunne ske over dansk-tysk Clearing, jfr. forsaavidt angaar Betalinger fra Danmark til Tyskland Bkg. Nr. 294 af 1. Juni 1940.
1) Søfragter, Befragtningsomkostninger og andre Skibsfartsudgifter for danske og
tyske Skibe i Fart mellem Danmark og Tyskland eller mellem et af disse Lande
og et tredie Land, forsaavidt Befragteren var hjemmehørende i Danm~rk eller
Tyskland.
Til Skibsudgifter henregnedes bl. a. Udgifter til Bugsering, Kajafgifter, Kanalafgifter, Havneafgifter, Lodspenge, Udgifter ved Lastning og Losning, Udgifter
til Reparationer og andre Udgifter, der var nødvendige for Rejsens Fortsættelse,
herunder Udgifter til Proviant, Stores, Bunkerkul o. s. v., med Undtagelse af
Udgifter til Bunkerolie.
2) Fragter og Omkostninger vedrørende Transport over Land gennem Tyskland af
Varer til eller fra Danmark og gennem Danmark af Varer til eller fra Tyskland.
3) Fragt, Passagerpenge, Leje og andre Omkostninger vedrørende Lufttrafikken mellem Danmark og Tyskland, bortset fra Beløb, der maatte tilkomme Tredieland.
4) .B etalinger vedrørende Transport- og Krigsforsikring i Forbindelse med den dansktyske Varesamhandel.
I Efteraaret 1940 blev den dansk-tyske Clearing udvidet til at omfatte Danzig,
Luxemburg og de i Tyskland indlemmede Dele af Polen, Frankrig og Belgien.
Som allerede omtalt ophævedes den specielle Clearing med Protektoratet Bohmen
og Mahren af Betalingsforpligtelser i Forbindelse med Varesamhandelen delvis den 1.
Oktober 1940, samtidig med at Protektoratet kom i Toldunion med Tyskland. Betalingssamkvemmet med Protektoratet inddroges fra dette Tidspunkt delvis under de for
den dansk-tyske Clearing gældende Bestemmelser, jfr. Bkg. Nr. 508 af 1. Oktober 1940,
der fremkom som et Tillæg til Bkg. Nr. 294 af 1. Juni 1940, og som erstattede den tidligere nævnte Bkg. Nr. 211 af 31. Maj 1939. Allerede den sidstnævnte Bkg. var dog
udfærdiget i Overensstemmelse med Aftaler truffet mellem den tyske og den danske
Regering, og ikke mellem denne sidste og Protektoratets egne Myndigheder. Først den
26. Februar 1941 blev den specielle Clearing med Protektoratet helt ophævet, jfr. Bkg.
Nr. 77 af 26. Februar 1941.
Betalinger fra eller til de andre af Tyskland besatte Lande er derimod i Almindelighed gaaet over Clearingkonti med de enkelte Lande. Det kan dog nævnes, at Aftalerne om dansk-hollandsk og dansk-belgisk Clearing blev indgaaet i det dansk-tyske
Regeringsudvalg, samt at Betalingerne over disse Clearinger formidledes via "Deutsche
Verrechnungskasse" i Berlin.
Fra 1. Juli 1942 har endelig Betalinger, der har vedrørt Forsikringssamkvemmet mellem Danmark og Tyskland saavel paa den direkte Forsikrings, som paa
Genforsikringens Omraade skullet afregnes over en speciel dansk-tysk Clearing, jfr. om
Betalinger fra Danmark til Tyskland Bkg. Nr. 384 af 10. September Hl42. Betalinger af
denne Art var hidtil sket i fri Valuta, og efter den nye Ordning skulde Udligningen af
Saldoen paa den specielle Konto for Forsikringsclearing·en ligeledes foretages i fri
Valuta.
Som Følge af Besættelsen skiftede Samhandelen mellem Danmark og Tyskland i
betydelig Grad Karakter. En Række danske Virksomheder paatog sig saaledes allerede

DANMARKS NATIONALBANKS FINANSIERING OG KONTROL

997

kort Tid efter den 9. April 1940 saakaldte ekstraordinære Industrileverancer,1) d. v. s.
særlige Leverancer til Udlandet for tysk Regning, for hvilke der fra tysk Side stilledes
Materialer til Raadighed udenfor de i de dansk-tyske Handelsaftaler fastsatte Kontingenter. De ekstraordinære Industrileverancer repræsenterede saaledes først og fremmest
Arbejdsydelser. Navnlig Maskinindustrien, Skibsværfterne, Automobilreparationsværkstederne, Beklædningsindustrien og Læderindustrien blev efterhaanden i vidt Omfang
beskæftiget med Produktion af denne Art.
De ekstraordinære Industrileverancer blev i Almindelighed givet i Ordre under
Medvirken af en tysk militær Instans, "Wehrwirtschaftsstab Dånemark" (senere "Riistungsstab Danemark"), ligesom Ordregiverne ofte var Afdelinger af den tyske Værnemagt.
Efter Besættelsen optraadte den tyske Værnemagt ogsaa i ikke ringe Omfang som
Køber af andre Varer, der eksporteredes fra Danmark. Hvad enten Varerne leveredes til
Tyskland eller til Omraader, der var besat af tyske Tropper, betragtedes den paagældende Eksport som en Del af den dansk-tyske Samhandel. Betalingen for saadanne
Leverancer skulde derfor finde Sted over dansk-tysk Clearing. Som omtalt S. 973 betragtedes ogsaa Salg til den tyske Værnemagt i Danmark af en Række Varer, navnlig
Landbrugsvarer, som Eksport til Tyskland. De til Besættelsestropperne leverede Kvanta
af disse Varer skulde derfor afskrives paa Eksportkontingenterne og betales over den
dansk-tyske Clearingkonto.
Det skal endelig nævnes, at der af den tyske Værnemagt blev paalagt Danmark
betydelige Transportydelser i Forbindelse med Transiteringen af Tropper og Materiel
mellem Tyskland og Norge. Disse Transportydelser, der i Besættelsens første Tid var
blevet betalt over Besættelseskontoen, blev senere betalt over dansk-tysk Clearing,
se S. 972.

{J) Andre Clewringbetalinger.
Allerede i Overenskomsten af 21./23. Januar 1935 var det fastsat, at "Deutsche
Verrechnungskasse" og Nationalbanken skulde undersøge Muligheden for Overførsel
over Clearing af Understøttelser i Trangstilfælde, navnlig Betalinger til syge og studerende, Pensionsbeløb, Arvebeløb og lignende, eller foranledige, at en saadan Undersøgelse fandt Sted hos de kompetente Myndigheder. Efter Retningslinier, der er blevet
givet af det dansk-tyske Regeringsudvalg, har de danske Myndigheder under hele
Besættelsen maattet tillade visse Overførsler af denne Art fra Tyskland til Danmark.
Paa et tidligt Tidspunkt under Besættelsen havde en Række danske Entreprenørfirmaer afsluttet Kontrakter om Udførelse af Byggearbejder for tysk Regning i Udlandet. Efter Aftale i det dansk-tyske Regeringsudvalg er der under Besættelsen afregnet visse Beløb, der hidrørte fra saadanne Byggearbejder i Udlandet, overvejende
en Del af den ved disse Arbejder indvundne Fortjeneste, jfr. Bkg. Nr. 347 af 19. August 1941 og Bkg. Nr. 437 af 22. Oktober 1941. Efter lignende Retningslinier er visse
Beløb til Dækning af Bjergningsomkostninger tilladt overført til Danmark fra Tyskland over Clearing.
Ligeledes efter Aftale i det dansk-tyske Regeringsudvalg blev der endvidere tilladt
visse Udbetalinger over dansk-tysk Clearing vedrørende Udlejning af Skibe, Automobiler og Godsvogne til Anvendelse for tysk Regning udenfor Danmarks Grænser.
Navnlig i den første Halvdel af Besættelsestiden, da der herskede en ret betydelig
Arbejdsløshed herhjemme, hvervedes der af tyske Arbejdsanvisningskontorer, der oprettedes her i Landet, og af Entreprenørfirmaer, der udførte Arbejder i Udlandet for tysk
Regning, dansk Arbejdskraft til Anvendelse i Tyskland, Norge og i visse Tilfælde andre
af Tyskland besatte Lande. For at gøre saadan Beskæftigelse mere tillokkende, navnlig
for gift mandlig Arbejdskraft, stillede man fra tysk Side Krav om, at den Del af Arbejdsfortjenesten, der ikke blev forbrugt i Udlandet, skulde kunne overføres over
dansk-tysk Clearing til Udbetaling her i Landet.
Efter at Spørgsmaalet havde været behandlet i det dansk-tyske Regeringsudvalg,
1) So Kapitel 2 A nedenfor.
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gik man fra dansk Side med til at tillade saadanne Lønoverførsler med visse Maksimalbeløb. Som et Led i Bestræbelserne for at begrænse Merudbetalingerne over dansk-tysk
Clearing, blev disse Maksimalbeløb successivt nedsat. Langt den største Del af de
Beløb af den nævnte Art, der er kommet til Udbetaling her i Landet, hidrører fra
Personer, der har været beskæftiget i Tyskland. De paagældende Beløb er i Almindelighed i Tyskland indbetalt til en privat Bank, ,,Deutsche Bank", af vedkommende Arbejdsgivere, jfr. forsaavidt angaar Personer beskæftiget i Tyskland Bkg. Nr. 226 af
30. April 1943 og Personer beskæftiget i Norge Bkg. Nr. 230 af 6. Juli 1944. Beløbene
er af "Deutsche Bank" overført over Clearing til Den Danske Landmandsbank, der her
i Landet i Samarbejde med Statens Udvandringskontor har administreret Udbetalingerne af Lønoverførslerne. Med Hensyn til Personer, der havde fast Bopæl i de sønderjydske Amter, og som midlertidigt havde lønnet Arbejde i Egnen Syd for den dansktyske Grænse, gennemførtes i Sommeren 1944 den Særordning, at der ved Beløbenes
Ind- og Udbetaling kunde benyttes bestemte lokale tyske og danske Pengeinstitutter,
jfr. Bkg. Nr. 229 af 6. Juli 1944. Disse saakaldte "Grænsegængere" var tidligere blevet
aflønnet med danske Sedler, som udbetaltes dem i Tyskland, jfr. S. 1001. I de ovenfor
nævnte Bekendtgørelser blev der for Lønoverførslerne fastsat de Maksimalbeløb, der
var vedtaget i det dansk-tyske Regeringsudvalg.
Det er konstateret, at den tyske Værnemagt i Danmark i et vist Omfang over
Besættelseskontoen i Strid med Overenskomsten mellem "Hauptverwaltung der Reichskreditkassen" og Nationalbanken af 17./26. August 1940 har foretaget Lønudbetalinger her i Landet til Personer, der i de af Tyskland besatte Omraader i Østeuropa har
haft Ansættelse ved civilt Arbejde i de til den tyske Værnemagt knyttede Organisationer. Efter Forhandling i det dansk-tyske Regeringsudvalg, erklærede man fra tysk
Side at ville ophøre med denne Praksis.
Navnlig i 1943 og 1944 blev der gennem en tysk Institution ved Navn "Der Beauftragte fiir die erweiterte Kinderlandverschickung in Danemark" sendt Børn fra udbombede tyske Byer til Danmark, hvor de fik Ophold paa Hoteller og i andre Bygninger,
der opkøbtes til dette Formaal. Til Finansiering af disse Opkøb og Udgifterne i Forbindelse med de tyske Børns Ophold her i Landet blev der i begrænset Omfang overført Beløb over dansk-tysk Clearing, jfr. iøvrigt nedenfor S. 1003.
Clearingkontoen med Tyskland er endvidere blevet debiteret for danske Sedler, som
efter tysk Krav er blevet sendt til den tyske Rigsbank. Disse Forsendelser, som androg
meget betydelige Beløb, vil blive gjort til Genstand for særlig Behandling, se nedenfor
s. 1001.
Den ovenfor S. 989 omtalte Tillægsaftale til Clearingoverenskomsten af 1935, om
at visse Dele af Indbetalingerne paa Clearingkontoen skulde stilles til Raadighed for
særlige Formaal, navnlig Indkøb af fri Valuta, har været gældende under hele Besættelsen. De Beløb, der i Kraft af denne Aftale er blevet debiteret dansk-tysk Clearingkonto er, da Muligheden for at fremskaffe fri Valuta ikke længere var til Stede, paa
tysk Forlangende blevet stillet til Raadighed til Betaling af visse Udgifter, der tidligere
var blevet erlagt i fri Valuta, bl. a. Gesandtskabsudgifter og kulturelle Udgifter. Disse
Udgifter blev afholdt over en Særkonto for det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark. De danske Myndigheder har været ude af Stand til at øve Indflydelse paa
Omfanget og Arten af de Udgifter, som er blevet afholdt af disse Midler. Blandt de paagældende Udgifter kan nævnes Udgifter til tyske nationalsocialistiske Organisationer,
Presse, Film, visse Betalinger til Organisation Todt og danske frivillige i "Waffen-SS"
eller disses Paarørende, Tilskud til det tyske Mindretals Arbejde i Sønderjylland, ,,Nordische Gesellschaft" m. m., jfr. Tabellen S. 1000 nedenfor. Det maa endvidere formodes,
at denne Konto er benyttet til visse andre Betalinger med politisk Formaal, se nærmere S. 1001.
y) Afviste ty.~ke Udbetalingsordrer.

Nationalbanken har undertiden fra "Deutsche Verrechnungskasse" modtaget Udbetalingsordrer for Bel~b, som man ikke her i Landet har kunnet godkende til Overførsel over dansk-tysk Clearing, fordi de enten ikke omfattedes af Clearingoverens-
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kornsten af 1935 med Tillægsoverenskomster, eller fordi der i det dansk-tyske Regeringsudvalg ikke var truffet Aftale om Overførsel af Beløb af den paagældende Art. I
saadanne Tilfælde er Udbetalingsordrerne blevet sendt tilbage til det tyske Clearinginstitut. I Tilfælde, hvor man kun har kunnet godkende Overførsel af et mindre Beløb
end det, Udbetalingsordren lød paa, har Nationalbanken kun udbetalt dette mindre
Beløb og i Almindelighed givet "Deutsche Verrechnungskasse" Meddelelse herom.
I denne Forbindelse kan det iøvrigt oplyses, at man allerede i Begyndelsen af 1944
paa Grund af den militære Udvikling fra tysk Side ytrede Ønske om, at der over dansktysk Clearing blev overført store runde Beløb til herværende tyske Myndigheder. Hvis
Forbindelsen mellem Nationalbanken og det tyske Clearinginstitut skulde blive afbrudt, var det Hensigten, at disse Midler af de paagældende Myndigheder skulde anvendes til Betaling af Vareeksporten til Tyskland og andre Ydelser for tysk Regning,
der skulde finansieres over Clearing. Da Nationalbanken under Henvisning til de
pengepolitiske Forhold her i Landet udtalte sig imod en saadan Fremgangsmaade,
blev det tyske Forslag ikke gennemført.
Kort før den tyske Kapitulation, da Forbindelsen mellem Nationalbanken og "Deutsche Verrechnungskasse" var umiddelpart truet, blev Spørgsmaalet paany rejst af de
tyske Myndigheder, men ogsaa ved denne Lejlighed modsatte man sig fra dansk Side
med Held Forslagets Gennemførelse (se under IV, B.).
c) Statistiske Oplysninger
I nedenstaaende Tabel er i Mill. Kr. givet en Oversigt over de Beløb, der er kommet
til Udbetaling her i Landet over dansk-tysk Clearing i Tiden fra 9. April 1940 til 4.
Maj 1945, fordelt efter Anvendelse i de forskellige Aar under Besættelsen:

Tab el 4. Oversigt over de af Nationalbanken under Besættelsen foretagne
Udbetalinger over dansk-tysk Clearing
fordelt efter Art (Mill. Kr.).
9.-4./31.-12.
1940

1941

1942

1943

1944

1.-1./4.-5.
1945

Inlt

I.Landbrugsvarer
2. Forplejning af den tyske Værnemagt i Danmark m. m.
( Sonderkonto V), jfr. S. 973
3. Fisk
4. Ekstraordinære Industrileverancer (Maskiner, Syløn,
Skibsreparationer, Skibsnybygninger).
5. Andre Vareleverancer.

850

761

391

681

794

146

3623

40

3
104

17
109

64
145

91
136

43
15

218
549

26
67

208
105

230
72

275
140

232
112

54
13

1025
509

Ialt Vareleverancer:

983

1181

819

1305

1365

271

5924

6. Arbejdsfortjeneste, indtjent
af danske Personer, beskæftiget ved Arbejde for tysk
Regning i Udlandet.
7. Forsendelser af danske Sedler
til den tyske Rigsbank.

9

46

80

75

34

5

249

8

33

16

18

16

2

93

8. Det tyske Riges Befuldmægtigedes Særkonto.

91)

181)

!alt at overføre
1 ) Beregnede Tnl.

1009

1278

17

15

15

5

79

932

1413

1430

283

6345
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9.-4./31.-12.
1940
1941

Overført
9. Diverse (herunder Fragt,
Provision, Rejseudgifter o. a.
Omkostninger ved Varehandel, Licenser, Filmsleje o. a.
Betalinger for Tjenesteydelser, Understøttelser, Leje og
Reparationer af Automobiler,
Leje af Godsvogne og Skibe,
Fortjeneste ved Entreprenørog Byggearbejder i Udlandet, Bjergningsomkostninger)

1942

1943

1944

1.-1./4.-5.
1946

lait

1009

1278

932

1413

1430

283

6345

31

111

146

171

135

24

618

1584 1565
307
6963
1040 1389
1078
!alt
I det under Post 9 opførte Totalbeløb paa 618 Mill. Kr. for hele Besættelsesperioden
indgaar følgende mere betydelige Beløb:
'
Tabel 5. Specifikation af diverse Udbetalinger.
1. Fragt .................................... 264 Mill. Kr.
2. Provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 "
"
3. Betaling for Reparation af ikke her
stationerede Automobiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 "
"
4. Understøttelse til danske Medlemmer af
,,Waffen SS" eller deres paarørende . . . . . . . . 35 ,,
"
5. Betaling for Udlejning af Automobiler
til Udlandet .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 "
"
6. Rejseudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 "
"
7. Fortjenestem. v. paa Entreprenør- og
Byggearbejder i Udlandet for tysk Regning 13 ,,
,,
8. Bjergningsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ,,
,,
9. Tyske Børns Ophold i Danmark . . . . . . . . . .
5 ,,
,,

lait 522 Mill. Kr.
Udbetalingerne over det tyske Riges Befuldmægtigedes Særkonto, jvfr. S. 998,
fordeler sig som følger:
Tabel 6. Oversigt over Anvendelsen af det tyske Riges
Befuldmægtigedes Særkonto.
Det tyske Riges Befuldmægtigede ........... . 55 Mill. Kr.
Embedsmænd i Gesandtskabet ............... .
1
"
N. S. D. A. P. og Hitlerjugend ............. .
1 "
"
Ufa Film ................................. .
1 "
"
Organisation Todt ......................... .
1 "
"
Understøttelse til danske Medlemmer af
,,Waffen SS" eller deres Paarørende ..... .
3
"
Det tyske Mindretals Arbejde i Sønderjylland ..
1 "
"
"
Turistkonto og Rejseudgifter til Embedsmænd,
Militærpersoner o. I. ................... .
2
" "
Ulykkesforsikringsrenter til forskellige
danske Personer ......................... .
1 ,,
"
Pensioner fra "Reichsversicherungsanstalt
fiir Angestellte" ......................... .
1
"
Kapitalinvesteringer ........................ .
4 "
"
"
Andre Formaal ............................. .
8
lait

79 Mill. Kr.
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Det maa formodes, at den første Post i Tabel 6. bl. a. omfatter Udbetalinger, som
man har ønsket at holde skjult for de danske Myndigheder, f. Eks. Understøttelser til
danske politiske Organisationer med tyskvenlig Holdning. Herpaa foreligger der dog
intet Bevis i Nationalbanken, idet Beløbene er overført til det tyske Riges Befuldmægtigedes Konto i Den Danske Landmandsbank, hvor Beløbene er hævet i Kontanter.
Naar Udbetalingernes Totalbeløb, ialt 6.963 Mill. Kr., overstiger Saldoen paa den
dansk-tysk Clearingkonto pr. 31. Maj 1945, 2.874 Mill. Kr., jfr. Tabel 1. S. 964,
skyldes det i første Række de af danske Importører m. v. foretagne Indbetalinger paa
den dansk-tyske Clearingkonto for Ydelser fra Tyskland.
Ved en Sammenligning mellem den officielle Statistik over Eksporten til Tyskland og de i Tabel 4 meddelte Tal for Udbetalinger for Vareleverancer maa det bl. a.
tages i Betragtning, at en stor Del af de ekstraordinære Industrileverancer ikke indgaar i den officielle Statistik.
3) Særlige Spørgsmaal.
a) Nationalbankens Forsendelse af Sedler til den tyske Rigsbank.
Som allerede nævnt har Nationalbanken i Besættelsesperioden efter tysk Krav
maattet sende store Beløb i danske Sedler til den tyske Rigsbank i Berlin. For hele
Besættelsesperioden beløber disse Seddelforsendelser sig til ikke mindre end 93 Mill.
Kroner. I den Anledning har Nationalbanken i Besættelsesaarene Gang paa Gang protesteret overfor den tyske Rigsbank, ligesom man til Stadighed har udbedt sig Oplysninger om Anvendelsen af de rekvirerede Sedler og krævet Kontrolforanstaltninger gennemført paa tysk Side. Den tyske Rigsbank har meddelt Nationalbanken, at de paagældende Sedler er blevet benyttet bl. a. til Brug for tyske Militærpersoner under Rejse
paa dansk Omraade, til tyske civile Rejsende, til danske Personer, der havde Beskæftigelse i Tyskland, og som vendte hjem til Danmark, samt i den saakaldte lille Grænsetrafik til Brug for i Tyskland boende Personer, der skulde paa et kort Besøg i de danske
Grænseegne. Den tyske Rigsbank har endvidere oplyst, at en Del af Sedlerne har været
benyttet til Aflønning af de i Sønderjylland bosiddende danske Arbejdere, der midlertidigt havde lønnet Arbejde Syd for den dansk-tyske Grænse.
Fra de tyske Myndigheders Side har der været fastsat forskellige Maksimalgrænser for de Beløb i danske Sedler, der maatte udføres af Tyskland. Da disse
Grænser har været forholdsvis lave, har de store Seddelforsendelser til Trods for de
af den tyske Rigsbank givne Oplysninger forekommet mistænkelige. Nationalbanken
vedblev derfor at gøre Forestillinger overfor de tyske Myndigheder i Spørgsmaalet.
Der opnaaedes derigennem i Aarene 1942 til 1945 en væsentlig Reduktion af de tyske
Krav i Forhold til 1941.
Nationalbanken anvendte i Almindelighed nye Pengesedler til Seddelforsendelser
til den tyske Rigsbank, ligesom man ved hver Forsendelse opnoterede de paagældende
Sedlers Litra og Numre paa tilsvarende Maade som ved Udbetalingerne til den tyske
Værnemagt i Danmark.
Herved har man paa Grundlag af den S. 975 omtalte Kontantkontrol kunnet
fastslaa, at Beløb af de til den tyske Rigsbank sendte danske Sedler i enkelte Tilfælde
er blevet udgivet af den tyske Værnemagt her 5 Landet.
Det har ikke været de danske Myndigheder muligt overfor Medlemmer af den
tyske Værnemagt og de dertil hørende Organisationer at haandhæve Bestemmelserne
i §§ 2, 12 og 13 i Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940, der fastsætter, at der saavel til Indførsel som til Udførsel af danske eller udenlandske Pengesedler udkræves Tilladelse
fra Nationalbanken. Det var i hvert Fald ugørligt efter September 1942, da det paa
dette Tidspunkt af de militære Myndigheder i Tyskland blev bestemt, at alle Medlemmer af den tyske Værnemagt eller de til denne knyttede Organisationer, der legitimerede
sig ved en "Soldenbuch" eller et "Personalausweis", hvad enten de var uniformerede
eller civile, skulde være unddraget dansk Toldkontrol. Indtil da havde Medlemmerne af
den tyske Værnemagt m. m. principielt været underkastet dansk Toldkontrol.
I Besættelsens sidste Aar blev der tilvejebragt en Ordning, der tilsigtede, at den
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tyske Rigsbanks Behov for danske Pengesedler paa et af de ovennævnte Omraader
skulde bortfalde. Ved den tidligere nævnte Bkg. Nr. 229 af 6. Juli 1944 angaaende
Overførsel til Danmark af Arbejdsfortjeneste for her i Landet hjemmehørende Personer, der havde fast Bopæl i de sønderjydske Amter, og som midlertidig havde lønnet
Arbejde i Egnen Syd for den dansk-tyske Grænse, bestemtes det nemlig, at disse
saakaldte "Grænsegængere" fremtidig kun skulde være berettiget til at overføre deres
Arbejdsfortjeneste · over dansk-tysk Clearing. Det bestemtes endvidere, at "Grænsegængere" ved Frem- eller Tilbagerejser over den dansk-tyske Grænse ikke var berettiget til at medføre danske Pengesedler eller Mønt til et Beløb af mere end 5 Kr.
b) Kapitalinvest&ringer.

I Tyskland hjemmehørende Personer, Firmaer og juridiske Personer kunde under
Besættelsen i Almindelighed kun foretage Kapitalinvesteringer her i Landet 1) som
direkte Investering ved her til Landet at sende Varer, Maskiner o. 1. for egen Regning, 2) mod Afgivelse af fri Valuta eller 3) direkte eller indirekte ved Hjælp af de
Midler, der stilledes til Raadighed af Nationalbanken over Besættelseskontoen eller
den dansk-tyske Clearingkonto. Da der var snævre Grænser for det Omfang, hvori
Tyskland til Investeringsformaal kunde afgive Realkapital eller fri Valuta, maatte det
navnlig blive den sidstnævnte Mulighed, der kunde blive aktuel. Under Hensyn til at
tyske Kapitalinvesteringer i dette Tilfælde vilde forøge den af Besættelsen fremkaldte Belastning af det danske Pengevæsen, bestræbte de danske Myndigheder sig
særligt for at modarbejde denne Form. Ogsaa iøvrigt var man interesseret i at lægge
tyske Kapitalinvesteringer Hindringer i Vejen for at undgaa, at tysk Kapital skulde
vinde Indflydelse indenfor dansk Erhvervsliv.
Ovenfor S. 980 er det omtalt, paa hvilken Maade de over Besættelseskontoen udbetalte Midler kunde anvendes til Investering for tysk Regning her i Landet. Her skal
fortrinsvis behandles de Muligheder, der var for tyske Kapitalinvesteringer her i Landet ved Hjælp af Midler, der direkte eller indirekte hidrørte fra den dansk-tyske
Clearingkonto.
Som allerede nævnt ovenfor S. 993 kunde tyske Personer og Firmaer for
~stalte Kapitalflugt her til Landet ved til danske Importører m. v. at yde Kredit
udover det normale. Som Følge af den fra dansk Side etablerede Kontrol med Vareindførslen og med Betalinger til Udlandet over Clearingkonto var de danske Myndigheder dog i Stand til i et vist Omfang at konstatere unormale Kreditydelser og bringe
dem til Ophør.
Endvidere kunde tyske Importører af Varer fra Danmark overføre Kapital fra
Tyskland hertil ved at foretage urimelig store Forudbetalinger her til Landet, ligesom
der over Clearing fra Tyskland til Danmark kunde overføres Beløb, der angaves at
udgøre Betalinger for præsterede Ydelser herfra, skønt saadanne faktisk ikke havde
fundet Sted. Gennem de nedenfor under Punkt C. 2 a) S. 1007 ff. beskrevne Forholdsregler søgte man at hindre disse Former for tysk Kapitalinvestering her i Landet.
Midler kunde endvidere overføres fra Tyskland til Danmark ved, at her hjemmehørende Personer og Firmaer, der eksporterede Varer til Tyskland, efter Aftale med
tyske Importører stillede større Varekvanta i Regning end de faktisk eksporterede
Mængder eller fakturerede Varerne til højere Priser end kontraheret og anbragte Forskellen mellem Varernes fakturerede og faktiske Værdi her i Landet for de tyske
Importørers eller andre tyske Personers eller Firmaers Regning. Denne Form for
Kapitalflugt modarbejdede man dels ved Priskontrol med en betydelig Del af Ydelserne
til Tyskland og dels ved den Fakturakontrol ved Vareudførslen, som blev indført under
Besættelsen, jfr. S. 1009 f. Gennem disse Kontrolforanstaltninger har det dog ikke
kunnet konstateres, i hvilket Omfang Overførsler af Kapital fra Tyskland er sket paa
denne Maade. Man har imidlertid Formodning om, at den paagældende Fremgangsmaade
har været benyttet i en Del Tilfælde.
Tyske Personer og Firmaer har endvidere haft en vis Mulighed for ved Samarbejde med danske Importører af Varer fra Tyskland at overføre Kapital fra Tyskland

DANMARKS NATIONALBANKS FINANSIERING OG KONTROL

1003

til Danmark. Dette kunde ske ved, at tyske Eksportører efter Aftale med danske Importører stillede disse sidste mindre Varekvanta i Regning end de faktisk leverede
Mængder, eller fakturerede Varerne til lavere Priser end kontraheret, samtidig med at
Importørerne anbragte Forskellen mellem Varernes faktiske og fakturerede Værdi her
i Landet for enten de tyske Eksportørers eller andre tyske Personers eller Firmaers
Regning. Toldvæsenets Kontrol med Indførslen har bidraget til at gøre det vanskeligere
at udnytte denne Mulighed. I samme Retning maa den almindelige danske Priskontrol
anses for at have virket, idet denne ikke har tilladt Kalkulation af Udsalgspris paa
Grundlag af en højere Indkøbspris end den faktisk betalte.
Der er endvidere, jfr. Tabel 6 S. 1000, i begrænset Omfang forekommet aabenlyse
Overførsler af Kapital her til Landet, hvortil de tyske Valutamyndigheder har givet Tilladelse. Saaledes blev der i 1940 af en tysk Koncern til Udvidelse af Aktiekapitalen
i et dansk Aktieselskab samt til Stiftelse af en Række andre Selskaber overført 3 Mill.
Kroner, der efter tysk Anvisning blev debiteret den Særkonto, der var oprettet i
Henhold til Tillægsoverenskomsten af 1938 til Clearingoverenskomsten af 1935, jfr.
S. 989. Skønt man fra dansk Side ikke havde Adgang til at øve Indflydelse paa Anvendelsen af denne Konto, nedlagde Nationalbanken Protest overfor den tyske Rigsbank
mod den paagældende Overførsel. Som Følge heraf blev der, da der i Begyndelsen af
1941 til samme Formaal blev overført 2 Mill. Kroner, for dette Beløb ydet fri
Valuta fra tysk Side. Uanset denne Omstændighed protesterede Nationalbanken ogsaa
imod Overførslen af det sidstnævnte Beløb, idet den indtog det Standpunkt, at dersom
Tyskland havde fri Valuta, der kunde afleveres til Danmark, burde det anvende denne
til Nedbringelse af Nationalbankens tyske Tilgodehavende. Siden er Overførsler af
Kapital fra Tyskland til Danmark i Form af fri Valuta ikke forekommet.
Under Besættelsen kom det til de danske Myndigheders Kundskab, at fast Ejendom
i et vist Omfang opkøbtes her i Landet af danske Selskaber eller Personer, fortrinsvis
tilhørende nationalsocialistiske Organisationer for at stilles til Raadighed for tyske
Formaal, navnlig til Ophold for tyske Børn, der som Følge af de allierede Luftangreb
blev evakueret til Danmark. Et i 1943 dannet Ejendomsselskab har saaledes opkøbt en
Række Ejendomme, der er blevet udlejet til "Der Beauftragte fiir die erweiterte Kinderlandverschickung in Dånemark". Ved de Undersøgelser, som de danske Myndigheder
foranstaltede i Anledning af disse Ejendomskøb viste det sig, at de paagældende danske
Personer og Selskaber optraadte som rene Straamænd for de tyske Institutioner, der
stod som Lejere af Ejendommene. Ved Hjælp af de Midler, som over Clearing efter
tysk Krav stilledes til Raadighed for det nævnte Formaal, jfr. S. 998, ydede de paagæ!dende tyske Institutioner saa store Forudbetalinger af Leje, at Udlejerne var i
Stand til at imødekomme de Krav om kontante Udb'e talinger, der stilledes af Sælgerne
af Ejendommene. For at undgaa saadanne Straamænd, der i Kraft af de Vederlag, de
betingede sig, betød en yderligere Belastning af den dansk-tyske Clearingkonto, samt
for at faa Indseende med Udviklingen paa dette Omraade formidlede Staten en Række
Køb af Ejendo1nme, der stilledes til Raadighed for den ovennævnte tyske Institution.
Midlerne til disse Køb blev overført over Clearing til en Konto, hvorover de danske
Myndigheder disponerede.
Til fremmede Kapitalinvesteringer her i Landet har der i en Række Tilfælde skullet
foreligge Tilladelse fra danske Myndigheder. Der kan i saa Henseende henvises til § 14
i Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940, jfr. Bkg. Nr. 415 af 2. Oktober 1941 og Bkg. Nr. 184 af
23. Maj 1944, angaaende Adgangen til overfor ikke her hjemmehørende Personer,
Firmaer eller juridiske Personer at paatage sig Kapital- eller Betalingsforpligtelser
samt til at modtage Kapitalindskud fra saadanne Personer m. m.
Endvidere kan det nævnes, at man hen paa Sommeren 1940 fra tysk Side stillede
Krav om at faa gennemført en Lovgivning om Spærring af Pengemidler og anden
Ejendom her i Landet, tilhørende Personer i Lande, der var i Krig med Tyskland. De
danske Myndigheder nægtede at gaa med hertil, men tilbød at medvirke til en
Lovgivning af den fra tysk Side krævede Art under Forudsætning af, at den kom
til at omfatte al her i Landet værende fremmed Ejendom. Efter lange Forhandlinger
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gik de tyske Myndigheder til sidst ind herpaa, hvorefter Lov Nr. 672 af 27. December
1940 blev vedtaget.
I Medfør af denne Lov udsendtes Bkg. Nr. 673 af 27. December 1940, der ikke blot
fastsætter Pligt til Anmeldelse til Direktoratet for Vareforsyning af fremmed her
i Landet værende Ejendom, men tillige bestemmer, at Dispositioner over anmeldelsespligtig fremmed Ejendom for at være gyldige skal godkendes af Handelsministeriet.
Efter tysk Forlangende administreredes den nævnte Bekendtgørelse dog saaledes, at
der normalt ikke lagdes tyske og italienske Undersaatter Hindringer i Vejen for frit
at kunne disponere over den Ejendom, som tilhørte dem ved Bekendtgørelsens Ikrafttræden.
Som det bl. a. fremgaar af det som Bilag 6, S. 1023 aftrykte Cirkulære af
7. September 1944 fra Justitsministeriet til samtlige Tinglysningsdommere og Tingbogsførerne i de sønderjydske Landsdele, har de danske Myndigheder fortolket Bkg.
Nr. 673 af 27. December 1940 saaledes, at der i Almindelighed skulde indhentes Godkendelse ved danske Statsborgeres Salg af fast Ejendom til udenlandske Statsborgere.
Anledningen til Udsendelsen af det nævnte Cirkulære var, at Nationalbanken havde
modtaget Oplysninger om, at tyske Køb af fast Ejendom her i Landet efterhaanden
antog et ikke uvæsentlig Omfang, jfr. det ovenfor S. 980 anførte om de rigelige
Midler, som bl. a. tyske Kantinebestyrere og tyske Firmaer havde til Raadighed i Danmark. I Kraft af denne Ordning fik de danske Myndigheder en vis Mulighed for at faa
klarlagt, om de tyske Købere af de paagældende Ejendomme paa lovlig Vis var kommet
i Besiddelse af de Midler, som skulde anvendes som Betaling. Bekendtgørelse Nr. 673
af 27. December 1940 er saaledes blevet anvendt til at modvirke tyske Køb af fast
Ejendom her i Landet.
c) Modregning.

I visse Tilfælde er Ydelser til Besættelsesmagten blevet betalt ved Modregning med
tyske Tilgodehavender hos danske Personer, Firmaer og juridiske Personer i Stedet
for ved Overførsel over dansk-tysk Clearing. Anvendelsen af denne Betalingsmaade
har dog kun haft ganske underordnet Betydning. Betaling ved Modregning har været
tilladt efter nedenstaaende Regler.
I Henhold til Bkg. Nr. 143 af 2. April 1940 § 6, jfr. Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940
§ 10, har Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver
Virksomhed her i Landet, ikke uden Tilladelse fra Nationalbanken maattet benytte
deres Tilgodehavender i Udlandet til Modregning med Forpligtelser overfor Udlandet.
Forsaavidt angaar Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der ikke er hjemmehørende her i Landet, men som driver Virksomhed her, har den nævnte Bestemmelse
dog alene omfattet Tilgodehavender, der vedrørte deres herværende Virksomhed. I Medfør af § 3 i Bkg. Nr. 294 af 1. Juni 1940 havde Nationalbanken endvidere Adgang til
at tillade, at Beløb, der skulde overføres over dansk-tysk Clearing, afregnedes paa
anden Maade.
Nationalbanken har administreret disse Bestemmelser paa den Maade, at man ikke
har tilladt Modregning af Varegæld mod Varetilgodehavender. Naar der til Nationalbanken er sket Henvendelse om Adgang til Modregning af Varegæld til Tyskland med
Tilgodehavender hidrørende fra Provision, Udlæg eller lignende, har man krævet indsendt en skriftlig Ansøgning, indeholdende Oplysninger om vedkommende tyske Firmas
Navn og Adresse, samt om Arten af det Tilgodehavende, der ønskedes udlignet. Ansøgningen forlangtes bilagt toldafstemplet Betalingsattest (eller Erklæring om Efterlevering af saadan Attest) for det Beløb, der ønskedes modregnet. Nationalbanken har
efter Modtagelsen af dette Materiale i en Række Tilfælde, hvor Provisionen, Udlægget
eller lignende hidrørte fra den af vedkommende Agent her til Landet formidlede Import,
givet Tilladelse til Modregning. Saadanne Tilladelser er dog altid givet under Forbehold
af, at hverken det tyske Firma eller de tyske Valutamyndigheder gjorde Indsigelse
derimod.

DANMARKS NATIONALBANKS FINANSIERING OG KONTROL

1005

•
~

1)

KONTROLFORANSTALTNINGER

Almindelige Bemærkninger.

Clearinginstitutionen var ifølge sin Oprindelse en valutateknisk Foranstaltning,
hvortil der ikke her i Landet knyttede sig væsentlige Opgaver af kontrolmæssig Art.
Indtil Besættelsen blev Formidlingen af Clearingbetalingerne derfor betragtet som en
ren Bankforretning. Ifølge Sagens Natur har Nationalbanken dog altid paaset, at de
Beløb, som af de udenlandske Clearinginstitutter blev anvist til Udbetaling her i Landet,
faldt ind under de trufne Clearingaftaler.
Denne Kontrol blev foretaget dels forinden Udbetalingen paa Grundlag af de i
Udbetalingsordrerne anførte Oplysninger om, hvad de overførte Beløb udgjorde Betaling
for, eller tilsvarende Oplysninger, som indhentedes fra Betalingsmodtagerne, dels
efterfølgende ved Hjælp af skriftlige Erklæringer, som afkrævedes disse ved Udbetaling af Clearingoverførsler paa Kr. 100,00 og derover, jfr. den som Bilag 7, S. 1024
aftrykte Formular. I Erklæringerne skulde oplyses, fra hvem de paagældende Beløb
var modtaget, samt paa Tro og Love angives, f or hvilke Ydelser Beløbene udgjorde
Vederlag, og at Beløbene var forfaldne til Betaling. Naar Nationalbanken fremsendte
de over Clearing anviste Beløb til de danske Betalingsmodtagere, vedlagde man Blanketter til Afgivelse af saadanne Erklæringer, idet det i Følgeskrivelserne anførtes, at
Beløbene kun udbetaltes under F orbehold af, at de kunde afregnes over Clearing, og
at man først var i Stand til at afgøre, hvorvidt dette var Tilfældet, naar Nationalbanken havde modtaget .Erklæringsformularerne i udfyldt og underskrevet Stand.
Nationalbanken forbeholdt sig endvidere Ret til at afkræve Betalingsmodtagerne Dokumentation for Beløbene, uanset at Erklæring var afgivet.
Da Nationalbanken efter den 9. April 1940 i stedse større Omfang maatte gaa i
Forskud paa den dansk-tyske Clearingkonto og i den Anledning opnaaede Statens
Garanti for sit Tilgodehavende hos "Deutsche Verrechnungskasse", fik Kontrollen med
Clearingudbetalingerne en ganske anden Betydning end hidtil. For det første blev det
af saavel statsfinansielle som pengepolitiske Grunde magtpaaliggende gennem Kontrolforanstaltninger at søge Udbetalingerne begrænset i videst muligt Omfang, bl. a. ved
at hindre, at danske Eksportører m. v. opnaaede urimelige Fortjenester. Dernæst knyttede der sig en pengepolitisk Interesse til i visse Tilfælde at søge Udbetalingerne udskudt, f. Eks. ved at hindre Forskudsbetalinger. Endelig gjaldt det om at sikre sig
imod Misbrug, som f. Eks. at Clearingudbetalingerne benyttedes til tyske Investeringer
i Danmark.
I flere Henseender var Forudsætningerne for en Kontrol med Clearingudbetalingerne væsentlig anderledes end for Kontrollen med Betalingerne over Besættelseskontoen.
For det første betød Clearingordningen i Modsætning til den for den tyske Værnemagt gældende Betalingsordning, at Nationalbanken havde en vis Adgang til at tilbageholde Udbetalingerne, indtil der var foretaget en Undersøgelse af Betalingsgrundlaget,
idet det var Nationalbanken, der direkte tilstillede Betalingsmodtagerne de Beløb, som
anvistes til Udbetaling h$:!r i Landet over dansk-tysk Clearing. Det blev derfor lettere at
haandhæve de fra dansk Side fastsatte Bestemmelser om Leverancer, Arbejder m. m. for
tysk Regning, for hvilke Betaling skulde erlægges over Clearing, end de tilsvarende Bestemmelser om Vare- og Tjenesteydelser, der skulde betales over Besættelseskontoen.
Kontrollen med Clearingudbetalingerne kunde saaledes gøres mere effektiv end Kontrollen med den tyske Værnemagts Betalinger.
Dernæst var Betalingerne over Besættelseskontoen alle ekstraordinære i den Forstand, at der ikke i Tiden før Besættelsen forekom tilsvarende Betalinger. Den 9. April
1940 var derimod hele Clearingapparatet til Stede som et Instrument, der hidtil var
benyttet i det almindelige Handelssamkvem mellem Tyskland og Danmark. Efter Besættelsen søgtes det blot i højere Grad udnyttet til de krigsøkonomiske Maal, som Tyskland
64
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satte sig. Medens Kontrollen med den tyske Værnemagts Betalinger principielt havde
lige stor Interesse paa alle Omraader, maatte Kontrollen med Clearingbetalingerne
navnlig sættes ind overfor den Del af Betalingerne, der særlig var betinget af Krigen,
og som saa stærkt medvirkede til Clearingkontoens Vækst, saaledes Betalinger vedrørende ekstraordinære Industrileverancer og lignende Arbejder, Entreprenør- og
Byggearbejder i Udlandet for tysk Regning, Udlejning af Lastautomobiler, Arbejdsfortjeneste opsparet i Udlandet m. m.
Som en Konsekvens af Statsfinansieringen blev der inden Afregningen af de over
dansk-tysk Clearing anviste Beløb, der henhørte under saadanne Betalingskategorier,
indhentet Samtykke til Udbetalingen fra de statslige Myndigheder, hvorunder Betalingerne efter deres Art henhørte. Hvor det var teknisk muligt, gennemførte disse Myndigheder en forudgaaende - ofte prismæssig - Prøvelse af Betalingsgrundlaget, forinden de meddelte Tilladelse til Udbetaling. Om den nærmere Gennemførelse af denne
Kontrol henvises til den nedenfor under 2) b) a) meddelte Oversigt. Langt den vigtigste
Gruppe, for hvilken denne Ordning blev gennemført var de ekstraordinære Industriarbejder, hvor Betalingskontrollen gav Anledning til Oprettelsen af Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder med Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager som
udøvende Organ. 1 )
En lignende Kontrol blev indført med Hensyn til en Række Betalinger, der ikke
havde samme ekstraordinære Karakter, men som det dog af særlige Grunde skønnedes
paakrævet at have Indseende med. Herunder faldt Betalinger for Provisioner, Rejseudgifter m.m. Disse Kontrolforanstaltninger er nærmere omtalt S. 1013 ff.
Hvor det ved Efterkalkulation af ekstraordinære Industrileverancer viste sig, at
der ved Betalinger over dansk/tysk Clearing var opnaaet større Fortjenester, end man
kunde anerkende, blev de for meget udbetalte Beløb af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager forlangt tilbagebetalt til Nationalbanken. Beløbene blev krediteret
,,Fonden vedrørende ekstraordinære Industrileverancer", jvf. Kapitel 2 samt Industriraadets Cirkulære af 15. April 1942 til Medlemmerne af Industriraadsorganisationen,
aftrykt i 1. Bind, Afsnit A. Disse Beløb kan anvendes til delvis Dækning af den danske
Stats Tab paa Finansieringen af Ydelser til Besættelsesmagten over dansk-tysk
Clearing.
Der blev endelig med Statens Ligningsdirektorat gennemført et Samarbejde af
samme Art som omtalt S. 984 i Forbindelse med Besættelsestroppernes Betalinger.
Ligningsdirektoratet foretog navnlig Undersøgelser vedrørende Firmaer og Personer,
der havde modtaget Betalinger for ekstraordinære Industrileverancer og Provision. De
paagældende Sager gav Anledning til betydelige Efterbetalinger og Skattebøder. Den
ovenfor S. 988 omtalte Ordning, hvorved Firmaer havde Adgang til ved Opgørelsen af
den skattepligtige Indkomst at fradrage Beløb, som indbetaltes til Nationalbanken til
Imødegaaelse af Krav om Tilbagebetaling af for meget indvundet Fortjeneste ved
Arbejder og Leverancer for tysk Regning, gjaldt ogsaa og fik navnlig Betydning for
Firmaer, der havde paataget sig ekstraordinære Industriarbejder.
Ved Siden af de ovenfor omtalte Kontrolforanstaltninger af speciel Karakter opretholdt man den i Indledningen til dette Punkt beskrevne almind!llige Kontrol med Udbetalinger over Clearing, der som Hovedregel støttede sig dels paa de i Udbetalingsordrerne anførte Oplysninger, dels paa skriftlige Erklæringer fra Betalingsmodtagerne.
Denne Kontrol blev i Foraaret 1943 udvidet til ogsaa at omfatte Beløb under Kr. 100,00.
Inden for det Omraade, hvor der ikke blev indført en speciel Kontrol med Betalingerne, var Hovedposten den mere ordinære Vareudførsel. Denne sidste var imidlertid
paa anden Maade undergivet Kontrol igennem de udførselskontrollerende Myndigheder
(Toldvæsenet, Statsbanerne, Postvæsenet og Fiskerikontrollen). Disse paasaa bl.a., at
der forelaa de fornødne Udførselstilladelser, idet der som Følge af de efter Krigens
Udbrud indførte Udførselsforbud efterhaanden krævedes Tilladelse til at eksportere
saa godt som alle Varer. Tilladelser til Udførsel af Varer til Tyskland udstedtes inden
I) Se Kavitei 2 A neden for.
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for Rammerne af de herom trufne dansk-tyske Handelsaftaler af de udførselsb~vilgende
Myndigheder, hvoraf de vigtigste var Ministeriet for Landbrug og Fiskeri samt Direktoratet for Vareforsyning. Derudover var væsentlige Dele af denne Eksport organiseret
gennem Landbrugsministeriets Eksportudvalg eller undergivet Statskontrol i andre
Former.
Som Følge af denne Organisation af Vareudførslen fandt man i Besættelsesperiodens første Aar ikke Anledning til at etablere en særlig Kontrol med Udbetalingerne for den mere ordinære Eksport til Tyskland.
Paa Grund af den militære Udvikling gjorde der sig senere en Tendens gældende
til, at der af de danske Eksportører blev krævet Forskudsbetalinger for Leverancer
til Tyskland. For at bremse denne Udvikling havde man fra dansk Side, som det er
omtalt nedenfor under Punkt 2) a), gennemført forskellige Bestemmelser om Forudbetalinger m. m. Der opstod endvidere en Fare for tysk Kapitalflugt her til Landet
under forskellige Former, se nærmere S. 1002 f. Da det forhaandenværende Kontrolapparat ikke var i Stand til at løse de Opgaver, som herigennem meldte sig, blev det
af Interesse at søge Kontrollen med Betalinger over Clearing udbygget yderligere
ved en Kombination af Nationalbankens Betalingskontrol med Udførselskontrollen.
Et Kontrolsystem af denne Art blev indført med Virkning fra 1. November 1944.
Denne saakaldte Eksportkontrol, der dog ogsaa tjente andre Formaal, f. Eks. at
sikre Hjemførsel af Betalinger for Eksport af danske Varer til andre Lande end
Tyskland, afløste paa Vareudførselens Omraade den tidligere omtalte Kontrol ved
Hjælp af Erklæringer, jfr. nedenfor under Punkt 2) a) P).
Nationalbankens Materiale vedrørende Udbetalinger over dansk-tysk Clearing,
herunder de ovenfor omtalte Erklæringer, foreligger arkiveret paa en saadan Maade,
at man har et Overblik over de Betalinger, som fra Tyskland er tilgaaet de enkelte
Betalingsmodtagere. Herigennem er tilvejebragt et Materiale, der kan benyttes som
Grundlag for en Revision af de i Besættelsestiden opnaaede Indtægter ved Forretningsforbindelse med Tyskland.

2) Enkeltheder.
a) Generelle Kontrol/ oranstaltJninger.
a) Re1nbourser, Forudbetalinger og Garantier.
I Henhold til Bkg. Nr. 337 af 25. Juni 1940 § 14 maa Personer, Firmaer eller
juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet ikke uden
Nationalbankens Tilladelse paatage sig Kapitalforpligtelser over for Udlandet ved Optagelsen af Laan eller lignende. Herunder faldt Modtagelse af Forskudsbetalinger og
Sikkerhedsstillelse (Kaution og Garanti) . Den nævnte Regel blev uddybet ved Bkg.
Nr. 415 af 2. Oktober 1941, jfr. Bkg. Nr. 184 af 23. Maj 1944, der fastsatte, at
Personer, Firmaer eller juridiske Personer, som hører hjemme eller driver Virksomhed
her i Landet, ikke uden Tilladelse fra Nationalbanken maa modtage Kapitalindskud
(kontant, i Varer eller paa anden Maade) eller Sikkerhed (Kaution, Garanti) fra ikke
her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer.
I Bkg. Nr. 221 af 27. Juni 1944 § 7 samt Bkg. Nr. 222 af 27. Juni 1944 § 6 blev
det bestemt, at Forudbetaling og Sikkerhedsstillelse (Rembours, Garanti) i Forbindelse med Eksport ikke maatte finde Sted uden Samtykke fra Nationalbanken eller
Direktoratet for Vareforsyning.
Under Besættelsen har der derfor over dansk-tysk Clearing i Almindelighed ikke
uden Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde kunnet overføres Beløb, der ikke var forfaldne
til Udbetaling. Nationalbanken indskærpede denne Bestemmelse i et Cirkulære af 11.
Marts 1942 til de autoriserede Valutahandlere.
I en Række Tilfælde, navnlig forsaavidt angaar ekstraordinære Industrileverancer,
havde danske Banker for tyske Importørers Regning aabnet Rembourser i Favør af
danske Eksportører. Ved denne Fremgangsmaade skete Afregningen over dansk-tysk
Clearing ved Overførsel fra den tyske Importørs Bankforbindelse til den danske Ekspor64•
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tørs Bankforbindelse og ikke direkte mellem Importør og Eksportør. Med Remboursaabningen var ofte forbundet en Kreditydelse enten ved, at Importørens Bankforbindelse
overførte Remboursbeløbet over Clearing til vedkommende danske Bank, forinden dette
var indbetalt af Importøren, eller derved, at Eksportørens Bankforbindelse ydede Eksportøren et Forskud, inden den havde modtaget Beløbet over Clearing fra Importørens
Bank, eller endelig ved en Kombination af disse to Fremgangsmaader. Som Følge heraf
kunde Aabningen af Rembourser virke i Retning af at fremskynde Betalingen til de
danske Eksportører. Der er dog kun i Undtagelsestilfælde ydet Kredit af danske Banker
i Forbindelse med Aabningen af Rembourser, idet en overvejende Del af de her i Landet
aabnede Rembourser har været af den Type, hvor Remboursbanken først honorerede
Dokumenterne, naar den selv havde faaet Beløbet i Hænde over Clearing fra den
tyske Bank.
I det ovennævnte Cirkulære af 11. Marts 1942 udtalte Nationalbanken, at Bestemmelsen om, at der ikke uden særlig Tilladelse over Clearing kunde overføres Beløb,
der ikke var forfaldne til Udbetaling, ogsaa gjaldt, hvor Overførslen havde Form af en
Rembours, aabnet i en dansk Bank for udenlandsk Regning. Man meddelte dog, at
Nationalbanken ikke vilde modsætte sig, at Rembourser overensstemmende med hidtidig
Praksis kunde aabnes i Favør af danske Eksportører en passende Tid, inden Remboursbe!øbet blev udbetalt over dansk-tysk Clearing, f. Eks. indenfor en Maaned forud for
det Tidspunkt, hvor det paagældende Beløb forfaldt til Betaling.
Den 17. November 1942 meddelte Nationalbanken ved et Cirkulære de autoriserede
Valutahandlere, at Aabning af Rembourser for udenlandsk Regning i Favør af danske
Betalingsmodtagere kun maatte finde Sted med Forbehold af, at Udbetali?igen først
skete, na.ar fornøden Udførselstil!adelse eller Tilsagn herom forelaa, og naar de til
Rembourserne svarende Beløb var indbetalt til det udenlandske Clearinginstitut. Saafremt disse Betingelser ikke var opfyldt, maatte Rembourser kun aabnes, naar der i
hvert enkelt Tilfælde forud var indhentet Samtykke fra Nationalbanken. Endvidere
meddeltes det, at der, naar Udførselstilladelsen eller Udførselstilsagnet indeholdt en
Klausul om senere Godkendelse af Pris m. v., ikke paa Rembourserne maatte ske •
Udbetalinger, der oversteg de fra Nationalbanken fremsendte Dækningsbeløb, med
mindre der fra Nationalbankens Side i hvert enkelt Tilfælde var givet Tilladelse hertil.
Hvor der paa en Rembours skulde foretages Udbetalinger, forinden Forsendelsesdokumenterne forelaa, skulde der ligeledes indhentes Tilladelse fra Nationalbanken.
I 1943 viste der sig som Følge af den politiske og militære Udvikling en Tendens
til, at danske Eksportører forlangte Forudbetaling i langt større Omfang end hidtil.
Samtidig mærkedes en stigende Tilbøjelighed hos de tyske Importører til at y~e saadanne Forudbetalinger, bl. a. fordi disse kunde repræsentere kortfristede Kapitalinvesteringer her i Landet, med andre Ord en Form for Kapitalflugt fra Tyskland til Danmark. Nationalbanken udsendte derfor den 2. Juli 1943 et Cirkulære til de autoriserede
Valutahandlere med nye skærpede Regler om Aabning af og Udbetaling paa Rembourser for udenlandsk Regning. Herved ændredes de ovenfor anførte Regler saaledes, at
der fra da af først maatte aabnes Rembourser, naar Betalingsmodtagerne dokumenterede, at de var i Besiddelse af dansk Udførselstilladelse eller Tilsagn herom, medmindre der forelaa særlig Tilladelse fra Nationalbanken. Der maatte ikke aabnes Rembourser for større Beløb, end Udførselstilladelsen eller Udførselstilsagnet lød paa, og
de maatte højst have en Løbetid paa en Maaned ud over de i Udførselstilladelserne til
enhver Tid fastsatte Gyltlighedsfrister. Hvis der straks efter, at Remboursbanken havde
modtaget et Dækningsbeløb for en Rembours fra Nationalbanken, tilgik denne Oplysning om, at det tjente til Dækning af Rembours, aabnet i Overensstemmelse med de
herom angivne Forskrifter og med Angivelse af Betalingmodtagerens Navn og Adresse,
Vareart og Remboursens Gyldigbedsfrist, vilde Nationalbanken afstaa fra sin Ret til at
tilbagekalde det paagældende Dækningsbeløb fra Valutahandleren, saa længe Remboursen løb.
Begivenhedernes Udvikli11g medførte endvidere, at der i Løbet af Sommeren 1943
af forskellige af Landbrugsministeriets Eksportudvålg og en Række Eksportorgani-
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sationer blev rettet Anmodning til Regeringen om Statsgaranti for Eksporttilgodehavender i Tyskland. Regeringen afslog disse Anmodninger og henviste de paagældende
til at sikre sig Betaling for Eksporten til Tyskland ved banktekniske Foranstaltninger.
Fra tysk Side gik man derefter med til Betaling ved Rembours i en Række Tilfælde,
hvor denne Betalingsmaade ikke hidtil havde været anvendt. Da Nationalbanken imidlertid af pengepolitiske Grunde lagde Vægt paa, at Afregning til Eksportørerne først
skete, naar de normale Betalingsfrister indtraadte, gennemførtes der med Udenrigsministeriets, Handelsministeriets og Landbrugsministeriets Indforstaaelse den Ordning,
at Eksportprovenuet for de Varer, for hvilke Betalingerne fra Tyskland paa denne
Maade var blevet fremskyndet, tilbageholdtes i et Tidsrum, der omtrent svarede til
den skete Fremskyndelse af Overførslerne.
Paa en Række andre Omraader opnaaede Eksportørerne Fremskyndelse af Betalingerne fra Tyskland under andre Former. Saaledes gik man fra tysk Side med til at
yde Forudbetaling e!ler Betaling ved telegrafiske Overførsler for visse Varer, der ikke
hidtil havde været afregnet paa disse Maader. I Overensstemmelse med det lige omtalte
Grundsynspunkt skete der paa Nationalbankens Foranledning ogsaa paa disse Omraader en lignende Tilbageholdelse af Eksportprovenuerne. En Tilbageholdelse efter
tilsvarende Retningslinier havde iøvrigt fundet Sted fra Foraaret 1941 for saa vidt
angaar Betalinger for ekstraordinære Industrileverancer og lignende, idet der af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager fra da af blev ført Kontrol med, at
Forudbetalinger for saadanne Leverancer ikke oversteg det rimelige.
I Forbindelse med Eksporten til Tyskland er det forekommet, dels at de danske
Eksportører har forlangt almindelig Bankgaranti for Betalingen, dels at de tyske Importører har forlangt Bankgaranti stillet i tyske Banker for Effektueringen af Ordrer, paa
hvilke der af Eksportørerne var forlangt større Udbetalinger. Saavel Modtagelse som
Ydelse af Garanti krævede Nationalbankens Tilladelse, jfr. § 14 i Bkg. Nr. 337 af 25.
Juni 1940 og de supplerende Bkg. Nr. 415 af 2. Oktober 1941 og Nr. 184 af 23. Maj 1944.
De danske Eksportører af Bacon ønskede i Besættelsens sidste Aar at faa overført
saa store Forskudsbetalinger, at Eksporten til enhver Tid var betalt. Af pengepolitiske
Grunde blev disse Forskudsbeløb tilbageholdt i Nationalbanken og indsat paa en
Konto i Favør af Landbrugsministeriets Bacon-Udvalg.
Ogsaa Fiskeeksportørerne ønskede Sikkerhed for deres Tilgodehavender i Tyskland,
i hvilken Anledning der af en Repræsentant for de tyske Aftagere til det tyske Clearinginstitut indbetaltes Forskudsbeløb til Overførsel over dansk-tysk Clearing. De pPagæ!dende Beløb indsattes paa en spærret Konto i Nationalbanken, hvorover der skulde
kunne disponeres af Fiskeridirektoratet, saafremt Betalingsforbindelsen med Tyskland
af Udenrigsministeriet blev erklæret for afbrudt.
Under disse forskellige Former opnaaede Eksportørerne, at de fik praktisk talt hele
den danske Eksport til Tyskland i Maanederne umiddelbart før Kapitulationen forudbetalt, garanteret eller betalt kontant ved Varens Afsendelse.

fJ) Eksportkont?'ol.
Fra 1. November 1944 blev der gennemført en Kontrol med Hjemførslen af Betalinger for Eksport, herunder Kontrol med, at udenlandske Aftagere af danske Varer
ikke placerede urimeligt store Beløb her i Landet som Forudbetaling, samt at Vareeksport virkelig havde fundet Sted i de Tilfælde, hvor Beløb, der overførtes hertil
fra Udlandet, angaves at udgøre Betaling for en saadan. Den da gennemførte Ordning
havde derimod ikke til Formaal at etablere en almindelig prismæssig Kontrol med Eksporten. Denne Eksportkontrol blev indført ved tre Bekendtgørelser Nr. 216, 221 og 222
af 27. Juni 1944, jfr. Nr. 294, 295 og 296 af 27. September 1944. I alle Bekendtgørelserne
fastsattes det, at der ved Eksport her fra Landet af Varer, til hvis Udførsel der skulde
indhentes særlig Tilladelse, af Eksportøren skulde forelægges den udførselskontrollerende Myndighed (Toldvæsenet, De Danske Statsbaner, Postvæsenet eller Fiskerikontrollen) en Hjemførselsattest, udskrevet paa Grundlag af den Eksportøren givne Udførselstilladelse samt i Almindelighed en bekræftet Fakturakopi. Denne Hjemførselsattest skulde tilstilles Nationalbanken, og Udbetaling af Clearingoverførsler blev som
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Regel ikke foretaget, forinden Nationalbanken havde modtaget den af Udførselskontrollen afstemplede Hjemførselsattest. Kun hvor der i Udførselstilladelsen var givet
Tilsagn om Forudbetaling eller Rembours, kunde Udbetaling ske uden Hjemførselsattest paa Grundlag af de Kopier af de paagældende Udførselstilladelser, der tilstilledes
Nationalbanken fra de udførselsbevilgende Myndigheder.
Siden Eksportkontrollens Indførelse er der i Almindelighed ikke blevet tilstillet
Modtagere af Clearingoverførsler for Vareeksport Blanketter til Brug ved Afgivelse
af de tidligere omtalte Erklæringer.
b} Specielle Kontrol/ oranstalt:ninger.
a} Betalinger af ekstraordinær Karakter.
Betalinge-r for ekstraordinære Industrileverancer og Reparationer af ikke her
stationerede Skibe.
Siden Oprettelsen af Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder i Foraaret 1941
er der af Nationalbanken ikke blevet udbetalt Beløb, der ifølge de af "Deutsche Verrechnungskasse" givne Oplysninger udgjorde Betaling for de tidligere omtalte ekstraordinære Industrileverancer eller Reparationer af ikke her stationerede Skibe, medmindre der forelaa Godkendelse fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
Naar der fra det tyske Clearinginstitut fremkom Overførsler, uden at Nationalbanken
i Forvejen fra den Kommitterede havde modtaget Meddelelse om, at Udbetaling til den
paagældende Person elier det paagældende Firma kunde foretages, underrettedes den
Kommitterede herom.
Om visse Tilbagebetalinger for ekstraordinære Industriarbejder o. lign., se ovenfor
under 1), S. 1006; om Kontrol med Forudbetalinger for ekstraordinære Industrileverancer, se ovenfor under a) a}, S. 1007 f. Der henvises iøvrigt til Kapitel 2, A.

Betalinger for Reparationer af ikke her stationerede Automobiler tilhprende den
tyske Værnemagt.
Af en tysk militær Instans her i Landet, ,,Heeres-Kraftfahr-Park" (,,H.K.P."}, blev
der til danske Automobilreparationsværksteder afgivet Ordrer paa Reparationer af
Automobiler, som tilhørte den tyske Værnemagt. Var Automobilerne stationerede her i
Landet, skulde Betalingen erlægges over Besættelseskontoen, ellers over dansk-tysk
Clearing.
De Clearingbeløb, der skulde benyttes til dette Formaal, blev efter Godkendelse i
hvert enkelt Tilfælde fra Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager overført til en for den ovennævnte militære Instans aabnet Konto i Nationalbanken. Paa
denne Konto blev der af "H.K.P." udstedt Checks til de enkelte Reparationsværksteder.
De hertil benyttede Checkformularer var trykt i sort paa blegrød Bund og adskilte
sig derved fra de af "H.K.P." paa Besættelseskontoen trukne Checks, der var trykt i
sort paa grøn Bund. Dette fandt Udtryk ved Udformningen af Betalingsvilkaaret
i de af Direktoratet for Vareforsyning udstedte Tilladelser til at udføre Automobilreparationer for "H.K.P.". De af "H.K.P." udstedte Checks blev af Checksudstederen
i Almindelighed tilstillet "Apenrader Bank", nu Aabenraa Kreditbank, der fremsendte
dem til Betalingsmodtagerne.
De af "H.K.P." over begge Konti foretagne Betalinger for Automobilreparationer
har været underkastet efterfølgende Kontrol i Direktoratet for Vareforsyning, der af
Nationalbanken er blevet underrettet om Betalinger af den paagældende Art. Denne
Kontrol, hvortil Direktoratet har faaet Bistand fra Statens Motorsagkyndige, har omfattet saavel Prisberegningerne som Materialeleveringerne.
Før Indførelsen af denne Ordning er der i begrænset Omfang afregnet Clearingoverførsler til Betaling af Automobilreparationsarbejder, fortrinsvis til "Apenrader
Bank", der har fordelt Beløbene til de enkelte Betalingsmodtagere. Ogsaa til Afrrgningen af disse Beløb er der indl1entet Samtykke fra Udenrigsministeriets Kontor for
særlige Handelssager.
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Betalinger for Leverancer af visse Levneds1nidler til den tyske Værnemagt m.m.
her i Landet.
Som tidligere nævnt blev Salg af visse danske Levnedsmidler til den tyske Værnemagt m. m. her i Landet betragtet som normal Eksport. Som Følge heraf skulde de
leverede Varekvanta afskrives paa Eksportkontingenterne og betales over dansk-tysk
Clearing.
•
I Besættelsens første Aar blev de paagældende Betalinger dog forskudsvis afholdt
af Besættelseskontoen, saaledes at der med visse Mellemrum foregik Reguleringer mellem Besættelseskontoen og den dansk-tyske Clearingkonto svarende til Værdien af
de stedfundne Leverancer. Fra Efteraaret 1942 blev der efter Aftale i det dansk-tyske
Regeringsudvalg indført den Praksis, at der over dansk-tysk Clearing forskudsvis
overførtes runde Beløb, der paa den S. 974 nærmere beskrevne Maade blev stillet
til Raadighed for de forskellige militære Forplejningsafdelinger. Da disse saavel
før som efter Indførelsen af den sidst omtalte Ordning betalte Leverandørerne med
Checks, som de selv trak paa Nationalbanken og direkte tilstillede Betalingsmodtagerne,
blev de paagældende Betalinger underkastet efterfølgende Kontrol efter samme Retningslinier som Besættelsestroppernes øvrige Betalinger, se under II C.
Betalinger for Entreprenpr- og Byggearbejder m.m. for tysk Regning i Udlandet.
I Henhold til Bkg. Nr. 347 af 19. August 1941, jfr. Bkg. Nr. 437 af 22. Oktober
1941, begge omhandlende Godkendelse af visse Entreprenør- og Byggearbejder i Udlandet, har Betalinger for saadanne Arbejder kun kunnet afregnes over dansk-tysk
Clearing, naar de paagældende Arbejder var godkendt af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. I Medfør af disse Bestemmelser har der hos den Kommitterede været etableret forudgaaende Kontrol med Betalinger af denne Art i Lighed
med Kontrollen med ekstraordinære Industrileverancer.
De overførte Beløb af denne Art har navnlig omfattet Fortjeneste og Administrationsomkostninger og andre Udlæg i Danmark.
Betalinger for Bjergning, Bugsering m.m.
Efterhaanden som Minefaren øgedes i Farvandene omkring Danmark, steg Besættelsesmagtens Udgifter til Bjergning og Bugsering. Betalingen herfor skete over dansktysk Clearing, naar det drejede sig om Skibe, der ikke var stationerede her i Landet;
i modsat Fald blev Betalingen erlagt over Besættelseskontoen.
Det tyske Clearinginstituts Ordrer om saadanne Udbetalinger blev først ekspederet, efter at de var blevet godkendt af Udenrigsministeriet.
Betalinger i Forbindelse med Udlejning af Lastautomobiler til Udlandet for tysk
Regning.
Indtil Sommeren 1944 udbetalte Nationalbanken kun Beløb, der i Udbetalingsordrerne angaves at udgøre Leje af danske Lastautomobiler, der kørte for tysk Regning
i Udlandet, naar der hertil forelaa Samtykke fra Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager.
Efter dette Tidspunkt henlagdes Kontrollen med disse Betalinger til Nationalbanken. Paa Grundlag af Oplysninger, som Banken indhentede gennem forskellige Vognmandsorganisationer, fik man klarlagt, hvor mange Automobiler de forskellige Betalingsmodtagere havde i Udlandet for tysk Regning, samt Automobilernes Indregistreringsnumre. Gennem Oplysninger fra Grænsekontrollen havde man Indseende med, hvornaar de udlejede Vogne kørte ud af Landet, samt hvornaar de vendte tilbage. Ved
Hjælp af disse Oplysninger suppleret med Oplysninger fra de tyske Lejere konstateredes
det, om de Automobiler, for hvilke der betaltes Leje gennem Overførslerne, havde været i
Udlandet i de i Udbetalingsordrerne opgivne Lejeperioder. Først naar dette var fastslaaet, afregnede Nationalbanken Beløbene.
Saavel i den Periode, hvor Betalingskontrollen paahvilede Udenrigsministeriet, som
senere, da den udøvedes af Nationalbanken, blev Afregningen i Almindelighed fore-
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taget til to Vognmandsorganisationer, der fordelte Beløbene til de enkelte Automobilejere. Den ene af disse Organisationer, der var hjemmehørende i Sønderjylland, overlod
Udbetalingen af de paagældende Beløb til "Apenrader Bank", nu Aabenraa Kreditbank.

Udbetalinger til Opkpb af Automobiler her i Landet.
Efter ty~ Krav blev der i Besættelsesperiodens sidste Halvdel stillet visse Beløb
til Disposition for den tyske Værnemagt til Opkøb af Automobiler her i Landet. De
paagældende Beløb stilledes til Raadighed paa Konti i Nationalbanken enten for "Der
Beauftragte fiir das Kraftfahrwesen" i København eller for "Heeres-Kraftfahr-Park" i
Vejle. Nationalbanken gav Direktoratet for Vareforsyning (Benzinnævnet), hvorunder
Kontrollen med disse Opkøb sorterede, Meddelelse om de af de nævnte militære Instanser trukne Checks.
Over/prsler af opsparet A rbejdslpn •m. m.
Som omtalt ovenfor S. 997 hvervedes der navnlig i den første Halvdel af Besættelsestiden Arbejdskraft her i Landet til Anvendelse i Tyskland, Norge og i visse Tilfælde andre af Tyskland besatte Lande. Det er ligeledes allerede nævnt, at disse
midle:rtidigt udvandrede Personer fik Adgang til under Statens Udvandringskontors
Kontrol at overføre opsparet Arbejdsfortjeneste her til Landet indenfor visse Maksimalbeløb, der i Løbet af Besættelsestiden successivt blev nedsat. I den sidste Halvdel af
Besættelsestiden var Reglerne om Overførsel af Arbejdsfortjeneste givet i Bekendtgørelsesform, jfr. Bkg. Nr. 226 af 30. April 1943 samt Bkg. Nr. 229 og Nr. 230, begge
af 6. Juli 1944. I Henhold til disse Bestemmelser har gifte Personer, Enker, Enkemænd
og fraskilte, der var Forsørgere, samt ugifte Civilingeniører og Skibsofficerer maanedligt kunnet overføre indtil 250 Rmk., andre Personer maanedligt indtil 125 Rmk., dog
saaledes at Statens Udvandringskontor og i visse Tilfælde Nationalbanken, naar ganske
særlige Grunde talte derfor, har kunnet give Tilladelse til Overførsel her til Landet af
Arbejdsfortjeneste med større Beløb.
Opsparet Hyre, tilfaldende danske Søfolk, beskæftiget paa tyske Skibe, har kunnet
overføres efter samme Retningslinier som Arbejdsløn, hidrørende fra Beskæftigelse i
Tyskland, Norge m. m.
Danske Artister, Musikere o. 1., der midlertidigt har haft Beskæftigelse i Tyskland,
har haft Adgang til over dansk-tysk Clearing at hjemføre Dele af deres Gage efter
Regler, der i det væsentlige svarer til de ovenfor anførte.
Overfprsler af Krigsskadeserstatninger til danslve Tyslclandsa1·bejde1·e rn. m.
Danske Personer, som under Arbejde i Tyskland eller for tysk Regning i de
besatte Lande havde lidt økonomisk Tab som Følge af Luftangreb eller andre Krigsbegivenheder, fik dette Tab erstattet af tyske Forsikringsinstitutioner, der lod Erstatningsbe'øbene overføre over dansk-tysk Clearing til de skadelidte. Efter Retningslinier,
som aftaltes i det dansk-tyske Regeringsudvalg, blev der fastsat visse Maksimalbeløb
for Overførsler af denne Art. Med Størrelsen af Udbetalingerne blev der under Medvirken af Statens Udvandringskontor ført forudgaaende Kontrol.
Over/prsler til danske Statsborgere, som efter at have haft fast Bopæl i Tyskland
er flyttet til Danma1·k.
Hvor danske Statsborgere, der har haft fast Bopæl i Tyskland, er flyttet til Danmark, bl. a. som Følge af den militære Udvikling, har de ønsket at overføre deres
Pengemidler her til Landet. Sager vedrørende saadanne Overførsler er forelagt Udenrigsministeriet; der har meddelt Tilladelse til Overførsel af Beløb af denne Art een
Gang for alle, dog kun indenfor et bestemt Maksimumsbeløb. i Almindelighed 300 Rmk.
Udbetalinger af U11derstpttelser til danske frivillige i "Waf fen SS" eller disses
Puarprende.
De danske frivillige, som meldte sig til tysk Krigstjeneste i "Frikorps Danmark",
"Regiment Nordland" eller andre Enheder indenfor "Waffen SS", opnaaede, at de selv
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eller deres Paarørende blev understøttet med Pengebidrag, der udbetaltes her i Limdet
af "Der Fiirsorgeoffizier der Waffen SS". Denne sidste fik efter tysk Krav, fremsat i
det dansk-tyske Regeringsudvalg, stillet Btløb til Raadighed gennem Overførsel over
dansk-tysk Clearing, dels direkte, dels gennem det tyske Riges Befuldmægtigede her
i Landet.
Fordelingen til de Paarørende skete ved den nævnte tyske Myndigheds e~en Foranstaltning, i stort Omfang over dennes Postgirokonto.

Udbetalinger til indkaldte herboende Tyskere samt disses Paarprende.
I Tilfælde, hvor tyske Statsborgere, der havde fast Bopæl her i Landet, blev indkaldt til Militærtjeneste, blev der til deres herboende Paarørende over dansk-tysk
Clearing overført visse Understøttelser. Saadanne Beløb udbetaltes i Almindelighed kun,
naar Udbetalingsordren var optaget paa nogle til Nationalbanken gennem Udenrigsministeriet af det tyske Riges Befuldmægtigede her i Landet fremsendte Lister. Undtagelsesvis ekspederedes dog ogsaa andre Udbetalingsordrer af denne Kategori, naar
disse særligt var godkendt af Udenrigsministeriet.
Betalinger vedrprende danske Elcsportprers Tilgodehavender i de af Tyskland
besatte Lande fra Tiden f p1• disses Okkiipation.
Efterhaanden som Tyskland besatte flere og flere Omraader i Europa i Krigens
første Aar, hændte det i en Del Tilfælde, at der fra det tyske Clearinginstitut fremkom Ordrer om Udbetaling til Debet for den dansk-tyske Clearingkonto til herværende
Personer og Firmaer af Beløb til Dækning af Tilgodehavender, som de paagældende
havde i de af Tyskland besatte Omraader for Vareeksport, der havde fundet Sted
inden disses Okkupation. Saadanne Udbetalingsord:rer blev kun ekspederet, hvor dette
blev godkendt af Udenrigsministeriet.

P)

B etalinger af mere ordinær Karakte1·.

Overfdrsel af Provisioner m. m.
Provisionsbetalingerne fra Tyskland til Danmark steg under Besættelsen meget
betydeligt. Som Følge heraf fandt man fra Maj 1942 Anledning til inden Udbetalingen
til de danske Betalingsmodtagere af Kronebeløb svarende til Indbetalinger i Tyskland
paa 1000 Rmk. og derover samt tillige for a conto Beløb under denne Grænse at stille
Krav om Indsendelse af Provisionsnotaer til Nationalbanken som Dokumentation for
Betalingernes Rigtighed. Det tilsigtedes herigennem dels at fremskaffe Oplysninger om
Størrelsen af de anvendte Provisionssatser, dels at kontrollere, at Provisionsbeløbene
stod i direkte Forbindelse med stedfundne Vareleverancer. Ligeledes opnaaede man paa
denne Maade Dokumentation for, at Provisionsbeløbene var forfaldne til Betaling.
Nationalbanken gav i de Tilfælde, hvor der ved Beregningen af Provision for Salg
af tyske Varer i Dawmark blev anvendt Satser paa 10% eller mere af de formidlede
Vareleverancer, i den første Tid Udenrigsministeriet, senere Handelsministeriet Meddelelse om de modtagne Udbetalingsordrer. Udenrigsministeriet resp. Handelsministeriet
foretog derefter en nærmere Undersøgelse, som dannede Grundlag for Fastsættelsen af
de Beløb, der kunde godkendes til Udbetaling.
En tilsvarende Undersøgelse blev uanset Størrelsen af den anvendte Provisionssats
• foretaget med Hensyn til Overførsler af Provision for Formidling af Eksport fra Danmark til Tyskland. De danske Myndigheder havde særligt Opmærksomheden henvendt
paa denne Form for Provision, dels fordi den kunde benyttes til at omgaa Priskontrollen
med den Del af Eksporten, der var underkastet en saadan, dels fordi den kunde virke
til Fremme af en uønsket Eksport her fra Landet. I Forhold til Importproviuionen fik
Eksportprovisionen dog efter det for Nationalbanken oplyste aldrig større Betydning.
Hvor Nationalbanken konstaterede, at Provisionsoverførslerne stod i Forbindelse
med Ordrer paa Varer, der ikke kunde leveres, fulgte man den Praksis at nægte Udbetaling med den Begrundelse, at de paagældende Betalinger ikke stod i Forbindelse
med den dansk-tyske Vareudveksling. Man gik dog med til, at der for annullerede
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Ordrer kunde overføres Beløb til Dækning af dokumenterede Telefon- og Telegramomkostninger i Forbindelse med Udlandet og Rejseudgifter i de tyske Firmaers
Interesse.
Fra September Maaned 1943 har Nationalbanken skærpet de ovenfor omtalte Regler, idet man fra dette Tidspunkt forinden Udbetalingen til danske Betalingsmodtagere
af Kronebeløb, svarende til Indbetalinger i Tyskland paa 100 Rmk. og derover, har
krævet indsendt Dokumentation i Form af Provisionsnotaer.
Fra 1. November 1944 skærpede de danske Myndigheder Provisionskontrollen
yderligere. Fra da af indhentede man tillige inden Udbetalingen her i Landet af Provisionsoverfprsler fra Tyskland i Forbindelse med Salg af flyske Varer til Danmark
Oplysninger om, hvornaar de Kontrakter var indgaaet, i Henhold til hvilke Overførslerne fandt Sted. Paa Udbetalingsordrer i Henhold til Kontrakter, indgaaet eller
ændret efter 1. April 1940, afregnede Nationalbanken fra Indførelsen af denne Nyordning kun 75 % af de anviste Beløb, medens Restbeløbet blev indsat paa en særlig Konto,
indtil det gennem Handelsministeriets Undersøgelse var afgjort, om Beløbene helt eller
delvis kunde udbetales, eller om Tilbageførsel til Tyskland skulde finde Sted. Udbetalinger af overført Provision kunde dog finde Sted med 100 % i alle saadanne Tilfælde, hvor et Firma indenfor et Kvartal ikke fik overført Provision til et samlet
Beløb af højst Kr. 2500,00.
Fra 4. December 1944 ændredes disse Regler bl. a. efter Henstilling fra Grosserersocietetets Komite derhen, at Provisionsoverførsler i Henhold til Kontrakter indgaaet
efter 1. April 1940 kunde afregnes med det fulde Beløb paa Betingelse af, at Modtageren, forinden Afregning fandt Sted, afgav en Erklæring til Nationalbanken om at
være villig til at tilbagebetale det for meget modtagne Beløb, saafremt Handelsministeriets Undersøgelse maatte vise, at den til Grund for Overførslen liggende Provisionssats oversteg den indenfor vedkommende Branche rimelige og sædvanlige.
Baade i Perioden 1. November til 4. December 1944 og i Tiden herefter har Nationalbanken forelagt alle Tilfælde af Provisionsoverfprsler fra Tyskland i Forbindelse
med Salg af danske Vwrer til Tyskland for Handelsministeriet.

Overfprsel af Fragt, Skibsudgifter m. m.
Samtidig med at Nationalbanken foretog Udbetalinger paa Grundlag af Overførsler
af Fragt, Skibsudgifter, Havneudgifter, Udbetalinger til Mandskab paa fremmede Skibe
i danske Havne, udenlandske Rederes Udlæg for Skibe i dansk Farvand etc., blev der
givet Fragtnævnet Meddelelse om de skete Afregninger. Fragtnævnet benyttede bl. a.
disse Meddelelser til Kontrol med, at de gældende Bestemmelser om danske Rederes
Pligt til at anmelde visse Betalinger til Fragtnævnet blev overholdt. Desuden foretog
Fragtnævnet en prismæssig Kontrol med saadanne Clearingoverførsler.
Udbetalinger af Licenser, Forfatter- og Kunstnerhonorarer.
Ordrer til Udbetaling af Licensbeløb er først blevet ekspederet, efter at de har
været forelagt Handelsministeriet til Godkendelse. Ekspedition af Udbetalingordrer
vedrørende Forfatter- og Kunstnerhonorarer er fra 1. August 1943 først foretaget,
efter at der var indhentet Godkendelse fra et Udvalg under Undervisningsministeriet,
der havde paataget sig Fordelingen af det Beløb, som man ialt mente at kunne stille
til Raadighed til dette Formaal.
Betalinger for tyske Annoncer i danske Blade og Tidsskrifter.
Under Besættelsen steg Omfanget af de over dansk-tysk Clearing overførte Beløl:.
til Betaling af tysk Annoncering i danske Dagblade og Tidsskrifter betydeligt. Paa
dansk Initiativ blev Spørgsmaalet om en Reduktion af Annonceudgifterne derfor i April
1943 taget op til Drøftelse i det dansk-tyske Regeringsudvalg, hvor der opnaaedes
Enighed om en Nedsættelse med 50% af de paagældende Udgifter i Forhold til 1942.
I Maj 1944 skærpedes disse Regler, saaledes at de paagældende Udgifter nu skulde
skæres ned til 20 % i Forhold til 1943. Disse Nedsættelser skulde gennemføres ved
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tyske Kontrolforanstaltninger. Aftalerne fik bl. a. af denne Grund kun begrænsede
Virkninger.
Af kontrolmæssige Grunde blev der dels af Udenrigsministeriet, dels af Nationalbanken indhentet Specifikationer over de Annonceringsudgifter, der blev betalt over
Clearing.
De tyske Annoncer i de danske Dagblade, der opfordrede til frivillig Krigstjeneste
i "Waffen SS", blev betalt af en militær Instans "SS Ersatzkommando", der disponerede
over Beløb, der dels hidrørte fra Besættelseskontoen, dels fra visse Overførsler over
dansk-tysk Clearing. Disse Betalinger var underkastet den under II. C. omtalte efterfølgende Betaling~kontrol.

Udbetalinger til Dækning af Rejseudgiffier 1n. 1n. her i Landet.
Som det fremgaar af Tabel 5 S. 1000, er der under Besættelsen udbetalt ialt 19
Mill. Kr. til Dækning af Rejseudgifter, som afholdtes her i Landet af Personer bosiddende i Tyskland, navnlig tyske Forretningsrejsende. For at begrænse disse Udbetalinger, som kunde benyttes til Varehamstring o.l., fastsatte Nationalbanken paa et
tidligt Tidspunkt af Besættelsen visse Maksimalbeløb for, hvad saadanne Personer kunde
faa udbetalt pr. Dag. Det bestemtes ligeledes, at der i Almindelighed højst kunde ske
Udbetaling for et nærmere bestemt Antal Dages Forbrug ad Gangen.
Da de tyske Forretningsrejsendes Udgifter selv efter Indførelsen af disse Begrænsninger forekom for store, skærpedes Reglerne paa forskellig Vis.
Nationalbanken har paa lignende Maade reguleret de Overførsler af Feriepenge,
som fremkom i Favør af Personer af dansk Nationalitet, der havde fast Bopæl i Tyskland, og som var paa Feriebesøg her i Landet.
Understpttelser i Trangstil!ælde.
Efter Retningslinier angivet af det dansk-tyske Regeringsudvalg blev der fastsat
visse Maksimalgrænser for de Beløb, der ifølge Clearingoverenskomsten af 1935 i et
vist Omfang skulde kunne tillades overført fra Tyskland over Clearing som Understøttelser til herboende mindrebemidlede Personer.
Efter at der var indhentet Oplysninger om Betalingsmo<ltagernes Formue, Indkomst, Familieforhold, Helbredstilstand m. v. blev der truffet Afgørelse om, hvad der
kunde udbetales i de enkelte Tilfælde. Saadanne Oplysninger har man dog kun indhentet
forsaavidt angaar Beløb over en vis Grænse.

IV. FIN AN SIERINGE NS OPHØR
Udbetalingerne saavel til den tyske Værnemagt her i Landet som over dansk-tysk
Clearing var fremkaldt ved tyske Krav, der støttede sig paa politisk og militær Magt.
Ved Kapitulationen bortfaldt derfor Grundlaget for Udbetalingerne.
A. FINANSIERINGEN OVER BESÆTTELSESKONTOEN
1) Kontante Udbetalinger til Besættelsestropperne.
Ved den som Bilag Nr. 8 S. 1025 aftrykte Bkg. Nr. 227 af 5. Maj 1945 blev
der gennemført en almindelig Spærring af tyske Konti, herunder den tyske Værnemagts og de dertil hørende Organisationers og Firmaers Konti i danske Pengeinstitutter m. m. I Bekendtgørelsen fastsattes det endvidere, at unoterede Checks eller Anvisninger, som inden 5. Maj 1945 var trukket paa saadanne Konti, og som fremkom
til Indløsning efter denne Dato, af den Bank, Sparekasse m.v., i hvilken de forevistes
til Indløsning, kun maatte modtages til Incasso.
De i Bekendtgørelsen indeholdte Retningslinier blev bekendtgjort ved Oplæsning i
Pressens Radfoavis om Aftenen den 5. Maj. Udbetalingerne til den tyske Værnemagts
Afdelinger var dog allerede forinden bragt til Standsning ved, at Pengeinstitutterne
holdtes lukkede paa Kapitulationsdagen.
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I den følgende Tid maatte Nationalbanken endnu honorere Checks, som de private
Pengeinstitutter i Dagene før Kapitulationen havde udbetalt i Kontanter til tyske militære Kasser m. m. Dette skyldtes, at Banken som tidligere omtalt i August 1940 havde
givet de autoriserede Valutahandlere Tilsagn om at ville indløse de af den tyske Værnemagt udstedte Checks.
2) Besættelsestroppernes Udbetalinger til danske Modtagere.
Aldrig i Besættelsestiden havde den tyske Værnemagt her i Landet udbetalt saa
store Beløb som i Tiden umiddelbart før Kapitulationen. I Strid med alle Aftaler foretog den bl.a. vældige Udbetalinger af Kontanter til danske Betalingsmodtagere i Forbindelse med Forplejningen af Flygtninge og saarede Soldater samt for Heste, Vogne
og Automobiler, som i stort Omfang blev beslaglagt. Paa denne Baggrund blev der
den 30. April 1945 af Handelsministeriet udsendt en Bekendtgørelse, ifølge hvilken
Personer, Firmaer og juridiske Personer, der hørte hjemme eller drev Virksomhed her
i Landet, ikke maatte modtage Betalinger af nogen Art i danske Kroner (Mønt, Pengesedler, Checks eller lign.) fra den tyske Værnemagt her i Landet eller fra denne tilsluttede Organisationer eller fra andre tyske Myndigheder her i Landet, med mindre Betalingen udgjorde Vederlag for Ydelser, der var hjemlet ved Bkg. Nr. 639 af 11. December
1940, jfr. Bkg. Nr. 459 af 31. Oktober 1941, eller Betalingen paa anden Maade havde
Hjemmel i Bestemmeiser eller Tilladelser fra danske Myndigheder. Denne Bekendtgørelse, der i Modsætning til tidligere Bestemmelser, som berørte Finansieringen af den
tyske Værnemagt, blev udsendt uden forudgaaende dansk-tyske Forhandlinger, fik bl. a.
praktisk Betydning ved Erstatningsbetalinger for Varer og Ejendomme, der blev
beslaglagt eller rekvireret af tyske Myndigheder, jfr. Handelsministeriets Meddelelse
i Dagspressen den 1. Maj 1945, aftrykt som Bilag Nr. 9 til dette Kapitel S. 1026.
Som Følge af de ovenfor omtalte Forhold ophørte ogsaa Indløsningen af de af
den tyske Værnemagt til danske Betalingsmodtagere udstedte Checks fra Kapitulationsdagens Begyndelse. Den i Bkg. Nr. 227 af 5. Maj 1945 omtalte Adgang til at
indsende saadanne Checks til Incasso blev i vidt Omfang benyttet af de danske Betalingsmodtagere. Ifølge Bestemmelsen herom kunde de paagældende Checks ledsaget
af en Redegørelse for· det underliggende Skyldforhold indsendes til Nationalbanken
gennem det Pengeinstitut, i hvilket de blev præsenteret til Indløsning. Der var endvidere
givet Nationalbanken Bemyndigelse til at dispensere fra Spærringen af de tyske Konti.
De Checks, som efte1· at have været præsenteret til Indlpsning efter 5. Maj 1945,
blev indsendt til Nationalbanken til Incasso, har efter Aftale med Finansministeriet
kun maattet indfries, efter at der var foretaget en Undersøgelse af det underliggende
Skyldforhold og Checkmodtagerens øvrige Forhold til den tyske Værnemagt. Denne
Undersøgelse skulde foretages af den Myndighed, som den efterfølgende Kontrol med
den paagældende Art af Betalinger hidtil havde paahvilet. Finansministeriet gav dog
Tilladelse til, at Checks, udstedt til Landbrugsministeriets Eksportudvalg, honoreredes
uden videre. Indtil 31. Oktober 1945 er det bortset fra Checks, udstedt til Eksportudvalgene, kun i Undtagelsestilfælde forekommet, at de her omtalte Checks er blevet
indløst.
Med Hensyn til Checks, som af den tyske Værnemagt var udstedt til danske Betalingsmodtagere, og som var indlpst af de private Pengeinstitutter inden Offentliggprelsen af Bkg. Nr. 227 af 5. Maj 1945, men ikke inden dette Tidspunkt indfriet af
Nationalbanken, fulgte man den Praksis at indfri de paagældende Checks, medmindre
Checkmodtagerne ifølge det for Nationalbanken foreliggende havde haft en mere udstrakt Forretningsforbindelse med den tyske Værnemagt, i hvilket Tilfælde de blev
behandlet efter samme Retningslinier som de ovenfor omtalte Checks, der var fremkommet til Indløsning efter den 5. Maj 1945. I visse Tilfælde maatte Nationalbanken
dog ogsaa indløse de til saadanne Personer og Firmaer udstedte Checks uden forudgaaende Undersøgelse af Betalingsgrundlaget. Dette var Tilfældet, hvor Pengeinstitutterne ikke havde haft Mulighed for at sikre sig mod Tab som Følge af manglende
Honorering fra Nationalbankens Side. Nationalbanken ansaa sig for forpligtet hertil som
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Følge af det paa foregaaende Side omtalte Tilsagn af August 1940 til de autoriserede
Valutahandlere.
Det kan anses for sandsynligt, at den tyske Værnemagt i Dagene umiddelbart før
og efter Kapitulationen har foretaget store Kontantudbetalinger til danske Betalingsmodtagere. At saadanne Betalinger har fundet Sted, er konstateret gennem Nationalbankens tidligere omtalte Kontant-Kontrol.
3) Betalinger fra her hjemmehørende Personer, Firmaer og juridiske Personer til
Besættelsestropperne.
I Tiden op imod Kapitulationen kom det i nogle Tilfælde til de danske Myndigheders Kundskab, at tyske Militærpersoner var begyndt at sælge Ejendele tilhørende
den tyske Værnemagt, aabenbart for at sikre sig Kontanter i privat Øjemed. For saavidt
muligt at bremse denne Udvikling henledte Handelsministeriet i den ovenfor omtalte
Meddelelse i Dagspressen den 1. Maj 1945 Opmærksomheden paa, at det i Henhold til
Bkg. Nr. 184 af 23. Maj 1944 var forbudt at udbetale danske Kroner (Mønt, Pengesedler, Checks eller lign.) til ikke her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske
Personer, herunder til den tyske Værnemagt eller denne tilsluttede Organisatloner eller
til andre tyske Myndigheder her i Landet, med mindre der til Betalingen forelaa Samtykke fra Nationalbanken.
4) Beløb, som ved Kapitulationen skyldtes den tyske Værnemagt m.m. af her hjemmehørende Personer, Firmaer og juridiske Personer.
De Tilgodehavender, som den tyske Værnemagt m.m. ved Kapitulationen havde hos
her hjemmehørende Personer, Firmaer og juridiske Personer, blev spærret ved Bkg.
Nr. 227 af 5. Maj 1945.
Ved Bkg. Nr. 314 af 2. Juli 1945 blev der indført en Pligt for de paagældende Debitorer til at anmelde saadanne Gældsforpligtelser til Direktoratet for Vareforsyning.
5) Beløb, som her hjemmehørende Personer, Firmaer og juridiske Personer ved Kapitulationen havde til gode hos den tyske Værnemagt m. m.
Ved et Cirkulære af 30. Maj 1945 meddelte Nationalbanken efter Aftale med de forskellige Ministerier samtlige autoriserede Valutahandlere, at Krav paa den tyske
Værnemagt m.m., for hvilke der ikke var udstedt Checks, kunde anmeldes til Handelsministeriet.
Med Hensyn til Tilgodehavender for den tyske Værnemagts og de denne tilsluttede
Organisationers Benyttelse af fast Ejendom her i Landet gælder den særlige Regel, at
de kan anmeldes til Udvalget for Indkvarteringserstatning, jfr. Bkg. Nr. 315 af
5. Juli 1945.

6) Kontantbeholdninger, som ved Kapitulationen beroede hos den tyske Værnemagt m.m.
De enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt laa ved Kapitulationen inde med
anselige Beløb i danske Penge. For saavidt muligt at hindre, at disse blev taget med ud
af Landet eller anvendt til Varekøb m.v., blev det efter Forhandlinger mellem danske
Myndigheder og den allierede Overkommando af denne sidste paalagt de tyske militære
Kasser at drage Omsorg for, at alle danske Kroner, som de tyske Tropper var i Besiddelse af, blev frataget dem. En vis Kontrol med, at denne Ordning blev overholdt,
blev gennemført ved den Visitering, som britiske Tropper ved Grænsen foretog af de
enkelte Medlemmer af de bortdragende tyske Troppeafdelinger. Da Rygterne herom
hurtigt bredte sig blandt de tilbageværende tyske Soldater her i Landet, førte dette
til, at disse ofte, navnlig i Sønderjylland, enten efterlod deres Kontantbeholdninger paa
Vejene og de tilstødende Marker, eller betalte alt for høje Priser for Varer, der solgtes
til dem i Strid med Bkg. Nr. 224 af 7. Maj 1945, jfr. Bkg. Nr. 208 af 30. April 1945.
Ogsaa den tyske Værnemagts Afdelinger havde ved Kapitulationen meget store
Beholdninger af Kontanter. Da man frygtede, at de tyske militære Enkeltpersoner eller
deres danske Forbindelser skulde tilegne sig disse Penge, udstedte den allierede Over-
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kommando paa dansk Initiativ en Befaling om, at alle danske Kroner, som Kasserne var
eller kom i Besiddelse af, skulde indbetales til det nærmeste Pengeinstitut. V ed Cirkulære af 22. Maj 1945 underrettede Nationalbanken samtlige Banker, Sparekasser og
Andelskasser herom. Pengeinstitutterne anmodedes samtidig om i paakommende Tilfælde at modtage saadanne Indbetalinger og hurtigst muligt overføre dem til Nationalbankens Hovedsæde.
Om Beløb af denne Art, der ikke længere var i Besættelsesmagtens Besiddelse, men
overladt til eller taget i Forvaring af herværende Personer, Virksomheder eller Myndigheder, blev det ved Bkg. Nr. 233 af 14. Maj 1945 § 6 fastsat, at de omgaaende skulde
afleveres til Politimesteren i vedkommende Politikreds. Denne skulde indbetale de modtagne Penge til nærmeste Amtstue, hvorfra Beløbene blev overført til Nationalbanken.
Med Hensyn til andre Betalingsmidler, saasom Checks o. 1., der efterlodes af den
tyske Værnemagt m. m., skulde der forholdes paa lignende Maade.

B. FINANSIERINGEN OVER DEN DANSK-TYSKE CLEARINGKONTO
Som det tidligere er nævnt, ytrede man i Begyndelsen af April 1945 fra tysk Side
Ønske om, at der over dansk-tysk Cleating blev overført store runde Beløb, der kunde
være til Raadighed for de herværende tyske Myndigheder til Betaling af de Ydelser til
Besættelsesmagten, der skulde finansieres over Clearingkontoen. Grun<len var, at Kommunikationerne med Tyskland som Følge af den militære Udvikling prægedes af stadig
større Usikkerhed. Nu som ved en tidligere Lejlighed i Begyndelsen af 1944 nægtede
Nationalbanken at gaa med til en saadan Ordning.
Et Stykke ind i April Maaned 1945 blev Forbindelsen med det tyske Clearinginstitut
helt afbrudt. I Besættelsens sidste Dage forsøgte de tyske Myndigheder at gennemtvinge Udbetalinger her i Landet paa Grundlag af Udbetalingsordrer fra den tyske
Rigsbanks Filial i Flensborg. Da Nationalbanken imidlertid ikke vilde anerkende denne
Filial som tysk Clearinginstitut, blev Udbetalingsordrerne ikke ekspederet. Udbetalingerne af Overførsler over dansk-tysk Clearing bragtes saaledes praktisk talt til Ophør
allerede før den tyske Kapitulation.
Som tidligere omtalt var der i nogle Tilfælde over Clearing overført Beløb, der var
blevet stillet til Raadighed for Afdelinger af den tyske Værnemagt i Danmark til
Indkøb af visse Levnedsmidler, til Betaling af Reparationer af ikke her stationerede
Automobiler m. m. De paagældende militære Afdelinger disponerede over disse Beløb
ved at trække Checks paa særlige Konti i Nationalbanken, d. v. s. at der anvendtes
s!imme Betalingsteknik som ved Besættelsestroppernes øvrige Betalinger. Saadanne
Checks blev derfor af Nationalbanken indløst indtil Kapitulationsdagen, og de senere
fremkomne Checks blev behandlet i Overensstemmelse med de ovenfor S. 1016 under
A. 2) anførte Retningslinier.
Hvor danske Eksportører inden Kapitulationen over dansk-tysk Clearing havde
modtaget Forskudsbetalinger for Ordrer, der ikke naaede at blive effektueret, er de
paagældende Beløb blevet krævet tilbagebetalt til Nationalbanken til Kredit for den
dansk-tyske Clearingkonto.
!øvrigt har man baade i Tiden før og efter Kapitulationen lagt Vægt paa, at
de Beløb, som danske Personer, Firmaer og juridiske Personer skyldte Kreditorer i
Tyskland, blev indbetalt til Nationalbanken, for at man paa denne Maade kunde faa
Saldoen paa den dansk-tyske Clearingkonto nedbragt mest muligt. Umiddelbart før
Kapitulationen havde Nationalbanken saaledes anmodet de autoriserede Valutahandlere
om at medvirke til Overholdelsen af den i Bkg. Nr. 9 af 17. Januar 1944, jfr. Bkg.
Nr. 294 af 1. Juni 1940, indeholdte Bestemmelser om, at Afviklingen af Betalinger til
Tyskland, paa hvilke der hviler Clearingpligt, ikke uden Tilladelse fra Direktoratet for
Vareforsyning maa udskydes udover det ved den paagældende Forpligtelses Paadragelse
aftalte eller forudsatte Tidspunkt.
For at fremme Indbetalingerne til den dansk-tyske Clearingkonto, blev det ved
Bkg. Nr. 199 af 25. April 1945 bestemt, at Indbetalinger til Nationalbanken i Henhold
til Bkg. Nr. 294 af 1. Juni 1940 angaaende Overførsel af visse Betalinger til Tyskland
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og Bkg. Nr. 508 af 1. Oktober 1940 om Tillæg til samme Bekendtgørelse har frigørende
Virkning for Debitor.
Nationalbanken har endvidere med Handelsministeriets lndforstaaelse skærpet de
tidligere omtalte Regler om Modregning med Tilgodehavender i Tyskland, idet man
kun har tilladt, at der i clearingpligtige Beløb, der indbetaltes til den dansk-tyske
Clearingkonto som Betaling for Varer, modregnedes P,rovisionstnlgodelzavender o.l.
svwrende til de enkelte Vwrepwrtier, der dækkedes af den givne Indbetaling. Reglerne
kom herved til at svare til de Regler, som efter Lukningen af den dansk-italienske
Clearing havde været fastsat for Modregning med lignende Tilgodehavender i Italien.
Denne Praksis fik ikke ringe Betydning, fordi der i Tiden umiddelbart før samt efter
Kapitulationen blandt danske Forretningsdrivende var opstaaet et Ønske om en udvidet
Adgang til Modregning med Tilgodehavender i Tyskland som Følge af, at Overførslerne
fra Tyskland udeblev.

V.

BILAG

Skrivelse af 23. September 1944 fra Organisation Todt til Wehrmachtintendant Diine- Bilag 1.
mark vedrørende Sortbørskob m. m.

ORGANISATION TOOT
EINS.-.TZORUPPE WIKINO
EINSATZ OANEMARK

n~:-'ttl1e:xm.-G~..o,tw
Trtl:.C07Jl~rorur

V -

43

Vejle, den 23.9.1944 S.
lltllaD(KJCII • N~AI
.IIW!! ■ ØJl'I:• ■

1/1,., i . ~ ,,.,~;4a.- trr ~v;t

An
Herrn Wehrmachtintendant
Danemark
K o p e n h a g e n
Betr.: Verfugung uber das Barkorltingent bei der Danmarks Nationalbank.
Bezug: Ihr Schreiben 59 c 10 (V,2) vom 14.9.44
Dem Vorschlag der Danmarks Nationalbank, fur die einzelnen Dienststellen der OT. monatlich vorbestimmte Teilkontingente festzusetzen, statt wie bisher einzelne
Zahlungen telefonisch in Auftrag zu geben, kann ich wegen
der damit verbundenen grundsatzlichen Schwierigkeiten
nicht entsprechen. Diese Schwierigkeiten sind zwischen
Herrn Oberstabsintendant Dr. Kirchhoff und dem Unterzeichneten mehrfach erortert worden.
Zum Beginn eines Monats steht lediglich der Bargeldbedarf
fur die personlichen und sachlichen Kosten der einzelnen
OT.-Dienststellen fest, nicht aber der Umfang der
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Beschaffungen, welche auf das laufend bereitgestellte
Barkontingent entfallen. Der Umfang dieser Beschaffungen
bei den einzelnen Bauleitungen richtet sich vielmehr nach
der Marktlage und den vorkommenden Angeboten, sodass
auch die Bereitstellung der Barmittel dementsprechend
beweglich gehalten werden muss.
Ich bitte daher, die Danmarks Nationalbank, der ich diese
Grilnde nicht klarlegen kann, zu veranlassen, es bei dem
bisherigen Verfahren zu belassen.
Ich habe jedoch Anweisung gegeben, dass die fernmilndlich
erteilten Auftrage unmittelbar hinterher schriftlich
bestatigt werden .
Ich darf noch bemerken, dass auch das von der Danmark
Nationalbank vorgeschlagene Verfahren einer Aufnahme
des Zahlungsverkehrs mit bestatigten Schecks nur in
"Ausnahmefallen Plat1. greifen kann.
Heil Hitler!
Im Auftrage:

Schulte)

A k t e n v e r m e r k
24.9 . 1944
Aus der heutigen Rilcksprache mit Dr . Schulte ergibt
sich folgendes:
Zur Deckung der laufenden Unkosten (Lohne, Gehalter
usw.) werden von de~ durch uns festgesetzten Barkontingent stets Teilkontingente zugunsten der einzelnen
Baustellen abgezweigt. Die filr Schwarzkaufe benotigten
Betrage konnen jedoch nicht kontingentmassig auf die
Dienststellen der OT verteilt werden, da die Kaufe immer
an den Orten getatigt und zu bezahlen sind, an denen
gerade ein Warenangebot vorliegt. Da dann stets sofort
bar gezahlt werden muss, bleibt keine andere Moglichkeit ,
als der Danmark Nationalbank telefonisch den Auftrag zu
erteilen . Dr. Schulte will jedoch dafilr sorgen, dass,
was bisher nicht immer klappte, die Danmark Nationalbank
stets unverztiglich eine schriftliche Bestatigung erhal~.
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Skrivelse fra "Organisation Todt, Einsatzgruppe Wiking, Einsatz Danemark", til
,,Organisation Todt"s lokale Byggeleder i Danmark vedrørende Sortbørskøb m. m.

Bilag 2.

ORGANISATION TODT
EINSATZGRUPPE WIKING
EINSATZ DÅNEMARK
Organisation Todt
Dienststelle Struer und
alle Bauleitungen (ausgenommen Sylt)
- je besonders Betr.: ~uteilung von Barmitteln.
Durch Verhandlungen mit dem Befehlshaber der deutschen Truppen in Danemark
sind mir zusatzlich Mitte! bewilligt worden zur Durchfiihrung von notwendigen Barkaufen. Diese Barkiiufe werden sich in der Hauptsache auf den Einkauf von Generatorholz und Dachpappe und andere dringend notwendige Baustoffe beziehen.
Der Ihnen zugeteilte monatliche Barbetrag wird auf d. Kr. . ......... festgelegt.
Es ist dringend darauf zu achten, dass nur das aller Notwendigste im Schwarzkauf
gegen Barzahlung gekauft wird.
·
In jedem Fall ist der Scheckzahlung der Vorzug zu geben, und es ist zu versuchen,
so vie! Zah'. ungen wie moglich per Scheck zu leisten.
Die Lohngelder, die auch fiir das neue Bauvorhaben anfallen, sind von diesen
Mitteln nicht zu bestreiten, sondern die sind stets per Scheck zu leisten.

Erklæringsformular til Brug ved Indløsning af "R.K.K. Scheine".
Medfølgende RKK Scheine udgør Betaling for:
1. Almindelig Butikshandel

2. Restaurationsbesøg o. 1.
3. Leverance til den tyske Værnemagtsafdeling Nr...... .
4. Arbejde udført for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og betalt
af den tyske Værnemagtsafdeling Nr...... .

Bilag 3.
RKK ............. .
RKK ............. .
RKK ............. .
RKK ............ . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1940.

Bilag 4.

Skema til Brug ved Afgivelse af Oplysninger vedrørende Checks udstedt af den
tyske Værnemagt,
(Forside)
Til: DANMARKS NATIONALBANK,
Noteringskontoret, København K.

Ref.:

Fra:
I Besvarelse af Danmarks Nationalbanks Forespørgsel af
meddeler
undertegnede, at det ved Check udstedt den
af Feldpost Nr.
modtagne Beløb Kr.
har tjent som Betaling for de paa Bagsiden af det te
Brev specificerede Ydelser.
Firmanavn: .. . .. . .. . ..... .. .. .. .. ..... .. . .. . .. . .. .. . .... .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. : . . . .. . ..... .
Dato
Regningskopier fø lger hoslagt.

Underskrift
65
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Skema til Brug ved Indberetning til Danmcvrks Nationalbank.

Betaling for Levering af fØlgende Varer:

Dato og Journalnummer
for Udenrigsministeriets/
Vareforsynings-Direktoratets
Tilladelse til Levering

Varens Art

Mængdeangivelse

Salgsværdi
Kr.

) Øre

!alt for Vareleveringer ....
B. Betaling for andre Ydelser (herunder bl. a. Arbejdsløn,
Forsikringer, Kørsel, Fortjeneste paa udførte Arbejder)

I

Tilsammen ( = Checkens Paalydende) ....
Særllge Oplysninger
om BetalInger I Forbindelse med Entrepriser og Lejemaal

Godkendelse fra Udenrigsministeriets Kommitterede I Industrisager foreligger iflg.
Skrivelse llf
194
Lb. Nr.
Anspgnlng om Godkendelse er Indsendt den
194
Entreprisen er udfprt for fplgende Byggeledelse:

I

i Henhold til Attestation Nr.
, som den
Indsendt til Udenrlgsmlnlsterleta Kontor for særlige Handelssager.

194

er

Bemærkninger: (Hvis Beløbet udgør delvis Betaling (ii. conto Betaling) bedes dette
anført her).

Bilag 5. Skema til Brug ved Afgivelse af Oplysninger om Entreprenørarbejder m. v. for den
tyske Værnemagt.
Henvisningsnummer: .......... . ........ .
Ordreliste B Nr. . ...................... .
Arbejdets Art og Betegnelse: ........... .
Til
DANMARKS NATIONALBANK,
Noteringskontoret, København K.
Under Henvisning til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940 og
i Besvarelse af Danmarks Nationalbanks Anmodning af .................... oplyses
følgende vedrørende det Arbejde, for hvilket den af den tyske Værnemagt paa Danmarks Nationalbank den . . ...................... trukne Check paa Kr............ .
udgør a conto Betaling:
1. Entreprisen omfatter:
.
a. Arbejde udført i Henhold til Tilbud af ................... .
Tilbudssummen andrager Kr. . . . ... . ... . .... .
/
194 forelagt Udenrigsministeriets Kommitterede i InduTilbudet er
strisager, som ved Skrivelse af
./
194 Lb. Nr......... har godkendt
en Entreprisesum paa Kr. . .............. .
b. Arbejde udført til Enhedspriser, som
l
194
er forelagt Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, der ved Skrivelse af
/ 194
Lb. Nr......... har meddelt Godkendelse.
Det forventede Regningsbeløb (forb.) andrager ialt ca. Kr.............. .
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c. Arbejde udført efter Regning.
Arbejdet er
/
194 anmeldt til Udenrigsministeriets Kominitterede i
Industrisager, som ved Skrivelse af
/
194 Lb. Nr......... har meddelt Godkendelse af Afregningsreglerne.
Det forventede Regningsbeløb (for c.) andrager ialt ca. Kr.............. .
2. Arbejdet forventes afsluttet ca. den . . . . . . . . . . . . . . . . 194 ..
3. Til Arbejdet vil der af undertegnede blive leveret følgende Materialer:
Dato og Journalnummer
for Udenrigsministeriets/
Vnreforsynlngs-Dlrektorntets
TIiiadeise til Levering

Var ens Art

Mængd<>-/
V ægtnnglvelse

Salgsværdi
Kr.

4. Arbejdet udføres for følgende Byggeledelse: .......... . .................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . i. H. t. ,,Auftragsbeståtigung"*) Nr............. , der /
er indsendt til Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager.
Tidligere modtaget a conto Kr. . ........... ved Check udstedt den ......... .
Bemærkninger: ................................................................. .

Firmanavn: . ....... . . .. ............... . ....... . ....... . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf.: ... . . .. .
Dato: . . . . . . . . . . . .
Underskrift: . . .... .... ............. .
•) Udfyldes kun. snnfremt Arbejdet
udfpr"" I H . t. stnnende Tilladelse.

Justitsministeriets Cirkulære af 7.-9.-1944 til samtlige Tinglysningsdommere og Ting- Bilag 6,
bogsførerne i de sønderjydske Landsdele vedrørende Udlændinges Erhvervelse af fast
Ejendom,
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart har henledt Justitsininisteriets Opmærksomhed paa, at Bestemmelserne i Bekendtgørelse Nr. 673 af 27. December 1940 angaaende Anmeldelse af og Disposition over fremmed her i Landet værende Ejendom
samt Bekendtgørelse Nr. 337 af 25. Juni 1940 angaaende Ind- og Udførsel af Penge
og, Værdipapirer m. v., jfr. Bekendtgørelse Nr. 184 af 23. Maj 1944, medfører, at
Handelsministeriets Tilladelse i det nedenfor angivne Omfang udkræves, for at udenlandske Statsborgere skal kunne erhverve fast Ejendom her i Landet.
1. Bestemmelserne omfatter samtlige Tilfælde, hvor Erhververen er
a. en fremmed Stat, en fremmed Kommune eller anden fremmed offentlig
Myndighed eller Institution,
b. en Person, der ikke har dansk Indfødsret, eller
c. et Selskab, en Forening eller en juridisk Person, saasom en Stiftelse, en Fond
eller lignende selvejende Institution, der har Hjemsted eller Hovedsæde i Udlandet, eller hvis retlige Tilværelse hviler paa udenlandsk Lovgivning.
2. Tilladelse fra Handelsministeriet udkræves i alle Tilfælde, hvor den udenlandske
Køber af en fast Ejendom skal yde Vederlag for Erhvervelsen, hvad enten Vederlaget bestaar i:
a. Ydelse af en Købesum i Kontanter eller andre Formueværdier af den i § 3
i Bekendtgørelse Nr. 673 af 27. December 1940 omhandlede Art,
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b. Udstedelse af Pantebrev, Gældsbrev eller lignende til her i Landet hjemmehørende Kreditor, eller
c. Overtagelse af i Ejendommen indestaaende Prioriteter til her i Landet hjemmehørende Panthavere.
3. Ved Udlændinges Erhvervelse af fast Ejendom ved Fogedudlægsskøde udkræves
i alle Tilfælde Tilladelse.
4. Tillade!se kræves ikke til Erhvervelse ved Gave eller ved Arveudlægsskøde,
medmindre Erhververen skal overtage de i Ejendommen indestaaende Prioriteter
til her- i Landet hjemmehørende Panthavere.
Under Henvisning hertil skal man henlede Opmærksomheden paa de omhandlede
Bestemmelser, samt paa, at intet Skøde eller andet Adkomstdokument vedrørende fast
Ejendom vil kunne tinglyses, medmindre det godtgøres, at det paagældende Dokument
ikke omfattes af disse Bestemmelser, eller at Handelsministeriets Tillade!se foreligger.
Det bemærkes i denne Forbindelse, at det til Bevis for, at en Erhverver af fast
Ejendom har dansk Indfødsret og saaledes ikke omfattes af de fornævnte Bestemmelser, vil være tilstrækkeligt, at der forevises Legitimationskort for den paagældende,
jfr. Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 188 af 30. Maj 1944 om Legitimationskort
for danske Statsborgere, dansk Rejsepas (ikke Hjælpepas eller Fremmedpas), Beskikkelse til offentlig Tjeneste eller Hverv, der kræver Indfødsret, eller en af to troværdige Personer underskrevet Erklæring om, at vedkommende har dansk Indfødsret.
Hvis Tinglysningsdommeren nærer Tvivl om Erklæringsudstedernes Trovæ1·dighed,
kan han kræve, at Anmelderen skaffer Attest fra vedkommende Politimyndighed om
de paagældendes Troværdighed eller en ny Erklæring fra andre Personer.
Bilag 7. Formular til Brug ved Afgivelse af Erklæring om Beløb modtaget over dansk-tysk
Clearing.
DANMARKS NATIONALBANK
København
C!earingkontoret
Medfølgende Beløb fremsendes under Forbehold af, at Beløbet kan afregnes over
Clearing-Konto, hvilket først kan afgøres, naar vi modtager Deres Erklæring retur,
hvorfor vi anmoder Dem om omgaaende at tilbagesende denne i udfyldt og underskrevet
Stand.
Uanset, at Erklæringen er afgivet, maa Danmarks Nationalbank forbeholde sig i
særlige Tilfælde at kræve Dokumentation for Beløbet indsendt.
Danmarks Nationalbank.
•· ··············· .................................................................................... ·····•······••······················ (Perforeringsstreg.)

Danmarks Nationalbank, Clearingkontoret,
Havnegade 9, København K.

TYSKLAND

Idet ie~
anerkender Modtagelsen af det af Danmarks Nationalbank under .. . .. .. .
VI
fremsendte Beløb, stort
Kr.... . .... . . . ... .. . . ......... .
fra (Afsender) ..... . . . ...... .. ............ .. . . . . ...... .. .. .. . .. . .. ... . .. . . . ... . .
jeg

erklærer ~

herved paa Tro og Love, at det paagældende Beløb er Betaling for

og at nævnte Beløb er forfaldet til Betaling .
. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... ,den
(Tydelig og bindende Underskrift samt npjngtig Adresse)
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Handelsministeriets Bekendtgørelse af 5.-5.-1945 angaaende Spærring af visse Bank- Bilag 8.
og Sparekassekonti m. v.
I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger,
Vareforsyning m. v., jfr. Lovanordning Nr. 91 af 9. Marts 1945, bestemmes herved
følgende:
§ 1.
Alle saadanne Konti i Banker, Sparekasser, Andelskasser og Postgirokontoret eller
hos Vekselerere og Bankierer, som er oprettet af eller til Fordel for den tyske Værnemagt eller denne tilsluttede Organisationer eller andre tyske Myndigheder, herunder
det tyske Gesandtskab i Danmark og udsendte tyske Konsuler her i Landet, spærres
med øjeblikkelig Virkning, saaledes at der kun kan disponeres over dem med Samtykke
af Danmarks Nationalbank.
Det samme gælder Konti, oprettet af eller til Fordel for her i Landet værende
tyske Institutioner eller Instituter.
§ 2.
Alle saadanne Konti i Banker, Sparekasser, Andelskasser og Postgirokontoret e)ler
hos Vekselerere og Bankierer, som er oprettet af eller til Fordel for tyske Statsborgere,
hvad enten disse er bosat her i Landet eller i Udlandet, eller som er oprettet af eller
til Fordel for tyske Firmaer eller juridiske Personer, spærres med Øjeblikkelig Virkning, saaledes at der kun kan disponeres over dem med Samtykke af Danmarks
Nationalbank.
For Konti, der tffl}ører tyske, her i Landet bosatte Statsborgere, og som er oprettet
før 9. April 1940, gælder Spærringen dog kun for saa vidt angaar den Del af det nu indestaaende Beløb, der overstiger det den 9. April 1940 paa Kontoen indestaaende Beløb.

§ 3.
Tilgodehavender, som den tyske Værnemagt, denne tilsluttede Organisationer eller
andre tyske Myndigheder eller tyske Statsborgere, hvad enten de er bosat her i Landet
eller i Udlandet, eller tyske Firmaer og juridiske Personer maatte have hos her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer, spærres med øjeblikkelig Virkning,
saaledes at Dispositioner kun kan ske med Samtykke af Danmarks Nationalbank. Er de
paagældende Beløb clearingpligtige efter de hidtil gældende Regler, kan Beløbene dog
indbetales til Danmarks Nationalbank.
§ 4.
Her i Landet beroende danske Aktier og Obligationer (herunder Panteobligationer)
og andre Værdipapirer, der tilhører den tyske Værnemagt, denne tilsluttede Organisationer eller andre tyske Myndigheder eller tyske Statsborgere, Firmaer eller juridiske
Personer, maa ikke afhændes eller pantsættes uden Samtykke fra Danmarks Nationalbank.
§ 5.
Unoterede Checks eller Anvisninger, som inden denne Bekendtgørelses Ikrafttræden
maatte være trukket paa Konti, der er spærret i Medfør af §§ 1 og 2 foran, men som
fremkommer til Indløsning efter dette Tidspunkt, maa af den Bank eller Sparekasse
m. v., i hvilken de forevises til Indløsning eller Indsættelse paa Konto, kun modtages til
Incasso og skal straks indsendes til Danmarks Nationalbank med en Redegørelse for
det underliggende Skyldforhold.
§ 6.
Udbetalinger i Strid med denne Bekendtgørelse straffes efter Reglerne i Lov Nr.
158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v.,
jfr. Lovanordning Nr. 91 af 9. Marts 1945.

§ 7.
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.
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Bilag 9. Meddelelse fra Handelsministeriet af 30.-4.-1945 med Advarsel mod uJovJige BetaJinger
til og fra den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Medlemmer.1 )
Handelsministeriet meddeler Mandag (30. April 1945):
Opmærksomheden henledes paa, at Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der
hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet, ikke maa modtage Betalinger af
nogen Art i danske Kroner (Mønt, Pengesedler, Checks eller lignende) fra den tyske
Værnemagt her i Landet eller fra denne tilsluttede Organisationer eller fra andre tyske
Myndigheder her i Landet, medmindre Betalingen udgør Vederlag for Ydelser, der er
hjemlet ved Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer
til den tyske Værnemagt eller til dennes enkelte Medlemmer, eller Betalingen paa
anden Maade har Hjemmel i Bestemmelser eller Tilladelser fra danske Myndigheder.
De:tte gælder ogsaa Erstatningsbetalinger for Varer eller Ejendomme, der beslaglægges
eller rekvireres af tyske Myndigheder. Der vil senere fremkomme nærmere Meddelelse
om, hvorledes man skal forholde sig, hvis der beslaglægges Varer eller andre Formueværdier.
Det tilføjes, at det i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 184 af 23. Maj 1944 er forbudt at udbetale danske Kroner (Mønt, Pengesedler, Checks eller lignende) til ikke
her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer, herunder til den tyske
Værnemagt eller denne tilsluttede Organisationer eller til andre tyske Myndigheder
her i Landet, medmindre der til Betalingen foreligger Samtykke fra Danmarks Nationalbank.
(Bprsen, 1.-5.-1945).

1) Jfr. herved Handelsmlnlsterletø Bekendtgørelse Nr. 208 af 80.-4.-1946 (Afsnit A, S. 186) .

Kapitel 2A
Værnemagts-Entreprenørarbejder og ekstraordinære
Industrileverancer m. m.
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Ministerielle Bekendtgørelser og Cirkulærer fra Industriraadet er gengivet i
Haandbogens Afsnit A.

I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
I de Aar, Danmark var besat af den tyske Værnemagt, blev der paa dennes Forlangende og under dennes Ledelse udført en Række Befæstningsarbejder, herunder Anlæg af Flyvepladser og andre militære Anlæg, og foretaget talrige Indkvarterings- og
Magasineringsforanstaltninger med deraf følgende Anlægs-, Ombygnings- og Vedligeholdelsesarbejder. Endvidere udførtes en Række Vedligeholdelsesarbejder af de af
Værnemagten anvendte Køretøjer, Skibe og Flyvemaskiner, der dels anvendtes til
direkte militære Opgaver, dels til Transporttjeneste.
Udgifterne hertil blev - ligesom en Række øvrige Udgifter til Værnemagtens
Aflønninger og Forsyning med Levnedsmidler, Materialer og andre Varer - finansieret
af den danske Stat, idet der efter tysk Forlangende periodisk stilledes visse KroneBeløb til Raadighed, hvorefter Værnemagten og dens Hjælpeorganer ved Checks paa
Danmarks Nationalbank kunde trække paa den saakaldte Værnemagtskonto. Ved denne
Betalingsmaade var der en Mulighed for at registrere Betalingsmodtagerne, men
Værnemagten benyttede sig - imod de trufne Aftaler herom - i stigende Grad af
kontante Betalinger til deres Forretningsforbindelser for derved at hindre nævnte
Kontrolmulighed.
Som omtalt nedenfor under III og IV c blev der fl"c1. 1.-1.-1942 indført en særlig
Priskontrol med en Del af ovennævnte Arbejder, nemlig de Entreprenør- og Byggearbejder, der omfattes af Handelsministeriets Bekendtgørelse af 23.-11.-1941. Priskon-
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trollen henlagdes til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, der ligeledes
prisprøvede de over Værnemagtskontoen betalte Reparationer af de her stationerede
tyske Skibe, medens de øvrige Værnemagtsarbejder samt Varesalg til Værnemagten
og til dennes Entreprenørfirmaer m. m. behandledes af Udenrigsministeriets Kontor for
særlige Handelssager samt Direktoratet for Vareforsyning, se herom Kapitel 2 B og C.
Som nævnt i det under IV c citerede Memorandum af 6.-5.-1944 overholdt
Tyskerne imidlertid ikke de trufne Aftaler om at anmelde de omhandlede Entreprenørog Byggearbejder til Priskontrol, hvorfor denne kun delvis blev gennemførlig, ligesom
Værnemagten overdrog en betydelig Del af Arbejderne til tyske Entreprenørfirmaer,
der de facto var udenfor dansk Kontrol. Til Udførelse af en Række andre Arbejder
engagerede Værnemagten selv talrige Arbejdere paa særlige Betingelser, der var afvigende fra de danske Overenskomster og Bestemmelser og laa udenfor dansk Kontrol.
Under Besættelsen blev der paa tysk Forlangende endvidere udført en Række
Industriarbejder m. m., hvortil Materialerne stilledes til Raadighed fra vedkommende
ordregivende Myndighed eller Firma i Tyskland. Ofte drejede det sig om Bearbejdning
af hertil direkte leverede Halvfabrikata eller om Reparationsarbejder paa Skibe, Automobiler m. m. De færdigbearbejdede Produkter blev i Almindelighed eksporteret til
Tyskland, saaledes at Leverancerne var at betragte som et paa særlig Maade materialeforsynet Supplement til den normale Eksport til Tyskland af danske Produkter, hvorfor
Leverancerne benævntes "ekstraordinære Industrileverancer".
Disse Eksportarbejder betaltes ligesom den øvrige Eksport til Tyskland over den
dansk-tyske Clearing-Konto, idet den tyske Ordregiver indbetalte RM. i Tyskland til
Deutsche Verrechnungskasse, medens den danske Ordremodtager fik udbetalt KroneBeløb fra Danmarks Nationalbank, idet Staten trods Clearing-Kontoens Stilling maatte
finansiere Udbetalingerne som Følge af det fra tysk Side udøvede Tryk.
Som nedenfor omtalt under III og IV a og b b!ev der fra medio 1941 indført
en særlig Priskontrol med ovennævnte ekstraordinære Industrileverancer. Priskontrollen
blev udøvet af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, der ligeledes fik
overdraget en Kontrol med Overførslen over Clearing af Omkostnings- og Fortjenestebeløb fra danske Firmaer, som udførte Entreprenørarbejder i Tyskland, jfr. nedenfor
under IV e.

II. YDELSERNES OMFANG
Vedrørende Omfanget af Værnemagts-Entreprenørarbejderne og de ekstraordinære
Industrileverancer citeres følgende:

Uddrag nf Bemærkningerne til Lovforslaget om Revision af visse tyske Betalinger (Lov
Nr. 330 af 12.-7.-1945).
1. Straks efter den 9. April 1940 beordrede den tyske Værnemagt her i Landet en Række Entreprenør- og Byggearbejder udført, og navnlig i Løbet af
1942--43 antog Befæstningsarbejderne et meget stort Omfang. Betalingen herfor
fandt i det væsentlige Sted ved Checks trukket paa den for den tyske Værnemagt
i Danmarks Nationalbank oprettede Konto. Det samlede Beløb udbetalt paa denne
Maade kan for disse Arbejders Vedkommende anslaas til op imod ca 1.500 Mill.
Kr., hvortil kommer de Betalinger, som har fundet Sted i kontante Beløb, og hvis
Omfang ikke er kendt.
2. Der er for den tyske Besættelsesmagt udført en overordentlig stor Mængde
Transporter, navnlig Vognmandskørsel, men ogsaa indenlandsk Fragtsejlads m.m.
Disse Transporter har dels været foretaget direkte for Besættelsestropperne, dels
for Entreprenører m.m., der udførte Befæstningsarbejder. Beløbet, der er udbetalt for disse Transporter, anslaas til ca. 400-500 Mill. Kr.
3. Kort efter den 9. April 1940 foretoges fra tysk Side Skridt til at faa
udført Industriarbejder i danske Virksomheder, og der blev truffet Aftaler, efter
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hvilke de fornødne Materialer stilledes til Raadighed ud over den Import, der
iøvrigt maatte blive aftalt mellem Danmark og Tyskland. Til disse "ekstraordinære Industriarbejder" sluttede sig ogsaa en Række Reparationsarbejder paa
Skibe, Automobiler m. m. for tyske Ordregivere. Betaling for alle disse Arbejder
præsteredes over den dansk-tyske Clearing.
Paa disse Omraader var pr. 1. April 1945 fra dansk Side over Clearingkontoen financieret følgende Beløb:
Industrileverancer, herunder Konfektion m. m. . . . . . . . . . . . . . . ca. 670 Mil!. Kr.
Skibsreparationer og -nybygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 340
,,
,,
Automobilreparationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,
75
,,
,,
lait . : . . . . ca. 1.085 Mil! . Kr.
4. De tyske Besættelsestropper hævdede i Begyndelsen at være selvforsynende, men foretog efterhaanden i stigende Grad Opkøb af Varer her i Landet,
ligesom de fik udført en Række Industriarbejder m.v. samt Reparationer af de
her stationerede Skibe, Automobiler m.m. De for disse Ydelser over Værnemagtskontoen financierede Betalin!!er anslaas til ca. 500-600 Mil!. Kr.
5. En Række Personer og Firmaer har i Forbindelse med de ovenfor under
Pkt. 1-4 nævnte Arbejder og Leverancer optraadt som Agenter, Formidlere, Financiers, Tilsynsførende etc. for den tyske Værnemagt eller andre tyske Ordregivere, ligesom Personer har optraadt som Hververe af Arbejdskraft til tysk
Arbejde her eller i Udlandet. Omfanget af de Beløb, der er udbetalt for saadanne
Ydelser, er ikke kendt.
Under Besættelsen placeredes fra tysk Side ekstraordinære Industrileverancer
(ekskl. Værftsleverancer og Automobilreparationer) til et Beløb af ca. 900 Mill. Kr.
fordelt paa følgende Brancher:
Jern- og Metalindustrien, herunder Elektroindustrien . . . . ca. 77 %
Træindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 10 %
Konfektionsindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,
7%
Læderindustrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,
1%
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,
5%
Som Følge af Annulleringer, Forsinkelser paa Grund af svigtende Materialetilførsler, Sabotager m. m., var der pr. 1.-4.-1945 heraf fuldført Ordrer for ca. 590
Mil!. Kr. og igangværende Ordrer til et Beløb af ca. 190 Mil!. Kr. Af sidstnævnte
Ordrer var omtrent Halvdelen af Arbejdet præsteret.

III. KO NTRO LBE STRÆBE LSERNE
Om Bestræbelserne for at kontrollere Værnemagts-Entreprenørarbejderne og de
ekstraordinære Industrileverancer citeres:
Uddrag af Bemærkninger til Lovforslaget om Revision af visse
tyske Betalinger (Lov Nr. 330 af 12.-7.-1945).
Da de ovenfor nævnte Ydelser financieredes af den danske Stat, bestod der
en stærk dansk Interesse i at begrænse disse Ydelser mest muligt og i at øve
Kontrol med de Priser, der blev betalt.
Ønsket om Begrænsning mødte stærk tysk Modstand under Henvisning til
den "militære Nødvendighed", og Kravet om Priskontrol mødte ligeledes tyske
Indvendinger, fordi en Fortjenestebegrænsning mentes at ville bidrage til at
nedsætte de danske Firmaers Villighed til at udføre Arbejde eller levere Varer.
Hertil kom yderligere, navnlig for Entreprenørarbejderne, de med militære
Hensyn begrundede tyske Ønsker om Hemmeligholdelse. Alligevel lykkedes det
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paa nogle af de ovennævnte Omraader at gennemføre en Priskontrol, hvorved der
foreløbig er opnaaet direkte Besparelser til et Beløb paa ca. 76 Mill. Kr., men
navnlig er opnaaet en præventiv Virkning, saavel med Hensyn til Priserne som
med Hensyn til Arbejdernes Omfang.
1. Bedst og tidligst lykkedes det at gennemføre en Priskontrol med Industriarbejderne, overfor hvilke de militære Hensyn gjorde sig mindre gældende.
De danske Myndigheder mødte paa dette Omraade tillige Forstaaelse hos Erhvervsorganisationerne, saaledes at den opnaaede Ordning fik en vis Karakter af
Frivillighed. Forhandlingerne med Tyskerne tog dog næsten et Aar, men i Maj
l 941 kunde man nedsætte et Udvalg under Udenrigsministeriet, ,, Udvalget for
ekstraordinære Industriarbejder m. v.", der som udøvende Organ fik Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Gennem Industriraadet udsendtes en
Række Cirkulærer, hvor man som Betingelse for den danske Stats Financiering
fastsatte Regler for Pris- og Betalingskontrollen og i April 1942 tillige Regler
om Efterkalkulation af de udførte Arbejder. Der fastsattes detaillerede Regler
for de Omkostninger og den Fortjeneste, der kunde godkendes, medens eventuelt
herudover udbetalte Beløb krævedes betalt tilbage enten til Ordregiveren eller et
særligt Reguleringsfond.
Det System, hvorefter Priskontrollen med de ekstraordinære Industrileverancer er gennemført, er ret kompliceret og indeholder en lang Række Bestemmelser, saaledes ogsaa vedrørende Skibsreparationer, Automobilreparationer etc.
Det store Flertal af Industrivirksomheder, der har modtaget tyske Ordrer, har
respekteret den trufne Ordning.
2. Langt vanskeligere har det været at gennemføre en Priskontrol med
Entreprenør- og Byggearbejder, navnlig fordi man her stødte paa det tyske
Hemmeligholdelseskrav, men ogsaa fordi der savnedes en Organisation, idet
talrige af Ordretagerne stod udenfor danske Erhvervsorganisationer. Priskontrollen kunde først tage sin Begyndelse i 1942, og man havde Vanskeligheder allerede med at faa de tyske Myndigheder til at overholde Anmeldelsespligten, og
Aftalerne om dennes Gennemførelse trak i Langdrag, saaledes at kun meget
faa Arbejder naaede at blive efterkalkuleret inden Besættelsens Ophør. En lang
Række Arbejder er derimod blevet foreløbig priskontrolleret.
3. Maaske det vanskeligste Omraade for Kontrolmyndighederne var Vognmandskørselen, idet det ikke var muligt at finde et System, der var foreneligt
med de Regler, som gjaldt for Kørsel for dansk Regning. Hertil kom manglende
Forstaaelse hos Vognmændene. I Begyndelsen af 1942 forsøgte man en Kontrol
efter Priskontrolraadets Regler, som dog maatte tillempes efter de særlige Forhold, men deres Gennemførelse i Praksis førte til en Række Overtrædelser og
Omgaaelser. Først i Sommeren 1944 lykkedes det at faa tilrettelagt et System,
der skulde kunne blive nogenlunde effektivt, men da der var forudsat en udstrakt
Bistand fra det danske Politi, blev denne Kontrol ]J.muliggjort efter 19. September 1944.
4. Med Hensyn til den tyske Værnemagts Opkøb af Varer og Udførelsen af
Industriarbejder m. v. for Værnemagten her i Landet fastholdtes det fra dansk
Side straks fra Begyndelsen, at de danske Prisregler, Maksimalprisordninger
m. v. skulde overholdes. Kontrollen hermed skete gennem det Organ, der formidlede Leverance- eller Salgstilladelsen, saaledes Landbrugsministeriets forskellige Eksportudvalg, Direktoratet for Vareforsyning og Udenrigsministeriets
Kontor for særlige Handelssager. En Række Vanskeligheder opstod dog, dels
vedrørende Fortolkningen af Prisloven (saaledes om Leverandørens Stilling som
Grossist eller Detaillist), dels fordi Myndighederne var af den Anskuelse, at
disse ofte store og stadig tilbagevendende Leverancer ikke berettigede til samme Avance, som kunde opnaas ved Salg til danske Aftagere. Myndighederne
stod imidlertid her overfor absolutte Krav fra tysk Side om, at Leverancerne
skulde effektueres og kunde ikke altid trænge igennem med sine Ønsker.
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5. De over Værnemagtskonto og Clearingkonto udbetalte Beløb til Agenter, Formidlere etc. har i visse Tilfælde kunnet kontrolleres, dels naar de opstod i Forbindelse med nogle af de ovenfor omtalte Ydelser, dels naar de fremkom som Overvisninger over Clearingkontoen, eller naar Værnemagtens Checks
naaede frem til Nationalbanken. Imidlertid er der sikkert paa dette Omraade
ydet talrige Betalinger, som Myndighederne endnu ikke har faaet Kendskab til.
Uddrag af Beretning af Juni 1942 fra Udvalget vedrørende ekstraordinære
Industriarbejder m.v. for tysk Regning. 1 )
Straks efter den 9. April 1940 foretoges der fra tysk Side Skridt til at
faa udført industrielle Arbejder i danske Virksomheder. Tyske Teknikere foretog Besigtigelse af en Række Industrivirksomheder for at tage et Skøn over
deres Kapacitet, og man erfarede, at der forberedtes Kontrakter med danske
Virksomheder. Grundlaget for Kontrakterne skulde være, at Tyskland leverede
samtlige til Ordrernes Gennemførelse fornødne Materiale ud over de Importkvoter, der var eller vilde blive aftalt mellem Danmark og Tyskland; Betalingen
skulde finde Sted over den dansk-tyske Clearing. Herefter maatte de danske
Statsmyndigheder interessere sig for Spørgsmaalet, dels for at kontrollere
Raastofforsyningerne, dels fordi Betalingen over Clearingen - med den Udvikling, som Clearingkontoen var i Færd med at undergaa - kun vilde kunne
finde Sted gennem en Finansiering fra Statens Side af tilsvarende Art som
den, der kort Tid efter den 9. April var blevet nødvendig for den normale Eksports Vedkommende.
Disse Spørgsmaal blev derfor gjort til Genstand for Drøftelser paa et Møde
mellem danske og tyske Myndigheder i Udenrigsministeriet i Begyndelsen af
Juni 1940. Fra tysk Side blev det af Chefen for "Wehrwirtschaftstab Dlinemark" fremhævet, at denne havde faaet til Opgave at virke for, at Danmarks
Erhvervsliv gik nogenlunde uforstyrret videre, og han havde derfor anset det
som en af sine Opgaver at skaffe Beskæftigelse til de danske Virksomheder,
saaledes at disse kunde opretholde en Produktion af nogenlunde normalt Omfang og dermed holde deres Arbejderstab beskæftiget indenfor de paagældende
Fag.
Paa det omtalte Møde afgav man fra tysk Side en Oversigt over hvilke
Maksimumsbeløb, der kunde blive Tale om at finansiere for Resten af 1940.
Man var foreløbig naaet J;il et Program paa ca. 19 Mill. RM, og hvis man regnede med 3 Mill. RM om Maaneden eller ialt 21 Mill. RM kunde dette vel betragtes som et Maksimum. Det fremhævedes, at dette Beløb inkluderede Materialerne, saaledes at det Nettobeløb, som skulde debiteres Clearingkontoen, vilde
blive væsentligt mindre.
Ved senere Forhandlinger viste det sig, at man i dette Program fra tysk
Side ikke havde medtaget Skibsreparationer, for hvilke der derfor bagefter
maatte fastsættes et særligt Kontingent.
Under samtlige Forhandlinger hævdede man fra dansk Side, at man maatte
modsætte sig en Omlægning af danske Industrivirksomheder til særlig Krigsproduktion (Vaaben, Ammunition, Undervandsbaade el. lign.); kun under denne
Forudsætning kunde der tales om en Opretholdelse af normal dansk Industrivirksomhed. Dette Forbehold akcepteredes i Princippet fra tysk Side.
Under Forhandlingerne i det dansk-tyske Regeringsudvalg i Midten af
Juni 1940 blev derefter de fornødne Kontingenter fastsat, idet der ialt blev
aftalt ekstraordinære Industrikontingenter for et Beløb paa 19,3 Mill. RM og
et Kontingent for Skibsreparationer og S~bsnybygninger paa 6 Mill. RM, alle
løbende indtil Udgangen af 1940. Naar det ekstraordinære Industrikontingent
ikke ansattes til de ovenfor nævnte 21 Mill. RM skyldtes det, at en Del af
1) Dette Udvalg bestod af Repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Handelsministeriet, Finansministeriet og Danmarks Nationalbank.
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Arbejderne rettelig hørte hjemme under den normale, ordinære Industrieksport
til Tyskland. Den nærmere Redegørelse for, hvorledes man naaede til Størrelsen af Kontingenterne er givet i en Skrivelse fra Udenrigsministeriet til
Finansministeriet. (Vedlægges som Bilag) .1 )
I Løbet af Juni Maaned blev der ført Forhandlinger mellem de danske
Myndigheder og de interesserede Erhvervsorganisationer om, hvorledes Kontrollen med Udnyttelse af disse Kontingenter skulde foregaa. Resultatet af
Forhandlingerne blev, at man fra Regeringens Side henstillede til Industriraadet
indtil videre at ville overtage denne Kontrol. Paa Basis heraf udsendte Industriraadet den 28. Juni 1940 det som Bilag vedlagte Cirkulære 2 ), hvorved det
paa!agdes Industrivirksomhederne at indsende Anmeldelse til Industriraadet
før en Anmodning fra W ehrwirtschaftstab blev besvaret med en . Tilbudsangivelse; Anmeldelsen skulde udover Oplysning om Arbejdets Art, Omfang og
Varighed o. s. v. tillige indeholde Oplysning om de anvendte Materialer. Virksomhederne maatte afgive disse Anmeldelser "for at sikre sig, at Leverancen
falder ind under nævnte Ordning, og at Betalingsmulighed saaledes er til Stede",
men der fandtes iøvrigt ingen Mulighed for andre Former for Kontrol, f. Eks.
med Hensyn til Priser. De enkelte Virksomheders Opgivelser til Industriraadet
vedrørende Materialeforbruget blev for Jern og Metallers Vedkommende videregivet til "Fælleskontoret for Jern og Metal", hvem det blev overdraget at holde
Kontrol med, at disse Materialer kom frem fra Tyskland. . .....
Det blev imidlertid hurtigt klart, at man ikke kunde indskrænke sig til
Kontrollen med Jern og Metaller, idet ogsaa en Række andre Materialer var
Mangelvarer i Danmark. Efter en Række Forhandlinger gennemførtes derfor
supplerende Regler, dels gennem en handelsministeriel Bekendtgørelse af 4.
November 1940 vedrørende Salg til tyske Aftagere af Varer indeholdende Jern,
Staal, andre Metaller eller Kautschuk (Bilag) 3 ), dels gennem Bekendtgørelse fra
Handelsministeriet af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske
Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer (Bilag) 4 ). Salget henhørende under
Bekendtgørelsen af 4. November 1940 blev administreret af Direktoratet for
Vareforsyning, medens Salg henhørende under Bekendtgørelsen af 11. December
1940 skulde godkendes af Udenrigsministeriet, naar det drejede sig om Beløb paa
200 Kr. eller derover. Om disse to Grupper Salg udarbejdedes særlige Beretninger
henholdsvis af Direktoratet for Vareforsyning og af Udenrigsministeriets Kontor
for særlige Handelssager.
•
Ved Udgangen af 1940 var der fra Nationalbanken anvist ialt ca. 18,8 Mil!.
Kr. paa Kontoen for ekstraordinære Industrileverancer; samtidig var der god•
kendt Ordrer for ialt ca. 42 Mil!. Kr., altsaa omtrent svarende til de for 1940
aftalte Kontingenter. Straks efter Nytaar viste der sig dog en betydelig Stigning i Ordretilgangen; i Aarets første Maaneder androg den ca. 10 Mil!. Kr. om
Maaneden. Under Regeringsudvalgsforhandlingerne i Berlin i Februar 1941
gjorde man opmærksom herpaa og henstillede, at der snarest optoges Forhandlinger til Regulering af Forholdene, hvilket man lovede fra tysk Side. Det
passerede gav Udenrigsministeriet den Opfattelse, at der burde indføres en
statslig Kontrolinstans, til hvilken de danske Myndigheder kunde støtte sig.
Sagen blev forelagt i et Ministermøde den 25. Februar 1941. Til Brug for Udenrigsministeren udarbejdedes i den Anledning en Redegørelse, der vedlægges som
Bilag. 6 )
I den følgende Tid førtes en Række Forhandlinger mellem de forskellige
danske Myndigheder og derefter med de tyske Myndigheder vedrørende Oprettelsen af det paagældende ~ontrolorgan. Dette Kontrolorgan traadte ud i
1)
2)
3)
4)
5)

Se Bilag 1, nedenfor S. 1076,

Se
Se
Se
Se

Afsnit A, S. 14.
Afsnit A, S. 20.
Afsnit A, S. 23.
Bilag 2, nedenfor S, 1077.
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Livet i Maj Maaned 1941 i Form af nærværende Udvalg. Udvalget fik som udøvende Organ en særlig Institution "Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager", til at beklæde Stillingen som Kommitteret udnævntes Underdirektør
ved Orlogsværftet, Civilingeniør Axel Odel.
Forbindelsen med Industriraadet, hos hvem som nævnt Kontrollen hidtil
havde ligget, blev bevaret under den nye Ordning, og ved Gennemførelsen af
de forskellige Bestemmelser blev det af Betydning, at Kontrollen fortsat i stor
Udstrækning kunde baseres paa lndustriraadets Autoritet overfor de enkelte
Industrivirksomheder, hvilket f. Eks. har fundet Udtryk i, at en Række Retningslinier for den indførte Pris- og Betalingskontrol med saavel de egentlige
ekstraordinære Industrileverancer som med Skibsværftsarbejderne udsendtes
som Cirkulærer fra lndustriraadet.1 ) Industriraadet har i det hele medvirket
ved Tilrettelæggelsen og Gennemførelsen af Foranstaltningerne og har formidlet
de mange konkrete Sager, hvilket har bidraget til en Forenkling af det administrative Arbejde, og i høj Grad medvirket til hos de enkelte Industrivirksomheder at skabe Forstaaelse af Kontrollens Nødvendighed.
I det begrænsede Antal Tilfælde, hvor ekstraordinære Industrileverancer
gennemføres af egentlige Handelsvirksomheder, har Grosserer Societetets Komite
og Provinshandelskammerets Ekspeditionskontor paa tilsvarende Maade ydet
sin Medvirken.
Sideløbende med den Udvikling, der havde fundet Sted indenfor de ekstraordinære Industrileverancer til Tyskland var der imidlertid sket en Udvikling
indenfor andre Arter af Arbejder og Ydelser for tysk Regning. Disse grupperede sig i følgende Afdelinger: 1° Arbejder vedrørende Skibsbygning og Skibsreparation, jvf. det ovenfor sagte om Oprettelsen i Juni 1940 af et særligt Skibsbygningskontingent, 2° Entreprenør- og Byggearbejder for den herværende
tyske Værnemagt og 3° Entreprenør- og Byggearbejder af danske Firmaer for
tysk Regning udenfor Landets Grænser. Man skal i det følgende kort gennemgaa Udviklingen indenfor disse Grupper.
1° Slr,ibsbygningsvrogram1net. Som ovenfor nævnt blev der under de dansktyske Regeringsudvalgsforhandlinger i Juni 1940 fastsat et Kontingent paa
6 Mil!. RM for Skibsbygninger og Skibsreparationer for tysk Regning. Disse
Arbejder behandledes fra Begyndelsen i nær Tilknytning til de øvrige ekstraordinære Industrileverancer. Ved Udgangen af 1940 var der af Danmarks
Nationalbank udbetalt ca. 7,4 Mill. Kr. vedrørende disse Arbejder, og man
havde saaledes holdt sig indenfor det fastsatte Kontingent, hvad Udbetalingerne
angaar. Imidlertid var der afgivet Ordrer for betydeligt større Summer, som
før eller senere vilde komme til Udbetaling. Ved Udgangen af Februar 1941
angav Industriraadet det samlede Beløb siden 9. April 1940 til ca. 25 Mil!. Kr.,
og i de følgende Maaneder steg det med ca. 5 Mil!. Kr. pr. Maaned.
Ud over den rent finansielle Interesse maatte de danske Myndigheder være
interesseret i, at de danske Værfter ikke blev belagt i saa høj Grad, at der ikke
var Plads til Nybygning og Reparation af Skibe for dansk Regning. Endvidere
maatte man sikre sig, at Danmark ikke kom til at staa i Forskud med Materialer. I første -Række maatte man fra dansk Side hæfte sig ved de tyske Ønsker
om Nybygninger, idet navnlig disse vilde beslaglægge Beddingerne paa danske
Værfter. I Begyndelsen af Marts 1941 førtes der da en Række Forhandlinger
mellem danske og tyske Myndigheder, Lederen af den tyske Forhandlingsdelegation va.r Ministerialdire!ctør Waldeck fra Reichverkehrsministerium. Herunder
oplyste man fra dansk Side, at den danske Værftskapacitet var gaaet ned til ca.
to Tredjedel af det normale, navnlig gennem den af Mørkelægningen foraarsagede Standsning af Døgndriften, og at Danmark under Hensyn til t:!e Tab,
der allerede var lidt af dansk Tonnage under den forløbne Del af Krigen, maatte
1) Se Afsnit A.
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forbeholde sig at disponere over den ene Halvdel af denne Kapacitet. Man gik,
under Forbehold af Tilslutning fra de bevilgende Myndigheder, ind paa, at de
danske Værfter tog i Ordre Skibsnybygninger paa ialt 30 600 BRT. Det samlede Beløb for disse Nybygningskontrakter blev anslaaet til rundt 40 Mill. Kr.
Finansministeriets Tilslutning hertil forelaa i Begyndelsen af April 1941, men
var gjort betinget af Indførelsen af et Kontrolorgan. Efter Oprettelsen kort Tid
efter af den nye Kontrolinstans "Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager" blev disse Skibsbygningssager henlagt herunder, og det samme kom til
at gælde de Reparationer, der udførtes for tysk Regning paa de danske Værfter.

2° Entreprenpr- og Byggearbejder for den herværende tyske Værnemagt
tog deres Begyndelse straks efter den 9. April 1940. Allerede i Maj 1940, da
man fik Indtryk af, at disse Arbejder var af et ret anseeligt Omfang, traadte
Udenrigsministeriet i Forbindelse med Entreprenørernes Organisationer, idet man
ligesom for de ekstraordinære Industrileverancer ikke blot havde financielle
Interesser i Spørgsmaalet, men tillige maatte være stærkt interesseret i Materialeleverancerne. Vanskelighederne ved her at faa indført en effektiv Kontrol
var større end ved de ekstraordinære Industrileverancer, idet disse Arbejder
var rent militære Anlæg m. v. For dog at faa et vist Indblik i Sagens Omfang
foranstaltede Udenrigsministeriet allerede i Juni 1940 et Rundspørge til de danske Entreprenører, og der opnaaedes herigennem en vis Oversigt over de medgaaende Materialer. Da det snart viste sig, at der i et Antal Tilfælde var opnaaet
uforholdsmæssig store Fortjenester paa disse Arbejder, stillede Trafikministeriet
efter Henstilling fra Danmarks Nationalbank tre Civilingeniører under Trafikministeriet til Raadighed som Bistand ved en Priskontrol.
Man havde i Almindelighed ventet, at den store Byggevirksomhed, som
udfoldedes i Sommeren 1940 af den herværende tyske Værnemagt, vilde være et
forbigaaende Fænomen. Stigningen i Værnemagtskontoen gennem Sommeren
1941 viste imidlertid, at dette ikke var Tilfældet. Dette i Forbindelse med Væksten
af Clearingtilgodehavendet, der ligeledes i stigende Grad maatte henføres til de
ekstraordinære Leverancer til Tyskland øgede i høj Grad de danske Finansieringsvanskeligheder, og i Efteraaret 1941 tog man paany det samlede Spørgsmaal op
overfor de tyske Myndigheder. Paa Grundlag af et Memorandum vedrørende
danske Finansieringsbyrder, som overraktes de tyske Myndigheder, førtes i
Midten af November i Berlin en Række Forhandlinger, der senere fortsattes i
København. Resultatet af disse Forhandlinger blev for Entreprenør- og Byggearbejderne i Danmarks Vedkommende en handelsministeriel Bekendtgørelse af
23. December 1941 (Bilag), der regulerede disse Forhold.1 )
3° Entreprenpr- og Byggearbejder for tysk Regning udenfor Danmark.
Ogsaa disse Arbejder behandledes under de forannævnte Møder, og Resultatet
blev i første Række, at man under Regeringsudvalgsmøderne i København i
November 1941 fik fastlagt et bestemt Kontingent for Overførsler over den
dansk-tyske Clearing vedrørende saadanne Arbejder for Tiden indtil 30. Juni
1942 paa indtil 6 Mill. RM.
Memorandum af 17.-2.-1945 fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
Indtil 9.-4.-1940 holdtes den dansk-tyske Clearing i Balance gennem Kvartalsafstemninger af Import og Eksport, saaledes at Saldoen ikke oversteg ca.
•
10 Mil!. Kr. til en af Siderne.
Efter 9.-4.-1940 bortfaldt Tyskland Interesse i at opretholde Clearingbalancen, og det blev efter Besættelsen muligt for den tyske Regering at fremtvinge en udstrakt dansk Kreditgivning saavel paa Clearingkontoen som paa
Besættelsestroppernes Konto (Værnemagtskontoen).
Man erklærede fra tysk Side, at man var villig til at levere Danmark flest
1) Se Afsnit A, S. 40.
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mulige Raamaterialer til Opretholdelse af Industriproduktionen, men Tyskland
vilde ikke under Krigen fuldtud kunne overtage de Leverancer af Jern og Staal,
som Danmark tidligere havde faaet fra andre Lande. Derimod var Tyskland
villig til og interesseret i at forlægge en Del af sin Produktion til Danmark,
saaledes at danske Virksomheder overtog Forarbejdningen af tyske Materialer
for tysk Regning.
For at undgaa stigende Arbejdsløshed og midlertidig Udvandring af danske
Arbejdere til Tyskland og for at opnaa visse ønskelige Materialetilførsler kunde
man fra dansk Side ikke afvise Forslaget og Kravet herom, og med den Varighed,
Besættelsen har faaet, var der overhovedet ingen anden Udvej end at akceptere
det, idet man dog fra dansk Side maatte betinge sig fuld Materialekompensation
og Kontrol med, at de Priser, der betaltes for det omhandlede Arb~jde (de saakaldte "ekstraordinære Industrileverancer"), ikke blev højere, end at Pris- og
Lønniveauet ikke paavirkedes uheldigt heraf, idet den danske Stat jo forskudsvis
maatte lade Nationalbanken betale den danske Levera11dør de Kronebeløb, som
svarede til den tyske Ordregivers Reichsmarkindbetalinger paa Clearingkontoen.
Den tyske Interesse i at faa placeret de flest mulige Ordrer bevirkede imidlertid,
at man fra tysk Side var tilbøjelig til at betale for høje Priser, yde urimelige
Agentprovisioner og indrømme særlig gunstige Betalingsvilkaar. Den Konkurrence, der normalt regulerer disse Forhold, var ikke længere til Stede, men var
tværtimod afløst af en Tendens hos Leverandørerne til at udnytte en gunstig
Konjunktur, navnlig hos de mindre samvittighedsfulde Firmaer.
Allerede i Sommeren 1940 indledtes derfor Forhandlinger med de tyske
Myndigheder om en særlig Priskontrol med disse Leverancer, men selv om man
fra tysk Side erkendte den principielle Berettigelse heraf, mente man dog, at
den vilde svække Industriens Interesse for disse Eksportleverancer eller endog
kunde benyttes til i væsentlig Grad at begrænse deres Omfang.
Takket være den Støtte, Regeringen fandt hos Industriraadet, lykkedes det
dog i Maj 1941 efter langvarige og besværlige Forhandlinger at faa etableret
en særlig Priskontrolinstitution bestaaende af dels et Udvalg, hvori der var
Repræsentanter for Udenrigsministeriet (bl. a. Formanden, der samtidig var
Formand for det dansk-tyske Regeringsudvalg, der fører de løbende Handelsoverenskomstforhandlinger), Finansministeriet, Danmarks Nationalbank, Handelsministeriet og Direktoratet for Vareforsyning, dels et udøvende Organ
,,Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager" med tilhørende Kontorvirksomhed.
Den Kommitteredes Opgave blev først og fremmest den egentlige Priskontrol, og det blev fra Sommeren 1941 gjort til en Betingelse for Financiering af
de omhandlede Leverancer, at der indsendtes Kalkulationsoplysninger og foretoges
en Begrænsning af den indkalkulerede Fortjeneste, ligesom Provisionsbetaling
til herværende Mellemmænd ikke godkendtes som en indkalkulabel Omkostning.
Forskudsbetalingerne blev begrænset, saaledes at de paagældende Virksomheder
som Helhed derefter har ydet mere Arbejde, end der er forudbetalt, ligesom
Godkendelse af en Ordre først fandt Sted, naar den tyske Materialeleverance
var sikret.
Fra April 1942 udvidedes Priskontrollen derved, at der foruden disse Forkalkulationsoplysninger tillige kræves revisorattesterede Efterkalkulationer for
de færdige Leverancer og for Virksomhedernes Omkostningsberegninger paa
Grundlag af indsendte Aarsregnskaber. Der fastsattes detaillerede Regler for,
hvilke Omkostninger der tillades medtaget, herunder Afskrivnings- og Forrentningsbeløb. Nettofortjenesten begrænses til 6-8 %, og eventuelt overskydende
Fortjenestebeløb maa tilbagebetales til Danmarks Nationalbank. Denne indgaaende Priskontrol er siden da blevet gennemført og har vist sig at være effektiv,
foruden at den præventive Virkning har været af stor Betydning.
Medens Industriraadet har støttet Kontrolvirksomheden i Erkendelse af
dens Betydning for de danske Interesser, og medens Kærnen af Industrivirksom-
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hederne efter en Række Overgangsbesværligheder loyalt har indordnet sig under
de trufne Bestemmelser med tilhørende Avancebegrænsning, har en Del OutsiderFirmaer og nytilkomne Virksomheder dels søgt længst muligt at unddrage sig
Kontrollen eller i hvert Fald de endelige Tilbagebetalingskrav, dels beklaget
sig meget over Ordningen. Dette er navnlig sket ved Henvendelser til tysk Side,
hvor de paagældende ved at true med ikke at ville paatage sig Leverancerne
har fundet et villigt Øre. De mange Agenter og Mellemmænd, der inden Kontrollens Indførelse havde skaffet sig en lukrativ Provisionsvirksomhed, var ligeledes meget utilfredse med at blive trængt ud og har idelig forsøgt at overbevise de tyske Myndigheder om deres Betydning for en forøget Ordreplacering.
Kontrolinstitutionens Modstand imod, at der blev placeret Ordrer paa langt Sigt
og Fortsættelsesordrer paa et for tidligt Tidspunkt, ofte med det for Øje at
motivere uberettigede Forskudsbetalinger og skabe en vis Uigennemsigtighed i
det enkelte Firmas Dispositioner, gav - i Forbindelse med ovennævnte Beklagelser samt Angivelser for tyskfjendtlig Indstilling - hurtig Anledning til en
kraftig Kritik fra tysk Side mod den Kommitterede. Man ansaa hans Virksomhed for skadelig for de tyske Interesser, idet Ordretilgangen blev bremset, og
Kontrolbestemmelserne, navnlig Avancebegrænsningen og Modstanden mod
Agentvirksomheden, anvendt paa en saadan Maade, at de danske Virksomheder
i stor Udstrækning mistede Interessen for at paatage sig Leverancerne.
Efter flere Underhaandshenvendelser fra de paagældende tyske Myndigheder gaaende ud paa at faa de trufne Bestemmelser lempede, og efter talrige
Beklagelser over de Vanskeligheder, Kontrolvirksomheden skaffede de herværende
tyske Myndigheder ( saavel "Riistungsstab" 1 ) vedrørende Industrileverancer som
,,Deutsche Arbeitsvermittlungsstelle" vedrørende Entreprenørarbejderne i Tyskland), baade i Forhold til en Række danske Virksomheder og til de tyske Ordregivere samt til de tyske Centralmyndigheder i Berlin, der krævede forøget Produktion, kulminerede Kritikken - umiddelbart efter 29.-8.-1943 - i et Krav
fra den tyske Rigsbefuldmægtigede om, at den Kommitterede skulde afløses af
en Person, der vilde tilgodese de tyske Interesser i Ordreplaceringen. Saavel de
danske Centralmyndigheder som Industriraadet modsatte sig imidlertid det forlangte Personskifte og en Ændring af Kontrolvirksomheden i det hele taget.
De tyske Centralmyndigheder i Berlin, hvem Sagen blev forelagt, syntes ogsaa
at have erkendt, at Virksomheden og dens Fremgangsmaade set fra et dansk
Synspunkt var velbegrundet, og omend Kravet om et Personskifte ikke blev
trukket tilbage, blev det dog ikke imødekommet fra dansk Side, og Virksomheden
blev uændret fortsat og var faktisk blevet konsolideret ved det forefaldne.
Foruden Pris- og Betalingskontrollen med Eksport-Industrileverancerne for
tysk Regning fik den Kommitterede fra Slutningen af 1941 tillige til Opgave at
udøve Priskontrol med Entreprenør- og Byggearbejderne for Værnemagten her
i Landet samt tillige med Overførslerne over Clearing af Fortjenestebeløb fra
danske Entreprenørfirmaer, der arbejdede i Tyskland.
For Entreprenørarbejderne var Kontrollen væsentlig vanskeligere at gennemføre end for Industriarbejderne, dels fordi Værnemagten skød Kravet om Hemmeligholdelse stærkt i Forgrunden, og dels fordi der savnedes en lignende organisatorisk Støtte, som den Industriraadet ydede. Mange af Entreprenørerne er
uorganiserede og af ringe Kvalitet, og tyske Entreprenører, der unddrog sig
Kontrol, er i mange Tilfælde blevet anvendt til Udførelse af de paagældende
Arbejder.
Der har dog i stor Udstrækning været foretaget Priskontrol, navnlig ved
en i Aarhus oprettet Filialvirksomhed, og der er ligesom for Industriarbejderne
blevet fastsat Regler for Efterkalkulationer og Avancebegrænsning. Prisreguleringer til meget betydelige Beløb har fundet Sted, hvortil - ganske som ved
Industrivirksomhederne - kommer den præventive Virkning af Kontrollen. En
1) Tidligere >Wehrwlrtschaftstabc.
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væsentlig Del af dette Kontrolarbejde vil dog først paa et senere Tidspunkt
kunne færdiggøres.
Priskontrollen med Værnemagts-Entreprenøi.arbejderne gav Anledning til
en Række Spørgsmaal om Arbejdslønnen ved disse Virksomheder, hvor det
manglende Konkurrencemoment og Kapløbet om at skaffe Arbejdskraft bevirkede
stærkt stigende Lønkrav. Udvalget optog derfor tidlig til Drøftelse Spørgsmaalet
om Gennemførelse af en Lønkontrol, og efter langvarige Forhandlinger vedtoges
Lov Nr. 93 af 9.-3.-1943 om Pris- og Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning. 1 ) Lovens Princip er, at der ikke for tysk Arbejde maa ydes højere
Arbejdsløn end for tilsvarende dansk Arbejde i samme Egn. Den fulde Virkning
af Loven har ikke kunnet opnaas, fordi den gaar paa tværs af kortsynede og
øjeblikkelige Interesser hos nyopstaaede Firmaer, og fordi den hos Værnemagten
stadig vækker Uro for, at det ikke skal lykkes at fremskaffe det fornødne Antal
Arbejdere. Hertil kommer, at det paa visse Tidspunkter har været et almindeligt
Ønske at undgaa skærpede tyske Forholdsregler om Arbejdspligt o. lign., hvilket
til Tider har nødvendiggjort en bevidst Svækkelse af Kontrollen.
Man udvidede imidlertid efterhaanden Kontrolvirksomheden og havde planlagt yderligere Forbedringer, men saa sig i Slutningen af 1944 nødsaget til at
:indstille denne, for saa vidt angaar Entreprenørarbejderne, idet de tyske Myndigheder dekreterede Indførelse af nogle tyske Arbejdsbetingelser, ved hvis
Gennemførelse man fra dansk Side ikke saa sig i Stand til at medvirke.
Skrivelse af 14.-6.-1945 fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager
til Chefen for Københavns Krisepoliti.
Under Henvisning til Dagbladenes ...... Referat af ...... -Sagen vil der
- navnlig med Henblik paa kommende lignende Sager - være Anledning til at
præcisere visse Forhold vedrørende den Kommitteredes Virksomhed, idet der indledningsvis henvises til vedlagte Oversigt af 17.-2.-19452 ) over den Komitteredes
Virksomhedsomraade og Fremgangsmaade.
Som det fremgaar heraf, havde den Kommitterede og den af ham ledede
Institution til Hovedopgave at kontrollere, at den for de omhandlede Industrileverancer opnaaede Fortjeneste laa indenfor visse Grænser, og at foranledige
en eventuel Merfortjeneste tilbagebetalt. Til Konstatering af Fortjenesteforholdene forlangtes forelagt revisorattesterede Efterkalkulationer og Omkostningsberegninger, hvori kun visse Driftsudgifter kunde anerkendes medtaget.
Som udøvende Organ for Regeringsmyndighederne, der var repræsenteret
i "Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v.", gav den Kommitterede
desuden Financieringstilsagn (,,Clearingbevilling") for de omhandlede Leverancer
paa Betingelse af, at Priserne og Betalingsbetingelserne blev kontrolleret,
Avancen begrænset og Materialerne stillet til Raadighed eller kompenseret.
Om de Ordrer, der blev forelagt den Kommitterede til en saadan teknisk
,,Godkendelse", var der imidlertid forinden ved de tyske Myndigheders Mellemkomst (saavel de militære, her i Landet repræsenteret ved Rtistungsstab, tidligere
Wehrwirtschaftstab, som Materialeforsynings- og Valutamyndighederne i Tyskland), men uden de danske Myndigheders Medvirken kontraheret mellem den
tyske Ordregiver og den danske Ordremodtager. Ordrerne blev derefter placeret
paa de tyske Ordrelister, der med ca. 1 Uges Mellemrum stadig blev suppleret
og tilstillet de danske Myndigheder med Krav om Finansiering af de derpaa
opførte Leverancer.
I en Række Tilfælde, hvor Ordreplaceringerne i særlig Grad skønnedes at
være i Strid med danske Interesser, havde den Kommitterede indtil Sommeren
1942 nægtet eller tilbageholdt Ordregodkendelse, men herimod blev der fra
tysk Side protesteret meget kraftigt overfor Udenrigsministeriet, og det for1) Se Afsnit A, S. 91.
umlddebnrt ovenfor.
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langtes, at de paa de tyske Lister optagne Ordrer skulde akcepteres, medmindre
ganske særlige Forhold for enkelte Ordrers Vedkommende kunde paapeges af
Udenrigsministeriet senest 10 Dage efter Listens Udsendelse. I Praksis var
dette imidlertid kun muligt for visse Leverancer af færdige eller brugte Varer,
men ikke for de egentlige Industrileverancer. Nægtelse af Akcept med den
Begrundelse, at den paagældende Ordremodtager havde udvist et anstødeligt
Initiativ eller et utilbørligt Forhold til Besættelsesmagten, var ifølge Sagens
Natur uigennemførlig. !øvrigt kom disse Forhold i Almindelighed heller ikke
til den Kommitteredes Kundskab, idet de gennem Industriraadet hertil indsendte
Ordreanmeldelser og Kalkulationer intet indeholdt om Kontraktafslutningens
Forhistorie. . .....
Ogsaa efter ovennævnte tyske Aktions Gennemførelse i Løbet af Efteraaret
1942 protesterede de tyske Myndigheder gentagne Gange mod den Kommitteredes
hemmende Virksomhed, og i en Note af 8.-9.-1943 til Udenrigsministeriet
forlangte Dr. Best et Personskifte, som omtalt i ovennævnte Bilag.
Den Kommitteredes saakaldte "Ordregodkendelse" har derfor alene kunnet
være en f orelpbig Godkendelse af Prisen paa Betingelse af en nærmere bestemt
Kontrol og Avancebegrænsning, men ikke en Vurdering af, om der ved Ordreplaceringen var udvist anstpdeligt Initiativ, eller om Placeringen havde fundet
Sted som en uafvendelig Følge af den Tvangssituation, hvori saavel de danske
Regeringsmyndigheder som Industrien som Helhed og i visse Tilfælde de enkelte
Virksomheder befandt sig.
Regeringsmyndighederne har, hvor det drejede sig om Placering af en
Serie Skibsnybygninger (f. Eks. de saakaldte "Hansa-Skibe"), forhandlet med
Industrien herom, ligesom der i nogle faa Tilfælde har været forhandlet med
Repræsentanter for andre Industribrancher om Ordreplaceringerne.
Henstillinger fra den Kommitterede til Industrivirksomheder om at paatage sig tyske Ordrer har derimod ikke fundet Sted. Kun i et Par Tilfælde,
hvor et Firma havde annulleret en Ordre, efter at Prisen ved Priskontrollen
var blevet forlangt reduceret, har den Kommitterede maattet henstille til Firmaet loyalt at ændre Prisen efter Priskontrollens Regler fremfor at annullere
Ordren og derved give de tyske Myndigheder yderligere Anledning til at søge
den for danske Interesser betydningsfulde Priskontrolordning afskaffet.

IV. DE ENKELTE YDELSESOMRAADER
a. EKSTRAORDINÆRE INDUSTRILEVERANCER
(EKSKL. VÆRFTSLEVERANCER).

Vedrørende de ekstraordinære Industrileverancer citeres følgende Uddrag af Virksomhedsberetningerne fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager:
Beretning for Finansaaret 1941-42.
2. Indtil Institutionens Oprettelse var Forretningsgangen ved Godkendelsen
af Leverancerne følgende:
Leverandørerne sendte gennem Industriraadet (i visse Tilfælde: GrossererSocietetet og Provinshandelskammerets Ekspeditionskontor) Ansøgning om
U dfØrselstilladelse til Direktoratet for Vareforsyning, forsaavidt Leverancerne
omfattedes af "Bekendtgørelse af 4. November 1940 vedrørende Salg til tyske
Aftagere af Varer indeholdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kautschuk",
for hvilke Kompensationsleverancer er paakrævet. Direktoratet for Vareforsyning
forelagde Ansøgningerne for Udenrigsministeriet, der gav en formel Godkendelse
af Leverancen (Finansieringsbevilling), og meddelte Danmarks Nationalbank
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Udbetalingstilladelse for det paagæ1dende Ordrebeløb. I visse større Sager
korresponderede Udenrigsministeriet tillige med Finans- og Handelsministerierne,
i enkelte Tilfælde blev Sagen forelagt for Finansudvalget. Ved Leverancer uden
Kompensationsmaterialer (f. Eks. Konfektion, hvortil Materialerne stilles til
Raadighed fra Tyskland) blev Ansøgning om Betalingsmulighed rettet fra
Industriraadet direkte til Udenrigsministeriet, og Direktoratet for Vareforsyning blev - sammen med Danmarks Nationalbank - underrettet om Bevillingen heraf.
3. Da den Kommitterede i Løbet af Juni 1941 paa Udenrigsministeriets
Vegne overtog Udstedelsen af Finansieringsbevillingerne, søgtes nærmere Oplysninger indhentet for hver Ordre om Priser, Betalingsbetingelser og Leveringstid, og i en Række Tilfælde blev der forlangt visse Kalkulationsoplysninger
(nærmere angivet i en Skrivelse af 11. Juni 1941 til Industriraadet). Kontrollen
blev gennemført for de saakaldte "civile" Ordrer ( C-Liste-Ordrer), der efter
Aftale med de tyske Myndigheder blev forelagt til Forhaands-Godkendelse,
medens den for Værnemagtsordrerne (A-Liste-Ordrer), hvis fortsatte Godkendelse uden Forsinkelse var blevet stillet W ehrwirtschaftstab i Udsigt, foreløbig
kun var mulig stikprøvevis. Udenrigsministeriet fik nemlig først Kendskab til
Ordren umiddelbart fØr Udførselstilladelsen (eller -tilsagnet) skulde udstedes,
og den Kommitterede stillede derfor den 20. Juni 1941 Forslag om, at Anmeldelse af Leverancerne skulde finde Sted allerede paa Tilbudsstadiet. Der
var imidlertid Betænkeligheder ved at udsende en Bekendtgørelse herom, og
SpØrgsmaalet blev i Juli Maaned kædet sammen med Ønsket om en gennemført Priskontrol med hver enkelt Leverance. Dette krævede Indsendelse af
en Forkalkulation efter nærmere Regler samt Fastsættelse af Retningslinier
for den Nettofortjeneste, hvormed der maatte kalkuleres og Adgang til ved en
Efterkalkulation at kontrollere de medgaaede Udgifter og den opnaaede Fortjeneste. Den Kommitterede udarbejdede et Forslag herom (af 25. Juli 1941)
og efter forskellige B~handlinger i Udvalget fremkom herfra et Forslag af
1. August 1941, der blev drøftet med Industriraadet. Som Resultat heraf
sendte Handelsministeriet den 18. August 1941 en Skrivelse til Organisationerne,
hvorefter Industriraadet efter Aftale med Udvalget udsendte et Cirkulære af
26. Sevtember 1941. 1 ) I Henhold hertil blev Indsendelse af Anmeldelse og Priskalkulation gjort obligatorisk, og nærmere Regler herfor givet. Nettofortjenestesatserne blev derimod ikke offentliggjort, men de aftalte "Retningslinie"-Satser
har siden været anvendt ved Bedømmelse af Forkalkulationerne. De blev efter
nogle Overgangsvanskeligheder og under en vis Modstand akcepteret af Leverandørerne. Kun i et enkelt Tilfælde har en Leverandør ved at annullere Kontrakten
forsøgt at gennemtvinge en urimelig høj Fortjeneste.
Det har været overvejet at faa aftalt KontingentM" for de ekstraordinære
Industrileverancer eller for visse Dele heraf, f. Eks. for C-Liste-Ordrerne. Der
er dog hidtil kun blevet aftalt Kontingenter for
a) Bogtryk- og Bogbinderarb ejder (indtil Udgangen af 1941: Kr. 350 000
Bogtrykarbejder og Kr. 310 000 Bogbinderarbejder), hvilket Kontingent dog
kun i ringe Grad er blevet udnyttet, da man fra tysk Side ikke har ment at
kunne stille Papir og andre Materialer til Raadighed, hvilket har været stillet
som Betingelse herfra.
b) Konfektionsleverancer, paa hvilket Omraade der i Tiden fra medio
1940 til 31. Marts 1942 har været placeret Ordrer paa Militærkonfektion
(Bearbejdning uden Tillæg af Materialer) til et Beløb af ialt ca. 20 Mill. Kr.
eller ca. 3 Mill. Kr. pr. Kvartal. Da der i Slutningen af 1941 ogsaa Ønskedes
placeret Ordrer paa Civilkonfektion, aftaltes der den 27. Februar 1942 et
Konfektionskontingent paa ca. 3,5 Mill. Kr. pr. Kvartal (regnet fra 1. April
1) Se Afsnit A, S. 40.
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1942), heraf saavidt muligt for ca. 2,5 Mill. Kr. Militær- og for ca. 1 Mill. Kr.
Civilkonfektion.
c) Skotpjsleverancer, for hvilke der i hvert enkelt Tilfælde har været forhandlet om Kontingenterne.
I denne Forbindelse kan nævnes, at der for visse særlige Leverancer f. Eks.
Vandværksanlæg i Norge og Finland finansieret over den dansk-tyske Clearing,
Finansiering af Konstruktions-- og Kontrolarbejder, Leje af Automobiler og
andre Leverancer, der falder udenfor "Industrileverancer", har været truffet
særlige Aftaler.
4. Forskellige Forslag om udover den begrænsede Nettofortjeneste, der
tillades udbetalt, at faa Ret til at lade en eventuel Rest af den i Tyskland
opnaaelige Fortjeneste henstaa paa en Spærrekonto, har man efter en Række
Overvejelser maattet tage Afstand fra. Kun hvor det drejer sig om specielle
Maskiner eller lignende, for hvilke der ved Eksport til "Tredje-Land" normalt
opnaas en relativ hØj Pris (f. Eks. paa Grund af, at Konstruktionen ved
Patentbeskyttelse eller af anden Grund har opnaaet en vis Monopolstilling eller fordi særlige Prisaftaler med tilsvarende tyske Fabrikker gør Opretholdelsen af et vist Prisniveau nødvendigt), har man erkendt det rimelige i at
godkende en højere Fortjeneste end den i Retningslinierne angivne paa Betingelse af, at Merfortjenesten indbetales til en Fond, der til sin Tid efter
nærmere Bestemmelser kan anvendes til Fremme af eksportindustrielle Formaal
og industritekniske Forskningsarbejder.
5. Ved Cirkulærets Udstedelse 26. September 1941 blev fastslaaet, at den
overhaandentagende Ydelse af Provision til herværende Repræsentanter og
,,Formidlere" af de omhandlede Leverancer i Almindelighed ikke kunde godkendes, ligesom det siden da er blevet haandhævet, at Provisionen i hvert Fald
ikke indgaar i Ordresummen og betales af Leverandøren, men skal overføres
direkte fra Ordregiveren, saaledes at den samlede Provisionsindtægt kan overses
og om fornødent begrænses til rimelig Størrelse.
Det er endvidere blevet gennemført, at der for Værnemagtsleverancer til
Norge, finansieret over den dansk-tyske Clearing, ikke ydes Provisioner over
den dansk-norske Clearing til Agenter i Norge.
6. I Tilslutning til Forhandlingerne med Organisationerne om visse Spørgsmaal i Forbindelse med Kronehævningen den 23. Januar 1942 er Ønsket om
at faa indført en Begrænsning af den ved en Efterkalkulation konstaterede
Nettofortjeneste gjort til Genstand for Drøftelse saavel indenfor Udvalget som
med Organisationerne, idet det var paatænkt, at lade Merfortjenesten indgaa i
en Fond i Lighed med ovennævnte, dog saaledes at Staten havde en Prioritet
heri til Dækning af Tabene ved at yde Kursreguleringstilskud til Leverandører,
som ved Tidspunktet for Kronehævningen havde Kontrakter vedrørende ekstraordinære Industrileverancer løbende. Et Forslag af 16. Februar 1942 med tilhørende reviderede Fortjenestesatser af 12. Marts 1942 blev udarbejdet, og
efter forskellige Forhandlinger tiltraadt af Industriraadet og Grosserer-Societetets Komite, jfr. Industriraadets Cirkulære af 15 April 1942 herom.1 )
For at gøre Bedømmelsen af Efterkalkulationerne saa ensartet og effektiv
som muligt, vil det endvidere blive nødvendigt at faa opstillet og akcepteret af
Virksomhederne visse nærmere Retningslinier for Omkostningsberegningen m. m.
Der er indledet Forhandlinger med Industriraadet herom.
7. Foruden den egentlige Priskontrol er der som Betingelse for Godkendelse
af de ekstraordinære Leverancer indf,Ørt f,Ølgende:
1) en ,,Lpnklausul", der tilsigter at hindre, at der betales højere Arbejdslønninger end de tarifmæssige og sædvanlige. Udbetalingen af nogle utarifmæs1) Se Afsnit A, S. 60.
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sige Tillæg ved et Par Virksomheder er blevet bragt til Ophør, og der er
vedrørende de konstaterede urimelig hØje Akkordfortjenester ved Barakbyggeriet indledet Forhandlinger med Tømrerlauget og Tømrerforbundet
i Februar 1942, men det Ønskelige Resultat er endnu ikke naaet, og der
haves ingen Beføjelse til paa virkningsfuld Maade at skride ind over for
de ved faglig Voldgift fastsatte Priser, der har muliggjort Opnaaelsen
af de urimelige Fortjenester.
2) en "Prisændringsklausul", der tilsigter, at Leverance-Ændringer, der betyder en formindsket Fremstillingspris, anmeldes. Ligeledes forlanges der
Anmeldelse af PrisforhØielser og Dokumentation for Berettigelsen heraf
og Ordregiverens Godkendelse heraf.
3) en Bestemmelse om, at der i Almindelighed ikke kan godkendes Leverancer
med en længere Leveringstid end 6 Maaneder, medmindre det drejer sig om
udelelige Objekter, og at der i hvert Fald ikke kan godkendes Udbetaling
af den hidtil sædvanlige 1. Rate paa ½ af Ordresummen, dersom Leveringstiden er længere end 6 Maaneder, men i Regelen kun 1/4 straks og 1/4, naar
der resterer 6 Maaneder af Leveringstiden.
,,6 Maaneders-Klausulen" blev aftalt med Wehrwirtschaftstab den 18.
August 1941, men er ofte vanskelig at gennemføre, fordi der i mange Tilfælde
medgaar saa lang Tid til Materialefremskaffelse m. m., at den effektive Produktionstid vilde blive upraktisk kort, hvis den samlede Leveringstid ikke maa
overskride 6 Maaneder, og regnes der med 5-6 Maaneders effektiv Produktionstid, bliver den samlede Leveringstid rrlaaske 1 Aar eller mere. Den lange
Materialefrernskaffelsestid medfprer endvidere, at der for fortløbende Leverancer, der forlanges opdelt efter "6 Maaneders-Klausulen" maa gives Godkendelse
for den efterfØlgencfo Delleverance, længe fØr den forudgaaende er afsluttet,
hvis periodiske Standsninger skal undgaas.
En Undersøgelse af, hvor stor en Del af de igangværende Ordrer der
er ydet Arbejde, henholdsvis betalt Rater, har vist, at der er god Overensstemmelse herimellem. Dette skyldes til Dels, at Raterne ofte indgaar med store
Forsinkelser, men hvis Materialerne efterhaanden ankommer med stigende Forsinkelser, kan et Misforhold indtræde, og der er efter forudgaaende Forhandlinger med de tyske Myndigheder den 9. Marts 1942 stillet Forslag til Udvalget
om en "1. Rate-Klausul", der tilsigter at opretholde særlig Balance mellem
Forudbetalinger og Ydelser.
I Tilslutning til denne 1. Rate-Klausul vil der blive søgt truffet Aftale
med Wehrwirtschaftstab om, at Ordretilgangen ikke maa overstige, hvad Tilførslerne af Jern og Staal uden yderligere Tilskud fra de danske Kontingenter
muliggør at sætte i Arbejde.
8. Foruden ved Udstedelsen af en Udbetalingstilladelse til Danmarks
Nationalbank vedrørende hver enkelt Ordre er paa forskellig Maade søgt etableret en saa effektiv Betalingskontrol som mulig. Det er siden Juli 1941 blevet
gennemført, at Nationalbanken ved alle Udbetalinger og Forespørgsler herom
benytter Ordrens Liste-Nr. som Reference-Nr. og holder Betalingerne for hver
Ordre og ikke blot for hver Leverandør nøje adskilt, saaledes at for meget overførte Beløb (f. Eks. for uberettigede Provisioner eller svarende til en ikke godkendt for høj Pris) kan identificeres og tilbagesendes eller for tidligt overførte
Beløb tilbageholdes. Ved Hjælp af de siden November 1941 indførte "Udbetalingsdirektiver" for hver enkelt Ordre hindres endvidere saa vidt ·muligt en for tidlig Udbetaling af 2. og følgende Rater, eller at der paa et for tidligt Tidspunkt
aabnes Rembours.
Det maa dog bemærkes, at en fuldstændig gennemført Kontrol forud for
hver enkelt Udbetaling, hvorved der ikke alene toges Hensyn til den forud aftalte
Leveringstid, men ogsaa til de indtraadte Forsinkelser, vilde kræve et meget
omfattende Kontrolsystem, som for Tiden ikke lader sig placere indenfor Insti-
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tutionens Rammer, men som heller ikke skønnes paakrævet paa Grundlag af
de hidtil foreliggende Erfaringer, navnlig ikke naar de i det følgende Punkt
omtalte Standpunktsoplysninger fremtidig indsendes med højst 3 Maaneders
Mellemrum, eventuelt hyppigere.
9. For at skaffe Oversigt over de enkelte Ordrers Standpunkt (hvor meget
der er udført, og hvor meget der er betalt, og i hvor stor Udstrækning de Materialer, der skal stilles direkte til Raadighed og ikke blot kompenseres ved "Kontrolnummer" o. I., er ankommet) blev der i September 1941 stillet Forslag om at
indkalde saadanne "Standpunktsoplysninger", hvilket første Gang fandt Sted
pr. 1. December 1941 og anden Gang pr. 1. Marts 1942.
Af Oplysningerne pr. 1. Marts fremgaar:
a) at der af de ekstraordinære Industrileverancer, inkl. Konfektions- og Tekstilleverancer, ekskl. Værftsleverancer og visse uegentlige Industrileverancer
(Automobilleje m. m.) var
91 Mil!. Kr.
færdigudført Ordrer til et Beløb af ca. . ................ .
igangværende Ordrer til et Beløb af ca. . .............. . 176 Mil!. Kr.
ialt ca...... .

·267 Mill. Kr.

b) at for de igangværende maskin-, elektro- og træindustrielle Ordrers Vedkommende var ca. 42 pCt. af Arbejdet (inkl. betalte Materialeanskaffelser)
udført og et i Forhold hertil lidt mindre Beløb (ca. 36 pCt.) betalt. For
samtlige Ordrer taget under eet var der saaledes ydet mere, end der var
betalt for, men det fremgik tillige af Standpunktsoplysningerne, at for en
Del af Leverancernes Vedkommende var dette ikke Tilfældet, ligesom der
for mange Ordrers Vedkommende konstateredes store Forsinkelser, som
Regel paa Grund af svigtende Materialetilførsel. Dette fremgaar ogsaa af,
at der for et meget stort Antal Ordrers Vedkommende søges Forlængelse af
Udførselstilladelsens Gyldighed, ofte gentagne Gange,
c) at hvis Ordretilgangen var standset pr. 1. Marts 1942 vilde det tage 9 Maaneder at færdiggøre de igangværende Ordrer - forudsat, at Materialet
fremkom rettidigt, i modsat Fald tilsvarende længere.
d) at der i de tre Maaneder forud for 1. Marts 1942 var igangsat nye Ordrer
(ekskl. Værftsleverancer m. m.) til et Beløb af ca. 47 Mill. Kr., medens
der var udført Arbejde paa de igangværende Ordrer for ca. 34 Mill. Kr.
Overskuds-Ordretilgangen i Forhold til Produktionen har saaledes været
ca. 38 pCt. og vilde uden de indførte Restriktioner (,,6-1\faaneders-Klausulen", Deling af Ordrer, Udskydelse af Tidspunktet for Godkendelse af Fortsættelsesordrer, Regulering af Tilgangen af nye C-Liste-Ordrer) være
bleveb væsentlig større.
10. Efter Modtagelsen af Kalkulationsoplysningerne vedrørende de ekstraordinære Industrileverancer er der i en lang Række Tilfælde foretaget Prisnedsættelser. Det herved konstaterede direkte besparede Beløb andrager ca. 4
Mil!. Kr. eller ca. 8 pCt. af de omhandlede Leverancer, men i de fleste Tilfælde
er der ved den foretagne Nedsættelse samtidig sparet tilsvarende Beløb ved de
efterfølgende Ordrer, hvor de reducerede Satser er blevet bragt til Anvendelse,
saaledes at de samlede Besparelser anslaas til mindst 6 Mill. Kr. Hertil kommer
den præventive Virkning, som Etableringen af Priskontrollen har foranlediget,
samt de Besparelser, der er opnaaet ved den foretagne Begrænsning af mange
af de placerede Ordrers Omfang, Løbetid og Forskudsbetalinger. Ved den nu
indførte "effektive" Efterkalkulation vil saavel den direkte som navnlig den
præventive prisregulerende Virkning utvivlsomt yderligere blive forøget.

Beretning for Finansaaret 1942-43:

2. Forretningsgangen ved Leverancernes Godkendelse er i Princippet som
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omtalt i forrige Beretning. Vedrørende C-Liste-Ordrerne er der i Reguleringsudvalgene truffet Aftale om en Kontingentering, og den tidligere Forelæggelse
af de enkelte Ordrer til Forhaandsgodkendelse er dermed bortfaldet. Endvidere
er Tidsfristerne for saavel A- som C-Ordrernes Godkendelse blevet indskrænket, og Behandlingen er blevet delt, saaledes at SpØrgsmaal vedrørende Ordretilgangen behandles af Udenrigsministeriet, medens Pris- og Betalingskontrollen
udøves af den Kommitterede.
9. I Tilslutning til den i forrige Beretning omtalte Indførelse af obligatorisk Efterkalkulation, er der blevet udarbejdet nærmere Regler for Kalkulationerne, navnlig for Omkostningsberegningen, og et Cirkulære af 26. August
1942 herom blev udsendt af Industriraadet.1)
I Henhold hertil skal alle ekstraordinære Industrileverancer, for hvilke sidste
Rate ikke er betalt senest 15.-2.-42, efterkalkuleres og tillige avancereguleres
for saa vidt Avancen afviger mere end en vis Tolerance fra den Nettofortjeneste,
der normalt kan godkendes ved Forkalkulationen.
Den i Cirkulæret af 26.-8.-42 omtalte Regulerings/ond og den i forrige Beret•
ning omtalte Eksport/ ond udgør to Afdelinger af "Fonden vedrørende ekstraordinære Industrileverancer".
Den indførte Efterkalkulations-Bestemmelse har givet Anledning til indgaaende Drøftelser med saavel Industriraadet, de enkelte Leverandører som
angaaende en Række Princip- og DetailspØrgsmaal, navnlig vedrørende Omkostningsberegningen (bl. a. Afskrivningsbeløbenes Størrelse, Spørgsmaal om
"Engangs-Udgifter" og om Udgifter, der ikke skønnes nødvendige for Udførelsen
af ekstraordinære Industrileverancer), men ogsaa vedrørende f. Eks. Prisforskellen mellem forskudsvis anvendte Lagermaterialer og senere leverede Kompensationsmaterialer. I denne Forbindelse skal nævnes, at Industriraadet for
at vække forøget Interesse for og Forstaaelse af "Industriel Kalki,lation" har
ladet udarbejde en Vejledning herom ved Sekretær Arne Li,nd.
Endelig skal nævnes, at der for Konfektionsleverancerne, der tidligere udførtes til Branche-Enhedspriser, i April 1942 blev fastsat visse Kalkulationsbestemmelser, der har muliggjort en nøjere Priskontrol samt en Række Prisnedsættelser.

4. Betalingslcontrollen er i Aarets LØb blevet gjort mere effektiv saavel
vedrørende Forskudsbetalingerne som vedrørende Ratebetalingerne.
5. De i forrige Beretning omtalte Standpunktsoplysninger vedrørende Ordrerne er kvartalsvis blevet indhentet.
Af Oplysningerne pr. 1. April 1943 fremgaar, at der af de ekstraordinære
Industrileverancer, ekskl. Værftsleverancer og visse uegentlige Industrileverancer (Automobilleje m.m.) siden 9.-4.-1940 var
færdigudført Ordrer til et Beløb af ca. 244 Mill. Kr.
igangværende Ordrer til et Beløb af ca. 251 Mill. Kr.
ialt ca. 495 Mill. Kr.
Af de igangværende Ordrer var der præsteret Arbejde for ca. 108 Mill. Kr.,
saaledes at der - inkl. de færdigudførte Ordrer, - siden den 9.-4.-1940 var
præsteret Arbejde for ca. 352 Mill. Kr. og pr. 1.-4.-1943 resterede Arbejde
for ca. 143 Mill. Kr.

I Finansaarets sidste Halvdel var der gennemsnitlig pr. Maaned:
en Ordretilgang
paa ca. 22,1 Mill. Kr.
en Produktion
paa ca. 16,5 Mill. Kr.
en Færdigmelding paa ca. 10,3 Mill. Kr.
d. v. s. Ordretilgangen oversteg Produktionen med ca. 34 % og Færdigmeldin1) Se Afsnit A, S. 71.
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gerne med ca. 115 %. Ordretilgangen og "Ordreophobningen" var saaledes stærkt
stigende, nemlig gennemsnitlig med følgende Beløb pr. Maaned:
Igangværende Arbejder steg med ca. 11,8 Mill. Kr.
Resterende Arbejder steg med
ca. 5,7 Mill. Kr.
Af de igangværende Ordrer havde ca. 75 % (regnet efter OrdrebelØbene) en
resterende Løbetid paa over 3 Maaneder, og det vilde med uforandret Produktion og standset Ordretilgang tage ca. 9 Maaneder at færdiggøre de igangværende Arbejder.
For de igangværende Ordrers Vedkommende er der gennemsnitlig udfprt Arbejde for ca. 40 % af Ordrebeløbet og betalt en lidt mindre Del (ca. 37 %),
d. v. s. de ydede ForskudsbelØb opvejes - naar der regnes med Ordrerne under
eet - af det præsterede Arbejde.
6. De til Priskontrol indsendte Forkalkulationer vedrørende Industrileverancerne har i Finansaaret 1942/43 givet Anledning til Prisnedsættelser til et
Beløb af ca. 3,41 Mill. Kr., medens der som nævnt ved Efterkalkulationerne er
blevet foretaget en yderligere Fortjenestereduktion paa ca. 1,75 Mill. Kr. Som
nævnt i forrige Beretning har de foretagne Nedsættelser tillige paavirket Priserne paa de efterfølgende Ordrer og i det hele taget haft en præventiv Virkning udover den direkte.

Beretning for Finansaaret 1943-44:

4. Ved Behandlingen af Forkalkulationerne er der i Aarets Løb foretaget
direkte Prisnedsættelser til et Beløb af ca. 1,9 Mill. Kr., medens der i de to
foregaaende Aar skete følgende Nedsættelser:
1941-42: ca. 3,9 Mill. Kr.
1942-43: ca. 3,4 Mill. Kr.
Tallene viser, at Leverandørerne nu i større Grad end tidligere har afpasset
Priserne efter Priskontrollens Krav, saaledes at den præventive Virkning tydelig
spores.
Samtidig har de i forrige Beretningsaar indførte Bestemmelser om Efterkalkulationer i stigende Grad gjort sig gældende, idet der i Aarets Løb er forlangt indbetalt til Eksportfonden ca. Kr. 90.000 og til Reguleringsfonden ca.
5,51 Mill. Kr. (inkl. Reguleringer for nogle Værftsarbejder) og samtidig tilladt
udbetalt, medregnet eller noteret til eventuelt senere Udbetaling Godtgørelser til
et Beløb af ca. 1,56 Mill. Kr.
5. Foruden de ovenfor nævnte Prisreduktioner i Aarets Lpb til et Beløb
af ca. 7,5 Mill. Kr. er der i en Række Tilfælde, hvor Efterkalkulationer af de
enkelte Ordrer ikke har været mulig, foretaget Nedsættelser og Tilbagebetalinger paa Grundlag af Aarsregnskaber eller Regnskaber for kortere Perioder.
Endvidere har Prisnedsættelserne som nævnt paavirket Priserne paa de efterfØlgende Ordrer.
Om Størrelsen af Nettofortjenesten paa de ekstraordinære Industrileverancer
(ekskl. Værftsleverancerne, for hvilke der regnes med 6 % og for de tilhørende
Underleverancer 2 %) kan oplyses følgende paa Grundlag af en pr. 31.-12.-1943
foretagen Opgørelse over efterkalkulerede Leverancer til et samlet Beløb af ca.
67,7 Mill. Kr.:
Leverancer til et samlet Beløb af ca. 21,5 Mill. Kr. blev ikke forlangt avancereguleret, idet Nettofortjenesten (inkl. Forrentning af Driftsanlæggene) gennemsnitlig laa ved ca. 6,6 %. En Del af Leverancerne var forkalkuleret med
Underfortjeneste eller Tab. Holdes disse udenfor, bliver Fortjenesten paa de
resterende Leverancer ca. 7,8 %.
Leverancer til et Beløb af ca. 37,7 Mill. Kr. blev forlangt nedad-reguleret
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med gennemsnitlig ca. 6,6 %, hvorefter den tilladte Nettofortjeneste udgjorde
ca. 8,1 %.
For Leverancer til et Beløb af ca. 8,4 Mill. Kr. udbetaltes, modregnedes eller
noteredes til eventuelt senere Udbetaling Godtgørelse fra Reguleringsfonden,
hvorefter der for disse opnaaedes en Nettofortjeneste paa ca. 6,7 %.
For Leverancer, hvor Forrentningen af Driftsanlæg indgaar i Omkostningerne, er Fortjenestesatsen ca. 1,5 % lavere.
For Leverancer, der ikke bestaar i Fabrikation ved egen Virksomhed, men
i Videresalg af en Underleverandørs Fabrikata, var Nettofortjenesten ca. 5,1 %.
6. Paa Grundlag af de kvartalsvis indhentede Standpunktsoplysninger kan
anføres, at ved Beretningsaarets Begyndelse, henholdsvis Slutning var der af de
ekstraordinære Industrileverancer, ekskl. Værftsleverancer og visse uegentlige
Industrileverancer (bl. a. Automobilleje og -reparationer m. m.), siden 9.-4.-1940
blevet
pr. 1.-4.-1943
pr. 31.-3.-1944
244
færdigudført Ordrer til et Beløb af ca. Mil!. Kr.
427
igangværende Ordrer til et Beløb af ca. Mill. Kr.
251
246 ·
- - - - - - -ialt ca. Mil!. Kr.
495
673
Af de igangværende Ordrer var der præsteret
Arbejde for ca. Mil!. Kr.
saaledes at der ialt var præsteret
Arbejde for ca. Mil!. Kr.
og resterede Arbejde for ca. Mill. Kr.

108

121

352
143

548
125

Der er saaledes i Aarets Løb præsteret Arbejde for ca. 196 Mil!. Kr. ( ca.
16,3 Mil!. Kr. pr. Md.) eller for et lidt større Beløb end svarende til de nytilkomne Ordrer (ca. 178 Mil!. Kr.). Den i det foregaaende Aar bemærkelsesværdige
,,Ordreophobning" er saaledes bragt til Standsning. Med uforandret Produktionsmængde og standset Ordretilgang vilde det tage ca. 8 Maaneder at færdiggøre
de igangværende Arbejder.
For de igangværende Arbejders Vedkommende er der gennemsnitlig udført
Arbejde for ca. 49 % af Ordrebeløbet og betalt en noget mindre Del, ca. 40 %,
d. v. s. de ydede Forskuds- og Ratebeløb opvejes rigeligt af det præsterede Arbejde, naar der regnes med Ordrerne under eet.
I Tilslutning hertil kan nævnes, at ogsaa for de enkelte Firmaers Vedkommende har den iværksatte Betalingskontrol i Regelen vist sig at være effektiv,
saaledes at urimelige Forskudsbetalinger i Almindelighed ikke har kunnet gennemføres, uden at der er skredet ind herimod.
Beretning for Finansaaret 1944-45:
4. Ved Behandlingen af Forkalkulationerne er der i Aarets Løb foretaget
direkte Prisnedsættelser til et Beløb af ca. 0,6 Mil!. Kr., medens der i de tre
foregaaende Aar skete følgende Nedsættelser:
1941-42: ca. 3,9 Mil!. Kr.
1942-43: ca. 3,4 Mill. Kr.
1943-44: ca. 1,9 Mill. Kr.
Tallene viser, at Leverandørerne i stigende Grad har afpasset Priserne efter
Priskontrollens Krav, saaledes at den præventive Virkning tydelig spores.
Samtidig har Bestemmelserne om Efterkalkulationer i stigende Grad gjort
sig gældende, idet der i Aarets LØb er forlangt indbetalt til Eksportfonden ca.
170.000 Kr. og til Reguleringsfonden ca. 7,6 Mil!. Kr. (inkl. Reguleringer for
nogle Værftsarbejder) og samtidig tilladt udbetalt, modregnet eller noteret til
eventuelt senere Udbetaling Godtgørelser til et Beløb af ca. 2,2 Mill. Kr.
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5. Foruden de ovenfor nævnte Prisreduktioner i Aarets Løb til et Beløb
af ca. 8,4 Mill. Kr. er der i en Række Tilfælde, hvor Efterkalkulationer af de
enkelte Ordrer ikke har været mulig, foretaget Nedsættelser og Tilbagebetalinger
paa Grundlag af Aarsregnskaber eller Regnskaber for kortere Perioder. Endvidere har Prisnedsættelserne som nævnt paavirket Priserne paa de efterfølgende Ordrer.
Om Størrelsen af Nettofortjenesten paa de ekstraordinære Industrileverancer (ekskl. Værftsleverancerne, for hvilke der regnes med 6 % og for de tilhørende Underleverancer 2 % ) kan oplyses følgende paa Grundlag af en pr.
31.-12.-1944 foretagen Opgørelse over efterkalkulerede Leverancer til et samlet
Beløb af ca. 190 Mil!. Kr.
Leverancer til et Beløb af ca. 54,9 Mil!. Kr. blev ikke forlangt avancereguleret, idet Nettofortjenesten (inkl. Forrentning af Driftsanlæggene) gennemsnitlig laa ved ca. 7,2 %. En Del af Leverancerne var forkalkuleret med Underfortjeneste eller Tab. Holdes disse udenfor, bliver Fortjenesten paa de resterende Leverancer ca. 7,8 %.
Leverancer til et Beløb af ca. 84,5 Mill. Kr. blev forlangt nedad-reguleret
med gennemsnitlig ca. 9,6 %, hvorefter den tilladte Nettofortjeneste udgjorde
ca. 8,3 %.
For Leverancer til et Beløb af ca. 22,7 Mil!. Kr. udbetaltes, modregnedes
eller noteredes til eventuelt senere Udbetaling Godtgørelser fra Reguleringsfonden, hvorefter der for disse opnaaedes en Nettofortjeneste paa ca. 6,1 %.
For Leverancer, hvor Forrentningen af Driftsanlæg indgaar i Omkostningerne, er Fortjenestesatsen ca. 1,5 % lavere.
For Leverancer, der ikke bestaar i Fabrikation ved egen Virksomhed, men
i Videresalg af en Underleverandørs Fabrikata, var Nettofortjenesten ca. 4,0 %.

6. Paa Grundlag af de kvartalsvis indhentede Standpunktsoplysninger kan
anføres, at ved Beretningsaarets Begyndelse, henholdsvis Slutning, var der af
de ekstraordinære Industrileverancer, ekskl. Værftsleverancer og visse ugentlige
Industrileverancer (bl. a. Automobilleje og -reparationer m. m.), siden 9.-4.-1940
blevet
pr. 1.-4.-1943
pr. 31.-3.-1944
427
587
færdigudført Ordrer til et Beløb af ca. Mil!. Kr.
246
igangværende Ordrer til et Beløb af ca. Mil!. Kr.
190

---- -------

ialt ca. Mil!. Kr.

673

777

Af de igangværende Ordrer var der præsteret
92
121
Arbejde for ca. Mil!. Kr.
saaledes at der ialt var præsteret
679
548
Arbejde for ca. Mil!. Kr.
125
98
og resterede Arbejde for ca. Mil!. Kr.
Der er saaledes i Aarets Løb præsteret Arbejde for ca. 131 Mil!. Kr. ( ca.
11 Mill. Kr. pr. Md.) eller for et noget større Beløb end svarende til de nytilkomne Ordrer (ca. 104 Mil!. Kr.).
For de igangværende Arbejders Vedkommende er der gennemsnitlig udført
Arbejde for ca. 46 % af Ordrebeløbet og betalt en noget mindre Del, ca. 43 %,
d. v. s. de ydede Forskuds- og Ratebeløb opvejes af det præsterede Arbejde,
naar der regnes med Ordrerne under eet.
I Tilslutning hertil kan nævnes, at ogsaa for de enkelte Firmaers Vedkommende har den iværksatte Betalingskont?·ol i Regelen vist sig at være
effektiv, saaledes at urimelige Forskudsbetalinger i Almindelighed ikke har
kunnet gennemføres, uden at der er skredet ind herimod.
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b. VÆRFTSLEVERANCER
For Værftsleverancernes Ved.kommende blev Nyb11gningsordrerne aftalt i Regeringsudvalgene og omfattede pr. 1.-4.-1945 Skibe til et Beløb af ca. 134 Mill. Kr.
(heraf de saakaldte "Hansa-Skibe" ca. 79 Mill. Kr.) og mindre Fartøjer til et
Beløb af ca. 15 Mill. Kr.
Af Skibsnybygningerne var pr. 1.-4.-1945 Skibe til et Beløb af ca. 44 Mill. Kr.
afleveret. I Løbet af April 1945 blev 3 omtrent færdige "Hansa-Skibe" beslaglagt
og slæbt bort af de tyske Myndigheder.
Skibsreparationerne blev, som nævnt i Udenrigsministeriets Skrivelse af
27.-7.-1940 til Finansministeriet (se Bilag 1) fra tysk Side forlangt udført ved
de danske Værfter og tillige ved en Række andre Virksomheder. Pr. 1.-4.-1945
var d~r ved Værfterne placeret og i alt væsentligt fuldført Reparationsarbejder
til et Beløb af ca. 192 Mil!. Kr., og ved de andre Virksomheder var det tilsvarende
Beløb ca. 94 Mill. Kr.
For Værftsleverancernes Ved.kommende søgte de danske Myndigheder ligesom
for de øvrige Leverancer at begrænse Ordretilgangen og kontrollere Priserne. Reparationerne af de her i Farvandene stationerede Skibe blev fra tysk Side forlangt
udført som en ubetinget militær Ydelse, der skulde betales over Værnemagtskontoen.
Reparationerne af andre Skibe samt Skibsnybygninger betaltes derimod over
Clearingkontoen. For "Hansa-Skibenes" Vedkommende tilvejebragtes Materialerne
paa Bekostning af Leverancer til tidligere planlagte danske S'kibsbygninger, idet
den danske Kvota for Skibsbygningsmateriel suspenderedes.

c. VÆRNEMAGTS-ENTREPRENØRARBEJDER
Memorandum af 6.-5.-1944 fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
Forholdene fp1· 1.-4.-1949.
1. I Slutningen af 1940 blev tre Civilingeniører stillet til Raadighed for
Værnemagten til Priskontrol med Entreprenørarbejder m. m. 1 )
Med Undtagelse af enkelte Tjenestesteder i Jylland (navnlig i Thisted Amt)
gjorde Værnemagten dog kun forholdsvis ringe Brug af disse Ingeniører. I
mange Tilfælde blev kun Enkeltheder af større Arbejder eller tilsynelad~nde tilfældige Smaaleverancer gjort til Genstand for en Forespørgsel, saaledes at
Hovedmængden af de i 1940-41 - navnlig i Jylland - meget omfattende
Arbejder ikke er blevet underkastet nogen Priskontrol.
Dette Forhold var saa utilfredsstillende, at det i Sliitningen af 1941 lykkedes
- efter langvarige Forhandlinger med de tyske Myndigheder - at faa udstedt
en Bekendtgørelse af 23.-12.-1941, 2 ) hvorefter der fra 1.-1.-1942 af den nyoprettede Institution, Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, (hvortil de
tre Civilingeniører overførtes) skulde udøves Priskontrol med visse Entreprenørog Byggearbejder for den tyske Værnemagt her i Landet.
Ved en Noteudveksling-I) bestemtes dog, at kun Arbejder til Beløb over
Kr. 20.000,00 i Almindelighed skulde priskontrolleres. Endvidere var der med
de tyske Myndigheder truffet den Aftale, at disse skulde foranledige de omhandlede Entrepriser indsendt til Priskontrol, medens de danske Entreprenører
ikke havde nogen Pligt og - med Henblik paa Hemmeligholdelsen af de omhandlede Arbejder i Almindelighed - heller ikke nogen Ret til uden Opfordring
fra tysk Side at indsende de omhandlede Kontrakter m. m. til Priskontrol.
1) lngenlprerne skulde p1111 Anmodning fra de tyske Byggeledelser udtale sig om foreliggende Spprgsmnal herom.
2) Se Afsnit A, S. 49.
3) Se Bllng 3, S. 1079.
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2. Efter Udløbet af Nyordningens første Aar kunde man herfra i Virksomhedsberetningen for Finansaaret 1942-49 karakterisere Resultatet heraf
paa fØlgende Maade:
"a) Fra tysk Side har man hidtil i Almindelighed modsat sig, at der foretages
Prisundersøgelser af de før 1.-1.-1942 igangsatte Arbejder, for hvilke der
for manges Vedkommende er opnaaet hØje, og i visse Tilfælde, ganske
urimelige Fortjenester, ogsaa for Underleverancer, herunder Kørsel.
b) En Del af de efter 1.-1.-1942 igangsatte Arbejder er kontraheret før dette
Tidspunkt og falder derved ligeledes uden for de trufne Aftaler.
c) Mange af de efter 1.-1.-1942 kontraherede Arbejder ønskes fra tysk Side
behandlet saa fortroligt, at Priskontrol med Kontrakterne ikke tillades, i
hvert Fald ikke i fuldt Omfang, men hØjst med delvis Kontrol med visse
Enkeltpriser m. m., hvorved en Kontrol med den samlede Fortjeneste paa
det paagældende Arbejde ikke er mulig.
d) I adskillige Tilfælde har man fra tysk Side undladt at lade Arbejder
priskontrollere, ogsaa naar militære Diskretionshensyn ikke forelaa, muligvis
fordi man fra tysk Side har taget Hensyn til, at Leverandørerne viser
større "Lieferfreude", naar Kontrol undgaas, eller endog nægter at paatage
sig Arbejde, hvis Priserne skal godkendes og Fortjenesterne begrænses.
Naar Arbejdet skal gøres, og der ingen Midler haves til at beordre et
Firma til at udføre det, kommer nemlig saavel de danske som de tyske Myndigheder i Vanskelighed, hvis Entreprenørerne vægrer sig ved at underkaste
sig Prisprøvning.
e) En væsentlig Del af Arbejderne har hidtil ikke været udført til faste
Priser efter Tilbud, men som "Regningsarbejder", og for disse kan der paa
Forhaand kun fastsættes visse Grænser for den procentvise Bruttofortjeneste, medens den egentlige Priskontrol maa udsættes til den endelige
Afregning. Ogsaa for Tilbudsarbejder vil den egentlige Priskontrol i mange
Tilfælde fØrst kunne foretages ved Hjælp af en Efterkalkulation ved Arbejdets Afslutning.
f) I et stort.Antal Tilfælde har man fra tysk Side indsendt til PrisprØvning
Entrepriser til langt mindre Beløb end Kr. 20.000,00.
g) Det er i stigende Grad blevet overdraget tyske Firmaer at udføre Arbejder af den omhandlede Art, eventuelt i Samarbejde med et dansk Firma.
Herved vanskeliggøres en effektiv Priskontrol med disse Arbejder.
Sammenfattende kan siges, at der ikke fra tysk Side meddeles - eller fra
dansk Side kan fremskaffes - nogen samlet Oversigt over de siden 1.-1.-1942
paabegyndte Arbejder, og at det derfor ikke er muligt at overse, hvor stor en
Del heraf, der er eller kan forventes at blive underkastet Priskontrol, og hvor
stor en Del, der muligvis vil blive unddraget denne.
Omend Priskontrollen under de foreliggende Forhold har været vanskeligere
at gennemføre end for Industrileverancerne, synes Forholdene dog i Aarets LØb
at være blevet forbedret, og Priskontrollens Tilstedeværelse udøver en ikke
ringe præventiv Virkning, ogsaa i Tilfælde, hvor den af den ene eller anden
Grund ikke kommer til direkte Anvendelse."

Forholdene ef ter 1.-4.-1949.
1. Ved Aarskiftet 1942--43 paabegyndtes en Række store Værnemagtsarbejder i Jylland, navnlig Bygning af Bunkers, hvoraf Størstedelen udførtes
til 0. T., og en mindre Del til Sonderbaustab der Luftwaffe.
Efter 1.-4.-1943 fik disse Arbejder et betydeligt Omfang, idet der alene
ved 0. T.-Arbejderne skønnedes at være beskæftiget over 25 000 Mand.
·
Fra tysk Side ønskede man ikke længere saadanne Arbejder udført efter
Regning, men efter specificerede Enhedspriser, og man ønskede Priskontrollens
Medvirken ved Fastsættelsen af disse Priser. Sonderbaustab var villig til at afpasse Enhedspriserne efter de lokale Forhold, men 0. T. forlangte fælles Enheds-
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priser, hvilket i Praksis betød, at Priserne maatte sættes saa hØjt, at ogsaa
de mindre Økonomisk arbejdende Firmaer selv paa ugunstige Byggepladser
kunde regne med en saadan Nettofortjeneste, at de var villige til at overtage
Entrepriserne.
Nogen Beføjelse til at tvinge Firmaerne hertil fandtes ikke paa det daværende Tidspunkt, men der stilledes fra tysk Side Krav om, at Arbejdet blev
udført, og at Priserne blev sat saaledes, at frivillig Overtagelse af Kontrakterne
i fornødent Omfang fandt Sted.
De danske Regeringsmyndigheder kunde under disse Forhold ikke hindre,
at der aftaltes Enhedspriser, som - til Trods for, at en Række Nedsættelser
var foretaget ved Indgreb fra saavel den danske som den tyske Priskontrol laa højere end svarende i Gennemsnit til den Nettofortjeneste paa normalt 6 %,
maksimalt 7,2 %, der kunde godkendes for Værnemagtsarbejde.
Til Gengæld lykkedes det efter besværlige Forhandlinger at faa de tyske
Myndigheders Tilslutning til, at Entreprenørfirmaerne forpligtede sig til at
indsende Eftl?lrlcalkulationer over de udførte Arbejder og til at tilbagebetale
Fortjenester udover nævnte 7,2 %.
Ved Arbejder af længere Varighed end 6 Maaneder skulde endvidere indsendes en foreløbig Mellemkalkulation, og hvis denne viste en Fortjeneste udover
10 %, skulde Overskudsbeløbet indsættes paa en Spærrekonto i Danmarks Nationalbank, hvorfra Beløbet først kunde frigives, saafremt en fØlgende Mellemkalkulation eller den endelige Efterkalkulation motiverede dette.
De organiserede Entreprenører gik - omend modstræbende - ind paa
disse Betingelser og paa, at den Forskudsbetaling, som de forlangte som en
Betingelse for overhovedet at paatage sig Arbejderne, blev nedsat til 8 % i
Stedet for hidtil 10 %, ligesom de forpligtede sig til at indbetale Forskudsbelpbet paa en Spærrekonto i Danmarks Nationalbank, hvorfra Delbelpb kunde
frigives, efterhaanden som der ved a conto Betalingerne for udført Arbejde
blev ydet en tilsvarende Dekort.
Kravet om Forskudsbetaling skyldtes i mindre Grad Finansieringshensyn,
men stilledes overvejende med Henblik paa den "Katastrofe-Situation", der
kunde opstaa ved Arbejdets eventuelt pludselige Standsning paa et Tidspunkt,
hvor Entreprenørerne havde store Tilgodehavender.
Ogsaa vedrørende Omkostningsberegningen i sin Helhed og angaaende Reglerne for Materielleje blev der udarbejdet en Række Bestemmelser, som tilsigtede
at hindre, at der i Kalkulationerne indsneg sig skjulte FortjenestebelØb udover
den limiterede Nettofortjeneste.
Alle disse Bestemmelser blev samlet i et Cirkulære, der af de nedenfor
anførte Grunde imidlertid først kunde udstedes af den Kommitterede den
15.-10.-1943.
2. Fra tysk Side stillede man imidlertid allerede medio April 1943 Krav om,
at Priskontrol-Bekendtgørelsen af 29.-12.-1941 blev ophævet, idet man af
Hensyn til Hemmeligholdelsen ikke ansaa det for rigtigt, at en central dansk
Myndighed fik en samlet Indsigt i de omhandlede Arbejder. Man ønskede den
danske Priskontrol indskrænket til at omfatte visse Enhedspriser samt Arbejder
af ikke-hemmelig Art.
Fra dansk Side imødegik man i nogle i April-Maj a:(holdte Møder de
tyske Betænkeligheder ved den danske Priskontrol og fastholdt, at denne ikke
kunde opgives. Man kunde give Afkald paa at faa forelagt en Forkalkulation
og nøjes med en summarisk Ordreanmeldelse af de "hemmelige" Arbejder paa
Betingelse af, at Firmaerne forpligtedes til at indsende Efterkalkulationer og
eventuelt tillige Mellemkalkulationer.
I en Skrivelse af 10.-5.-1943 fra Udenrigsministeren til Dr. Best blev
dette Synspunkt gjort gældende, og der blev samtidig stillet et konkret l<,orslag
til en Noteveksling, hvorefter Bekendtgørelsen af 23.-12.-1941 fortsat skulde
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opretholdes, men for de "hemmelige" Arbejders Vedkommende praktiseres som
anført.
Først den 3.-8.-1943 besvaredes Henvendelsen med et Modforslag, idet
man fra tysk Side i alt væsentligt akcepterede det danske Forslag, men dog
Ønskede Efterkalkulationerne indsendt til Gennemsyn, forinden de afleveredes
til dansk Priskontrol. Den 8./15. September 1943 fandt paa dette Grundlag en
Noteveksling Sted.
Paa tysk Foranledning foretoges i November-December en mindre væsentlig, redaktionel Ændring af Noten. Den endelige Noteveksling herom har endnu
ikke fundet Sted.1 )
Som Følge af, at det tyske Krav om Priskontrollens Bortfald fØrst blev
trukket tilbage i Løbet af September 1943, kunde de ovenfor under B. 1. omtalte
Bestemmelser først udsendes den 15.-10.-1943.
I en Skrivelse af 16.-10.-1943 anmodede den Kommitterede 0. T. om ved
Ordreafgivelse at gøre Entreprenøren bekendt med Bestemmelserne, og senere
blev ogsaa Sonderbaustab anmodet herom.
3. Efter Notevekslingen af 8./15. September 1943 har de tyske Byggeledelser
imidlertid heller ikke efterkommet Bekcndtgprelsens og Notens Paabud om at
anmelde Entreprenørarbejderne (bortset fra nogle faa Anmeldelser fra en
enkelt Byggeledelse vedrørende nogle mindre væsentlige Arbejder).
Den 10.-k.-1944 blev der paa Foranledning af den Kommitterede fra Udenrigsministeriet sendt en Skrivelse til Dr. Best herom, og den 9.-2.-1944 paa
Foranledning af Danmarks Nationalbank og den Kommitterede yderligere en
Skrivelse vedrørende det specielle SpØrgsmaal: Forskudsbetalingerne.
Den 14.-3.-1944 og den 24. s. M. samt 1.-4.-1944 sendte den Kommitterede
endvidere Skrivelser herom til 0. T., henholdsvis Sonderbaustab.
Ingen af disse Skrivelser fra Udenrigsministeriet og fra den Kommitterede
er blevet besvaret, og Situationen er - ca. 2½ Aar efter at Bekendtgørelsen
blev udstedt efter Aftale med de tyske Myndigheder - at det vigtigste Grundlag
for en systematisk Priskontrol, nemlig Ordrernes Anmeldelse, mangler.
Der foretages ganske vist Priskontrol i stor Udstrækning, men en væsentlig
Del vedrører Tilbud og Regninger paa forholdsvis mindre Arbejder indsendt
fra visse Byggeledelser, der tilsyneladende gerne vil aflastes for Kontrolarbejdet
og for Ansvaret, navnlig hvor Grundlaget for en effektiv Prisbedømmelse
mangler.
Endvidere modtages i stort Omfang Tilbud fra Entreprenører, der ikke er
i Stand til at kalkulere de overtagne Arbejder, og som blot indsender Tilbud
baseret paa skønsmæssigt ansatte Priser og derefter lader Priskontrollen nedsætte Priserne i Tillid til, at der dog under Arbejdets Udførelse kan skaffes
Udveje for at opnaa en rundelig Fortjeneste.
Den overvejende Del af Arbejderne er imidlertid blevet unddraget Priskontrol, og ved Værnemagtsarbejdernes mere eller mindre programmæssige
Afslutning vil det næppe være muligt at fremskaffe Efterkalkulationer for
samtlige Arbejder.
Selv under de begrænsede Arbejdsforhold er der dog i de to Aar foretaget
Prisnedsættelser til store Millionbeløb og indirekte opnaaet langt større Besparelser.
· 4. Da Priskontrolinstitutionen kun kan kontrollere de Kalkulationer, hvortil
den faar Adgang, vil den under de ovennævnte Vilkaar ikke kunne paatage sig
Ansvaret for, at den tilsigtede Kontrol ikke er blevet saa effektiv, som man
ved Udstedelsen af Bekendtgørelsen af 23.-12.-1941 havde tænkt sig.
Det maa endvidere betones, at Institutionen i Reglen kun vil have Mulighed
for at begrænse den procentvise Avance, men vil være ude af Stand til at
1) Se Bilag 4, nedenfor S. 1079.
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kontrollere, om Arbejderne udføres Økonomisk, idet man er saa godt som afskaaret fra at gØre sig bekendt med Tegninger og Beskrivelser vedrørende de
paagældende Arbejder og heller ikke har Adgang til paa Byggepladserne at
overvaage Arbejdernes Udførelse.
Endelig maa bemærkes, at Institutionen hidtil ikke har haft Mulighed for
vedrørende Kørselspriser effektivt at gribe ind over for de Prisovertrædelser
og Misbrug, der i stor Udstrækning gennem flere Aar har fundet Sted. Man har
talrige Gange henledt Opmærksomheden herpaa og foreslaaet radikale Forholdsregler indført.
5. Den Omstændighed, at Priskontrolinstitutionen fØrst blev etableret 2
Aar efter Arbejdernes Begyndelse og derefter gennem mere end 2 Aar har
været afskaaret fra at effektuere den med de tyske Myndigheder aftalte Kontrol,
har, foruden de direkw Fplger (forøget Belastning af Værnemagtskontoen og
fremskyndet Stigning af Pris- og LØnniveauet), tillige en Række indirekte
Fplger:
Først og fremmest vanskeliggøres - eller endog hindres i visse Tilfælde en effektiv LØnkontrol, idet Arbejderne og deres Organisationer modsætter sig
en saadan, under Paaberaabelse af, at Entreprenørernes Priser ikke kontrolleres
effektivt.
Det gør endvidere den for Industriarbejderne væsentlig mere effektive Prisog Lønkontrol vanskeligere at gennemføre, idet der kan peges paa Forholdene
indenfor Entreprenørvirksomhederne, ligesom en Del Industriarbejdere - samt
mange Land- og Tørvearbejdere - søger til de højtlønnende Entreprenørfirmaer.
De lejlighedsvis forekommende meget høje Entreprenørfortjenester og -lønninger antages med Urette for at være de sædvanlige og giver Anledning til
Uro og nye Krav, ligesom de ustabile og løse Forhold i det hele taget virker
stærkt nedbrydende paa Disciplin og Moral blandt saavel Arbejdere som Arbejdsgivere. Ogsaa Organisationernes Autoritet og Respekten for Love og Bestemmelser og for de kontrollerende, ordenshaandhævende og dømmende Myndigheder undergraves i stigende Grad.
Naar den nuværende Situation ophører, og en Overgang til mere normale
Forhold skal finde Sted, kan det forudses, at væsentlig større Brydninger vil
opstaa, end hvis det i Tide havde været muligt at bremse den igangværende ·
Udvikling. Det vil til den Tid kun i begrænset Grad være muligt at tilbageføre
de uretmæssig oppebaarne store Entreprenørfortjenester.
6. Det maa under disse Forhold anses for overordentlig magtpaaliggende
saa vidt muligt omgaaende at gribe ind overfor de hØje Entreprenørpriser.
Da de høje Enhedspriser for et Aarstid siden maatte akcepteres - omend
under Protest - , var der Grund til at tro, at den med de tyske Myndigheder
aftalte Efterkalkulationsordning vilde muliggøre en Regulering, naar de paagældende Arbejder programmæssigt var afsluttet i September 1943. Arbejderne
blev imidlertid fortsat, og Kalkulationerne kun i faa Tilfælde indsendt.
. Der er Grund til at antage, at Enhedspriserne for saavel Bunkerbygning som
Pansergravs- og Pigtraadsarbejderne gennemsnitlig er ca. 15 % for høje. Det
foreslaas derfor at henstille til 0. T. og Sonderbaustab m. fl. at tilbageholde,
subsidiært at indbetale til en Spærrekonto, 15 % af de paa Grundlag af Enhedspriserne fakturerede Belpb, indtil det ved en Efterkalkulation fra hver Entreprenør er godtgjort, at den paagældende Entreprenør ikke allerede har opnaaet
mellem 6 og 7,2 % Nettofortjeneste paa de siden 1.-1.-1942 udførte Værnemagtsarbejder.
7. Saavel ved Gennemførelsen af det i det foregaaende Afsnit stillede
Forslag som ved Bedømmelsen af Entreprenørfirmaernes Efterkalkulationer i
det hele taget skønnes det nødvendigt ikke blot at faa forelagt Kalkulationer for
et eller flere sammenhængende Arbejder, men tillige Firmaets Awrsregnskaber
siden 1.-1.-1942 med en Opdeling af den samlede Nettofortjeneste paa henholds-
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vis Værnemagtsarbejder og andre Arbejder. Hvis Fortjenesten paa sidstnævnte
Arbejder overstiger 10 % af Entreprisesummen, vil der formentlig være An1edning til at lade Prisdirektoratet kontrollere Priserne, og hvis Fortjenesten
paa Værnemagtsarbejderne overstiger 7,2 %, maa Overskuddet indbetales til
Danmarks Nationalbank til Kredit for Værnemagtskontoen, subsidiært til en
Spærrekonto, hvis Arbejderne ikke er afsluttet.
Ved denne Behandling af Aarsregnskaberne reduceres Betydningen af Kalkulationerne for de enkelte Arbejder eller sammenhængende Gruppe Arbejder,
men til Bedømmelse af de anvendte Enhedsprisers Rimelighed med Henblik
paa eventuelle yderligere Arbejder af samme Art kan der dog i Almindelighed
ikke gives Afkald paa Kalkulationernes Indsendelse. Ogsaa af Hensyn til Tilbagebetalingsbeløbenes Fordeling til de forskellige tyske Ordregivere vil Kalkulationerne være nødvendige.
Ved Behandlingen af Aarsregnskaberne vil det formentlig være formaalstjenligt at samarbejde med Ligningsmyndighederne for at undgaa Dobbeltarbejde, men herom maa nærmere Overvejelser finde Sted.
8. Endelig tiltrænges der en Afklaring af Forholdene, hvor en dansk og
en tysk Entreprenpr i Fællesskab udfører Arbejde, idet følgende bemærkes:
a. Den danske Entreprenør bør kun opnaa en passende Del af den maksimale Fortjenestesats, 7,2 %, nemlig mellem 2 og 5 % afhængig af hans Andel
i Arbejdet og Ansvaret.
b. Da den tyske Entreprenørs Fortjeneste skal udbetales i Rm. i Tyskland, bør Enhedspriserne i Kroner reduceres tilsvarende, altsaa med 2-5 %
afhængig af hans Andel. Hvis den tyske Entreprenør stiller Materiel til Raadighed, bør Lejeafgiften herfor ligeledes betales i Rm. og Enhedspriserne i Kroner
reduceres tilsvarende.
c. Der bør ikke til den tyske Entreprenør udbetales større Rater i Kronebeløb, end der omgaaende viderebetales til den danske Entreprenør og til danske
Underleverandører, subsidiært maa overskydende Kronebeløb indsættes paa en
Spærrekonto, indtil Betingelserne for Viderebetalingen maatte være til Stede.
Den danske Entreprenør og de danske Underleverandørers originale Regninger
bør af den tyske Entreprenør videresendes til Byggeledelsen og danne Grundlaget for a conto-Betalingerne. Derudover bør den tyske Entreprenør kun have
udbetalt de Kronebeløb, der medgaar til de stipulerede Opholdspenge til dets
eventuelt her i Landet ansatte tyske Personel.

d. KØRSEL FOR DEN TYSKE VÆRNEMAGT
Memorandum af 3.-4.-1944 fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
1. I Forbindelse med den Priskontrol af Værnemagts-Entreprenørarbejder,
der blev indført ved Handelsministeriets Bekendtgørelse af 23. December 1941,
kom man ogsaa ind paa Kontrollen af de Priser, der af Vognmænd og Kørselsentreprenører blev forlangt for Udførelse af Kørsel saavel for Entreprenørerne som for Værnemagten, idet disse Ydelser medførte Omsætning af overordentlig store Beløb.
Da Prisdirektoratets Bestemmelser vedrprende Vognmandskprsel paa daværende Tidspunkt imidlertid kun gik ud paa, at Kørselspriserne ikke maatte
overstige Priserne fra 1939 med mere end 70 %, og da Priserne i 1939 var meget
varierende i de forskellige Dele af Landet, var Forholdene uheldige og Kontrollen ret vanskelig, idet Vognmændene selvfølgelig ikke vilde køre for Værnemagten i eet Omraade til Takster, der laa under, hvad de kunde faa i et andet
Omraade. Hertil kom, at de hurtigt voksende Krav om Kørsel og Kapløbet mellem Entreprenørfirmaerne og de forskellige Værnemagtsafdelinger om at sikre
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sig Kørselsmuligheder medførte stadig stigende Priser. Fra Vognmændenes Side
udnyttedes Situationen til det yderste, og Gang paa Gang kom det til Arbejdsnedlæggelse fra Vognmændenes Side, naar de ikke omgaaende fik deres Priskrav opfyldt.
Efter at man gennem talrige Forhandlinger med nogle af de større Kørselsentreprenører forgæves havde forsøgt at faa gennemført en Regulering af
Forholdene, saa man ingen anden Udvej end at foranledige foretaget politimæssig Undersøgelse i nogle af de mest grove Tilfælde af Prisovertrædelser, idet
man haabede paa, at nogle Domme dels vilde virke hæmmende paa Prisovertrædelserne, dels kunde give Retningslinjer for Kontrollens Videreførelse, idet
Prisgrundlaget som ovenfor nævnt var noget usikkert, ligesom det jo var almindeligt kendt, at Vognmandspriser ogsaa for den civile Kørsels Vedkommende
var et meget elastisk Begreb, idet man f. Eks. ved Særordning om højere Priser
for Transport af Brændsel havde gjort Forholdene endnu vanskeligere, da Vognmændene ved Aftaler om Værnemagtskørsler paaberaabte sig disse Priser.
Efter at Sagen havde været Genstand for Drøftelse i Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder, anmodede den Kommitterede i Efteraaret 1942 Handelsministeriet om at lade indlede Politiundersøgelse mod to Kørselsfirmaer, idet
en Domsafsigelse i disse to Sager vilde have Betydning for Bedømmelsen af
hele Kørselsforholdet Landet over. Der er næppe Tvivl om, at man ved ~n hurtig
Afgørelse af disse Sager kunde have modvirket den uheldige Udvikling, som
Kørselsforholdene efterhaanden har faaet.
Paa samme Tidspunkt optog den Kommitterede imidlertid Forhandlinger
med Prisdirektoratet om en nøjere Udformning af Kørselspriserne med Henblik
paa at faa tilvejebragt et ensartet Prisgrundlag for hele Landet, ligesom man
forhandlede med Repræsentanter for den tyske Værnemagt (Luftvaabenet og
Organisation Todt) samt Repræsentanter for nogle af de større Kørselsentreprenører for i saa stort Omfang som muligt at faa fastsat Kørselspriser for
Værnemagtskørslerne, som i nogen Grad kunde tilfredsstille Vognmændenes
Krav, men som til Gengæld med Rette og uden Indsigelse fra tysk Side kunde
forlanges overholdt.
Resultatet af disse Forhandlinger blev, at Prisdirektoratet gik med til at
indføre ensartede Takster for Time- og Distancekørsel for hele Landet - dog
med Undtagelse af København - (Prisdirektoratets Bekendtgørelse af 30. December 1942), hvilke Takster ogsaa skulde være gældende for Værnemagtskørslerne. Herudover blev der efter Forhandling med Værnemagten og en Kreds
af Kørselsentreprenører herfra fastsat særlige Takster for Akkordkørsel med
visse Materialer (Sten, Grus og Cement) gældende for Værnemagtskørslerne
alene.
De nye Priser betød en Forhøjelse af Prisniveauet, idet dette var uundgaaeligt, saafremt Værnemagtens Kørselsbehov skulde kunne tilfredsstilles, hvilket
man ved Forhandlingerne fra tysk Side havde lagt meget betydelig Vægt paa,
men til Gengæld havde man Grund til at antage, at Vognmændenes idelige Klager
over Kørselspriserne i det store og hele vilde ophøre. Det maa i denne Forbindelse betones, at man hverken fra tysk eller fra dansk Side ønskede indført
Tvangsforanstaltninger af nogen Art for at gennemføre Kørslerne.
2. Efterhaanden har det imidlertid vist sig, at der - til Trods for Indførelsen af de forholdvis høje Kørselspriser - i Forbindelse med Udførelsen af
Kørslerne i stort Omfang finder en Række forskellige Misligheder Sted, saaledes
at de præsterede Ydelser ikke svarer til de efter de gældende Takster opkrævede Betalinger.
For at modvirke saadanne Omgaaelser af Bestemmelserne vil det være nødvendigt, at der foretages en Kontrol af Vognmændenes Præstationer gennem
en Undersøgelse af de enkelte Vognes Bevægelser og Læssenes Størrelse m. v.
En saadan Kontrol er foreslaaet gennemført ved at paalægge de Vogn67
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mænd, som direkte eller indirekte udfører Værnemagtskørsel, at føre en speciel
Kørselsbog, som skal følge Vognen, og hvori alle Oplysninger om Køretøjet,
dets Ankomst til og Afgang fra Læssestedet samt den beordrede Vares Art
og Mængde skal være angivet.
Kontrollen skal iØvrigt udøves af dertil ansatte Kontrollører (formentlig de
stedlige Motorsagkyndige), som skal have Beføjelse til at standse ethvert Køretøj og forlange Kørselsbogen forevist og til iøvrigt at forlange alle fornødne
Oplysninger til Undersøgelse af, om Opgivelserne i Kørselsbogen er i Overensstemmelse med den stedfindende Kørsel. Saafremt Kørselsbogens Udvisende
giver Anledning til Mistanke om, at der er afgivet urigtige Oplysninger eller
beregnet for høje Priser, maa der hos Vognmanden eller det Firma, for hvilket
han kører, foretages en nøjere Revision af de foretagne Kørsler og Priserne
derfor og om fornødent en gennemgribende Undersøgelse af hele Vognmandens
eller Firmaets Forhold ... . . .
Forslaget blev imidlertid ikke gennemført, idet der stadig var den Vanskelighed,
at man fra dansk Side ikke vilde gaa med til det tyske Forslag om at oprette fælles
dansk-tyske Kontrolsteder, medens man fra tysk Side med Henblik paa Spionagefaren ikke vilde tillade, at det samlede Kontrolmateriale (Køresedler m. v .) blev
forelagt de danske Myndigheder til Kontrol. Endvidere var Tyskerne bange for, at
Retsforfølgning af de Vognmænd, der overtraadte de gældende Love og Bestemmelser, vilde nedsætte Kørselsydeisen og derved forsinke Byggeprogrammet.
I August 1944 paatænktes indført et delvis Kontrolsystem, der imidlertid forudsatte Politiets Medvirken, hvorfor det paa Grund af Begivenhederne den
19.-9.-1944 ikke kunde gennemføres.

e. ENTREPRENØRARBEJDER I TYSKLAND
Vedrørende Entreprenørarbejder i Tyskland citeres af Virksomhedsberetningerne
fra Udenrigsministeriets Komitterede i Industrisager følgende:
Beretning for Finansaaret 1941-42:

1. Den 5. December 1940 afsluttedes mellem et dansk Udvalg (med Entreprenørforeningens Formand, Civilingeniør E. Thorsen, som Formand) og "Der Gebietsbeauftragte des Generalbevollmlichtigten fiir die Regelung der Bauwirtschaft
im Wehrkreis X" (Herr Hinrichs) den saakaldte "Hamburg-Rammekontrakt".
Efter Indstilling af det danske Udvalg udpegedes ca. 22 og senere delvis saa sent som 18. Juli 1941 - yderligere ca. 20 Firmaer som Deltagere
i de omhandlede Arbejder.
Om Arbejdernes Omfang hedder det i en Skrivelse af 29. April 1941 fra
Ingeniør Thorsen til Ministeriet for Handel, Industri og Søfart bl. a .:
"De Byggearbejder, som de danske Firmaer har faaet overdraget, omfatter
dels Beskyttelsesrum for den civile Befolkning, dels Arbejderboliger, og
den samlede Byggesum anslaas til 15--20 Mill. Kr. Det Beløb, der Ønskes
overført over Clearing til Dækning af Administrationsomkostninger herhjemme og eventuel Fortjeneste ved Arbejdets Udførsel, vil antagelig
andrage ca. 2 Mill. Kr.
Der var ved Ansættelsen af disse Tal ikke regnet med konkret foreliggende
Kontrakter eller tilsvarende Aftaler, men skønnet ud fra det Antal Arbejdere,
der mentes at kunne beskæftiges.
Omkostnings-, Materielleje- og Fortjenestebeløbet var ligeledes kun løst
anslaaet. Selv om der ved Skønnet herover ikke paaregnedes mere end 6--10 %
Fortjeneste, indeholdt Kontrakten dog Mulighed for en ubegrænset FortjenesteOverfØrsel, idet det derom hedder:
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,,Der verbliebene N ettogewinn kann nach Dii.nemark transferiert werden."
I nogle Tilfælde har det vist sig, at de opnaaede Fortjenester er blevet
væsentlig større end 6 %, bl. a . fordi de til Arbejdet hørende Materialeleverancer
er udgaaet, idet Materialet er blevet stillet til Raadighed uden Beregning og
Entreprisesummen derved formindsket, men den kalkulerede Fortjeneste bibeholdt.
2. I Løbet af Maj 1941 viste det sig, at forskellige andre danske Entreprenørfirmaer og Haandværksmestre end de af Hamborg-Rammekontrakten omfattede havde paataget sig Arbejder i Tyskland uden at sikre sig Mulighed
for at faa Fortjenesten og de her i Landet afholdte Omkostningsbeløb overført
over Clearfogkontoen, og en Række Henvendelser om saadanne ikke paa Forhaand godkendte Overførsler blev sendt til Udenrigsministeriet og Handelsministeriet.
Den 24. Juli 1941 blev den Kommitterede derfor opfordret til at optage
Forhandlinger med Dansk Arbejdsgiverforening og Entreprenørforeningen om
en Nyordning af disse Forhold, hvilket efter forskellige Forhandlinger resulterede i Udstedelsen af Bekendtgørelsen af 19. August 1941 angaaende Godkendelsen af visse Entreprenør- og Byggearbejder i Tyskland1 ) med tilhørende
Bemærkninger (af 4. September 1941) 2 ).
For at faa de før Udstedelsen af nævnte Bekendtgørelse paabegyndte
Arbejder ind under tilsvarende Regler viste det sig imidlertid nødvendigt at
udsende en Tillægs-Bekendtgørelse af 22. Oktober 1941.3 ) Endvidere indledtes
Forhandlinger med de tyske Myndigheder, navnlig med "Der Beauftragte des
Reichsarbeitsministers", for at tilvejebringe Klarhed over disses virkelige Omfang, idet Entreprenørernes Oplysninger herom i Reglen var ret skønsmæssige
og ofte meget ubestemte, ligesom en Del af Kontrakterne af forskellige Grunde
havde maattet ophæves.
3. I Løbet af Efteraaret 1941 var Tilgangen af nyanmeldte Kontrakter saa
overvældende, at man fra dansk Side ansaa det for nødvendigt at faa fastsat
et Kontingent herfor, og efter forskellige Forhandlinger herom opnaaedes i
Regeringsudvalgene den 26. November 1941 Enighed om . . . . . . et Kontingent
paa 5 Mill. RM.
Beretning for Finansaaret 1942-43:
Man har henstillet til de tyske Myndigheder at være mere kritiske ved
Udvælgelsen af Entreprenører, der faar overdraget de omhandlede Kontrakter,
da det har vist sig, at der i mange Tilfælde er kontraheret med lidet erfarne
og økonomisk svagt stillede, nyoprettede, uorganiserede Firmaer.
Saavel set fra dansk som fra tysk Side er det af Betydning, at Kontrakterne overdrages til Firmaer, der bande er fagligt kvalificerede og iØvrigt
egnede til at paatage sig Arbejdet under de særlige 'Forhold. Erfaringerne har
imidlertid vist, at man fra tysk Side lægger mere Vægt paa at faa stillet
Arbejdskraft til Raadighed end paa Entreprenørernes Egnethed til at lede
Arbejdet. Ledelsen heraf udføres nemlig ofte af tyske Firmaer, saaledes at
den danske Entreprenørs Opgave overvejende indskrænkes til at fremskaffe
Arbejdskraft fra Danmark og til at ordne forskellige Spørgsmaal i Forbindelse
hermed. Adskillige af Entreprenørerne har røgtet denne Opgave paa en lidet
tilfredsstillende Maade og givet Anledning til, at der fra Statens Udvandringskontor har maattet skrides ind, ligesom en Del af de beskæftigede Arbejdere
har vist sig uskikkede.
1) Se Afsnit A, S. 140.
2) Jfr. Bilag 7, nedenfor S. 1083,
•) Se Afsnit A, S. 141.
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Beretninger for Finansaarene 1943---44 og 1944--45:
Der var indtil 31.-3.-1945 godkendt Arbejder af den omhandlede Art til
følgende Beløb:
Før 31.-3.-1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 30,0 Mill. RM
,,
1.-4.-1942 - 31.-3.-1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 26,5 "
1.-4.-1943 - 31.-3.-1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30,5 "
,,
1.-4.-1944 - 31.-3.-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4,8 ,,
,,
!alt ...... ca. 91,8 Mill. RM
Foranlediget heraf er der over Clearing overført fØlgende Beløb (Omkostninger her i Landet samt højst 6 % Nettofortjeneste}:
Før 31.-3.-1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1,8 Mill. Kr.
1.-4.-1942 - 31.-3.-1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1,8 "
n
1.-4.-1943 - 31.-3.-1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 3,1 ,,
,,
1.-4.-1944 - 31.-3.-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,9 ,,
,,
!alt ..... . ca. 7,6 Mill. Kr.
Der er saaledes gennemsnitlig overført et Beløb svarende til kun ca. 4,3 %
af den totale Entreprisesum, dels som Følge af, at en Del af Entrepriserne ikke
er blevet effektive, dels som Følge af, at en Del Overførsler til et Beløb af
ca. 0,5 Mill. Kr. ikke har kunnet godkendes.

V. LØNKONTROL
Vedrørende den særlige Lønkontrol i Henhold til Lov Nr. 93 af 9.-3.-1943 om Prisog Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning citeres af Virksomhedsberetningerne fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager følgende:
Beretning for Finansaaret 1942--43:

Under Udøvelsen af Priskontrolvirksomheden viste det sig ofte paakrævet
at kunne gribe regulerende ind i Tilfælde, hvor der betaltes de timelønnede Arbejdere en væsentlig højere Timefortjeneste end svarende til det almindelige
Lønniveau og de herfor gældende Overenskomster eller blev ydet Arbejderne
særlige Tillæg, der ikke var hjemlet i disse Overenskomster. Ydelsen af "Overlønninger" forøger ikke alene den finansielle Belastning, som Arbejderne for
tysk Regning - saavel Entreprenørarbejderne m. m. her i Landet som Eksportleverancerne - giver Anledning til, men paavirker hele Prisniveauet og
bevirker desuden en Forskydning af Arbejdskraft fra de øvrige Arbejdspladser
- deriblandt mange af livsvigtig Betydning - henimod de højere lønnende
Arbejdspladser.
For at kunne gribe regulerende ind i disse Forhold kræves Lovhjemmel og
efter indgaaende Forhandlinger til flere Sider lykkes det at faa gennemført en
Lov Nr. 93 af 9.-3.-1943 om Pris- og Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning.1 }
Beretning for Finansaaret 1943---44:

1. Lov Nr. 93-1943 om Pris- og Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning traadte i Kraft 9.-3.-1943 og fik ved en Lovanordning af
20.-10.-1943 forlænget Gyldighed.
Lpnkontroludvalget begyndte sin Virksomhed i April 1943, og paa Forslag
af Arbejdsministeriet blev der i Sommerens Lpb stillet et Par af ArbejdsgiverI) Se Afsnit A. S. 91.
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foreningen, henholdsvis De samvirkende Fagforbund, udpegede Rejseinspektprer
(senere ialt 3) til Raadighed for Aarhus-Kontoret.
2. For Industriarbejdernes Vedkommende har Arbejdslønforholdene ved
de Virksomheder, der arbejder for tysk Regning, kun i relativ faa Tilfælde udviklet sig saaledes, at Indskriden herimod har været paakrævet. Det har været
forholdsvis let at fremskaffe de for Kontrollen nødvendige lønstatistiske Oplysninger, ogsaa for saa vidt angaar de uorganiserede Virksomheder, hvis Lønningslister statistikbehandles af Arbejdsgiverforeningens statistiske Afdeling.
I 6 Tilfælde har Lønkontroludvalget ved Kendelser foretaget en Regulering
af de for høje Akkordpriser, og i en Række andre Tilfælde er Lønforholdene
blevet ordnet med Bistand af Hovedorganisationerne.
3. For Entreprenpra;rbejdernes Vedkommende har Arbejdslønforholdene
derimod i stor Udstrækning været i Strid med Lønkontrolloven og kan karakteriseres paa følgende Maade:
Lovens principielle Bestemmelse om Lpnniveauet gaar ud paa, at dette for
Værnemagtsarbejder bør være sammenfaldende med Niveauet for andre Arbejder, dog saaledes at der paa Grund af Værnemagts-Arbejdspladsernes ofte afsides Beliggenhed kan ydes et Tillæg herfor, forudsat at dette enten fastsættes
ved Overenskomsten mellem Hovedorganisationerne eller af Lønkontroludvalget.
Kort efter at Udvalget blev nedsat, fastsatte det Regler for et "Køretidstillæg"
og Takster for Indkvartering og Kostforplejning.
Da Loven imidlertid først traadte i Kraft 3 Aar efter, at VærnemagtsEntreprenørarbejderne blev paabegyndt, og da der stadig havde været Tendens til at overlønne disse Arbejder, var en væsentlig Niveauforskel indtraadt,
længe før Loven kom.
Ydermere var Værnemagts-Lønniveauet i stærk Stigning, dels som Følge af
den i Begyndelsen af 1943 paabegyndte, meget store Udvidelse af Byggeprogrammet - hvorved der opstod Mangel paa kvalificeret Arbejdskraft samt hensynsløs Konkurrence om at sikre sig Arbejdere - og dels paa Grund af den
stigende Anvendelse af Akkordarbejde, hvortil Loven iøvrigt tilskyndede.
Akkorderne er imidlertid kun i ringe Omfang effektivt priskurantstyrede,
men overvejende Slumpakkorder, der ofte er ensbetydende med maskeret Timelønsarbejde med ekstra høj Fortjeneste, idet Arbejderne stiller Krav om en vis
Timefortjeneste, og hvis denne ikke opnaas søger andetsteds hen.
Efter Lovens Ikrafttræden var Opgaven derfor først og fremmest at bremse
Værnemagts-Lønniveauets yderligere Stigning, og dernæst at søge det sænket
saa meget, at det nærmede sig Niveauet for de øvrige Arbejder.
Indtil Begyndelsen af 1944 skønnedes første Del af Opgaven i stor Udstrækning at være blevet løst, dels ved Indskriden i en Række Enkelttilfælde,
hvor Fortjeneste-,,Toppe" er blevet skaaret bort, dels ved den utvivlsomt præventive Virkning, Loven og Lønkontrollen har udøvet.
En Niveausænkning var det derimod ikke muligt at gennemføre. Dette
skyldes navnlig, at den yderligere Tilvækst i Værnemagtsarbejderne, der fremkom henimod Slutningen af 1943, gav Anledning til en Række Forhandlinger
mellem Centraladministrationen - for at forebygge tysk Udskrivning af Arbejdskraft - maatte godkende Dansk Arbejdsmandsforbunds Krav om, at de
nye Arbejder praktisk talt alle skulde udføres som Slumpakkorder og med en
Timefortjeneste, der skulde svare til den for Værnemagtsarbejder "sædvanemæssige".
Derved legaliseredes faktisk den bestaaende Niveauforskel mellem Værnemagtsarbejderne og de øvrige Arbejder, uanset det i Loven angivne "SammeNiveau-Princip", og samtidig blev det Niveau, der skulde tilstræbes overholdt,
ubestemt, idet det ikke længere var muligt at anvende den officielle Lønstatistik som Retningspunkt, og der fandtes ikke en særlig Statistik for de ved
Værnemagtsarbejder "sædvanemæssigt" opnaaede Fortjenester, men kun en me-
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get mangelfuld Opgørelse for en Del af de hos Entreprenørforeningens Medlemmer beskæftigede Arbejdere ( ca. 800 fuldt akkordbeskæftigede Mand i første
Halvaar af 1943).
Denne Stikprøve viste tydeligt Misforholdet mellem Timefortjeneste ved
Værnemagtsarbejder og ved andre Arbejder, navnlig for saa vidt angaar Slumpakkorderne1). Arbejdsministeriet akcepterede imidlertid disse Akkordfortjenester som retningsgivende, og Dansk Arbejdsmandsforbund udstedte i forskellige Cirkulærer en Parole om, at der ved Arbejderne skulde tilstræbes en Akkordtimefortjeneste paa Kr. 2,80 ekskl. Dyrtidstillæg, og har gentagne Gange
stillet Krav om, at denne Timefortjeneste blev garanteret.
Fra Lønkontrollens Side søgtes gennemført, at de omhandlede Arbejder
saavidt muligt udførtes efter Priskurant og ikke som Slumpakkord, og at der
om muligt akkorderedes under Medvirken af Lønkontrollen og de dertfl knyttede Rejseinspektører.
Det lykkedes i alt væsentligt at gennemføre denne Ordning, men der er
meget, der tyder paa, at Kontrollen fra de tyske Byggeledelsers Side ikke er saa
effektiv, at det specificerede Arbejde faktisk udføres. Det bliver da muligt selv
med Priskurantpriser at opnaa højere Timefortjenester end ved Arbejder, der
er underkastet sædvanlig Arbejdskontrol. Fra Lj!lnkontrollens Side vil det i
Almindelighed ikke være muligt at paavise en saadan Afvigelse og at faa gennemført tilsvarende Nedsættelser af Akkordpriserne. Ligeledes er meget af
Akkordarbejdet af simplere Art end forudsat i Priskuranten og burde derfor
udføres til nedsatte Satser, men heller ikke dette har været gennemførligt.
En anden Aarsag til, at i og for sig rimelige Akkordpriser kan give meget
høje Timefortjenester, er, at en Del Arbejder - navnlig vedrørende Bunkersbygning o. lign. - gentages mange Gange, hvorved det bliver muligt fo:t erfarne
og velledede Arbejdere - selv med normalt Akkordtempo - at opnaa meget
hØje Timefortjenester, medens mindre erfarne eller mindre godt ledede Arbejdere næppe vilde kunne faa en rimelig Fortjeneste, hvis Priserne blev væsentlig nedregulerede.
Medvirkende til, at der i mange Tilfælde opnaas de høje Uge- og Aarsfortjenester, som vækker saa megen Opsigt og tiltrækker Arbejdere fra andre
Erhverv, er endelig den betydelige Mængde Over- og Søndagsarbejde, der præsteres - eller i det mindste betales for - , idet der utvivlsomt i en betydelig
Udstrækning ydes en skjult Overløn i Form af Betaling for ikke-præsteret
Overarbejde. Ogsaa dette Forhold er det vanskeligt at komme til Livs fra Lønkontrollens Side.
Ligeledes betales der i en vis Udstrækning højere Tillæg for at arbejde
fjernt fra Bopæl end berettiget, ligesom der jævnligt ydes højere Akkordafsavnstillæg · og Akkordforskud end tarifmæssigt. Paa disse Omraader er der dog i
det forløbne Aar skredet ind i stor Udstrækning og med Virkning, men det
maa ikke overses, at dette kan give Anledning til, at der paa anden Maade mere
eller mindre skjult søges Kompensation. Mulighederne herfor er saa meget
større, som der i stigende Grad anvendes uorganiserede og ofte lidet kvalificerede
Entreprenører samt tyske Firmaer, der savner Kendskab til danske Lønforhold
og hyppigt anvender uegnede danske Raadgivere.
4. Som ovenfor nævnt savnedes en særlig Lpnstatistik vedrprende Værnemagts-EntJreprenprarbejderne.
For de organiserede Entreprenørers Vedkommende var Materialet mangelfuldt og fremkom med stor-e Forsinkelser, og for de uorganiserede og de tyske
Firmaers Vedkommende fandtes overhovedet intet Iønstatistisk Materiale.
-

l) Akkordtimefortjenester (ekskl. Dyrtidstillæg) for nkkordlpnnede Arbejdsmænd I Provinsen
1. Halvaar 1943 :
V ærnemagtsnrbejder Andre Arbejder
Slumpakkord
Kr. 2,80
Kr. 1,76
Priskurant
Kr. 2,27
Kr. 1,71
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LØnkontrollen har derfor maattet organisere en Indsamling af lØnstatistiske
Oplysninger (ved Hjælp af "Uge-Rapporter"), som bearbejdes af et ved Det
statistiske Departement oprettet særligt "Lønstatistik-Kontor", men dette blev
først muligt fra Slutningen af Januar 1944 og har ogsaa mødt visse Vanskeligheder. De tyske Firmaer har saaledes med Støtte af de tyske Myndigheder
vægret sig ved at indsende de forlangte Oplysninger.
· Om Resultatet af det foreløbig indsamlede Materiale henvises til vedlagte
Bilag.1 )
5. LØnkontroludvalget har i Aarets LØb afsagt Kendelser i 15 Sager vedrprende Entrep1·enprarbejder (inkl. Sagerne om "Udetillæg"), dels vedrørende
nogle SpØrgsmaal om almindelige LØnforhold (Akkordforskud, Overarbejde og
Skiftehold), dels vedrørende nogle Akkordpriser.
Der har imidlertid vist sig visse praktiske Vanskeligheder ved i det Omfang
og det Tempo, hvori det var Ønskeligt, at faa bragt LØnkontrolsagerne til Afgørelse.
Loven er nemlig formet saaledes, at SpØrgsmaalene saavidt muligt skal
afgøres af Hovedorganisationerne, eventuelt ved faglig Voldgift, og Følgen heraf
er, at der hengaar lang Tid fra det Øjeblik, en tilsyneladende Overlønning konstateres, og til Sagen er saa fuldstændig oplyst og drøftet mellem Rejseinspektørerne, den Kommitterede og dennes Stedfortræder, LØntarifudvalget og Hovedorganisationerne, (der eventuelt forgæves søger Mægling og Voldgift), at den
kan forelægges LØnkontroludvalget og - eventuelt efter fornyet Undersøgelse
foretaget af de forudgaaende Instanser - naar til en Afgørelse, saaledes at den
nødvendige Regulering derefter kan iværksættes. I adskillige Tilfælde gaar Lønkontroludvalgets Kendelse ud paa, at Sagen henvises til fagretslig Behandling,
og er saaledes ikke nogen Realitetsafgørelse.
Den i Loven foreskrevne Fremgangsmaade er navnlig vanskelig anvendelig,
naar det drejer sig om uorganiserede (herunder tyske) Firmaer. I Henhold til
Loven har det offentlige ingen Indflydelse paa de faglige Voldgiftskendelser,
og det er ikke muligt at faa LØnkontroludvalget til at skride ind, hvis Akkordpriser, der er fastsat af en faglig Voldgift, giver væsentlig hØjere Fortjenester
end de sædvanlige.

Beretning for Finansaaret 1944-45:
1. Lov Nr. 99-1949 om Pris- og Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning af 9.-3.-1943 har ved Lovanordning faaet forlænget Gyldighed.
Fra tysk Side Ønskede man imidlertid for Entreprenør- og Byggearbejdernes Vedkommende indført LØnbestemmelser m. m. efter nogle tyske "Retningslinier", som den 26.-5.-1944 blev tilstillet de danske Myndigheder. Da
Indførelsen af disse Bestemmelser var i Strid med forannævnte Lov tog saavel
Centraladministrationen som Hovedorganisationerne bestemt Afstand herfra,
ligesom man ikke vilde indlade sig paa nogen Realitetsdrøftelse med de tyske
Myndigheder om de tyske Retningslinier, da en Kompromisløsning hverken
ansaas for at være opportun eller for teknisk gennemførlig. Derimod planlagde
man fra dansk Side en Forøgelse af Rejseinspektørernes Antal og af deres
Beføjelser (jfr. forrige Beretning) og Ansættelse af Kontrollører paa hver
Arbejdsplads, ligesom man søgte at faa Politiet til at medvirke ved hurtig
RetsforfØlgning af lØnbedrageriske Forhold.
Fra tysk Side indførte man imidlertid i Sommerens Løb nogle Udetillæg
m. m. i Strid med de danske Overenskomster og med LØnkontroludvalgets Kendelser og med Virkning fra 1.-11.-1944 krævede Tyskerne "Retningslinierne"
med tilhørende Akkordpriser indførte, hvilket under Protest fra dansk Side
blev yderligere fastslaaet ved en af den Rigsbefuldmægtigede udstedt Forordning
1) Se Bilag 6. nedenfo r S. 1061.
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af 10.-12.-1944, med tilbagevirkende Kraft fra 1.-11.-1944. Da man ikke fra
dansk Side ønskede at medvirke ved Gennemførelsen af de tyske Lønbestemmelser eller ved Kontrollen med, at disse overholdtes, blev LØnkontrol-Institutionen fritaget for den i Lov af 9.-3.-1943 omhandlede Virksomhed, for saa
vidt angaar Entreprenør- og Byggearbejder, og kun Spørgsmaal af ældre Dato
end 1.-11.-1944 færdigbehandledes.
Indsamlingen af lØnstatistiske Oplysninger blev opretholdt, men fra de
tyske Firmaer er der kun undtagelsesvis modtaget saadanne Oplysninger. Som
det fremgaar af Bilag1 ) har de opnaaede Timefortjenester ligget væsentlig
højere end de i Henhold til den officielle Lønstatistik sædvanlige, men navnlig
har U gefortjenesten ligget højt som Følge af det store Antal Arbejdstimer
pr. Uge (gennemsnitlig over 60 Timer pr. Uge). Særlig for Tømrerfaget er
der til Stadighed konstateret meget hØje Fortjenester, uden at det ved Indankning af en Række Sager til Lønkontroludvalget er lykkedes at faa gennemført
en Nedsættelse heraf. Iøvrigt er der afsagt Kendelser i 35 Sager.
For Industriarbejdernes Vedkommende, hvor Overlønningerne gennemgaaende har været væsentlig mindre end ved Entreprenør- og Byggearbejder, er
der i 5 Tilfælde ved Kendelser blevet foretaget Lønreguleringer og krævet Tilbagebetaling af for meget betalt Løn.

VL

BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

PRISREGULERINGEN

EKSTRAORDINÆRE INDUSTRILEVERANCER
(EKSKL. VÆRFTSLEVERANCER).
I ndustriraadets Cirkulærer.
Bestemmelserne, der skulde iagttages vedrørende Indsendelse af For- og Efterkalkulationer, Omkostmingsberegninger m. m. - samt tillige vedrørende Materialesikringen - , er indeholdt i en Række Cirkulærer2) fra lndustriraadet af følgende
Dato:
28.- 6.-1940
15.- 4.-1942
14.- 4.-1943
26.- 9.-1941
26.- 8.-1942
26.-10.-1943
2.- 3.-1942
28.- 1.-1943
29.-12.-1944
a.

Disse Cirkulærers Bestemmelser vedrørende Beregningen af Kostprisen for de ekstraordinære Industrileverancer er i mere overskuelig Form samlet i følgende:
Memorandum af 25.-6.-19-!5 vedrørende Beregning af Kostprisen.
I. Vedrørende Efterkalkulationernes og Omlcostningsberegningernes enkelte Poster
gælder følgende:
A. Direkte Udgifter (d. v. s. Udgifter, der direkte kan henføres til den paagældende
Leverance).
Ved Efterkalkulationen skal Mængder (herunder Arbejdstimer), Priser (herunder
Timefortjenester) og de samlede Udgifter kunne eftervises paa Grundlag af Bogføringen med tilhørende Bilag, saasom Arbejdskort eller lignende, Lagerudleveringssedler, Regninger fra Underleverandører m. m.
1) Produktiv A,rbejdslpn
(d. v. s. Arbejdsløn, der fØres direkte paa det paagældende Arbejde, i Modsætning til Lønudgifter til Hjælpearbejdere samt til Funktionærer, hvilke Udgifter
føres som indirekte Omkostninger, jfr. nedenf. B).
Det forudsættes, at den efterkalkulerede Arbejdsløn omfatter den "produktive"
Løn (ogsaa til Lærlinge), inklusive Løntillæg og Ferieløn, eksklusive den "uproduktive" Løn, og at samme Fremgangsmaade ogsaa er anvendt ved Beregningen
1) Se Bilag 6, nedenfor S. 1082.
2) Cirkulærerne findes I Afsnit A.
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af Omkostningstillæggene. Hvis en anden Placering af Udgifterne anvendes
(f. Eks. i Tilfælde, hvor Ferieljllnnen henregnes til de indirekte Omkostninger,
eller hvor uproduktiv Arbejdsløn posteres udenfor de Øvrige Omkostningstillæg),
maa dette udtrykkelig anføres og Hensyn hertil tages ved Omkostningsberegningen.
2) Materialer og Underleverancer.
De herfor kalkulerede Beløb skal svare til de virkelig betalte Nettobeløb, saaledes
at eventuelle Rabatter (undtagen Kasserabat) samt Bonus, Toldgodtgørelser og
Prisdifference-Godtgørelser som Følge af Forskel mellem danske og tyske Materialepriser fratrækkes, idet Priserne skal svare til Anskaffelsespriserne for
tilsvarende tyske Kompensationsmaterialer, selv om der forskudsvis er anvendt
Materialer af danske Lagerbeholdninger. Ved Opgørelse af Materialeforbruget
maa der endvidere korrigeres for Værdien af de eventuelle, direkte anvendelige
Restmaterialer (eksklusive Spaaner, Afklip og lignende).
3) Provisionsudgifter godkendes ikke som en indkalkulabel Udgift, medmindre det
drejer sig om Provision til en Agent i Tyskland, hvortil Beløbet omgaaende
tilbageføres over Clearingkontoen. Eventuelle Konstruktions-, Patent- og Licensudgifter, direkte vedrørende den paagældende Leverance maa opføres som særskilte Poster i Efterkalkulationen. Det samme gælder for eventuelle Udgifter
til Specialværktpjer og -indretninger, der er udført til og kun benyttes til den
paagældende Leverance.
Udgifter til Provisioner til Agenter i Tyskland samt til Patenter og Licenser,
Revisorattester vedrprende Efberkalkulation, Emballage og Forsendelse af Leverancerne fra Virksomheden opføres som Udlæg, hvoraf der ikke beregnes nogen
Fortjeneste. Bevogtningstillæg (jfr. nedenstaaende Afsnit I. C.) udover 10 %
regnes ligeledes som et Udlæg, hvoraf der ikke maa beregnes Fortjeneste.
B. Indirekte Omkostninger (d. v. s. Udgifter, der ikke umiddelbart kan henføres til den
paagældende Leverance, men maa fordeles ved Hjælp af beregnede "Omkostningstillæg" paa hele Produktionen).

Vedrørende de indirekte Omkostninger bemærkes særligt:
1) Afskrivninger.

Der godkendes følgende Afskrivningssatser:
Grundmurede Bygninger ....................................... .
2%
Bygninger af Træ ........................................... .
5%
Bygninger af delvis Træ og delvis Sten ......................... . 3,5 %
Centralvarmeanlæg ........................................... .
4%
Sporanlæg ................................................... .
2%
Bevogtnings-Anlæg og -Materiel ............................... . 50 %
Luftværns-Anlæg og -Materiel ................................. . 50%
} Virksomheder, hvis Arbejdstid er 8 Timer
.
Mask mer
d 1·
7 o1.
70
El kt . k A l
ag ig ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K e ris e n æg
Virksomheder, hvis Arbejdstid hyppigt er
ranetr
V kt .
8-16 Timer daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 %
I nven ar og ær ØJ
v·1rk somheder, h VIS. A r be'd
h ypp1·gt er
kt'
d
D
h
f)
J s t'd
1
( a 1vere e e1 era
l6-24 Timer daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Gasgeneratoranlæg, første Aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %
derefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Lastautomobiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Personautomobiler (forsaavidt de er i Drift og ikke "opklodsede") . . 15 %
Nyanskaffede Maskiner m.v.:
I Overensstemmelse med Skattedepartementets Cirkulære af 21.-11.-1942.
~

e;;f::_ærktØjer } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efter særlig Aftale.
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anvendt paa de nuværende Assuranceværdier, der forudsættes ikke at overstige
en rimelig Vurdering, paa Grundlag af Nutidsprisen med Fradrag for Ælde
og Slitage (Brugsværdien) . Vurderingsværdien skal svare til Genanskaffelsesværdien for en Maskine af samme Type, Kvalitet og Udstyr med Fradrag paa
Grund af Ælde og Slitage. Eventuelt kendte Priser paa nye Maskiner med forbedret Ydeevne, Kvalitet og Udstyr kan saaledes ikke indsættes som Genanskaffelsespriser, medmindre der foretages Korrektioner svarende til den tekniske
Forskel mellem de to Maskintyper. Fradraget for Ælde og Slitage maa staa i
passende Forhold til den Afskrivningssats og den resterende Levetid, hvormed
der kan regnes for den paagældende Maskine. Ved Vurderingen kan Hensyn
ikke tages til en Maskines Indtjeningsevne under de under Besættelsen raadende
særlige Konjunkturer og Beskæftigelsesforhold.
For Specialværktøjer og -indretninger tillades højere Satser, eventuelt hele
Beløbet med Fradrag for Realisationsværdien, idet Udgiften i saa Tilfælde belastes det paagældende Arbejde og ikke Omkostningskontoen. Løbende Udgifter
til Vedligeholdelse og Fornyelse af Haandværktøjer og lignende, der sædvanligvis afskrives i Løbet af eet Aar, kan medtages i Omkostningsberegningen, hvorimod Udvidelser af Beholdningen af Værktøj m. m. skal aktiveres og afskrives.
Afskrivninger paa ukurante Varelagre, ukurante Modeller og Værktøj samt paa
Debitorer kan ikke godkendes indkalkuleret i de Omkostningstillæg, der anvendes til Kalkulation af de omhandlede Leverancer.

2) Forrentning .
Der tillades indkalkuleret 5 pCt. Rente af Materiale-Lagerbeholdninger af
den Art, der anvendes i Forbindelse med de omhandlede Leverancer, medens
Renter af Lagerbeholdninger af anden Art ikke maa medregnes.
Der kan endvidere medregnes 5 pCt. Rente af Driftsanlæggenes Assuranceværdi pr. 1. Januar 1939 med Tillæg af de siden da bogførte Nyanskaffelsesværdier (henholdsvis Fradrag for Afgang) samt af Grundskyldsværdien. Det
indkalkulerede Forrentningsbeløb maa dog ikke overstige 2 pCt. af det Omsætningsbeløb, for hvilket den foretagne Beregning af Omkostningstillæggene er
gældende. Naar der paa denne Maade ved Beregning af Omkostningstillæggene
er medregnet Forrentning af Driftsanlæggene, maa der ikke ved Beregningen
tillige medtages Udgifter til Forrentning af Prioritetsgæld eller anden Form for
Gæld.
Virksomhederne kan imidlertid ved Beregning af Omkostningstillæggene i
Stedet for 5 pCt. Forrentning af Driftsanlæggene medregne de i det paagældende
Regnskabsaar faktisk betalte Renter af Prioritetsgæld, Kassekredit eller lignende
BankJaan samt af Akceptgæld, dog at det indkalkulerede Rentebeløb ikke maa
overstige 2 pCt. af det Omsætningsbeløb, for hvilket den foretagne Beregning
af Omkostningstillæggene er gældende. Det forudsættes, at Virksomheden ikke
har Pengedebitorer i usædvanligt Omfang. Rente af udestaaende Fordringer,
herunder Forskudsbetalinger til Underleverandører, samt af igangværende Arbejder (hvis Værdi maatte overstige modtagne Forskudsbetalinger) godkendes
ikke indkalkuleret som en Omkostning for de omhandlede Leverancers Vedkommende.
3) Fplgende Onikostningsarter kan ikke eller kwn delvis godkendes.
Ekstraordinære, ikke-tilbagevendende Udgifter een Gang for alle (f. Eks.
til en omfattende Flytning af Maskiner eller til større Ændringer af et Fabriksanlæg), som har kunnet afholdes af Driften i det paagældende Regnskabsaar, kan ikke medtages ved Beregningen af Omkostningstillæggene.
Mange Virksomheder vil have en Række Udgifter, der ingen Forbindelse har
med de omhandlede Leverancer, f. Eks. Udgifter til Salgs- og Serviceorganisation, Filial- eller Salgskontor, Salgsrepræsentanter, Salgsprovisioner, Kasserabat, Kundeservice i Forbindelse med Enkeltsalg, Reklamer samt Repræsen-
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tationsudgifter. Saadanne Udgifter kan kun delvis anerkendes som en for de
omhandlede Leverancer nødvendig Udgift:
Det kan heller ikke godkendes, at der til Imødegaaelse af Tab, der vil
kunne fremkomme ved pludselig Annullering eller Betalingsudeblivelse for de
omhandlede Ordrers Vedkommende, afsættes et vist Beløb i Kalkulationen. Der
kan ved Forkalkulationen indrømmes en vis Margin til Imødegaaelse af "teknisk
Risiko"; men der kan ikke - hverken ved For- eller Efterkalkulationen regnes med Tillæg til Dækning af "merkantil Risiko". Faktisk afholdte Udgifter
i det paagældende Omkostningsaar til Afhjælpning af Fejl og Mangler, der
fremkommer under Fabrikationen, kan medtages ved Beregningen af Omkostningstillæggene. Til Imødegaaelse af Udgifter i Garantitiden vil der efter Omstændighederne kunne indkalkuleres et Beløb af indtil 2 % af den endelig godkendte Salgspris. Yderligere Beløb til Dækning af Garantitidsudgifter (indtil
maksimalt 5 % af sidstnævnte Pris) vil først kunne godkendes ved Garantitidens Udløb og mod Dokumentation af de medgaaede Udgifter.
Konstruktionsudgifter samt Udgifter til Eksperimenter og Forsøg maa saavidt muligt henføres til de Leverancer (jfr. Punkt I. A. 3) eller de af Virksomhedens Produktionsgrene, der nyder godt heraf, og kan ikke godkendes fordelt
paa hele Virksomhedens Produktion, hvorimod dette kan tillades for almindelig
Tegnestueassistance o. I. Ved Omkostningsberegningen kan medtages Udgift til
Gratialer af sædvanemæssig Størrelse til Funktionærer og Arbejdere, hvorimod egentlige Tantiemer til Virksomhedens overordnede Funktionærer kun kan
medtages med de garanterede Minimumsbeløb, medmindre der er truffet anden
særlig Aftale herom.
I Ikke-Aktieselskaber vil der til en Indehaver, som aktivt deltager i Virksomhedens daglige Ledelse, kunne indkalkuleres en Driftsherreløn paa Kr.
12.000 aarlig (i mindre Virksomheder, hvor dette Beløb vilde udgøre en uforholdsmæssig Del af Omkostningerne, dog et skønsmæssigt ansat lavere Beløb).
Der maa i Omkostningsberegningen ikke medtages Udgifter til Indkomstskatter.
C. Udgifterne til den siden Begyndelsen af 1943 etablerede særlige Bevogtningstjeneste
skal holdes adskilt fra de øvrige Driftsudgifter og fastsættes som et særligt "Bevogtningstillæg" i Procent af den produktive Arbejdsløn ( eller som et Tillæg pr.
Arbejdstime). Af Anlægsudgifter vedrørende den særlige Bevogtning tillades medtaget et Beløb svarende til Afskrivning i Løbet af 8 Kvartaler, idet der dog ved
Efterkalkulationerne vedrørende en Virksomheds afsluttende Leverancer for tysk
Regning tages Hensyn til Bevogtnings-Anlægsudgifter, som ikke har kunnet afskrives fuldt ud.
Udgifterne til den særlige Bevogtningstjeneste fordeles paa den paagældende
Virksomheds Produktion for saavel tysk som anden Regning, undtagen for Konfektions- og Skotøjsindustrien, hvor Produktionen for dansk Regning ikke belastes med
Udgifter til den særlige Bevogtningstjeneste.

II. Vedrprende Beregningen af Omkostningstillæggene gælder fplgende:
De beregnede Omkostningstillæg skal svare til Virksomhedens indirekte Udgifter
for det paagældende Produktionsomraade under eller umiddelbart før det Tidsrum,
hvori Arbejdet er udført.
V ed Beregningen af Omkostningstillæggene maa de i den sidste 12 Maaneders
Regnskabsperiode konstaterede indirekte Omkostninger fordeles paa Produktionen
i samme Periode. Som Regnskabsperiode kan anvendes sidste Regnskabsaar eller
de sidste 4 Kvartaler eller 12 Maaneder, forsaavidt Virksomhedens Regnskabsform
muliggør en saadan Opdeling af Omkostningsregnskabet.
De indirekte Omkostninger fordeles paa den i samme Periode konstaterede
produktive Arbejdsløn, eventuelt delvis paa Arbejdstimer, Maskintimer, produktive
Materialeudgifter eller for Generalomkostningernes Vedkommende paa Virksom-
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hedens samlede Fabrikationspris eller paa en anden hensigtsmæssig Form for "Omsætningstal ".
Ved Beregning af Omkostningstillæggene maa der ikke kalkuleres med nogen
"Overdækning" eller anden Form for Sikkerhedsmargin. Dette gælder saavel, naar
der anvendes samme Omkostningstillæg for hele Virksomheden, som naar der anvendes forskellige Værksted- eller Afdelingstillæg, Plads- eller Maskintillæg m. m.
Det maa i saa Tilfælde for hver Underafdeling kunne eftervises, at de beregnede
Omkostningstillæg svarer til de indirekte Omkostninger.
Udenrigsministeriets Skrivelse af 27.-3.-1942 til lndustriraadet angaaende Fortjenestesatseme.
Under Henvisning til stedfundne Drøftelser og til Skrivelse af 19. d. M.
fra lndustriraadets Formand vedrørende obligatorisk Efterkalkulation af de
ekstraordinære Industrileverancer til Tyskland og Indbetaling til en særlig
Fond af de ved Efterkalkulationerne konstaterede Nettofortjenester ud over
en vis Størrelse skal Udenrigsministeriet meddele følgende:
Efterkalkulationen forudsættes indsendt for alle ekstraordinære Industrileverancer, for hvilke Forkalkulationsoplysninger er blevet forelagt for Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, hvad enten dette er sket ved
Leverancens Godkendelse eller ved en eventuel Forlængelse af Udførselstilladelsens Gyldighed.
Man er ved Bedømmelsen af Efterkalkulationerne villig til - uden at kræve
Indbetaling til Fonden - at godkende Udsving i Nettofortjenesten paa indtil
20 % over de reviderede Forkalkulationssatser, der blev forelagt paa Mødet
den 12. d. M., ligesom man kan godkende, at der for Leverancer, hvis efterkalkulerede Nettofortjeneste maatte vise sig at ligge mere end 20 % under de
nævnte Satser, foretages en Regulering op til denne Grænse, forsaavidt den
paagældende Leverandør har maattet indbetale til Fonden for andre Leverancer,
og da i det Omfang disse Beløb rækker til.
For Konfektionsleverancer, for hvilke der anvendes Branche-Enhedspriser,
kan man tiltræde, at der søges truffet en særlig Ordning efter Forhandling mellem Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager og Branchen.1 )
For Leverancer, der er endelig afviklet, naar Ordningen træder i Kraft,
vil der ikke blive krævet Indbetalinger til Fonden.
Af de i Fonden indestaaende Beløb skal Staten forlods have dækket de
Kursregulerings-Tilskud, der efter Kronehævningen den 23.-1.-1942 er ydet
Leverandører, som paa det Tidspunkt havde Kontrakter vedrørende ekstraordinære Industrileverancer løbende. Den omtalte Fond stilles til Raadighed, naar
den dansk-tyske Clearingskonto er udlignet, og dens Midler forudsættes anvendt
til Fremme af dansk Industrieksport og industriteknisk Forskningsarbejde efter
Beslutning af en Ledelse, af hvilken Industriraadet udpeger Flertallet.
Der vil halvaarligt blive sendt lndustriraadet, Grosserer-Societetets Komite og Provinshandelskammeret en Opgørelse over de i Fonden indestaaende
Beløb samt over Størrelsen af de ovennævnte af Staten ydede Kursreguleringstilskud.
Statutterne for Fonden vil til sin Tid være at godkende af Ministeriet for
Handel, Industri og Søfart.
Endelig anerkendes Meddelelsen om, at Industriraadet ved Udstedelsen af
et Cirkulære og paa anden Maade vil støtte Ordningens effektive Gennemførelse.
Aftale mellem Udenrigsministeriet og lndustriraadet af 27.-3.-1942 angaaende Fortjenestesatseme.
I Tilslutning til Udenrigsministeriets Skrivelse af D. D. bekræftes, at der
1) Jir. Memorandum af 21.-10.-1944 fra Udenrigsministeriets Kommitterede I Industrisager, nedenfor Side 1066.
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som forkalkulerede Nettofortjenester Jiøjst kan godkendes følgende Procentsatser
for Nettofortjenester inkl. Forrentning af Driftsanlæggene (hvis Forrentning af
Driftsanlæggene i Overensstemmelse med Virksomhedens Omkostningsregnskab
er inkluderet i Omkostningstillæggene, kan regnes med de i Parentes angivne
Satser):
over
under
ca.
ca.
Kr. 200.000
Kr. 100.000
Kr. 50.000
Ordresum:
Kr. 10.000
Materialeandel:
0%:
11% (8)
30-60 %:
8% (6,5)
5% (5)
100 %:

10 % (7)
7,5% (6)
5 % (5)

9,5% (6,5)
7 % (5,5)
5 % (5)

9% (6)
7% (5,5)
5% (5)

For Leverancer, hvor de forkalkulerede Udgifter til Materialer samt andre
Leverancer og Ydelser udefra (nMaterialeandelen"} udgør mellem 30 og 60 %
af Produktionsprisen (Ordresummen ekskl. Handelsomkostninger, Nettofortjeneste, Emballage og Fragtudgifter}, regnes med de i Skemaets 2. Linie angivne Satser.
Ved "Bearbejdningsleverancer", hvor Materialerne stilles til Raadighed uden
Beregning, gælder Satserne i Skemaets 1. Linie, og ved Videresalg af Leverancer udefra gælder Satserne i 3. Linie.
Hvis Materialeandelen er mellem 0 og 30 % eller mellem 60 og 100 %,
regnes med Interpolationsværdier.
Fra Satserne kan i særlige Tilfælde, f. Eks. hvor Omsætningen ifølge Virksomhedens Karakter normalt er særlig lille i Forhold til den driftsnødvendige
Kapital, efter Samraad med Industriraadet indrømme Lempelser, i hvilke Tilfælde der ved Bedømmelsen af Efterkalkulationen regnes med en Margin paa
20 % i Forhold til de godkendte særlige Satser.
Udenrigsministeriets Skrivelse af 15.-6.-1942 til Industriraadet, indeholdende et Tillæg
til foranstaaende Aftale.
Under Henvisning til stedfunden Drøftelse angaaende Forrentningsbeløbets
Beregning i Kalkulationer vedrørende ekstraordinære Industrileverancer fremsender Udenrigsministeriet hoslagt et Supplement til Aftalen af 27. Marts 1942.
Man har samtidig hermed tilstillet Grosserer-Societetets Komite og Provinshandelskammeret Afskrifter af Supplementet.

Supplement til Aftalen af 27. Mwrts 1942.
Hvis Forrentning af Driftsanlæggene inkluderes i Omkostningstillæggene,
gælder følgende Regler herfor:
1. Som Forrentningssats (Rentefod} maa ikke regnes med mere end 5 %.
2. Driftsanlæggenes Værdi maa ved Beregning af det i Kalkulationerne
indgaaende Forrentningsbeløb ikke ansættes højere end Assuranceværdien pr.
1.-1.-1939 med Tillæg af de bogførte Nyanskaffelsesværdier siden da (henholdsvis Fradrag for Afgang) samt af Grundskyldsværdien for ubebyggede Arealer.
Det i Omkostningstillægget indkalkulerede Forrentningsbeløb maa dog ikke
overstige 2 % af det Omsætningsbeløb, paa hvilket Omkostningerne fordeles.
3. Naar Forrentning af Driftsanlægget regnes som en Omkostning,
maa Forrentning af Prioritetsgæld eller anden Form for Gæld ikke ogsaa regnes
som en Omkostning.
4. Derimod maa Forrentning af Lagerbeholdninger af Materialer medregnes i Omkostningstillægget udover den under 2 omtalte Forrentning af Driftsanlægget, dog kun for den Art af Materialebeholdninger, der anvendes til Brug
for de ekstraordinære Industrileverancer, medens Rente af Lagerbeholdninger af
anden Art ikke maa medregnes i de paagældende Kalkulationer. Lagerbehold-

1066

AFSNIT L -

KAP. 2 A, VI a

ningernes Værdi forudsættes ansat_ i Overensstemmelse med Skattevæsenets
Regler.
Memorandum af 21.-10.-1944 fra den Kommitterede til "Udvalget for ekstraordinære
Industriarbejder m. v." angaaende Konfektionsleverancer.
Ved Priskontrollens Indførelse medio 1941 var Prisen for de ekstraordinære Konfektionsleverancer, der paa det Tidspunkt udelukkende bestod af militære Uniformsleverancer, fastsat som Enhedspriser, der var fælles for hele
Branchen.
Der blev fra Industriraadets Side lagt megen Vægt paa, at der ved den
nyetablerede Priskontrol ikke foretoges Prisreguleringer for hvert enkelt Konfektionsfirmas Leverancer, hvilket fik følgende Udtryk i Industriraadets Cirkulære af 26.-9.-1941:
"Forsaavidt angaar saadanne ensartede Leverancer, som beordres i
Henhold til Enhedspris-Kontrakter, vil Bedømmelsen af de ansatte Priser
hos Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager kunne ske under
Hensyntagen til Forholdene i Branchen og de i Leverancen deltagende
Virksomheder under eet".

Da man for at prisprøve Konfektionsbranchens Enhedspriser forlangte Kalkulationer forelagt, viste der sig at være visse Vanskeligheder herved, saa det
blev nødvendigt at opstille Retningslinier, efter hvilke Kalkulationerne skulde opstilles. Der blev i et særligt "Skema" i April 1942 givet Regler for Beregningen
af "Fabriksomkostningstillægget". Under Forhandlingerne med Branchen lykkedes det derimod ikke at finde en Maade, hvorpaa de øvrige Omkostninger
(Handels- og Administrationsudgifter) kunde kalkuleres for de enkelte Virksomheder, og man gik ind paa dertil at regne med en ensartet Sats paa 10 %
af Forarbejdningsprisen og at kombinere denne Sats med et Nettofortjenestetillæg paa 8 % og et Tillæg paa 2 % til Imødegaaelse af Tab ved de hyppige
Fabrikationsomstillinger, som de tyske Leverancer gav Anledning til. Til Forarbejdningsprisen blev der saaledes ialt lagt et Tillæg paa 20 %. Til Sammenligning tjente, at Prisdirektoratet havde godkendt et tilsvarende Tillæg paa
22 %, der endda beregnedes af en Fabrikspris, hvori ogsaa indgik Materialeprisen, der i de tyske Kalkulationer var Nul.
Omend 20 %-Tillægget skønnedes i de fleste Tilfælde at være passende, var
man dog klar over, at det for nogle Virksomheder muliggjorde en større Nettofortjeneste end den tilsigtede, ca. 6,7 % af Salgsprisen.
Efter Indførelsen af de nye Kalkulationsregler søgte man at regulere Enhedspriserne i Overensstemmelse hermed. I Tilfælde, hvor der var meget store
Forskelle mellem de forskellige Virksomheders Kalkulationspriser, brød man
Branche-Enhedspris-Systemet ved for de paagældende Objekter at indføre to
eller undertiden tre Prisklasser, omend dette mødte Modstand fra saavel dansk
som fra tysk Side.
Da der i Løbet af 1942 indførtes "obligatorisk Efterkalkulation" for de
øvrige Industrileverancer, forlangte man, at ogsaa Konfektionsleverancerne skulde efterkalkuleres for derved at faa en Kontrol med de indsendte Forkalkulationer.
I Aftalen af 27.-3.-19421) mellem Regeringsmyndighederne og Industriraadet
var der iøvrigt indsat følgende Passus:
,,For Konfektionsleverancer, for hvilke der anvendes Brancheenhedspriser, kan man tiltræde, at der søges truffet en særlig Ordning efter
Forhandling mellem Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager
og Branchen".
Det viste sig imidlertid vanskeligt at faa Efterkalkulationer fra de Virk1) Ovenfor S. 1'064.
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somheder, som havde meget blandet Arbejde, men efterhaanden synes disse
Vanskeligheder dog at være overvundet, og det har derefter været muligt at
regulere Enhedspriserne.
Man har i Løbet af indeværende Aar tillige haft Opmærksomheden henvendt
paa at faa oplyst, hvor stor en Del af 20 %-Tillægget der medgaar til Driftsudgifter, og hvor stor en Del der bliver til Rest som Nettofortjeneste.
I et Par Tilfælde, hvor der har vist sig at være opnaaet en væsentlig større
Nettofortjeneste end den tilsigtede, er Firmaerne indgaaet paa fremtidig at
reducere Priserne og i et enkelt Tilfælde har et Firma nedsat 20 %-Tillægget til
8 %, idet Handels- og Administrationsomkostninger erkendtes at være ubetydelige.
I et Par Tilfælde har man imidlertid paa Grundlag af Aarsregnskaber kunnet konstatere, at der har været opnaaet væsentlig større Fortjenester paa
de tyske Leverancer end forudsa,t.
I disse og eventuelt lignende Tilfælde mener man at maatte stille Krav
om, at en Nettofortjeneste udover 8 % (6,7 % plus 20 % Tolerance) af Salgsprisen ( eller rettere den "korrigerede" Salgspris) maa indbetales til Reguleringsfonden. Hvis et Firma har foretaget Indbetalinger til Reguleringsfonden og ved
Hjælp af et senere Aarsregnskab kan godtgøre at have tjent mindre end 5,3 %
(6,7 % minus 20 % Tolerance), kan det faa tilbagebetalt en tilsvarende Del af
den tidligere Indbetaling til Fonden.
Efter at have konstateret, at det trods de jævnligt foretagne Reguleringer
af Enhedspriserne ikke har været muligt at hindre at i hvert Fald nogle Firmaer har opnaaet urimelig høje Nettofortjenester paa de tyske Leverancer, anser
man det for paakrævet at faa indsendt fra samtlige Firmaer en revisorattesteret
Opgørelse over de i Løbet af indeværende Aar opnaaede Nettofortjenester vedrørende de omhandlede Leverancer og at forlange Indbetaling til Reguleringsfonden af eventuelle Overfortjenester opgjort paa den ovenfor angivne Maade.
Sluttelig bemærkes, at vedrørende de i de sidste Par tilkomne Leverancer
af civil Konfektion har Branche-Enhedspriser ikke været anvendt. For de siden
April 1943 godkendte Leverancers Vedkommende foretages, naar Efterkalkulationerne er indsendt, Avanceregulering via Reguleringsfonden paa lignende
Maade som for andre ekstraordinære Industrileverancer.
Ved Behandlingen af Sagen i Udvalget den 26.-10.-1944 vedtoges det at lade
en af Priskontrolmyndigheden udpeget statsautoriseret Revisor gennemgaa alle de
paagældende Konfektionsvirksomheders Regnskaber ikke alene for Aaret 1944,
men ogsaa for 1943. For sidstnævnte Aars Vedkommende vilde man i Betragtning
af Efterreguleringskravets sene Fremkomst først kræve Tilbagebetaling i de Tilfælde, hvor der paa Leverancerne til Værnemagten var opnaaet over 12 % Nettofortjeneste, medens Grænsen i de øvrige Tilfælde sattes ved 8 %.
De tyske Militærmyndigheder protesterede herimod og insisterede paa, at 12 %
eller i hvert Fald 10 % Nettofortjeneste blev godkendt for 1944- og 1945-Leverancernes Vedkommende. Bl. a. henviste de til, at de af Prisdirektoratet fastsatte Avancebestemmelser var gunstigere, naar Hensyn toges til, at Materialeværdien ikke indgik i Kalkulationerne vedrørende de tyske Leverancer, hvortil Materialerne vederlagsfrit blev stillet til Raadighed.
Fra dansk Side fastholdtes de trufne Prisreguleringsbestemmelser.

b. VÆRFTSLEVERANCER
For Skibsreparationernes Vedkommende var der i Maj 1940 blevet afsluttet Kontrakter mellem "Kriegsmarinewerft Kiel" og en Række danske Virksomheder om løbende
Udførelse af Reparations- og Ombygningsarbejder.
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I Henhold til Kontrakterne var der for hver Arbejdstime indenfor hver Faggruppe
fastsat en Timesats, der dækkede den normalt udbetalte Arbejdsløn og alle paaløbne
Omkostninger.
Saavel paa disse Satser som paa alle Materialeleverancer og Underleverandør-Regninger beregnedes et Fortjenestebeløb paa 8 %.
For de tyske Handelsskibe, der repareredes ved danske Værfter, regnedes ikke med
Timepriser, men med Overslagspriser.
Efter at den særlige Priskontrol var etableret, indførtes der med Virkning fra
1.-6.-1942 en ændret Afregningsmaade og Fortjenestesatsen nedsattes fra 8 % til 6 %,
henholdsvis til 2 % for Underleverancer.
I Stedet for gennemsnitlige Timesatser regnedes med den faktisk udbetalte Løn
og med Omkostningstillæg udregnet paa tilsvarende Maade som for de øvrige ekstraordinære Industriarbejder, jfr. ovenfor under a, S. 1060.
For Handelsskibe, hvor der var kontraheret om faste Priser, forlangtes Efterkalkulationer indsendt, og Fortjenesten begrænsedes til 6 %, henholdsvis 2 %.
Ogsaa for Nybygningernes Vedkommende indførtes tilsvarende Efterkalkulationer.

Efterkalkulations-Bestemmelser vedrørende "Hansa-Skibene" af 5.-3.-1945, fastsat af
Udenrigsministeriets Kommitterede.
I Henhold til Kontraktens § 14, sidste Stk., skal Hansa-Skibene priskontrolleres efter de samme Bestemmelser, som er aftalt mellem den tyske Krigsmarine og de danske Værfter.
Følgende Bestemmelser er derfor gældende:
1) Adskillelsen mellem direkte debiterede Udgifter og Driftsudgifter debiteret
ved Hjælp af Omkostningstillæg i Procent af den produktive Arbejdsløn
(inkl. Dyrtidstillæg, Overtidstillæg, Feriepenge m. v.) foretages i Overensstemmelse med den af Industriraadets Centralkontor den 22.-10.-1942 udsendte Vejledning.
2) Materialeudgifterne debiteres under Hensyntagen til Centralkontorets Cirkulære af 22.-10.-1942 angaaende Nettopriser, Toldgodtgørelser, Forskel
mellem danske og tyske Priser, Restmaterialer og Lagerspild.
3) Som Omkostningstillæg anvendes de paa Grundlag af revisorattesterede
Aars-Omkostningsberegninger fastsatte Tillæg.
Tillæggene udregnet paa Grundlag af f. Eks. 1943-Aarsregnskabet anvendes paa den i Tidsrummet 1.-6.-1943 - 31.-5.-1944 udbetalte produktive Arbejdsløn. For Helsingør-Værftet, hvis Regnskabsaar løber fra Juli til
Juni, er den tilsvarende Gyldigbedsperiode 1.-9. - 31.-8.
4) Som Bevogtningstillæg anvendes de 'periodevis udregnede Tillæg til den
produktive Arbejdsløn.
5) Som Fortjenesbe tillades (jfr. Centralkontorets Cirkulærer af 27.-1.-1943
og 8.-3.-1943) :
a) 6 % paa
1) MatJerialer, der tages fra Værftets Lager eller købes udefra og
indgaar i Produktionen efter at være bearbejdet af Værftet.
2) Den produktive Arbejdslpn og
3) Omkostningstillæggene og Bevogtningstillæggene (for saa vidt
disse ikke overstiger 10 % .
b) 2 % paa
1) Hovedkedler*) og Hovedmaskiner*) samt Hjælpemaskiner, Udrustningsgenstande m. m. fremstillet af Underleverandprer og betalt
af Værftet, og
•) Værfter, der selv udfprer disse Dele, maa udover den tilladte Fortjeneste paa denne Produktion Ikke yderligere beregne sig 2 % Tillæg,
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2) Assistancearbejder ydet af Underleverandører og betalt af Værftet,
herunder Forsikrings- og Klassifikationsudgifter samt Honorar
til de korresponderende Værfter.
c) O % paa
1) Udrustningsgenstande og Anlæg, der af Rederiet stilles til Raadigfor Værftet uden Beregning. (Eventuelle Transport- og Indbygningsomkostninger, som Værftet maatte have afholdt i Forbindelse
med saadanne Leverancer, debiteres, og Fortjenesten beregnes paa
sædvanlig Maade), og
2) Leveringer efter Tarif.
!Øvrigt gælder fØlgende særlige Bestemmelser:
6) Efterkalkulationerne udformes efter nærmere Aftale og revisorattesteres.
Vedrørende Hovedkedler og Hovedmaskiner indsendes særskilte Efterkalkulationer.
7) I Efterkalkulationerne maa særlige Arbejder udført efter Ordre fra den
tyske Marine (f. Eks. Kanoninstallation, Minesikring m. m.) holdes adskilt
fra Hovedarbejdet.
8) I Efterkalkulationerne godkendes ikke Hensættelser af Beløb til ImØdegaaelse af eventuelle "Garantitids-Udgifter".
9) Da Fordelingen af Udgifterne paa de enkelte danske og tyske Hansa-Skibe
delvis beror paa et Skøn, maa der ved de opstillede Efterkalkulationer
vedrørende et Værfts danske og tyske Hansa-Skibe foretages en AfstB//'ll,ning
af de sa,mlede Udgifter ved Bygningen af Hansa-Skibene.

c. VÆRNEMAGTS-ENTREPRENØRARBEJDER

Da Handelsministeriets Bekendtgørelse af 23.-12.-1941 (se Afsnit A, S. 49) blev
udstedt, udførtes Værnemagts-Entreprenørarbejderne i Reglen som Regningsarbejde
efter nogle tyske Regler. Som Erstatning herfor fastsattes:
Bestemmelser af 11.-7.-1942 vedrørende Priskontrol med Værnemagts-Entreprenørarbejder, udstedt af Udenrigsministeriets Kommitterede.
For at undgaa Forsinkelse af Prisgodkendelsen bør vedkommende Entreprenør saa snart som muligt indsende udførlige Oplysninger om den Kalkulation,
der har ligget til Grund for Tilbudet paa det paagældende Arbejde. Oplysningerne
skal være udfærdiget paa Tro og Love i Overensstemmelse med Virksomhedens
indhøstede Erfaringer fra tidligere udførte, tilsvarende eller lignende Arbejder og
skal afgives i Overensstemmelse med følgende Retningslinier:

I. Det vil være at foretrække, at Tilbudet er udarbejdet paa Grundlag af Fordelingslister, der indeholder en Specifikation af Materialemængder og Enhedspriser. Enhedspriserne forudsættes at indeholde samtlige Udgifter samt
den paaregnede Nettofortjeneste.
Berettigelsen af de forlangte Enhedspriser vil kunne forlanges sandsynliggjort ved Henvisning til tidligere Licitations-Enhedspriser for civile Arbejder af lignende Art. Ved Bedømmelsen af Enhedspriserne vil der tillige
kunne tages Hensyn til Priser, der maatte være betalt for tilsvarende
Arbejder udført af Stat eller Kommune.
Hvis Tilbudsprisen ikke i det væsentlige lader sig kalkulere ved Hjælp af
Enhedspriser, som af Entreprenøren kan godtgøres at være almindelig
anvendte og anerkendte, maa Entreprenøren tillige fremlægge en Kalkulation, hvori Tilbudsprisen er opdelt i følgende Poster:
A. Arbejdslpn til' de Arbejdere og Formænd, der forventes at blive direkte
68
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beskæftiget ved det paagældende Arbejde, inkl. Ferieløn og eventuelle
Forsikringsudgifter (særlige Poster).
B. Materialer, der indgaar permanent i Anlægget, med Angivelse af Art,
Mængder og Enhedspriser.
C. Leverancer eller Ydelser fra 'Underentreprenprer. Eventuelt vil der
af sidstnævnte blive forlangt indsendt specificerede Kalkulationsoplysninger.
D. Fragt- og Kprselsudgifter, saafremt disse ikke allerede er indeholdt
i Materialepriserne.
E . Leje af Materiel eller beregnet Godtgørelse for Benyttelse af eget
Materiel, inkl. Udgifter til Vedligeholdelse og Forsikring.
F. Andre Byggepladsudgifter:
Tilsyns- og Kontorpersonel
} udelukkende anvendt ved
Lokaler og andre Kontorudgifter
det paagældende Arbejde.
Brændsel, Elektricitet, Smøreolie og diverse Hjælpematerialer
Værktøj, Transportmateriel, Pumper o. lign.
Skure, Stilladser, Afstivninger, Forskallinger o. lign.
G. Projekteringscurbejder.
H. Andel i Hovedadministration.
Personel,
Lokaler og andre Kontorudgifter,
Rejseudgifter,
Eventuelle Provisioner, med Angivelse af Motiveringen herfor.
J. Nettofortjeneste.
K. Eventuelt Risikotillæg.
Saafremt ikke andet er fastsat i Udbydelsesbetingelserne, vil Entreprenøren kunne paaregne at faa a. conto-Udbetaling paa Entreprisesummen en Gang hver Maaned efter herom indsendt Begæring til
vedkommende Byggeledelse.
Derimod kan der ikke forventes Forskudsbetaling, og saafremt dette er
en Forudsætning for Entreprenørens Overtagelse af Arbejdet, maa
Kravet herom være særlig motiveret i Tilbudet.

11. Saafremt det paagældende Arbejde skal udføres som Regningsarbejde, kan
der ydes Entreprenøren Betaling efter fØlgende Regler:
a. Udbetalt Arbejdslpn (inkl. FerielØn) til Arbejder og Formænd, som
fuldt ud deltager i Arbejdet, med et Tillæg af ... % (i Almindelighed
20 %).
Saafremt Entreprenøren efter de gældende Overenskomster eller efter
Aftale med Byggeledelsen udbetaler Arbejderne Godtgørelser for særlige
Omkostninger (f. Eks. Kostpenge) eller andre Tillæg, som efter de
sædvanlige Regler ikke medregnes som ferieberettiget Arbejdsløn, skal
de paagældende U dgiftsbelØb afregnes uden Procenttillæg.
b. Udgifter til Krigsforsikring for det ved Arbejdet beskæftigede Personel,
uden Procenttillæg.
c. Udgifter til Materialer, der indgaar permanent i Anlægget, med et
Tillæg af 8 % til Nettobeløbene.
d. Godtgørelse for Materialer, der anvendes til Forskallinger og Afstivninger, men dog hØjst ½ af de paagældende Materialers Nyværdi.
e. Udgifter til:
Brændsel, Elektricitet, Smøreolie og andre Hjælpematerialer,
Underentreprenører,
Fragt og Kørsel
med et Tillæg af 5 % til Regningens Nettobeløb.
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/. Udgifter til Leje af større Materiel (Gravemaskiner, Betonblandemaskiner o. lign.) eller beregnet Godtgørelse for Benyttelse af eget
Materiel, inkl. Udgifter til Vedligeholdelse og Forsikring, uden Procenttillæg.
Udgifterne maa dokumenteres at svare til de virkelige betalte Nettobeløb efter Fradrag af eventuelle Rabatter, Bonus eller lign. (dog
ikke den eventuelt ydede Kasserabat).
For de anførte Tillægsbetalinger skal Entreprenøren afholde· alle Udgifter til VærktØj, mindre Materiel, Pumper o. lign., Skure og Stilladser,
Ledelsen og Administrationen af Arbejdet, saavel paa Entreprenørens
Hovedkontor som paa Arbejdspladsen, herunder Udarbejdelsen af Arbejdstegninger, Materielfortegnelser o. lign. paa Grundlag af foreliggende Hoved- og Detailregninger samt alle Forsikringer og Afgifter.
Hvis der af Byggeledelsen kræves Tilsyn med det paagældende Arbejde, i
større Omfang end det i Almindelighed maa anses for nødvendigt af Hensyn
til Arbejdets forsvarlige Udførelse eller i et Omfang, der ikke staar i rimeligt Forhold til Entreprisens Størrelse, vil Lønningsudgifterne til det ekstraordinære Tilsynspersonel kunne godtgøres Entreprenøren med et Tillæg af
8 %, men dog kun efter forudgaaende Aftale herom og Godkendelse heraf.
Udgifter til særlige Omkostninger i Forbindelse med dette Tilsyn (f. Eks.
Rejse- og Kostpenge) afregnes uden Procenttillæg.
Saafremt Entreprenøren skal udføre Projekterings- og Beregningsarbejder,
betales disse efter særlig Aftale med Byggeledelsen, men kun efter Godkendelse herfra.
Bhver der af Entreprenøren kun stillet Arbejdskraft til Raadighed for
vedkommende Byggeledelse, kan der herfor beregnes et Tillæg paa indtil
14 % af den udbetalte Arbejdsløn, inkl. FerielØn, hvilket Tillæg skal dække
Udgifter til Forsikringer (ekskl. Krigsforsikring) Administrationsomkostninger samt Fortjeneste.
III. I de Tilfælde, hvor de ovenfor angivne Regler for Regningsarbejder ikke

skønnes anvendelige, vil Arbejdet kunne udføres af Entreprenøren med
Godtgørelse af samtlige dokumenterede Nettoudgifter med et til Virksomhedens sædvanlige Omsætning svarende Tillæg til Dækning af Udgifter
til Hovedadministrationen ( dog ikke over 5 % ) , samt et Tillæg af 6 % som
Nettofortjeneste.
Hvis der i Tilslutning til en Entreprise, der udføres til en fast Tilbudspris,
maatte blive forlangt udført mindre Tillægsarbejder, for hvilke den til
Grund for Tilbudet liggende Fordelingsliste (med tilhørende Enhedspriser)
eller Kalkulation ikke indeholder fornødent Grundlag til Beregning af
Merprisen, er Entreprenøren pligtig at udføre Tillægsarbejderne efter df"
i Afsnit II indeholdte Regler for Regningsarbejde. Det under a) omhandlede
Arbejdsløn-Procenttillæg ansættes til 20 %.

IV. Det er en Forudsætning for Prisgodkendelsen,
at Arbejdet aflønnes efter de mellem Organisationerne under Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund afsluttede Overenskomster, og - for saa vidt Arbejdet udføres i Slumpakkord - at de
opnaaede Timefortjenester i Akkord ikke overstiger Timefortjenesten
ved Akkordarbejde i Henhold til LØnstatistikken,
at der paa Forlangende indsendes Lønningslister,
at alle Priser og Tariffer m. v. er i Overensstemmelse med den gældende
Prislovgivning,
. at Ændringer i Arbejdets Omfang, af de oprindelig forudsatte Arbejdsydelser eller af Enhedspriserne, anmeldes hertil,
68•
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at der paa Anmodning fra Danmarks Nationalbank til denne indsendes

Kopier (evt. i 2 Eksemplarer) af Firmaets Regninger til den- tyske
Værnemagt, samt
at Entreprenøren for saa vidt angaar godkendte Tilbudsarbejder forpligter sig til paa Opfordring efter Arbejdets Fuldførelse hertil at
indsende en Efterkalkulation for det paagældende Arbejde,
Efter at det fra tysk Side stillede Krav om Priskontrollens Ophør var blevet trukket
tilbage, jfr. den ovenfor S. 1050 omtalte Noteveksling af 8./15. September 1943,
fastsattes følgende:

Bestemmelser vedrørende Priskontrol med Værnemagts-Entreprenørarbejder
15.-10.-1943, udstedt af Udenrigsministeriets Kommitterede.

af

I. Ved Udførelsen af Entreprenør- og Byggearbejder for den tyske Værnemagt
her i Landet er det en Forpligtelse for Entreprenøren:
at Arbejdet aflønnes i Overensstemmelse med de i "LØnkontrolloven" (Lov
Nr. 93 af 9. Marts 1943) 1 ) indeholdte Bestemmelser, samt at de fakturerede
Priser for Materialer, Kørsler m. m. er i Overensstemmelse med Prislovgivningen og de i Henhold hertil fastsatte Bestemmelser,
at der paa Forlangende indsendes LØnningslister,
at Tilladelse til Levering af Materialer til Værnemagten foreligger,
at Betalinger til Værnemagten for leverede Materialer sker ved en til den
tyske Ordregiver udstedt krydset Check (og ikke ved kontant Betaling eller
ikke-krydset Check), saafremt Afregning ikke er foretaget ved Fradrag
paa Regning for Arbejdet,
at der paa Anmodning fra Danmarks Nationalbank til denne indsendes 2 Kopier
af Firmaets Regninger til den tyske Værnemagt.
II. Entreprenøren er forpligtet til senest en Maaned efter Modtagelsen af den
sidste a conto Betaling hertil at indsende en af en statsautoriseret Revisor
attesteret Efterkalkulation opdelt i fØlgende Poster:
A. Arbejdslpn, dels til de Arbejdere og Formænd, dels til det Tilsyns- og Kontorpersonale, der har været direkte beskæftiget ved det paagældende Arbejde,
inkl. (som særlige Poster) Ferieløn og Forsikringsudgifter.
B. Materialer, dels saadanne, som er indgaaet permanent i Anlægget, og som
er betalt af Entreprenøren,
dels Hjælpematerialer m.m. (f. Eks. Brændsel, Elektricitet, Smøreolie m. ro.),
dels Materialer til Forskallinger og Afstivninger, idet der vil kunne medtages de til Anskaffelsen af de nødvendige Træmaterialer faktisk medgaaede Beløb med følgende Korrektioner:
1) For nyanskaffet Træ, der ved det paagældende Arbejde kun er blevet
anvendt til 1 eller 2 Støbninger, regnes med ½, henholdsvis ¾ af Anskaffelsesprisen.
2) For brugt Træ, hvis Anskaffelsesudgift ikke allerede er afholdt af
Værnemagtsarbejder, eller som kun har været anvendt til 1 eller 2
tidligere Støbninger, kan i Efterkalkulationen medregnes ½ af Træets
Dagspris for 2. og yderligere ½ for en eventuel 3. Benyttelse af Træet.
C. Udgifter til UnderentJreprenprer, herunder Fragt- og Kørselsudgifter, som
ikke er indeholdt i de under B. nævnte Poster.
D. Udgifter til Materielleje eller beregnet Godtgørelse for Benyttelse af eget
Materiel (herunder Værktøj, Transportmateriel, Pumper, Skure, Stilladser
m. ro.), inkl. Udgifter til Vedligeholdelse og Forsikring.
1) Se Afsnit A, S. 91.
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Uanset at Materielleje og GodtgØrelse for Benyttelse af eget Materiel eventuelt er ydet Entreprenøren efter særlige med Bygherren aftalte Regler,
vil der kunne forlanges opstillet Efterkalkulation herfor. Hvis det ved denne
viser sig, at den modtagne Godtgørelse overstiger Summen af:
a) de faktisk medgaaede Vedligeholdelses- og Reparationsudgifter (saafremt disse ikke paa anden Maade allerede er indeholdt i den kalkulerede Pris),
b) de af Skattevæsenet godkendte Afskrivningsbeløb og
c) 5 % Forrentning af Brugsværdien (Genanskaffelsesværdien med Fradrag for Ælde og Slitage),
betragtes et saadant MerbelØb som en Del af den opnaaede Nettofortjeneste.
E. Andre Byggepl,adsudgifter, herunder Lokale- og andre Kontorudgifter ved
Byggepladsen samt Rejseudgifter foranledigede af det paagældende Arbejde.
F. Renteudgifter, d. v . s. faktisk afholdte Renteudgifter til den for Arbejdets
Finansiering nødvendige effektive Udnyttelse af en Kassekredit. En Forudsætning herfor er, at Entreprenøren anvender en særlig Kassekreditkonto for den paagældende Entreprise og lader alle Indbetalinger vedrørende
Entreprisen indgaa paa denne Konto. Det kan dog tillades, at der for flere
Værnemagtsarbejder anvendes en fælles Kassekreditkonto under Forudsætning af, at Fordelingen af de i Efterkalkulationerne indkalkulerede Renteudgifter foretages saa nøje som muligt svarende til, hvad de enkelte Entrepriser har givet Anledning til. Beregningen heraf kan forlanges attesteret
af en statsautoriseret Revisor.
Saafremt en Entreprenør i Stedet for - som ovenfor omtalt - at gøre Brug
af en Kassekredit udlægger de tilsvarende, nødvendige Beløb af egne Midler,
kan der som Rentegodtgørelse herfor i Efterkalkulationen regnes med 2 pCt.
p. a. af de til Raadighed stillede Beløb. Beregningen maa attesteres af en
statsautoriseret Revisor.
Derudover kan ikke indkalkuleres Renteudgifter for det igangværende Arbejde. Saafremt sidste Rate ikke er blevet betalt senest 2 Maaneder efter
Slutregningens Indgivelse til vedkommende Byggeledelse, kan der dog i
Efterkalkulationen medregnes Rente (5 pCt. p. a.) af sidste Rate fra nævnte
Tidspunkt.
G. H ovedadministirations-Ornkostmingstillæg.
V ed Beregningen af Andelen i Hovedadministrationsudgifter ( d. v. s. Udgifter, der i Modsætning til de direkte Udgifter til Arbejdsløn, Materialer,
Underleverancer, Fragt og Kørsel, Materielleje eller -godtgørelse, andre
Byggepladsudgifter samt Kassekreditrenter ikke kan specificeres for det
paagældende Arbejde) maa de samlede Hovedadministrationsudgifter (med
nedennævnte Fradrag) i det sidste Regnskabsaar udregnes i pCt. af Omsætningen (i Omsætningen kan medregnes Materialeværdien af Materialer,
der stilles til Raadighed af Bygherren, men ikke Indtægter vedrørende Projekteringsarbejder eller anden ikke-egentlig Entreprenørvirksomhed, der
regnskabsmæssigt maa udskilles som en særlig Afdeling), og et tilsvarende
Tillæg kan da indkalkuleres i Kalkulationen vedrørende Værnemagtsarbejder.
Følgende Udgifter kan ikke medregnes til Administrationsudgifterne, men
maa afholdes af Fortjenesten:
Indkomstskatter,
Driftsherreløn (i Ikke-Aktieselskaber) udover hvad der i det foreliggende
Tilfælde har kunnet godkendes som en Omkostning (i Almindelighed
Kr. 12.000 aarlig for hver i Virksomhedens Ledelse aktivt deltagende
Indehaver), samt
Tantiemer til overordnede Funktionærer udover garanterede Minimumsbeløb, medmindre der er truffet anden særlig Aftale herom.
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Følgende Udgifter kan normalt ikke anerkendes som for Værnemagtsarbejderne nødvendige Udgifter:
Forskellige Salgs- og Serviceudgifter,
Provisioner,
Reklameudgifter, og
Repræsentationsudgifter.
H. Nettofartjerwste = udbetalte Entreprisesum + ovennævnte Poster A-G
(Kostprisen).
Samtlige Udgifter maa kunne dokumenteres (ved Attestation af en statsautoriseret Revisor) at svare til de virkelig betalte Nettobeløb efter Fradrag af
eventuelle Rabatter, Bonus el. lign.
Saafremt Entreprisen strækker sig over mere end 6 Maaneder, er Entreprenøren forpligtet til senest 7 Maaneder efter Arbejdets Paabegyndelse at forelægge en foreløbig Efterkalkulation (Mellemkalkulation) for den udførte Del
af Arbejdet udarbejdet efter samme Retningslinier som ovenfor anført for den
endelige Efterkalkulation.
Hvis denne Mellemkalkulation viser, at den foreløbig opgjorte Nettofortjeneste for den udførte Del af Arbejdet (udbetalte Rater + ovennævnte Poster
A-G), udgør mere end 10 pCt. af Kostprisen, er Entreprenøren forpligtet til
at indbetale det overskydende Beløb paa en Spærrekonto i Danmarks Nationalbank, hvorfra Beløbet frigives, saafremt en følgende Mellemkalkulation eller den
endelige Efterkalkulation motiverer en Frigivelse.
Saafremt Efterkalkulationen viser, at den opnaaede Nettofortjeneste overstiger
6 pCt. plus 20 pCt. Tolerance = 7,2 pCt. af Kostprisen, er Entreprenøren forpligtet til at indbetale det overskydende Beløb til Danmarks Nationalbank til
Kredit for Værnemagtskontoen.
Ophæves Kontrakten, inden det specificerede Arbejde er fuldført, tilkommer
der Entreprenøren Betaling (inkl. højst 7,2 pCt. Fortjeneste) for den udførte
Del af Arbejdet, men ikke derudover et Fortjenestebeløb, svarende til den ikkeudfØrte Del af Entreprisen.
Eventuel Aftale mellem Entreprenøren og Bygherren om Ydelse af Forskudsbetaling kan kun godkendes paa Betingelse af, at Forskudsbeløbet af Bygherren
for Entreprenørens Regning indbetales paa en Spærrekonto i Danmarks N ationalbank, hvorfra DelbelØb kan frigives, efterhaanden som der ved a conto Betalingerne for udført Arbejde ydes en tilsvarende Dekort.
Saafremt Entreprenøren ikke ønsker stipulerede Sikkerhedsbelpb tilbageholdt i
Entreprenørens Tilgodehavende hos Ordregiveren, maa der stilles Bankgaranti
for Sikkerhedsbel,Øbet. Bankgarantien maa stilles i den Form, at tilsvarende
Beløb indbetales til Danmarks Nationalbank paa en Spærrekonto, hvorover Ordregiveren i Forstaaelse med Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager disponerer."

Supplerende Bestemmelser1 ) til Bestemmelserne af 15.-10.-1943.
D. Udgifter til Materielleje.
1) Direkte Udgifter til Leje af fremmed Materiel (herunder Værktøj, Transportmateriel, Pumper, Skure, Stilladser m. m.)
2) Godtgørelse for Benyttelse af eget Materiel (Afskrivning og Forrentning).
Som Afsk1rivning kan der regnes med de af Skattevæsenet godkendte Afskrivningsbelpb (altsaa ikke med eventuelt godkendte Procentsatser anvendt paa en
anden Værdiansættelse end anvendt af Skattevæsenet). Hvis de af Skattevæsenet
godkendte Afskrivningsbeløb ikke kan specificeres for hver enkelt Maskine, kan
Firmaets samlede godkendte Afskrivningsbeløb tillades fordelt i Forhold til Firmaets samlede Arbejdsløn (til Arbejdere og Formænd) i det paagældende Aar
1) Fremkommet efterhaanden I Anledning af Foreøpjlrgsler fra forakelllge Entreprenørfirmaer.
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ved Arbejdspladser, hvor Entreprenørmateriel er anvendt, saaledes at der udregnes en hertil svarende Procentsats. Det er en Forudsætning, at der ved
det omhandlede Arbejde er anv,endt Entreprenørmateriel i lignende Omfang som
ved de andre Arbejdspladser, hvor Materiel er benyttet.
Forrentningen maa beregnes af Materiellets Brugsværdi, der kan sættes lig
Genanskaffelsesværdien med Fradrag for Ælde og Slitage. Dette Fradrag maa
i Almindelighed svare til Materiellets Alder gange den godkendte Afskrivningssats (er altsaa f. Eks. 60 % for en 3 Aar gammel Maskine, der er tilladt afskrevet med 20 % p. a.). Fradraget skal dog ikke være større, end at der for en
brugelig, men fuldt afskrevet Maskine regnes med eet Aars resterende "Levetid"
(altsaa f. Eks. med 20 % af Genanskaffelsesværdien for en brugelig 6 Aar gammel Maskine, der er tilladt afskrevet med 20 .% p. a.). Saafremt Forrentningsbeløbet ikke kan udregnes for hver enkelt Maskine, vil det samlede Forrentningsbeløb kunne fordeles i Forhold til Arbejdslønnen, paa tilsvarende Maade som
ovenfor anført for Afskrivningens Vedkommende.
Ved Bestemmelsen af Materiellets Brugsværdi kan i Almindelighed regnes med
følgende Afskrivningssatser:
Blandemaskiner .................. 16 %
Tromler • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 %
Pumper ........................... 16 %
Spil .............................. 16 %
Lokomotiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6 %
Tipvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 %
Skinner .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 %
Motorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Generatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Lastautomobiler .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 20 %
Personautomobiler .. . .. .. . . . . . . . . . . 16 %
Træbearbejdningsmaskiner . . . . . . . . 10 %
Skurvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 %
3) De faktisk medgaaede Vedligeholdelses- og Reparationsudgifter saavel til fremmed som til eget Materiel (saafremt disse Udgifter ikke er medtaget under
andre Poster i Efterkalkulationen).
G. Hovedad,ministrations-Omkostningstdllæg.

Ved Beregningen af Andelen i Hovedad11iinistrationsudgifter (d. v. s. Udgifter,
der i Modsætning til de direkte Udgifter til Arbejdsløn, Materialer, Underleverancer, Fragt og Kørsel, Materielleje eller -godtgørelse, andre Byggepladsudgifter,
samt Kassekreditrenter ikke kan specificeres for det paagældende Arbejde) maa de
samlede Hovedadministrationsudgifter (med nedennævnte Fradrag) i vedkommende
Regnskabsaar udregnes i Procent af den udbetalte Arbejdsløn eller af Omsætningen, og et tilsvarende Tillæg kan da indkalkuleres i Efterkalkulationen for det
paagældende Arbejde.
Saafremt Hovedadministrationstillægget udregnes paa Grundlag af Omsætningen,
kan der i denne medregnes Værdien af de Materialer, der er stillet til Raadighed
af Bygherren, men ikke Indtægter vedrørende Projekteringsarbejder eller anden
ikke-egentlig Entreprenørvirksomhed, der regnskabsmæssig maa udskilles som en
særlig Afdeling.
Følgende Udgifter kan ikke medregnes i Administrationsudgifterne, men maa afholdes af Fortjenesten:
Indkomstskatter
Driftsherreløn, udover hvad der i det foreliggende Tilfælde har kunnet godkendes
som en Omkostning.
(For Ikke-Aktieselskaber vil der i Almindelighed kunne godkendes som Omkostning et Beløb af Kr. 12.000 aar!ig for hver i Virksomhedens Ledelse aktivt del-
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tagende Indehaver; for mindre Virksomheder, hvor dette Beløb vil udgøre en
uforholdsmæssig stor Del af de samlede Omkostninger, dog kun et skønsmæssigt
ansat lavere Beløb), samt
Tantiemer til overordnede Funktionærer udover garanterede Minimumsbeløb, medmindre der er truffet anden særlig Aftale herom.
Følgende Udgifter kan normalt ikke anerkendes som for Værnemagtsarbejder nødvendige Udgifter:
Forskellige Salgs- og Serviceudgifter,
Provisioner,
Reklameudgifter og
Repræsentationsudgifter.

VII. BILAG TIL KAPITEL 2 A.
Bilag 1. Skrivelse af 27. Juli 1940 fra Udenrigsministeriet til Finansministeriet.
I Forbindelse med sin Skrivelse af 10. f. M. vedrørende de Financieringsproblemer,
der er opstaaet for Danmark paa Grund af, at Tyskland ikke for Tiden vil kunne
betale den forøgede Indførsel fra Danmark gennem forøgede Vareleverancer hertil
eller paa anden Maade, meddeler Udenrigsministeriet, at det i Skrivelsen omhandlede
SpØrgsmaal vedrørende ekstraordinær Industrieksport til et Beløb af ca. 21 Mill. RM
var Genstand for Forhandlinger paa de nylig afsluttede Møder i det dansk-tyske
Regeringsudvalg.
Under de efter Afsendelse af Udenrigsministeriets ovennævnte Skrivelse med de
tyske Myndigheder førte fortsatte Forhandlinger vedrørende Gennemførelsen af Programmet havde det vist sig, at man ikke fra tysk Side var enig i, at Skibsreparationer
var indbefattet i Programmet, ligesom man ønskede foretaget forskellige mindre Ændringer deri, og følgende Skema blev derfor Grundlaget for Forhandlingerne paa
Regeringsudvalgsmøderne:
"Firma Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5 Mill. RM
Werkzeugsmaschinen, Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5
Maschinenbau (Pressen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5
Vorrichtungsbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0
Allgemeiner Maschinen-Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0
W erkzeugsbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
Nachrichtenbau (Radio, Telefon)...... ........ ........... .
1,0
Sonstiges (Materialarbeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,0
Burmeister & Wain (Belegung der Maschinenfabrik B & W)
5,0

---------19, 5 Mill. RM

Verschiedenes ......................................... .

1,5

21,0 Mill. RM
Ausschliesslich Werftarbeiten (Neubau) und Bestellungen der Reichsbahn."
Fra dansk Side erklærede man, at fØlgende tyske Leveranceønsker maatte fradrages i det ekstraordinære Industriprogram, idet man ikke kunde indgaa paa at
aftale denne Eksport som Supplement til de ordinære Industrikontingenter:
Snørestøvler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.255.000 RM
Lædersko m. Træsaaler . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
Træsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138.000
Elektromotorer (Leveringsfirma Titan) . . . .
22.000
Løn for Fremstilling af Uniformer . . . . . . . .
350.000
1.795.000 RM
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Fra tysk S'ide erklærede man angaaende Skibsreparationer m. v., at de allerede
paabegyndte Arbejder ikke kunde rummes indenfor det aftalte snævre Program, og
at man i det hele ikke kunde give Afkald paa at benytte danske Værfter. Efter
indgaaende Drøftelser enedes man da om, at der i Resten af 1940 ikke skal kunne gøres
Bestillinger eller paabegyndes Arbejder paa danske Værfter til et Totalbel_øb af mere
end 6 Mill. RM.
Det endelige Program for den ekstraordinære Industrieksport, inclusive Værftsarbejder, blev saaledes følgende:
,,Aussergewohnliches Programm fiir danische Lieferungen auf dem Industriegebiet fiir das 2. Halbjahr 1940.
Dansk Industri Syndikat ................. . 8.500.000 RM
W erkzeugsmaschinenindustrie ............. . 8.500.000
Maschinenbau (Pressen) ................. . 1.500.000
Allgemeiner Maschinenbau ........ . .... .. . 1.000.000
Vorrichtungsbau (Werkzeug) ............. . 1.000.000
Werkzeugbau ....... . ................... .
500.000
Elektroindustrie ................ . ........ .
500.000
N achrichtenbau (Radio, Telephon) ..... .. . 1.000.000
300.000
Sonstiges (Verarbeitung) .. . ............ .
Maschinenfabriken clii.nischer W erften ... . . . 5.000.000
Verschiedenes (Schåtzung) ... .. . . . . ...... . 1.500.000
19.300.000 RM

Schiffsreparaturen und Schiffsneubauten
(Fiir Auftrage bis Ende 1940) . . . . . . . .

6.000.000 -

insgesamt . . . . 25.300.000 RM
Bestellungen der Deutschen Reichsbahn sind in diesem Programm nicht enthalten."
For samtlige Arbejder gælder det, at de angivne Værdier indeholder Værdien af
Raamaterialerne, der som Finansministeriet bekendt skal erstattes Danmark udover
de med Tyskland aftalte Importkontingenter.
I sin Skrivelse af 5. d. M. meddelte det kgl. Ministerium, at Folketingets og
Landsting,ets Finansudvalg havde givet deres Tilslutning til, at der paa Tillægs,bevillingen 1940--41 optages en Tekstanmærkning, hvorved Finansministeren bemyndiges til overfor vedkommende Eksport.ører at garantere Udbetalingerne for særlige
Leverancer til Tyskland i 1940 af Industrivarer til et Bel_øb af indtil 42 Mill. Kr. Da
Programmet som ovenfor nævnt er blevet forh_øjet fra ca. 21 Mill. RM til ca. 25,3
Mill. RM, vil Udenrigsministeriet senere komme tilbage til Spørgsmaalet om Forhøjelse af den ovenfornævnte Garanti paa ca. 42 Mill. Kr. til ca. 50,6 Mill. Kr.
Det tilf_øjes, at Udenrigsministeriet venter, at der i nær Fremtid vil blive rejst
Sp_ørgsmaal om Fabrikation af Lokomotiver paa Frichs Fabrikker i Aarhus; under
en foreløbig Samtale med Fabrikkernes Direkt_ør har man meddelt denne, at der ikke
vil kunne afsluttes Kontrakter med de tyske Statsbaner, forinden den danske Regering
har taget Stilling til FinancieringsspØrgsmaalet; naar nærmere modtages i Sagen,
vil man paany tilskrive det kgl. Ministerium.

Redegørelse af 25. Februar 1941 vedrørende ekstraordinære Industrileverancer.
U d e n r i g s m i n i s t e r i e t.
25. Februar 1941 .
Umiddelbart efter den 9. April rettede Chefen for Værnemagtens herværende Erhvervsafdeling (Wehrwirtschaftsstab) Henvendelse til Udenrigsministeriet om at faa
udført en Del industrielle Arbejder paa danske Fabrikker for tysk Regning. Tyskland
vilde principielt stille Materialer til Raadighed
med Betaling over dansk-tysk
Clearing-, saaledes at Fremstillingen af Varerne ikke tærede paa Danmarks Beholdning af Raastoffer, og saaledes at Finansiering fra dansk Side i Realiteten blev be-
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grænset til Forskellen mellem Værdien af det færdige Produkt og af Raastofferne, altsaa i Hovedsagen Arbejdslønnen og Virksomhedernes Fortjeneste.
For Aaret 1940 aftaltes Kontingenter for Industrieksport til Tyskland af denne
Art til et samlet Beløb af 27 Mill. RM, herunder falder et Beløb af til Skibsreparationer, 6 Mill. RM.
For Aaret 1941 er endnu ikke truffet nogen Aftale.
Det ovennævnte allerede aftalte Beløb 27 Mill. RM er endnu ikke fuldtud kommet
til Udbetaling, men der er af Værnemagten her i Landet nPaa forventet Efterbevilling"
plp.ceret Ordrer udover dette Beløb.
Under de sidste Møder i Berlin fremhævede vi i Regeringsudvalgene Nødvendigheden af, at der nu bliver truffet en Aftale for 1941 angaaende Omfanget af dette
saakaldte "Ekstraordinære Industriprogram". Endvidere skal der i Begyndelsen af
Marts forhandles om de tyske Ønsker vedrørende Skibsbygninger paa danske
Værfter.
Ved Forhandlingerne om disse Spørgsmaal har man fra tysk Side stadig henvist
til den store Betydning, som disse Arbejder har for dansk Beskæftigelse. Man kan
endog sige, at den oprindelige Henvendelse fra Wehrwirtschaftsstab mere blev motiveret med Tysklands Ønske om at holde dansk Erhvervsliv i Gang end med Ønsket om
at faa de paagældende Industriprodukter lavet her i Landet. Det maa da ogsaa erkendes, at den Arbejdsmulighed, der her er opstaaet, har haft en ikke ringe Betydning
for en Række Virksomheder, særlig Skibsværfterne og Maskinindustrien. Set som
dansk Beskæftigelsesforanstaltning lider Ordningen imidlertid af den Svaghed, at Arbejderne er blevet fordelt paa de danske Virksomheder udelukkende efter Wehrwirtschaftsstabs Ønsker og Behov. Dette har ikke kunnet undgaa at medføre, at nogle
Virksomheder er blevet stærkt beskæftiget, medens andre ikke har faaet Del i disse
ekstraordinære Arbejder. Endvidere er Initiativet udelukkende kommet fra tysk Side,
hvilket har medført, at der hidtil væsentligt er blevet Tale om Fabrikation af Værktøjsmaskiner og lign. til Brug i Rustningsindustrien, visse Skibsbygninger, Skibsreparationer og lign. Imidlertid var det jo ikke udelukket, at man kunde faa ogsaa andre
Industrigrene beskæftiget. Dette vilde være særlig ønskeligt for en Del af Tekstilindustrien, og det var vel ikke heller udelukket, hvis man fra dansk Side tog Sagen mere
aktivt i Haand, at man da ogsaa kunde faa Aftaler om, at en vis mindre Procentdel af
de fabrikerede Varer skulde forblive her i Landet til delvis Dækning af Arbejdslønnen.
Endvidere kunde man formentlig komme til at udøve Indflydelse paa Fordelingen af
Bestillingerne mellem de forskellige Virksomheder. Hertil kommer, at der burde udøves
en mere nøjagtig Kontrol med, at de enkelte Virksomheder ikke beregner sig en urimelig Avance. Ganske vist maa man vel i Almindelighed se med Sympati paa, at Virksomhederne har en rundelig Fortjeneste paa disse Kontrakter, men man kan ikke gaa
med til gennem forskudsvis Udbetaling at finansiere en urimelig høj Fortjeneste. Det
maatte undersøges i det enkelte Tilfælde, om man muligt kunde træffe en Ordning,
hvorefter Virksomheden beregner sig saa stor en Fortjeneste, som man fra tysk Side
vil gaa med til, men kun faar en Del af denne forskudsvis udbetalt. Nogen større praktisk Betydning vilde Arrangementer af denne Art dog næppe faa; de vilde ogsaa kunne
give Anledning til lidet ønskelige Gnidninger, og Muligheden nævnes da ogsaa nærmest
for Fuldstændigheds Skyld.
De herhenhørende Spørgsmaal har hidtil været forhandlet direkte mellem Udenrigsministeriet og W ehrwirtschaftsstab. Forhandlingerne er selvsagt ført i nøje Kontakt med de øvrige interesserede Ministerier og iøvrigt ogsaa med Nationalbanken og
Industriraadet. Man har imidlertid i det store og hele maattet indskrænke sig til en
rent kontrollerende Virksomhed. Man har forhandlet om Kontingenternes Størrelse og
organiseret en Kontrol, hvorefter man stadig kunde følge, i hvilket Omfang de til
Raadighed stillede Beløb var blevet udnyttet og til hvilke Arbejder. Denne rent bogholderimæssige Kontrol forekommer imidlertid under de nuværende Forhold at være
utilstrækkelig. Som ovenfor paapeget burde man fra dansk Side søge at faa Indflydelse paa Arbejdernes Fordeling mellem de forskellige Virksomheder, søge at faa
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Arbejde for saadanne Industrigrene, der særlig er truet med Arbejdsløshed og føre en
effektiv Kontrol med, at Kontrakterne var økonomisk forsvarlige, naar Hensyn tages
til, at Arbejderne delvis finansieres fra dansk Side. Hele denne Virksomhed burde
behandles sammen med de øvrige Bestræbelser til Bekæmpelse af Arbejdsløsheden. Det
vilde vel være naturligt paa et Tidspunkt, hvor Arbejdsløsheden truer med at faa saa
store økonomiske, politiske og sociale Konsekvenser, at samle alle Bestræbelser til
Bekæmpning af Arbejdsløsheden under et Organ, der havde den fornødne tekniske
Bistand til at løse denne Opgave. Hele Komplekset danske Industriers Arbejder for
tysk Regning burde da ogsaa, hvad alle de praktiske Sider angaar, henlægges under
dette Organ. Dette kunde godt lade sig gennemføre, selvom de rent tekniske Kontin. gentaftaler, Gennemførelsen af Betalingen over Clearingen ifølge Sagens Natur stadig maatte ordnes gennem de to Regeringsudvalg.
Bilag 3.

Verbalnote fra det tyske Gesandtskab af 29.-12.-1941.

Deutsche Gesandtschaft, Kopenhagen.
Wi/4552/41V er b a Ino te
Die Deutsche Gesandtschaft beehrt sich, dem Koniglich Dii.nischen Aussenministerium mit Beziehung auf die Bekanntmachung des Kgl. Dii.nischen Handelsministeriums
vom 23. Dezember 1941, betreffend Preispriifung bei gewissen Unternehmer- und Bauarbeiten fiir die Deutsche Wehrmacht hierzulande, folgendes mitzuteilen:
Unter Bezugnahme auf die stattgefundenen Verhandlungen iiber die Preisiiberwachung bei Unternehmer- und Bauarbeiten fiir die Deutsche Wehrmacht in Dii.nemark
ist die Deutsche Gesandtschaft damit einverstanden, dass der Beauftragte des Ministeriums des Åussern in Industriesachen eine uberpriifung bei Unternehmer- und Bauarbeiten, deren Gesamtsumme iiber dKr. 20.000 liegt, vornimmt. Die Deutsche Wehrmacht in Dii.nemark wird dem Beauftragten des Ministeriums des Åussern in lndustriesachen von dem Abschluss derartiger Vertrii.ge einschliesslich jener iiber Arbeiten nach
Rechnung Mitteilung machen.
Vertrii.ge iiber Unternehmer- und Bauarbeiten, deren Gesamtsumme dKr. 20.000,nicht iiberschreitet, wird die Deutsche W ehrmacht nur dann dem Beauftragten zwecks
Preispriifung vorlegen, wenn der W ehrmacht dies aus besonderen Grunden wiinschenswert erscheint, oder wenn der Beauftragte ein diesbeziigliches Ersuchen an sie richtet.
Die deutsche Gesandtschaft hittet um gefl. Bekanntgabe des dortigen Einverstii.ndnisses.
Kopenhagen, den 29. Dezember 1941.
Eb.
An
das Kgl. Dii.nische Aussenministerium
in Kopenhagen.
Note af 8.-9.-1943 med Ændring af 14.-12.-1944.
Der Bevollmii.chtigte des Reiches
in Dii.nemark
Gesch. Zeich: 111/4824/43

Bilag 4.
Kopenhagen, den 8. September 1943.

An das
Koniglich Dii.nische Aussenministerium,
Kopenhagen.
Mit Beziehung auf die im Einvernehmen mit dem Befehlshaber der deutschen Truppen in Dii.nemark mit dem Koniglich Dii.nischen Aussenministerium durchgefiihrten
Verhandlungen iiber die Ånderung des Verfahrens gemii.ss der Bekanntmachung des
Koniglich Dii.nischen Handelsministeriums Nr. 553 vom 23. Dezember 1941, betreffend
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ti'berpriifung der Kontraktpreise bei gewissen Unternehmer- und Bauarbeiten fiir die
deutsche Wehrmacht in Diinemark, teile ich Ihnen folgende Ergebnis mit:
Es besteht Einverstiindnis dariiber, dass die Bekanntmachung Nr. 553 vom 23.
Dezember 1941, betreffend tiberpriifung der Kontraktpreise bei gewissen Unternehmerund Bauarbeiten fiir die deutsche Wehrmacht in Danemark, nach folgende Richtlinien
durchgefiihrt werden soli:
1) fiber jeden von der deutschen Wehrmacht oder fiir sie geschlossenen Unternehmervertrag wird der deutsche Auftraggeber der diinischen Regierung (Anschrift: Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, Kopenhagen, Vestre Boulevard 20)
eine Mitteilung folgenden Inhalts zusenden:
a) Name der diinischen Unternehmerfirma
b) die vereinbarte oder veranschlagte Vertragssumme,
c) die vereinbarte oder veranschlagte Frist fiir die Beendigung der Arbeit.
2) Die Preispriifung der vom Festungspionierstab 31, der Organisation Todt (0 T) und
dem Leiter des Bauwesens im Bereiche des Generals der Luftwaffe in Diinemark
im Rahmen des Festungsprogramms erteilten Auftriige sowie derjenigen Auftriige,
die von den bauvergebenden Dienststellen der Wermacht besonders bezeichnet
werden, findet erst nach Beendigung den jeweiligen Arbeiten statt. Der Unternehmer ist verpflichtet, spa.testens einen Monat nach Eingang der letzten Abschlagzahlung vor der ,Schlusszahlung eine auf Grund der Geschiiftsbiicher aufgestellte
und von einem autorisierten Buchpriifer bescheinigte Erfolgsrechnung iiber die ausgefiihrten Arbeiten der diinischen Preispriifung zwecks Ermittlung des Nettogewinns einzureichen. Ein hierbei sich etwa ergebender ti'bergewinn ist auf Verlangen
des Beauftragten des Aussenministeriums in Industrisachen bei Danmarks Nationalbank zugunsten der deutschen Wehrmacht einzuzahlen.
Der Unternehmer ist verpflichtet, die vorerwiihnte Erfolgsrechnung vor Einreichnung an die diinitiche Preispriifung beim Auftraggeber, bezw. bei der zustiindigen Baupriifstelle ist:
a) Fiir Bauten der O T, bzw. des Sonderbaustabes der Luftwaffe: der Festungspionerstab 31, Aarhus;
b) fiir Bauten des Heeres, der Marine und der Luftwaffe, also aller W ehrmachtteile: der W ehrmachtsintendant Diinemark, Sachgebiet VII.
Unmittelbar nach Beendigung der Arbeit wird der deutsche Auftraggeber den
Beauftragten des Aussenministeriums in Industriesachen davon benachrichtigen,
damit die Preispriifung durchgefiihrt werden kann.
In Fallen, in denen die Arbeit binnen 6 Monaten nach Arbeitsanfang nicht beendet ist, wird der deutsche Auftraggeber veranlassen, dass der Unternehmer spa.testens 7 Monate nach Arbeitsanfang dem Beauftragten des Aussenministeriums in
Industriesachen eine vorliiufige Erfolgsrechnung zur Priifung vorlegt. Auch diese
vorliiufige Erfolgsrechnung muss vom Unternehmer vor Einreichung an die diinische Preispriifung der zustandigen deutschen Baupriifstelle vorgelegt werden. Der ,
Unternehmer ist verpflichtet, einen voraussichtlichen tibergewinn auf ein Sperrkonto
bei Danmarks Nationalbank einzuzahlen, bis die endgiiltige Preispriifung stattfinden kann.
Demgemiiss werden die bauvergebenden Dienststellen die Aufnahme folgender
Bestimmungen in die Vertriige veranlassen:
"Der Unternehmer ist verpflichtet, spa.testens einen Monat nach Eingang der
letzten Abschlagszahlung vor der Schlusszahlung eine auf Grund der Geschiiftsbiicher aufgestellte und von einem autorisierten Buchpriifer bescheinigte Erfolgsrechnung iiber die ausgefiihrten Arbeiten der diinischen Preispriifung (Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager) zwecks Ermittlung des Nettogewinns einzureichen. Ein hierbei sich etwa ergebender ti'bergewinn ist auf Verlangen des
Beauftragten des Aussenministeriums in Industriesachen bei Danmarks Nationalbank zugunsten der deutschen Wehrmacht einzuzahlen."
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,,Der Unternehmer ist verpflichtet, die vorerwahnte Erf1Jlgsrechnung vor Einreichung an die diinische Preispriifung dem Auftraggeber, bezw. der zustandigen
Baupriifstelle zur sichtnahme vorzulegen."
"In Fallen, in denen die Arbeit binnen 6 Monaten nach Arbeitsanfang nicht
beendet ist, hat der Unternehmer splitesten 7 Monate nach Arbeitsanfang dem Beauftragten der Aussenministeriums in Industriesachen eine vorliiufige Erfolgsrechnung zur Priifung vorzulegen. Auch diese vorlliufige Erfolgsrechnung muss
vom Unternehmer vor Einreichung an die diinische Preispriifung dem Auftraggeber,
bezw. der zustiindigen Baupriifstelle zur Einsichtnahme vorgelegt werden. Der Unternehmer ist verpflichtet, einen voraussichtlichen 'tlbergewinn auf ein Sperrkonto
bei Danmarks Nationalbank einzuzahlen, bis die endgiiltige Preispriifung stattfinden kann."
Ich bitte, mir das Einverstiindnis der Zentraladministration zu dieser Vereinbarung zu bestiitigen.
(gez.): W. Best.
Foreløbige lønstatistiske Oplysninger fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industri-Bilag 5.
sager vedrørende Værnemagts-Entreprenørarbejder. Februar-Marts 1944.
1. Siden Slutningen af Januar d. A. er der ugentlig indhentet lønstatistiske Oplysninger fra de med Værnemagtsarbejder beskæftigede Entreprenører. Der er for de
første 4 Ugers Vedkommende indsendt Oplysninger vedrørende ca. 16.000 Arbejdere,
hvoraf ca. 14.000 Jord- og Betonarbejdere og andre ufaglærte, medens der i de senere
Uger er sendt Rapporter vedrørende ca. 25.000 Arbejdere. De tyske Firmaer har imidlertid hidtil nægtet at indsende Oplysninger, ligesom Materialet fra en Del af de uorganiserede Firmaer er mangelfuldt. Der forekommer endvidere en Del Fejl og Unøjagtigheder samt Misforstaaelser ved Skemaernes Udfyldning, hvorfor de efterfølgende, foreløbige Gennemsnitstal, der kun omfatter en kort Periode, maa tages med
et vist Forbehold, ligesom det maa erindres, at de danske og tyske Firmaer, der ikke
har indsendt Oplysninger, maa formodes at yde højere Lønninger end de Entreprenører, der har indsendt Rapporter.
2. En Opgørelse over de opnaaede Akkordtimefortjenester i de første 7 Uger
(26. 1.-14. 3. 44), for hvilke der foreligger lØnstatistiske Oplysninger, viser fØlgende
Gennemsnitsfortjenester inkl. Dyrtidstillæg, idet der til Sammenligning er anført i
sidste Kolonne den senest foreliggende LØnstatistiks tilsvarende Tal (Juli Kvartal
1943), hvori ogsaa indgaar Værnemagtsarbejde udført af organiserede Firmaer:

Jernbindere
Jord- og Betonarbejdere
Tømrere
Murere
Malere

0 rganlserede
Firmaer

Uorganiserede
Firmaer

Kr. 4,81
3,35
" 4,49
" 3,38
" 3,83

Kr. 3,47
3,52
" 3,95
" 3,91
" 4,53

"

(Kr. 2,89)
(
(
(

"

"
"
,,

2,97)
2,50)
2,28)

En Opgørelse over den gennemsnitlige Ugeudbetaling (inkl. Overtidsbetaling m. rn.) i de første 4 Uger (26. 1.-22. 2. 44), for hvilke der foreligger Oplysninger,
viser fØlgende Gennemsnit. (Til Sammenligning er i sidste Kolonne angivet den senest
foreliggende LØnstatistiks tilsvarende Tal beregnet for en 48 Tiniers Arbejdsuge, d. v. s.
48 X "Tilsammen"-Timefortjenesten):
3.

Jernbindere
Jord- og Betonarbejdere
Tømrere
Murere

Organiserede
Firmaer

Uorganiserede
Firmaer

ca. Kr. 170
,,
125
,, " 175
,, " 170

ca. Kr. 190
135
",, ",, 200
,, 170

"

"

(ca. Kr. 101)
(
(

,,
"

,,
"

116)
107)
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Bilag 6. Lønstatistiske Oplysninger fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager vedrørende Værnemagts-Entreprenørarbejder i Finansaaret 1944-45.
1. Den i Slutningen af Januar 1944 paabegyndte ugentlige Indhentning af Oplysninger om Lønforholdene ved Værnemagts-Entreprenørarbejderne fortsatte indtil Besættelsens Ophør.
Der er for Finansaarets Vedkommende gennemsnitlig indsendt Oplysninger om ca.
11.000 Arbejdere, hvoraf ca. 9.000 Jord- og Betonarbejdere og andre ufaglærte. Arbejderantallet, om hvilket lønstatistiske Oplysninger foreligger, kulminerede i Sommermaanederne i 1944 med ca. 20.000 Arbejdere, hvoraf ca. 17.000 Jord- og Betonarbejdere
og andre ufaglærte. Disse Antal ligger dog væsentlig lavere end de faktiske Arbejderantal, idet bl. a. de tyske Firmaer fortsat har nægtet at indsende Oplysninger.
Der er stadig fremkommet en Del Fejl og Unøjagtigheder samt Misforstaaelser ved
Skemaernes Udfyldning, og endelig har Materialet fra en Del af de uorganiserede Firmaer været mangelfuldt. Paa Grund af Materialets ret betydelige Omfang kan de beregnede Gennemsnitstal imidlertid anses for fuldt repræsentative for Lønforholdene
inden for Værnemagts-Entreprenørarbejdet, men det maa dog erindres, at de tyske og
visse uorganiserede danske Firmaer, der ikke har indsendt Oplysninger, i et vist Omfang maa formodes at have ydet højere Lønninger end de Entreprenører, der har indsendt Rapporter.

2. En OpgØrelse over de opnaaede Akkordtimefortjenester i Finansaaret 1944/45
viser fØlgende Gennemsnitsfortjenester inkl. Dyrtidstillæg. (Til Sammenligning er i
sidste Kolonne anført den almindelige Lpnstatistiks tilsvarende Tal for Aaret 1944,
hvori dog ogsaa indgaar Værnemagtsarbejde udført af organiserede Firmaer):

Jernbindere
Murarbejdsmænd
Andre Arbejdsmænd
Ufaglærte, ialt

Tømrere
Murere
Malere
Smede
Faglærte ialt

Organiserede
Firmaer

Uorganiserede
Firmaer

Samtlige

Kr. 4,95
3,28
" 3,24

Kr. 4,52
3,56
" 3,29

Kr. 4,81
3,41
" 3,26

"
3,45
"

"
3,50
"

Organiserede
Firmaer

Uorganiserede
Firmaer

Kr. 4,74
3,86
" 4,43
" 4,22

Kr. 4,06

"
,,

4,43

"

"

"

"

3,85
3,98
3,54
3,99

Firmaer

"
3,48
"
Samtlige
Firmaer

Kr. 4,38
3,86
" 4,18
",, 3,77

,,

4,20

Arbe.idsglverforenlngens LØnstatlatlk
Aaret 1944

(Kr. 2,39)
" 2,68)

(

(

" 2,93)

Arbejdaglverforenlngens LØnstatlstik
Aaret 1944

(Kr. 3,35)
" 2,81)
( " 2,28)
( " 2,46)

(

(

"

2,88)

3. En OpgØrelse over den gennemsnitlige Ugeudbetaling (inkl. Overtidsbetaling
m. m.) viser fØlgende Gennemsnit. (Til Sammenligning er i sidste Kolonne angivet den
almindelige Lønstatistiks tilsvarende Tal for Aaret 1944 beregnet for en 48 Timers
Arbejdsuge, d v. s. 48 X "Tilsammen"-Timefortjenesten):
Organiserede
Firmaer

Jord- og Betonarbejdere
Jernbindere
Murarbejdsmænd
Andre Arbejdsmænd
Ufaglærte

Uorganiserede
Firmaer

Samtlige
Firmaer

Arbejdsgiverforenlngens LØnstatlatlk
Aaret 1944

ca.

ca.

ca.

ca.

Kr. 164
265
",, 198
,, 159

Kr. 179
,, 325
175
" 160

Kr. 171
280
" 187
" 159

(Kr. 112)
(
(

,,

"

101)
100)

164

175

169

(

,,

110)

"

"
"

"

"

V ÆRNEMAGTS-ENTREPRENØRARBEJDER M. M.

Tømrere
Murere
Malere
Elektrikere
Smede
Faglærte, ialt

Kr. 260
226
" 198
" 206
" 196

"
"

239

Kr. 230 •
215
" 175
245

Kr. 246
222
" 188
" 206
" 215

229

235

"

"
"

"
"
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(Kr. 124)
( " 115)
( " 104)
( " 102)
( " 108)
(

"

114)

Supplerende Bemærkninger fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager af Bilag 7.
4.-9.-1941 til Handelsministeriets Bekendtgørelse 19.-8.-1941 vedrørende Entreprenøreller Byggearbejder i Udlandet.
Under Henvisning til ovennævnte Bekendtgørelse henledes Opmærksomheden
paa følgende:
1. ,,Arbejdets Art og Omfang" (§ 2, Pkt. b) maa oplyses ved Indsendelse af
Genpart af Tilbud eller Kontraktudkast.
2. Hvis "den samlede Entreprisesum" (§ 2, Pkt. c) ikke er udtrykkelig nævnt
i Tilbudet eller Kontraktudkastet, f. Eks. fordi Arbejdets . Omfang ikke er
endelig fastlagt, maa Summen foreløbig opgives efter bedste Skøn og nærmere Oplysning herom indsendes, naar dette er muligt. Den nøjagtige Sum
maa være opgivet, inden de sidste 10 % af det Beløb, der tillades overført
over Clearing, kan udbetales.
9. Det maa oplyses, paa hvilket Grundlag Entreprisesummen er fastlagt, f. Eks.
ved Enhedspriser eller ved Opdeling i en Række Hovedposter (ligesom en
Fordeling af de kalkulerede Udgifter til Materialer, Arbejdsløn og Omkostninger samt Fortjeneste og eventuelle Risikotillæg m. m. saavidt muligt
skal foretages.
Det ønskes angivet, efter hvilke Løntariffer Arbejderne vil blive aflønnet.
Endelig ønskes Arbejdets Varighed og det beskæftigede Antal Arbejdere anslaaet.
4. Angaaende "den Del (af Entreprisesummen), der ønskes overført over dansktysk Clearing" (§ 2, Punkt c), vil der foruden en begrænset Nettofortjeneste kunne regnes med Tilladelse til at overføre Beløb, der kan godtgøres at være medgaaet her i Landet til følgende Udgiftsposter:
a) Rejseudgifter for Personel og Arbejdsledelse,
b) Forsendelsesomkostninger for Materiel, naar saadant undtagelsesvis tillades medtaget,
c) Eventuel Leje af Materiel eller Godtgørelse for Brug af eget Materiel,
d) Andel i Forsikringsudgifter her i Landet, samt
e) Andel i Administrationsudgifter her i Landet.
5. Der vil i Almindelighed ikke kunne gives Tilladelse til, at Firmaerne og
deres Personel medbringer Værktøj, Redskaber og Bygningsmaskiner til
midlertidig Brug paa den paagældende Arbejdsplads."

Kapitel 2B.
Øvrige Værnemagtsarbejder {B-Leverancer).
Leverancer af Varer eller Udførsel af Haandværks-, Industri- eller Entreprenørarbejder m. v. for den tyske Værnemagt her i Landet, forsaavidt Leverancerne
omfattede Jern, Staal eller Metaller paa over 50 kg eller Kautsjuk, behandledes af
Direktoratet for Vareforsyning i Henhold til Reglerne i Bekendtgørelse af 4. November
1940 (jfr. Bekendtgørelse af 11. December 1940). Disse Leverancer betegnedes som
B-Sager paa Grund af deres Optagelse i den af "Riistungsstab" udstedte B-Liste.
Andragendet fra Leverandøren indsendtes til vedkommende Hovederhvervsorganisation ledsaget af Dokumentation for tysk Anvisning af Materialekompensation. Andragenderne forelagdes for Direktoratet for Vareforsyning, der undersøgte alle Leverancens Enkeltheder og Leverandørens Materialeoverslag, samt kontrollerede Kompensationens Tilstrækkelighed. Herefter udstedte Direktoratet eventuel Godkendelse i Form
af en Skrivelse til vedkommende Hovederhvervsorganisation indeholdende Angivelse
af Formerne og Fristerne for Kompensationens Opfyldelse og af Betalingsbetingelserne
(pr. Check paa "Værnemagtskontoen" i Danmarks Nationalbank). Samtidig toges
Forbehold om eventuel Prøvelse af de beregnede Prisers Overensstemmelse med den
gældende Prislovgivning, og det paalagdes Leverandøren paa Anfordring at tilstille
Nationalbanken Kopier af de paagældende Regningsfakturaer. Prisforbeholdet formuleredes i den senere Periode af Krigen i Reglen som fØlger: ,,Nærværende Skrivelse
kan ikke paaberaabes som endelig Godkendelse af den beregnede Pris og Nettoavance,
idet man forbeholder sig at lade foretage en Prøvelse af sammes Overensstemmelse
med gældende Prisbestemmelser".
De Jernanvisninger, der udstedtes som Kompensation fra tysk Side, anvendtes til
Indkøb i Tyskland gennem Fælleskontoret for Jern og Metal. Paa Grund af de efterhaanden lange Leveringstider paa Jern fra Tyskland, maatte man fra dansk Side affinde sig med, at Kompensationen for Jern som Regel blev en Efterkompensation. For
visse Arter af Jernvarer, Søm, Traad, Staalrør, Kuglelejer m. v. - blev der dog, efterhaanden som særlig Mangel paa disse Varer indtraadte, gennemført forskudsvis Kompensation, forinden Produktionen tillades paabegyndt. Dette tvang Værnemagten til at
oprette Beredskabslagre af de omhandlede Varer her i Landet, hvorpaa der kunde
trækkes.
Hvad Metalkompensationen angaar, gennemførtes i det store og hele Kravet om,
at Varen skulde leveres forskudsvis fra de her i Landet oprettede tyske Beredskabslagre.
Imod Optagelse i B-Listen af Leverancer af allerede fremstillede, evt. brugte,
Effekter (Maskiner, Dampkedler o. lign.) protesterede de danske Myndigheder, bl.a.
fordi der paa dette Omraade kunde arrangeres mere eller mindre ukontrollabel Fortjeneste for Mellemmænd. I en Række Tilfælde gennemtvang "Riistungsstab" dog disse
saakaldte "Kaufauftriige".
H.M.s Bekendtgørelse af 4. November 1940 indeholdt ingen Prisforskrifter, og
Prislovens Bestemmelser og Maksimalprisordningen forudsattes følgelig principielt at
være gældende for B-Leverancerne.
I Almindelighed har de udelukkende i Direktoratet for Vareforsyning behandlede
B-Leverancer ikke været underkastet efterfølgende Priskontrol.
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Ministerielle Bekendtgørelser og Cirkulærer fra Industriraadet er gengivet i
Haandbogens Afsnit A.

I. DANSK-TY SKE FORHANDLINGER OM KONTROLBESTEMMELSER VED SALG TIL VÆRNEMAGTEN
Kort Tid efter Besættelsen blev Spørgsmaalet om den tyske Værnemagts Indkøb
her i Landet taget op til Drøftelse mellem Udenrigsministeriet og vedkommende tyske
Instanser. Der blev fra tysk Side givet Tilsagn om, at de herværende tyske Troppeafdelinger principielt vilde skaffe sig deres Forsyninger fra Tyskland med Undtagelse
af Smør, Mælk, Kød, Flæsk, Ost og Æg, som skulde kunne købes her i Landet, dog
saaledes at Købene blev afskrevet paa Kontingenterne for Eksporten af disse Varer
til Tyskland.
Ved en Armebefaling (Bilag 1) fra den Øverstkommanderende for de tyske Tropper
i Danmark blev disse Retningslinier indskærpet de herværende Troppeafdelinger; da
de tyske militære Myndigheder nægtede Tilslutning til Armebefalingens Offentliggørelse, gjorde de danske Erhvervsorganisationer ved et Cirkulære af 14. Maj 1940
(se Afsnit A, S. 11) deres Medlemmer bekendt med denne. Det blev derhos forbudt de
enkelte Soldater at købe rationerede Varer og iøvrigt at foretage "Hamstringskøb",
hvorved forstodes Indkøb, der ikke tjente til Dækning af øjeblikkelige personlige Behov.
Da betydelige Indkøb alligevel fandt Sted, fremsattes paany Krav om Bestemmelsernes Offentliggørelse, navnlig af Hensyn til de Handlende, der ikke var Medlemmer
af nogen Organisation, og som derfor ikke var bekendt med den trufne Ordning. Efter
Forhandlinger med de tyske militære Myndigheder kunde Handelsministeriet den
14. November 1940 til samtlige Landets Handlende og andre Næringsdrivende udsende et Cirkulære1 ), hvori der redegjordes for Ordningen.
1) Se Afsnit A, S. 21.
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Den tilvejebragte Ordning var dog utilfredsstillende, da den ikke gav Mulighed
for at skride ind i Tilfælde af Overtrædelser. Efter nye Forhandlinger opnaaedes da
de tyske Myndigheders Samtykke til den Ordning, der førtes ud i Livet ved Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 (se Afsnit A S. 23). Bortset
fra de Varegrupper, for hvilke særlige Regler gjaldt, krævedes efter Bekendtgørelsens
§ 2, Stk. 1 c Udenrigsministeriets skriftlige Tilladelse til Salg til Værnemagten, medmindre det drejede sig om enkeltstaaende Tilfælde, hvor Vederlaget ikke overstiger
200 Kr. Nyordningens væsentlige Betydning laa dog deri, at Overtrædelser af disse
Forskrifter kunde straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, hvorhos ulovligt indvundet Fortjeneste kunde konfiskeres.
Straks efter Bekendtgørelsens Ikrafttræden modtog Udenrigsministeriet et meget
stort Antal Ansøgninger om Tilladelse til Salg til Værnemagten. Sagerne behandledes
i Begyndelsen af Udenrigsministeriets politisk-juridiske Afdeling, men i Foraaret 1941
blev det nødvendigt at henlægge dem til et særligt Kontor for ekstraordinære Sager
under den økonomisk-politiske Afdeling I. (Udenrigsministeriets Kontor for særlige
Handelssager).
Indtil medio 1942 vedrørte Udenrigsministeriets Overvejelser og Drøftelser ang.
principielle Spørgsmaal særlig Mangelvaresynspunkter og Spørgsmaal om Begrænsning
af Statsfinansieringen.
Da det omkring dette Tidspunkt blev aabenbart, at man ikke fra de øverste tyske
Myndigheder i Danmark kunde forvente givne Tilsagn eller gældende Aftaler om Begrænsning af Værnemagtens Indkøb i Danmark overholdt, og da der samtidig viste
sig en stigende Tendens hos nyankomne Troppeafdelinger til at disponere imod saadanne Aftaler, blev Udenrigsministeriets Forhandlinger med de tyske Myndigheder
stadig vanskeligere; særlig i Jylland viste de illegale Salg til Tyskerne Tendens til
Stigning, og Udenrigsministeriet maatte stadig foretage Henvendelser til de tyske Myndigheder om Ophør med de illegale Opkøb. Under disse Omstændigheder maatte man
lægge V ægt paa ved Behandlingen af Andragender om Salgstilladelser til den tyske
Værnemagt ikke at meddele Afslag i saa stort Omfang, at Værnemagten som Udvej
kun havde Køb udenom de foreskrevne Ordninger.
Umiddelbart efter Fremkomsten af den tyske Øverstkommanderendes Forordning
af 4. September 19431 ) vedrørende Leverancer til og Arbejder for den tyske Værnemagt, der skete uden forudgaaende Drøftelser med de danske Myndigheder, optog
Kontoret Forhandlinger med de tyske Myndigheder om Udsendelse af en Vejledning
med Hensyn til den nærmere Forstaaelse af de enkelte Bestemmelser i Forordningen.
Det fremhævedes særligt, at naar det i den tyske Forordning kræves, at de af Værnemagten placerede Ordrer "uden Opsættelse" skal effektueres, bet.Ød dette "uden Opsættelse efter Modtagelsen af de danske Myndigheders Tilladelse".
Gennem Vejledningen fjernedes i det store og hele den af Forordningen affødte
Usikkerhed hos de danske Firmaer, og kun i et forholdsvis ringe Antal Tilfælde skete
det, at Firmaer leverede uden Tilladelse i den Tro, at de danske Bestemmelser var sat
ud af Kraft, og at man ikke kunde modsætte sig Effektueringen af nogen Værnemagtsleverance.
Ordningens præventive Virkning illustreredes ved, at den tyske Værnemagtsintendant overfor Kontoret udtalte, at det stadig blev vanskeligere at formaa Værnemagtsleverandørerne til at indhente Salgstilladelse hos Udenrigsministeriet, da de paagældende var bange for at faa deres Navne i Udenrigsministeriets og N.ationalbankens
Registre.
Den 27. Maj 1944 lod man "fra officiel tysk Side" offentliggøre en Nyudformning
af ,,Forordningerne om Beslaglæggelse samt Leveringer og Ydelser til den tyske Værnemagt,". Nogen Realitetsændring af den af den tyske Øverstbefalende over de tyske
Tropper i Danmark udstedte Forordning af 4. September 1943 medførte denne nye
Forordning imidlertid ikke, jfr. den i Bilag 2 foretagne Sammenligning mellem den
tidligere og den nye Tekst.
l) Se Afsnit A, S. lOi- 09 .
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II. RETNINGS LINIER VE D M E D DE LE L SE N AF
SALGSTILLADELSER
Paa Basis af Oplysninge'r indhentet fra Fagmyndighederne udarbejdede Kontoret
den som Bilag 3 gengivne Liste over Mangelvarer. Der blev kun ganske undtagelsesvis tilladt Salg af disse Varer. Desuden meddeltes Afslag paa alle Ansøgninger om
Tilladelse til Salg af luksusbetonede Varer; særlig med Henyn til Møbler, Service og
andet Inventar var det nødvendigt at paase, at Værnemagtens Indkøb begrænsedes til
billige Masseproduktionsvarer.
Indenfor en Række specielle Omraader var der truffet Særordning er:
Træ. Ved Forhandling opnaaedes i Begyndelsen af 1941 fra tysk Side Tilsagn
om Restitution in natura af de af den tyske Værnemagt forbrugte Træmængder.
Med Henblik paa den fremtidige Kontrol med og Opgørelse af Træleverancer
over 5 m 3 indførtes fra den 15. Februar 1941 et særligt Kontrolsystem, den saakaldte
Vandrekort-Ordning. (Se Rigsadvokatens Cirkulære af 10. April 1942 til Statsadvokaterne, Politidirektøren i København og samtlige Politimestre ang. Fremgangsmaaden
ved Salg af Træ til den tyske Værnemagt, jfr. Bilag 4 med Underbilag 1-3.

Malervan-er. Efter Forhandling i September-Oktober 1941 mellem Brancheforeningen for Lak- og Farveindustri, Industriraadet, Direktoratet for Vareforsyning,
Udenrigsministeriet og vedkommende tyske Myndigheder blev der truffet visse Aftaler om Tilførslen af tyske Raavarer til Lak- og Farveindustrien.
Som et Led i Aftalerne bestemtes det, at "den tyske Værnemagts Behov og de her
til Landet overførte tyske Ordrer indtil videre skulde dækkes med indtil 20 % af den
danske Lak- og Farveproduktion". Gennemførelsen af disse Aftaler var overladt
Brancheforeningen under Kontrol af Direktoratet for Vareforsyning. Alle Andragender om Salg af Malervarer indsendtes derfor til Udenrigsministeriet gennem
Brancheforeningen, der havde forpligtet sig til at gøre alle Sager til Genstand for en
uvildig, saglig Bedømmelse ikke blot af Varens Hensigtsmæssighed til Anvendelsesformaalet, men ogsaa af de betingede Priser og de forsyningsmæssige Hensyn, der
maatte gØre sig gældende, hvor der i Leverancerne indgik Mangelvarer. Af Hensyn
til Kontrollen med Raavareforbruget passerede Ansøgningerne tillige Direktoratet for
Vareforsyning.
Fra tysk Side var der givet Tilsagn om at fØlge de i Tyskland gældende Regler
for Anvendelse af Malervarer, som var strengere end de tilsvarende danske (Handelsministeriets Bekendtgørelse af 1. November 1941), hvorfor Wehrwirtschaftsstab Diinemark i Lighed med, hvad der var Tilfældet under V andrekort-Ordningen for Træ,
var indskudt bom kontrollerende Mellemled, saaledes at den tyske Ordregiver maatte
indhente Ordrebekræftelse hos W ehrwirtschaftsstab Danemark, som inden Godkendelsen
forhandlede med Brancheforeningen.
Frugt og Grpntsager. Indtil Februar 1941 udstedtes Salgstilladelser for Frugt og
Grøntsager ud fra almindeligt Skøn over, hvilke Varer det danske Forbrug bedst kunde
undvære. I September-Oktober 1941 indledede man Forhandlinger med de tyske Myndigheder om en Nyordning af Salget. Der gennemførtes en betydelig Reduktion og
det aftaltes, at Salgstilladelser kun skulde udstedes til de af Værnemagten udpegede
Leverandører.

Øl og Mineralvand. Umiddelbart efter at Bekendtgørelsen af 11. December 1940
var traadt i Kraft, modtog Udenrigsministeriet fra Øl- og Mineralvandsindustriens
Organisationer Anmodning om, at der med Hensyn til Salg af Øl og Mineralvand til
Værnemagtens Kantiner maatte blive meddelt Dispensation fra Bestemmelsen om Indhentelse af forudgaaende Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde.
Det var i sig selv noget tvivlsomt, om Tilladelse til Salg til Værnemagtens Kantiner var fornøden, og da der paa det daværende Tidspunkt ikke herskede nogen
Knaphed paa de paagældende Produkter, meddelte Udenrigsministeriet den 19. Decem-
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ber 1940 den Ønskede generelle Tilladelse til Salg af Øl og Mineralvand til Værnemagtens Kantiner.
Den paa Grund af Nedskæringen af Bryggeriindustriens Korntildelig senere indtraadte Knaphed paa Øl gjorde det imidlertid nØdvenq.igt gennem Bryggerierne at
rationere Salget.
Fisk. Salget til Værnemagten af frisk Fisk blev af praktiske Grunde og under
Hensyn til Landets rigelige Forsyninger af denne Vare frigivet ved en generel Tilladelse af 19. December 1940. Til Salg af røget eller paa anden Maade forarbejdet
Fisk udkrævedes derimod Tilladelse paa sædvanlig Maade.

Hornkvæg og Heste. Andragender om Tilladelse til Salg til Værnemagten af
levende Dyr blev som Hovedregel ikke imødekommet. Paa indtrængende tysk Krav
maatte man dog gØre en Undtagelse med Hensyn til Salg af Heste og Hornkvæg til
de af Værnemagten ved dennes Flyvepladser o. lign. oprettede LandHrug, der iØvrigt
vedrørende Afsætning af deres Produktion, Afleveringspligt o. s. v. var underkastet
de samme Betingelser som danske Bedrifter.
Salgene maatte kun ske til "Platzlandwh-t Finzelberg, Aalborg-West".
Skibsproviant. Det viste sig, at Toldmyndighederne havde ringe eller ingen Adgang
til Kontrol med Leverancerne til Skibene og Marinedepoterne. Samtidig oplystes det
af Danmarks Nationalbank, at de danske Skibshandlere modtog betydelige Beløb i
Checks paa Værnemagtskontoen, og at der var Grund til at formode, at der desuden
fandt betydelige Salg Sted mod kontant Betaling.
Efter længere Tids Forhandlinger naaede man omsider i Maj Maaned 1941 frem
til en Ordning, der gik ud paa følgende:
Til tyske Marineskibe og Skibe, der førte tysk Rigstjenesteflag maatte der af
Skibsproviant kun sælges Smør, Køtl, Flæsk, Mælk, Æg og Ost samt Frugt, Grøntsager og frisk Fisk.
Salget skulde for Landbrugseksportartiklernes Vedkommende finde Sted gennem
de paagældende Eksportudvalg i Overensstemmelse med de af Landbrugsministeriet
herom fastsatte Forskrifter. Frugt og Grøntsager kunde sælges med Udenrigsministeriets Tilladelse, der indhentedes paa sædvanlig Maade. Til Salg af frisk Fisk var
Tilladelse ufornøden, se ovenfor.
Alle Salg skulde ske til en af de tyske Forplejningsafdelinger. Det var de Handlende forbudt at falbyde Varer direkte til Skibene.
Al anden Skibsproviantering kunde kun sælges undtagelsesvis og efter særlig
Aftale. I Henhold til saadanne Aftaler blev der meddelt Tilladelser til begrænsede
Leverancer af Øl, Mineralvand, Spiritus, Fiskekonserves og kondenseret Mælk.
Dispensationer for Leverancer til visse Byggearbejder. Den 27.-10.-1942 fremsatte
Repræsentanter for Riistungsstab Dånemark og den Befuldmægtigede paa General
v. Hannekens Vegne overfor de danske Myndigheder Krav om, at der, forsaavidt angik
Levering af Materialer til visse Værnemagtsarbejder, gaves Dispensation fra de gældende Regler om Salg til Værnemagten, da Værnemagten ellers maatte foretage de
fornødne Beslaglæggelser. Da Beslaglæggelser maatte formodes at faa et større Omfang end Leverancer ifølge Dispensationer, gik man ind paa til en Række (ca. 125)
fra tysk Side udpegetlede Firmaer at udstede staaende Tilladelser til uden i hvert
enkelt Tilfælde at indhente forudgaaende Tilladelse og Kompensationstilsagn at levere
Materialer til Byggearbejder. I Tilladelserne, hvoraf de fleste udstedtes den 10Jll.
November 1942, opstilledes det som Betingelse:
1) at de tyske Ordregivere til Videregivelse til Udenrigsministeriet for hver Leverance
udstedte en "Auftragsbestii.tigung" eller "Bescheinigung" med skønsmæssig Angivelse af Materialernes Art og Kvantum,
2) at Firmaerne til Brug ved den senere Gennemførelse af Kompensationen maanedlig
til Udenrigsministeriet og Ordregiveren specificerede de i Henhold til hver "Auftragsbestii.tigung" faktisk leverede Materialer, samt
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3) at Firmaerne paa sædvanlig Maade kun modtog Betaling i Check og indsendte
Regningskopier til Danmarks Nationalbank med Henblik paa Materiale- og Priskontrol.
Det var Kontorets Erfaring, at disse Betingelser i mange Tilfælde forblev uopfyldte.

Kantineleverancerne. Da det konstateredes, at en stor Del af Kantinernes Forbrug dækkedes ved illegale Indkøb til exorbitant høje Priser, blev der i Oktober 1943
optaget Forhandlinger med den tyske Værnemagts-Intendantur om Gennemførelsen af
en Centralisering af Kantineindkøbene og Fjernelse af de danske Kantineværter, der
udnyttede deres Virksomhed til illegal Handel. Forhandlingerne resulterede i, at Intendanturen erklærede at ville afskedige de paagældende Kantineværter samt at centralisere Indkøbene til samtlige Kantiner.
Det viste sig dog hurtigt, at man fra tysk Side ikke kunde etablere den fornødne
Centralorganisation. Værnemagts-Intendanturen paalagde imidlertid Kantinebestyrerne
ikke at foretage Indkøb hos Sælgere, der ikke var i Besiddelse af de fornødne Salgstilladelser.
For at muliggøre en dansk Kontrol med Leverancerne, blev der paalagt Kantinebestyrerne Pligt til kun at betale Leverancerne i Check.
Værnemagtshjem. I Februar 1944 meddelte den tyske Værnemagtsintendant Udenrigsministeriet, at man havde i Sinde i forskellige større danske Byer at oprette
saakaldte Værnemagtshjem, der vilde blive drevet som almindelige Restauranter.
Medens Betalingen for Leverancer af Kød og Pølser, Flæsk, Mælk, Æg og Ost
til Værnemagtshjemmene skulde ske i Check til Landbrugsministeriets respektive Udvalg, skulde Betaling af de øvrige Leverancer ske i Checks paa de forskellige Værnemagtshjems Banker, om hvilke Danmarks Nationalbank med Henblik paa Kontrollen
underrettedes.
III. PRISKONTROL
Under de fra Tid til anden stedfundne Drøftelser om Spørgsmaalet var Udenrigsministeriet og Handelsministeriet enige om, at Handel med Værnemagten var underkastet dansk Prislovgivning, og at Priskontrolraadet kunde gøre de opnaaede Priser
til Genstand for Prøvelse. Raadets Undersøgelser foretoges dog først, efter at Leverancerne havde fundet Sted og det er formentlig tvivlsomt, om der i de fra Udenrigsministeriet opnaaede Salgstilladelser, hvori Priserne var angivet, laa en Godkendelse af disse, (se den i Bilag 6 gengivne Tekst af den indtil 1. April 1942 anvendte
Tilladelsesformular). Det maatte allerede af denne Grund være magtpaaliggende, at
det ved Udstedelsen af Salgstilladelser paasaas, at Priserne ikke oversteg de paa det
indenlandske Marked gældende.
Fra 1. April 1942 indføjede man i Tilladelsesformularen et Forbehold med Hensyn
til en efterfølgende Prøvelse af Priserne, se Bilag 7.
Da Udenrigsministeriet og Handelsministeriet derhos var af den Opfattelse, at
det af Hensyn til Arbejdets forsvarlige Udførelse var nødvendigt, at der ogsaa skete
en vis Forkontrol, blev der stillet en Priskontrollør til Kontorets Raadighed, der begyndte sit Arbejde i Udenrigsministeriet medio Februar 1942.
Andragender om Tilladelse til Salg til Værnemagten faldt i to Grupper, 1) egentlige
Varesalg og 2) Anvendelse af Materialer ved Udførelse af Byggearbejder og andre
Entrepriser. Medens man for førstnævnte Gruppes Vedkommende fastsatte en Salgspris med en passende Avance til Sælgeren, indregnede man for sidstnævnte Gruppe
ikke nogen Avance, men søgte Bygmesterens eller Entreprenørens Indkøbspris fastslaaet, idet saavel hans Omkostninger til Transport o. 1. som hans Avance sammen
med det udførte Arbejde kom til Bedømmelse hos Udenrigsministeriets Kommitterede
Industrisager jfr. Handelsministeriets Bkg. af 23.-~2.-1941.1)
1) Se Afsnit A, S. 49.
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Udenrigsministeriets Priskontrol var ikke ved Lov eller Bekendtgørelse udstyret
med nogen Ret til at nedsætte de Priser, hvortil Varer og Materialer leveredes til
den tyske Værnemagt. I de relativt faa Tilfælde, hvor der forelaa Overtrædelse af de
i Henhold til Prislovens § 13 fastsatte Maksimalpriser, kunde man ved Henvisning til
Prisloven forlange Prisen nedsat. Endvidere havde man i de Tilfælde, hvor Avancen
i 1939 kunde fastslaas, nogen Støtte i Bestemmelserne i Prislovens § 8 om Begrænsning af saavel den relative som den absolutte Avance. Ligeledes var Bestemmelserne
om Kædehandel i den af Handelsministeriet i Medfør af Prisloven udstedte Bekendtgørelse af 11.-6.-1940 om Varesalg ikke uden Betydning. Men hovedsagelig beroede Priskontrolafdelingens Muligheder for at reducere de Priser, Leverandørerne havde aftalt
med deres tyske Forretningsforbindelser, paa den Omstændighed, at der til Leverancernes Gennemførelse krævedes Tilladelse fra Udenrigsministeriet, jfr. Handelsministeriets
Bekendtgørelse af 11. December 1940, hvilken Tilladelse indenfor visse Grænser kunde
nægtes, saaledes at den tyske Værnemagt maatte søge Ordren placeret andetsteds.
Skønt Priserne ikke kunde sættes anderledes, end at de indeholdt tilstrækkelig
Avance til, at den tyske Værnemagts Behov kunde dækkes ved Opkøb, viste det sig dog
efterhaanden muligt for adskillige Varers Vedkommende at bringe Priserne ned under
de almindelige, bl. a. med den Begrundelse, at Værnemagtsleverancerne var statsfinansierede og forbundet med mindre Forretningsrisiko end almindelige Salg. Ministeriets
Priskontrol fik - paa dette som paa andre Omraader - foruden finansiel Betydning,
tillige en stor Betydning som Bremse paa Beredvilligheden til at foretage Leverancer
til den tyske Værnemagt.
Den Prøvelse af Priserne, der fandt Sted, før Tilladelse gaves, suppleredes senere
nied en Gennemgang af de Fakturakopier, Firmaerne var pligtige til paa Anfordring
at indsende til Nationalbanken, og som denne efter endt Afbenyttelse videregav til
Udenrigsministeriet.
Priskontrollen omfattede alle Arter af Varer og M;aterialer med Undtagelse af
saadanne, der indeholdt Jern, Staal eller andre Metaller til en samlet Vægt over 50 kg
eller Kautsji,k, for hvilke Varer Tilladelse i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 578 af 4. November 1940 gaves af Direktoratet for Vareforsyning, der
forbeholdt sig at prøve de beregnede Priser i Overensstemmelse med Prislovgivningen.
For nedennævnte Varegruppers Vedkommende var der truffet Særordninger:
Maling og Farver: Den trufne Ordning, hvorefter Andragender vedrørende denne
Varegruppe indsendtes gennem Brancheforeningen for Lak- og Farveindustri, var
tiltraadt af Udenrigsministeriet under den Forudsætning, at alle Andragender gjordes
til Genstand for en uvildig Bedømmelse, ogsaa af de betingede Prise1r.
Frugt, Planter og G,rpntsager: Med Landbrugsministeriet var der truffet Aftale
om, at Landbrugsministeriet i Samarbejde med Erhvervsraadet for Gartneri og Erhvervshavebrug paatog sig Kontrollen med Priserne paa Grundlag af de af Leverandørerne indsendte ugentlige Indberetninger.
G'T'æstprv priskontrolleredes af Udenrigsministeriet i Samarbejde med Landbrugsministeriet under Hensyntagen til de paa sidstnævnte Ministeriums Foranledning
af Hedeselskabets Repræsentanter foretagne Besigtigelser paa Skæringsstedet samt de
paagældende Arealers Vurdering til Grund- og Ejendomsskyld.
Fersk Fisk: Under December 1940 gav Udenrigsministeriet generel Tilladelse til
Salg af fersk Fisk. Paa Grundlag af de indsendte Fakturakopier foretoges en Gennemgang af de beregnede Priser.
Overtrædelser.
Efter Ikrafttrædelsen af Bekendtgørelsen af 11. December 1940 modtog Udenrigsministeriet fra Handelsministeriet og Anklagemyndigheden et betydeligt Antal Sager
til Udtalelse om, hvorvidt Bekendtgørelsen i det enkelte Tilfælde maatte antages at
være overtraadt, og hvorvidt Tiltale burde rejses. Da Udenrigsministeriet imidlertid
samtidig modtog Anmodninger fra de tyske militære og civile Myndigheder i Danmark
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om at rette Henvendelse til de danske judicielle Myndigheder med Henblik paa Standsning af Sager, der var rejst mod danske Statsborgere for Overtrædelse af Bekendtgørelsen af 11. December 1940 m. fl., traf Udenrigsministeriet Aftale med de danske
Ressortmyndigheder om, at Udenrigsministeriet i Almindelighed ikke skulde deltage i
Forberedelsen af Retssager, saaledes at Udenrigsministeriet overfor Tyskerne kunde
stille sig paa det Standpunkt, at man ikke havde Indflydelse paa Sagernes Behandling
og ikke kunde blande sig i Retsplejen. Desuagtet havde man dog fra Udenrigsministeriets Side Lejlighed til med regelmæssige Mellemrum at deltage i Møder med de
danske Ressortmyndigheder ang. Stillingtagen til de mange Fortolkningsspørgsmaal,
som de efterhaanden talrige Sager ang. Overtrædelser af Bestemmelserne om Salg
af Varer til den tyske Værnemagt gav Anledning til. Ligeledes havde man en Række
Drøftelser med Justitsministeriet og Anklagemyndigheden om Behandlingen af Henvendelser fra de tyske Myndigheder om Indgreb i den danske Retspleje. Sager, i
hvilke man ikke kunde formaa Tyskerne til at trække deres Henvendelse tilbage,
blev henlagt til Behandling efter Besættelsens Ophør.
Det kunde dog ikke undgaas, at de tyske illegale Opkøb voksede og dermed den
tyske Interesse i at søge at beskytte saadanne danske Sælgere, som var blevet overbevist om Overtrædelse af Kriselovgivningen.

I V. BI LA G TIL K A PI TE L 2 C.
Armebefaling af April 1940 udstedt af den tyske Værnemagts Overkommando.
Sonderbefehl.
Grundsii.tzlich wird die Besatzungstruppe an Lebens- und Futtermitteln aus der
Heimat versorgt. Auch der sonstige Bedarf der Besatzungstruppen wird grundsii.tzlich
aus der Heimat nachgeschoben.
Um die Wirtschaft Dii.nemarks im Gang zu halten, ist insbesondere der Ankauf
nachstehender Waren in Dii.nemark allen Truppeneinheiten verboten:
Lebens- und Futtermittel sowie Stroh,
fliissige und feste Treibstoffe,
Schmierole, t>le und Schmierfette,
Kraftfahrzeuge und Bereifung,
Eisen und Eisenwaren,
Wollene Decken und andere Spinnstoffwaren,
Ausstattungs- und Ausriistungsgegenstii.nde,
Verbandstoffe, Watte und Medizinalwaren,
Tabakwaren,
Leder und Lederwaren.
Ausnahmen bediirfen der Anmeldung und Einwilligung des Hoheren Kommandos
XXXI. Bis auf weiteres ist die Beschaffung von Butter, Frischfleisch, Milch, Kiise
und Eiern zugelassen.
Fiir die Durchfiihrung dieses Befehls sind die Truppenkommandeure verantwortlich.
In Fallen dringender militii.rischer Notwendigkeit konnen Waren aus dem Lande
beschafft werden, jedoch ist sofortige Meldung an das Hohere Kommando XXXI zu
erstatten. Bei gri:isseren Beschaffungen ist die Meldung zu begriinden.

Bilag 1.
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Bilag 2. Sammenligning mellem gammel og ny Udformning af "Forordning om Arbejder eller
·
Leveringer til den tyske Værnemagt".
Her sidestilles Ordlyden af den gamle og den nye Tekst:
Ny Tekst:
Tulligere Tekst:
§ 1. Alle danske Firmaer, Industri- og
1. Alle i Danmark hjemmehørende Erhvervsvirksomheder Selskaber saavel Handelsvirksomheder samt Detailhandlere
som Enkeltmandsforetagender indenfor er forpligtet til paa Forlangende af vedHaandværk, Erhverv, Industri og Handel kommende tyske Myndigheder (,,Bedrafer forpligtet til indenfor Virksomhedens stellen" jvf. Paragraf 3) mod en passende
Leverings- eller Ydelsesmuligheder at Godtgørelse at modtage og uden Opsætmodtage og ufortøvet udføre Ordrer paa telse udføre Bestillinger paa Leverancer
Leveringer eller Ydelser, som
til eller Arbejder for den tyske Værnemagt i Danmark, herunder de denne tila. gives af tyske Værnemagtsmyndigsluttede Institutioner, Organisation Todt
heder i Danmark,
b. gives af Organisation Todt i Dan(0. T.) og "Riistungsstab Dånemark" i
mark,
saa vid Udstrækning, som der foreligger
c. formidles af "Riistungsstab Dåne- Arbejds- og Leveringsmuligheder.
mark".
FORSKEL: Ingen Realitetsforskel, idet Meddelelsen i den tidligere Tekst om
Bedarfstelle følger senere i den nye. Men den nye Tekst er egnet til at skabe Forvirring, fordi Folk ikke straks bliver klar over, at de kun har Pligten, forsaavidt den
paalægges af Bedarfstelle.
Ny Tekst:
Tidligere Tekst:
2. I Virksomheder, som har faaet OrOpsigelse af Arbejdsforhold til Firmaer,
drer i Henhold til Punkt 1, eller som har til hvilke vedkommende tyske Myndigfaaet Meddelelse om, at man agter at give heder (,,Bedarfstellen") har afgivet Bedem Ordrer i Henhold til Punkt 1, er ind- stillinger eller givet Meddelelse om, at
til Tilendebringelse af Arbejdet paa Or- Bestillinger vil blive afgivet, kan kun gidrerne Opsigelser af Arbejdsforholdet ud ves og antages i sædvanligt Omfang.
over det gængse Omfang saavel fra Arbejderes som fra Arbejdsgiveres Side kun
tilladt, hvis Godkendelse i Henhold til
Punkt 5 foreligger.
FORSKEL: a) Bedarfstelle-Ordningen er igen blevet lidt udvisket;
b) Der er i den nye Tekst aabnet Mulighed for Dispensationer.
Men iøvrigt ingen Realitetsændringer.
3. De danske Forskrifter vedrørende
Salg til den tyske Værnemagt, Anmeldelsesforpligtelser og Priskontrol berøres
ikke.

Bekendtgørelse Nr. 639 af 11.-12.-1940
fra Ministeriet for Handel, Industri og
Søfart om Salg af Varer til den tyske
Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer berøres ikke af foranstaaende. Ligeledes forbliver de bestaaende Bestemmelser angaaende Anmeldelses- og Priskontrolordningen i Kraft.
FORSKEL: Ingen Realitetsændringer i dette Stykke.

4. Efterkommer en Virksomhed ikke
den i Punkt 1 hjemlede Forpligtelse til
ufortøvet Levering, skønt den administrative Tilladelse foreligger, kan de Gen-

§ 2. Saafremt danske Firmaer, Industriog Handelsvirksomheder og Detailhandlende undlader at indhente den foreskrevne Salgstilladelse hos det danske
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Ny Tekst:
stande, der skal leveres, beslaglægges mod
Erstatning.

Tidligere Tekst:
Udenrigsministerium eller ikke gør Brug
af den meddelte Tilladelse, kan vedkommende tyske Myndighed (,,Bedarfstellen")
foranledige Beslaglæggelse imod en passende Erstatning.
FORSKEL: Ingen Realitetsforskel ( snarest en Svækkelse), bortset fra Punktet
,,Bedarfstelle" igen.
5. Kompetente Myndigheder vedrørende
§ 3. ,,Bedarfstellen" er:
a. Meddelelse af Paabud om at modtage
a. Intendanten hos den Øverstbefalende
og udføre Ordrer i Henhold til Punkt 1,
for de tyske Tropper i Danmark,
b. Meddelelse af Godkendelser i Henb. ,,Riistungsstab Diinemark".
hold til Punkt 2,
c. Anordninger af Beslaglæggelser i
Henhold til Punkt 4,
d. Fastsættelse og Udbetaling af Erstatninger i Henhold til Punkt 4 er
W ehrmachtintendant Diinemark og
,,Riistungsstab Diinemark".
FORSKEL: Ingen Realitetsforskel, udover Oplysningen om, at Bedarfstellerne nu
kan dispensere fra Reglen om Afskedigelser og Opsigelser.
6. Den, der ved at handle i Strid med
§ 4. Overtrædelser af denne Forordning
disse Forskrifter eller paa anden Maade er strafbar og paadømmes af den tyske
forhaler, forringer eller umuliggør Udfø- Standret.
relsen af en Ordre, der er givet i Henhold til Punkt 1, straffes med Tugthus,
Fængsel eller Bøde, forsaavidt ikke efter
andre Forskrifter er forskyldt en højere
Straf.
Bøde kan idømmes ved Siden af Tugthus- eller Fængselsstraf.
I lettere Tilfælde kan Hæfte og Bøde
eller en af disse Straffe idømmes.
FORSKEL: Ingen Realitetsforskel, kun en Præcisering.

Bilag 3.

Liste over Mangelvarer pr. 1. April 1942.

A.

Alle rationerede Varer.

B. Næringsmidler og Drikkevarer.
Slagtet Fjerkræ
Surkaal
Marmelade
Kiks, Biscuit
Chokolade
Kaffeerstatning
Teerstatning
Kakaoerstatning
C.

Kemiske Artikler.
Cuprinol
Ammoniumsulfat

Wienerbrød og Kager
Kondenseret Mælk
Saft
Spirituosa
Vin
Halm
Hø
Krydderier
Asfalt
Blodalbumin
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Hydrochromopløsning
Kreonol
Karbolineum
Saltsyre
Sublimat
Terpentin
Olie (derunder olieholdige Varer)
Tjære
Harpiks

D.

E.

F.

Træ og Arbejder heraf.
Alle fine Træsorter som Eg, Maghoni
0. lign.

KAP.2C,IV

Kasein
Lim
Bronzepulver
Aluminiumspulver
Parfume
Creme
Haarolie
Skosværte

Polstrede Møbler

Textilvarer.
Alle Arter af Textilvarer, derunder
Hessian o. lign.
·

Fiskenet
Lædervarer

Jern, Staal og Arbejder heraf.
Kontormaskiner
Radioapparater

Finere Værktøj, Præcisionsapparater
o. lign.

G.

Isenkramvarer ,n. m.
Børstevarer fremstillet af Haar eller Haarblandinger.

H.

Byggematerialer.
Cyprokplader
Danatex
Duromit
Ebonit
Eternit
Icopal
Insulit
Kivronplader

l.

Diverse.
Kunstgødning
Sportsartikler

Kork
Masonit
Sandpap
Troldtex
Tagpap
Villadium
Wallboard
Linoleum

Levende Dyr

Bilag 4. Cirkulære fra Rigsadvokaten til Statsadvokaterne, Politidirektøren i København og
samtlige Politimestre angaaende Fremgangsmaaden ved Salg af Træ til den tyske
Værnemagt.
Da der ved Behandlingen af Sager om Overtrædelse af Bekendtgørelse Nr. 639 af
11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt m. v. har hersket
nogen Usikkerhed med Hensyn til den ved Salg af Træ .i Henhold til nævnte Bekendtgørelse gennemførte Ordning, der for at karakterisere den anvendte Fremgangsmaade
benævnes Vandrekortordningen, skal jeg til d'Herrers Orientering hoslagt fremsende
Afskrift af Skrivelse fra Udenrigsministeriet af 8. Februar 1941 angaaende denne
Ordning tilligemed Gengivelse af et Vandrekort og Afskrift af Udenrigsministeriets
sædvanlige Svar paa direkte til Ministeriet sendte Andragender om Tilladelser til Salg
af Træ over 5 m 3 •
Rigsadvokaten, den 10. April 1942.
F. Pihl.
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UDENRIGSMINISTERIET
den 8. Februar 1941.
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Som bekendt maa en Række Varer, herunder Træ og Træprodukter ifølge Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer
til den tyske Værnemagt eller til dennes enkelte Medlemmer, kun sælges til Værnemagten, naar skriftlig Tilladelse hertil i hvert enkelt Tilfælde foreligger fra Udenrigsministeriet, dog at saadan Tilladelse ikke udkræves ved Salg i enkeltstaaende Tilfælde, hvor Vederlaget ikke overstiger 200 Kr.
Det meddeles herved, at der, for saa vidt angaar Træ og Træprodukter, mellem
nærværende Ministerium og den tyske Værnemagt er truffet en Særordning, hvorefter
Andragender fra danske Firmaer om Tilladelse til Salg til Værnemagten fra 15. Februwr 1941 at regne, før de forelægges Udenrigsministeriet, skal være forsynet med en
,,Bedarfsbescheinigung" fra den tyske Wehrwirtschaftstab, Trommesalen 2, Vesterport.
Fremgangsmaaden vil herefter blive følgende: Vedkommende Værnemagtsafdeling eller
Byggeledelse henvender sig, efter at have indhentet Tilbud, til Wehrwirtschaftstab, der
undersøger Spørgsmaalet om Behovet og derefter forsyner et "Vandre-Kort", af hvilken
Formular 6 Eksemplarer vedlægges, med "Bedarfsbescheinigung", som tilstilles Værnemagtsafdelingen eller Byggeledelsen. Denne videresender med Paategning Attestationen
til den danske Leverandør, der derefter i Form af en Paategning paa "Vandre-Kortet"
(dettes Afsnit III) forelægger sit Andragende for Udenrigsministeriet. Dette forsyner
derefter ved en ny Paategning Kortet med Salgstilladelse og sender Kortet tilbage til
Leverandøren, der ved Ordrens Effektuering forelægger det for vedkommende Værnemagtsafdeling eller Byggeledelse.
Efter at Leverancen har fundet Sted, paategner samme tyske Myndighed Kortet
desangaaende, hvorefter sluttelig Udenrigsministeriet faar Kortet tilbagesendt fra
Leverandøren med en sidste Paategning fra denne.
Ved Udtrykket "Leverandør" forstaas i denne Forbindelse det Firma, der direkte
har kontraheret med Værnemagten og som direkte modtager Betaling fra denne, saaledes f. Eks. et Entreprenørfirma, i hvis Entreprise der indgaar Træleverancer.
Denne Ordning vil imidlertid ikke finde Anvendelse paa Leverancer, hvor Træmængden er mindre end 5 Kubikmeter. Da Salgstilladelse ikke er fornøden, for saa vidt
det drejer sig om Salg i enkelt staaerul,e Tilfælde, hvor Vederlaget ikke overstiger 200
Kr., vil danske Leverandører, der modtager Ordrer paa Salg af Træ eller Træprodukter,
hvor Vederlaget er større end 200 Kr., men Træmængden mindre end 5 Kubikmeter,
som hidtil have at indsende Andragende om Salgstilladelse direkte til Udenrigsministeriet.
Foranstaaende bedes ved det kgl. Ministeriums Foranstaltning bragt til Kundskab
for Direktoratet for Statsskovbruget, Klitinspektoratet, Dansk Skovfor ening og det
danske Hedeselskab.
Til Ministeriets egen Underretning meddeles, at man fra tysk Side er gaaet med
til ved en Fremgangsmaade, som endnu ikke er fastlagt, at refundere Danmark det
Træ, der fremtidig medgaar til Værnemagtens Arbejder, ligesom man fra samme Side
er velvillig stemt overfor Tanken om at træffe et Arrangement, hvorefter den Værnemagten hidtil leverede Træmængde restitueres Danmark in natura. Endelig Afgørelse
i sidstnævnte Henseende er dog endnu ikke truffet.
P.M.V.
Sign. N i ls S venningsen.

Til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.
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[Bilag 2.]
Block Nr. . . . ..... . . Lfde Nr.
H olzversorgung
fiir deutsche Auftrage in Danemark (Wanderkarte)
{Neuregelung ab 15.-2.-1941)

Kopenhagen, den ......... .

I. W ehrwirtschaftstab Diinemark

Trommesalen 2, Vesterport
Bozug:

OKW Wi Ri! Amt/Ro {IV d) Az. 66 b 67 Nr. 251/41 v. 27.-1.-1941.
Dortlger Antrag vom . ... .. . . ... ..... .. . .... .. .... ...... .. ... ... . ..... .... .. ... .... .

Betreff: Holzbedarf

An . . ....... . ....... . ... . .... . ... .
(deutacher Auftraggeber: Feldpostnummer oder genaue Dienstnnschrift, sofern zulllssig)

Bedarfsbescheinigung
( Fiir jede diinische Lieferfirma moglichst elne Bescheinigung)

Wehrwirtschaftstab Danemark bestatigt hiermit, dass zur Ausfiihrung des Auftrages
folgende Holzmengen-Holzerzeugnisse*), die aus danischen Bestanden vorschussweise
entnommen werden sollen, benotigt werden.
Holzart

I

Sortirnent-Gegenstand

Menge in
cbm

(Dienstsiegel u . Unterschrift des Wehrwlrtschnftstnbes)
Fnlls die bescheinlgten Mengen bel elner elnzlgen Firmn nlcht erhliltlich sind, konnen zwecks Zeitersparnis
und Vermeldung eines Neuantrage• auf eine Bedrafsbeschelnlgung beglaublgte Abschriften der vorllegenden
Bescheinlgung durch den deutschen Auftraggeber angefertlgt und In g)eicher Welae verwandt werden. Die
Gesamtsumme der auf den Abschrlften von vorllegender Beschelnigung nngegebenen Elnzelmengen dnrf die
vorgenannte Gesamtmenge nicht iiberschreiten.
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.............. , den ....... .

Il ................................ .
( deutacber A uftraggeber)

An ...................................................... .... ............ .
(danlscbe Lieferfirma)

Vorstehende Bedarfbescheinigung erhalten Sie zwecks Beantragung der Abgabegenehr
migung bei Udenrigsministeriet, Kopenhagen.
(Stempel und Unterschrift des deutachen Auftmggebers)

. ............. , den ....... .

Ill................................ .
(Dansk Leverandpr)

Til Udenrigsministeriet, Christiansborg Slot, København
Man anmoder om, at nærværende Leverancebegæring forsynes med fornøden
Salgstilladelse.
(den danske Levemndprs Underskrift)

IV. Udenrigsministeriet

København, den ....... .
Journal Nr. 84 I. 40/4a.

Til. ...................................................................... .
(Dansk Leverandpr)

Salgstilladelse (Abgabegenehmigung)
I Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940
meddeler Udenrigsministeriet Tilladelse til Salg af de i Leverancebegæringen anførte
Træmængder-Træprodukter*) af danske Forraad.
(Tjenestesegl og Udenrigsministeriets Underskrift)

V ................................ .

.............. , den ........

(daniscbe Lleferflrma)

Lieferscheinigung
Folgende Holzmengen-Holzerzeugnisse*) wurden geliefert:
Lieferdatum

Holzart

Sortiment-Gegenstand

Menge In
cbm

(Stempel und Unterschrift des deutschen Auftmggebera)
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VI ...... . ...... . ...... . ...... . .... .

. . .. . . ... . ... . , den .. . .. . . .

(Dansk Leverandpr)

Til Udenrigsministeriet, Christiansborg Slot, København
(den danske Leverandprs Underskrift)
*) Nlcht Zutreffendeø 1st zu streichen

Durchschrlften fiir:

Det ikke pnskede bedes overstreget

1. Udenrigsministeriet, Kopenhagen

2. Beauftragter fiir Wlrtschaftsfragen (Foret- u. Holzwlrtschaft).
3. Wehrwirtscbaftstab Dånemark

[Bilag 8.]

Man gør opmærksom paa, at De, saafremt Træmængden udgør 5 m 3 eller derover,
vil have at anmode Deres tyske Ordregiver om i Sagens Anledning at rette Henvendelse til "Wehrwirtschaftstab Danemark", Trommesalen 2, Vesterport, København V.,
hvorefter Sagen vil blive behandlet over den saakaldte Vandrekort-Ordning.
Bilag 5. Ændret Vandrekortformular, anvendt fra omkring 1. Juli 1943.
Lfde Nr. . .. . ... . . .
H olzversorgung
fiir deutsc he Auftrage in Dånemark (Wanderkarte)
(Neuregelung ab 15.-2.-1941 )
Bezug:

OKW WI RU Amt/Ro (IV d) Az. 66 b 67 Nr. 251/41 v . 27 .-1.-1941.
Dortlger Antrag vom ... .... ..... .... ... ........ .... , ...... ... .. ......... ....... .

Betreff : Holzbedarf

Giiltig z w e I Monate
Bewilligung verfiillt mit
Ablauf.

An .. .. .... . ... . .. . ....... . ... . .. . . . .. . . .

(deutscher Auftraggeber: Feldpostnummer oder gennue Dlenstanschrift, sofern zuliissig)

Bedarfsbescheinigung
(Fiir jede diinlsche Lleferflrma moglicl,st eine Bescheinlgung)

Feldwirtschaftsoffizier beim W ehrmachtbefehlshaber Danemark bestatigt hiermit, dass
zur Ausfiihrung des Auftrages
folgende Holzmengen benotigt werden, die aus danischen Bestanden vorschussweise
entnommen werden sollen:
Holzart

SortimentGegenstand

Menge
cbm

Feldwirtschaftoffizier beim
Wehrmachtbefehlshaber Dånemark
I A
(Dlenstøiegel u. Unterschrift)

Fnlls die beøchelnlgten Mengen bel elner einzlgen Firma nicht erhiiltllch sind, kiinnen zwecks Zeitersparnis
und Vermeidung eineø Neunntrages auf eine Bedarfsbescheinigung beglnubigte Abschrlften der vorliegenden
Beschelnlgung durch den deutschen Auftraggeber angefertlgt und In glelcher Weise verwnndt werden. Die
Geønmtsumme der auf den Abschrlften von vorliegender Beschelnigung angegebenen Einzelmengen darf die
vorgennnnte Geøamtmenge nicht ilberschrelten.
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.............. , den
(deuteche Auftraggeber)

An ........................................................................ .
diinlsche Lleferflrma)

, Diese Wanderkarte ist nach Einkauf des Snittholzes vom Holzhandler dem Aussenministerium iiber Feldwirtschaftoffizier beim Wehrmachtbefehlshaber Diinernark einzureichen.
Vandrekortet indsendes over Feldwirtschaftoffizier bevrn Wehrmachtbefehlshaber
Diinemark, Kpbenhavn, Meldahlsgade 1, til Udenrigsministeriet, Skt. Annae Plads 28,
København, efter Indkøb af Træ hos Traelasthandler.
(Stempel und Untersohrlft des deutschen Auftraggebers)

. . . . . . . . . . . . . ., den

III .................... ·············

....... .

(Dansk Leverandpr)

Til Udenrigsministeriet, Skt. Annae Plads 28, København
Man anmoder om, at nærværende Leverancebegæring forsynes med fornøden Salgstilladelse
(den danske Leverandørs Underskrift)

IV. Udenrigsministeriet.

København,den ............... .
Journal Nr. 84. Y.

Til. ....................................................................... .
(Dansk Leverandør)

Salg stilladelse ( Abgabegenehmigung)
I Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 meddeler Udenrigsministeriet Tilladelse til Salg af de i Leverancebegæringen anførte Træmængder- Træprodukter* af danske Forraad.
(Tjenestesegl og Udenrigsministeriets Underskrift)

V.

. ............. , den ....... .
Leveringsbekræftelse

Følgende Træmængder leveret:
Leverand pr

Leveringsdato

Træsort

Byggetræ, Krydsfiner,
Forskallingstræ etc.

Kvantum
I cbm

I

Pris

(Den danske Leverandpre Underskrift)
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.............. , den ....... .

VI

Lieferbescheinigimg
Folgende Holzmengen wurden geliefert:
Lieferdntum

Holznrt

SortimentGegenstnnd

I

Menge
cbm
(Stempel und Unterscbrift des deutøcben
Auftraggebers)

VII ................................ .

....... . ..... . , den

(Dnnsk Levernndpr)

Til Udenrigsministeriet, Skt. Annae Plads 28, København
(Den dnnske Leverandprs Underskrift)
Durchschrlften filr:
1. Udenrigsministeriet, Kopenhngen

•) Nicht Zutreffendes 1st zu streicben
Det Ikke Ønskede bedes overstreget

2. Der Relchsbevollmiichtlgte. In Diinemnrk - Hauptabtlg. Wirtøchnft
S. Feldwlrtøchnftofflzler helm Wehrmachtbefehlshaber Diinemnrk

Bilag 6. Udenrigsministeriets Formularskrivelse ved Meddelelse af Tilladelse af Salg til den
tyske Værnemagt indtil 1. April 1942.

UDENRIGSMINISTERIET
København, den ......... .

Journal Nr. 84. I. 40/

I et Andragende af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har De i Henhold til Handelsministeriets
Bekendtgørelse af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer ansøgt om Tilladelse til at sælge nedennævnte
Vareparti til Brug for den tyske Værnemagt i Danmark:
Vare:
Mængde:
Værdi:
I denne Anledning meddeler Udenrigsministeriet Dem herved den ønskede Tilladelse.
Særlige Bemærkninger:
Af kontrolmæssige Grunde er Genpart af nærværende Skrivelse tilstillet Danmarks Nationalbank.
P.M.V.
E.B.

Bilag 7. Udenrigsministeriets Formularskrivelse ved Meddelelse af Tilladelse af Salg til den
tyske Værnemagt anvendt efter 1. April 1942.

UDENRIGSMINISTERIET
København, den ......... .

Journal Nr. 84. Y.

I et Andragende af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har Firmaet i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den
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tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer ansøgt om Tilladelse til at sælge
nedennævnte Vareparti til Brug for den tyske Værnemagt i Danmark:
Vare:
Mængde:
Værdi:
I denne Anledning meddeler Udenrigsministeriet herved Firmaet den ønskede Tilladelse, der er gyldig i 3 Maaneder fra Dags Dato at regne, idet man henleder Opmærksomheden paa, at Firmaet kun er berettiget til at modtage Betaling i Check
paa Danmarks Nationalbank.
Man forbeholder sig at lade foretage en Prøvelse af de beregnede Prisers Overensstemmelse med den gældende Prislovgivning. To Kopier af de udfærdigede Regninger vil paa Anfordring være at indsende til Danmarks Nationalbank.
Særlige Bemærkninger:
Af kontrolmæssige Grunde er Genpart af nærværende Skrivelse samtidig hermed
tilstillet Danmarks Nationalbank.
P.M.V.
E.B.
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I. REDEGØRELSE FOR KONTROLBESTRÆBELSERNE.
A. Tiden indtil B ekendtgprelse af 90. November 1942.
Noget af det første, Besættelsesmagten f oretog sig, da den tyske Lavine rullede
ind over Danmarks Grænser, var at sætte sig i Besiddelse af privat, fast Ejendom til
Brug for militære Formaal, herunder til Indkvartering af Tropperne. Til at begynde
med skete det, uden at de danske Myndigheder havde nogen Indflydelse herpaa, men
allerede i Løbet af den første Besættelsesmaaned kom man til det Resultat, at det af
Hensyn til de paagældende Ejendomsbesiddere var nødvendigt, at man fra dansk Side
søgte at paavirke de tyske Dispositioner. Det blev Indenrigsministeriet, der kom til
at tage sig af denne Opgave, og ved en Skrivelse af 18. April 1940 (Bilag 1) og senere
Skrivelser opfordredes Amtmændene til, naar den tyske Værnemagt havde sat sig i
Besiddelse af fast Ejendom, ved Hjælp af sagkyndige Personer at søge konstateret,
hvilken økonomisk Skade der var paaført Grundejerne, samt medvirke til, at der blev
tillagt dem Erstatning fra den tyske Værnemagt. Til Vejledning ved Vederlagets Fastsættelse udtaltes, at Erstatningen efter Indenrigsministeriets Anskuelse burde tage
Hensyn til de Ulemper, som maatte opstaa for Ejeren ved Benyttelsen af den resterende Del af Ejendommen og dennes Værdi herefter.
De tyske Militærafdelinger var i en Del Tilfælde villige til at betale endog
exorbitante Vederlag, og da det viste sig, at de tyske Ydelser skulde finansieres gennem
Danmarks Nationalbank, var der al Grund til at træde prisregulerende ind og derved
dæmme op for den Strøm af Penge, der fra tysk Side blev kastet ud i Omsætningen. I
Løbet af Sommeren 1940 indførte Indenrigsministeriet derfor en Priskontrol af mere
uofficiel Karakter, idet man ved en Skrivelse af 11. Juni 1940 (Bilag 2) bestemte, at
alle Kontrakter med Værnemagten vedrørende Landbrugsarealer skulde forelægges
Indenrigsministeriet til Godkendelse. Endvidere blev der etableret Samarbejde med en
særlig vurderingssagkyndig, der skulde bistaa Amtmændene ved Vurderingen af Ejendomme, der benyttedes af Værnemagten. Herefter vurderede Amtmændene med Støtte
af denne sagkyndige Skaderne eller Indgrebene og indstillede til Ministeriet, med
hvilke Beløb Erstatning eller Vederlag kunde godkendes. Indenrigsministeriet traf derpaa Bestemmelse om Kontrakternes Godkendelse, eventuelt med nærmere angivne Ændringer, og bemyndigede vedkommende Amtmænd til at forsyne Kontrakterne med
Paategning herom, samtidig med, at man anmodede dem om at drage Omsorg for, at
Statens og andre offentlige Myndigheders Interesser varetoges paa bedst mulig Maade,
derunder at Kontrakterne blev tinglyst, hvis det ansaas for nødvendigt af Hensyn til
Sikring af Statens Interesser i vedkommende Ejendom.
Den tyske Benyttelse af fast Ejendom foregik imidlertid ikke altid i Henhold til
Kontrakt. I mange Tilfælde skete Overtagelsen ret formløst, og dette gjaldt navnlig,
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hvor der var Tale om en almindelig midlertidig Indkvartering. En saadan Indkvartering
kunde paa den ene Side være ret generende for den enkelte, paa hvis Ejendom Byrden
blev lagt, og paa den anden Side aabne Mulighed for, at andre, navnlig hvor det drejede
sig om Hoteller, fik en uberettiget stor Fortjeneste. For at raade Bod herpaa og bringe
Forholdet ind under faste Regler fastsatte Indenrigsministeriet under 4. Juni 1941
efter Forhandling med de tyske militære Myndigheder nogle fortrolige Bestemmelser
vedrørende Indkvartering af tyske Tropper i Danmark (Afsnit A S. 32). For at bevirke
en passende Fordeling af Indkvarteringsbyrden bestemtes heri, at Ydelserne skulde
rekvireres gennem de danske Indkvarteringsmyndigheder (paa Landet Politimesteren
med Hjælp af Sognefogeden, i Købstæderne Borgmesteren og i København Magistraten),
der fik Paabud om at iagttage, ,,at Indkvarteringsbyrden saavidt muligt fordeltes ligeligt paa Kvarterværterne i Forhold til Størrelsen af disses Lokaler eller Lejligheder og
Udenomsplads". Om Forholdene efter den 29.-8.-1943 henvises til Skrive!se af 9.-11.-1944
og 13.-1.-1945 fra Indenrigsministeriets Departementschef, Afsnit A, S. 128 og 130.
Fra engang i 1941 blev der ogsaa af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager paabegyndt en vis Kontrol med tyske Lejemaal, idet forskellige tyske Tjenestesteder, der paa andre Omraader havde haft Forbindelse med den Kommitterede som
udøvende Organ for Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v. for tysk Regning, af sig selv forelagde den Kommitterede saadanne Regninger og Kontrakter, som
Tjenestestedet fandt paakrævet at underkaste en Priskontrol, f. Eks. vedrørende aftalte
Lejebeløb for Tankanlæg, Lagerpladser, Kontorlokaler m. v., Lokaleistandsættelser
efter udløbne Lejemaal o. s. v.
B. Indenrigsmini.steriets Bekendtgprelse af SO. Nove11iber 1942.
Den i det foranstaaende beskrevne Fremgangsmaade forekom imidlertid utilfredsstillende, fordi der ikke forelaa nogen Pligt for Værnemagten til at lade en Betaling
undergive dansk Priskontrol, og navnlig fordi der savnedes Hjemmel til at foretage
Prisnedsættelser i de med Værnemagten afsluttede Kontrakter, der kom til de danske
Myndigheders Kendskab, selv om Kontrakterne var afsluttet uden Medvirken af dansk
Myndighed. I Begyndelsen af Maj 1942 optoges derfor Forhandlinger med de tyske
Myndigheder om en Bekendtgørelse, der skulde indeholde Regler om, at Kontrakter vedrørende Lejeforhold m.v. med den tyske Værnemagt for at være gyldige skulde underkastes en dansk Priskontrol og forsynes med Godkendelsespaategning af danske Myndigheder. Da Udvalget allerede udøvede en lignende Kontrol indenfor andre af de Omraader, der finansieredes af Staten over Værnemagts- og Clearingkonto, og da de tyske
Myndigheder, med hvilke der stadig maatte forhandles, anerkendte Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder som Regeringens Priskontrol overfor Tyskland, henlagdes ogsaa dette Omraade under Udvalget.
Forhandlingerne med de tyske Myndigheder om en Bekendtgørelse trak som vanlig
i Langdrag, og først d. 30.-11.-1942 kunde Indenrigsministeriet udsende sin Bekendtgørelse angaaende Priskontrol med visse Lejemaal og Forpagtningskontrakter, der
indgaas med den tyske Værnemagt her i Landet. (Se Afsnit A S. 76.)
I denne Bekendtgørelse, der er udfærdiget i Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr.
406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v.,
jfr. Lov Nr. 133 af 29. !\farts 1942 og Lov Nr. 93 af 13. Marts 1943, og som traadte i
Kraft den 1. December 1942, gives der Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder
m.v. for tysk Regning Beføjelse til at kontrollere og ændre den Leje, der af Udlejere,
henholdsvis Bortforpagtere, betinges for Udleje (herunder Fremleje) eller Forpagtning
til den tyske Værnemagt her i Landet af saavel ubebyggede som bebyggede Arealer,
Bygninger, Tankanlæg, Lokaler og andre Anlæg af enhver Art. Udenfor Udvalgets
Omraade faldt Indkvartering i Ordets tekniske Forstand, hvor de i foran omhandlede
Bestemmelser af 4. Juni 1941 om Indkvartering af tyske Tropper her i Landet fastsatte Takster var lagt til Grund ved Beregningen af Godtgørelsen for Indkvartering,
medmindre det ved Indkvarteringens Paabegyndelse kunde paaregnes, at den vilde faa
en Varighed af mindst en Maaned, eller Indkvarteringen faktisk strakte sig ud over en
Maaned. Krav om Erstatningsydelser i Forbindelse med indgaaede Lejemaal og For-
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pagtningskontrakter skulde derimod ogsaa behandles af Udvalget, der iøvrigt blev
udstyret med vidtgaaende Beføjelser med Hensyn til at kræve Oplysninger i Sagen.
Under Forhandlingerne med den tyske Værnemagt gik man fra dansk Side stærkt
ind for, at ikke blot fremtidige, men ogsaa allerede bestaaende Lejemaal skulde inddrages under de danske Myndigheders Priskontrol, idet man var overbevist om, at
der fandtes en Del løbende Lejemaal, hvis Vilkaar var aabenbart urimelige, og som
derfor netop burde rammes. Fra tysk Side satte man sig imidlertid imod en saadan
Bestemmelse, og Bekendtgørelsen maatte derfor formuleres saaledes, at den direkte kun
kom til at omfatte fremtidige Lejemaal samt bestaaende Lejemaal, for saa vidt disse
blev ændret sidenhen. Som Følge heraf maa man regne med, at en Del Lejemaal og heriblandt formentlig de mest urimelige - bevidst er blevet unddraget Statens Priskontrol. Det bør dog bemærkes, at Udvalget alligevel havde prisprøvet en Række bestaaende Lejemaal, nemlig dels i de Tilfælde, hvor Kundskab om Lejemaalet opnaaedes
paa anden Maade end gennem den tyske Værnemagt, og dels hvor enkelte tyske Tjene- ·
stesteder - grundet paa svigtende Organisation - fortsatte med at indsende KQntrakter. Dette var Udvalget formentlig ogsaa berettiget til, idet man som Hjemmel
kunde henvise til, at den danske Stat allerede fra 1940 havde udovet Priskontrol
med disse Forhold, og til, at den finansierede Besættelsesmagtens Betalinger og derfor
maatte være beføjet til at kontrollere Udbetalingerne.
Bekendtgørelsen af 30.-11.-1942 fastslog, at det var forbudt at modtage Vederlag,
der ikke var godkendt af de danske Myndigheder, og at eventuelt for meget modtagne
Beløb omgaaende skulde indbetales til Danmarks Nationalbank til Kredit for den tyske
Værnemagt, ligesom der knyttedes nogle Straffebestemmelser for Overtrædelse af Bekendtgørelsen (i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om
erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m.v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts
1941 og Lov Nr. 93 af 13. Marts 1942).
Samtidig med Bekendtgørelsen udsendtes fra Indenrigsministeriet en Vejledning
til samtlige Amtmænd med Anmodning om at assistere Udvalgets udøvende Organ,
den Kommitterede, ved Behandlingen af disse Sager. En lignende Henvendelse skete
senere til samtlige Borgmestre ved Cirkulære af 19. December 1942, (Se Afsnit AS. 80),
hvori disse anmodedes om at fonnidle og deltage i Forhandlinger mellem Udlejere og
Værnemagt. Iøvrigt var Kompetenceforholdet mellem Amtmænd og Borgmestre ordnet
saaledes, at hvis den paagældende Ejendom laa indenfor en Købstads Omraade, var det
den paagældende Borgmester (i København dog Magistraten), der skulde forberede Sagen og skaffe Oplysninger i denne, ellers hørte Sagen ind under vedkommende Amtmands Forretningsomraade. Af Vejledningens Bestemmelser skal fremhæves, at der
under Forhandlingerne "bør tilstræbes Enighed om en Leje eller Erstatning, som
ud fra en nøgtern Bedømmelse af Forholdene maa anses for den sædvanlige, saaledes
at der i intet Tilfælde beregnes en særlig konjunkturbestemt Fortjeneste. I Betragtning skal dog tages det særlige Slid, som eventuelt maatte følge af Bygningens
(Lokalets) Brug til militære Formaal. Erstatning for Ejendommens eventuelle øvrige
Forringelse eller Beskadigelse som Følge af Benyttelsen maa ikke medregnes ved Prisfastsættelsen, men Spørgsmaalet om Værnemagtens Erstatningsydelser for saadanne
Skader maa henskydes til Afgørelse ved Lejemaalets Ophør, idet der da tages Hensyn
til de under Lejemaalet udbetalte Beløb." Endvidere udtaltes, at Lejemaal ikke maatte
indgaas for længere Tid end indtil den 1. April 1945, jfr. nedenfor S. 1110.
C. Lov Nr. 862 af 19. Juli 1948 (,,Revolverloven"). 1 )
Den ved ovennævnte Bekendtgørelse etablerede Priskontrol fik senere et nyt Grundlag, nemlig ved Bestemmelserne i Kap. II i midlertidig Lov Nr. 362 om Pligt til at
stille Skydevaaben og Motorkøretøjer til Raadighed for Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet samt om Tillæg til Lov Nr. 91 af 29. Marts 1924 om Indkvartering. Lovens Fremkomst skyldtes dog kun tildels Ønsket om at skabe en direkte Lovhjemmel for Statens
1) Da Loven, der Ikke er aftrykt I Afsnit A, har haft stprre Betydning end fprst antaget nf Redaktionen, nftrykkes dens Knp. II og III nedenfor som Bilag 13.
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priskontrollerende Virksomhed paa det her omhandlede Omraade. Hovedformaalet var
at skabe det fornødne Grundlag for, at danske Myndigheder kunde rekvirere fast
Ejendom. Siden 9. April 1940 havde det været et Led i den almindelige af Regeringen
lagte Linie, at man burde undgaa "tysk Beslaglæggelse" og søge gennemført, at de
af Tyskerne krævede Overdragelser eller Raadighedsindskrænkninger m.v. fandt Sted
paa Basis af frivillige Overenskomster med de paagældende Interessenter. I en Række
Tilfælde mødte dette ikke afgørende Modstand hos vedkommende Ejer, og selv hvor
saadan opstod, lykkedes det ofte ved de danske Myndigheders Mellemkomst at faa
Forholdet ind under den frivillige Kontrakts Form. Da der imidlertid navnlig i Begyndelsen af 1943 fremkom en Del mere omfattende tyske Krav, opstod der Vanskeligheder ved at faa Ejernes Indforstaaelse med en kontraktslignende Ordning, hvilket ofte
skyldtes, at Ejerne ikke var tilfreds med det Vederlag, der kunde stilles dem i Udsigt
af de danske priskontrollerende Myndigheder, og derfor forsøgte at opnaa en mere
fordelagtig Ordning ved at nægte at gaa med til frivillig Afgivelse. Det blev herefter
klart, at dersom man ikke skabte en Hjemmel for danske Myndigheder til at ekspropriere, vilde Tyskerne gaa over til paa egen Haand at foretage Beslaglæggelser, hvorved Forholdet vilde glide ud af Hænderne paa de danske Myndigheder og antagelig faa
et meget stort Omfang. Ved den nævnte Lov bemyndigedes Indenrigsministeriet og de
almindelige civile Indkvarteringsmyndig~der til "naar Hensynet til Krigsforholdene
gør det nødvendigt, at kræve Jord og Bygninger - herunder dog ikke bestaaende Produktionsindretninger og Produktionsmidler - afgivet til Brug eller til offentligt Eje
mod fuldstændig Erstatning eller at paalægge Ejere eller Brugere af fast Ejendom m.v.
saadanne Indskrænkninger i deres Raaden, som det angivne Hensyn nødvendiggør"
(Kap. II § 5, Stk. 1). Ifølge § 6 henlagdes Priskontrollen til Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder, der saaledes ogsaa fastsatte Erstatningerne i Anledning af
Beslaglæggelserne.
Loven indførte samtidig en Appelinstans for Udvalgets Afgørelser i Form af et
Vurderingsnævn, hvis Afgørelser var endelige. Herom bestemmer § 7 følgende:
,,Udvalgets Afgørelse kan inden 4 Uger indankes for det nedenfor omhandlede Vurderingsnævn. For dette kan endvidere inden 3 Maaneder fra nærværende Lovs Ikrafttræden indankes saadanne Erstatningsspørgsmaal vedrørende Beslaglæggelse m.v. af
fast Ejendom, der inden Lovens Ikrafttræden har fundet sin Afgørelse ved Beslutning
af Indenrigsministeriet eller af det af Regeringen nedsatte Udvalg for ekst~aordinære
Industriarbejder m.v.
Vurderingsnævnet bestaar af en af Kongen udnævnt Formand, der skal opfylde de
i Retsplejeloven foreskrevne Betingelser for at beskikkes til Landsdommer, og 4 af
Indenrigsministeren udpegede Medlemmer med særlig Indsigt i Bygnings- og Ejendomsforhold. Der tillægges Formanden og Medlemmerne Vederlag, hvis Størrelse fastsættes
af Indenrigsministeren. Formanden antager den fornødne Medhjælp.
Nævnets Afgørelser er endelige. Nævnets Forretningsorden fastsættes af Indenrigsministeren."
Om Reglerne for Vurderingsnævnets Arbejde henvises til den som Bilag 3 aftrykte
Forretningsorden.
Den ved Loven af 19. Juli 1943 (eller som den populært kaldtes "Revolverloven")
tilvejebragte Ekspropriationshjemmel er imidlertid kun benyttet i meget faa Tilfælde. Hovedaarsagen hertil var, at Begivenhederne omkring 29. August 1943 medførte,
at de danske Myndigheder fremtidigt ikke ønskede at medvirke til at skaffe den tyske
Værnemagt Adgang til at raade over fast Ejendom, og da man befrygtede, at et eventuelt af Tyskerne indsat Styre vilde bruge den ved Loven skabte Ekspropriationshjemmel til at foretage Beslaglæggelser i større Stil af dansk Ejendom, benyttede
man, da Loven skulde fornyes (Lovanordning Nr. 121 af 30. Marts 1944), Lejligheden
til at lade Bestemmelsen i § 5, Stk. 1, Pkt. 2, der indeholdt selve Ekspropriationshjemlen
udgaa. Endvidere ændredes § 5, Stk 2, saaledes, at den derved hjemlede Tilbagekøbsret
fremtidig forbeholdtes Ejere af "beslaglagte Ejendomme", hvorved ogsaa sigtedes til
Ejendomme beslaglagt af de tyske Myndigheder, medens der i Loven af 19. Juli 1943
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kun taltes om Ejendomme beslaglagt efter denne Lov. Den bestaaende Ordning vedrørende Fastsættelsen af Vederlaget blev derimod forlænget uden Ændringer.

D. Den tyske Fo1·ordning af 4. September 1949.
Da danske Myndigheder efter den 29. August 1943 ikke vilde medvirke til at
skaffe den tyske Besættelsesmagt Adgang til at raade over fast Ejendom, udfærdigede den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark under 4. September 1943
en Forordning (se Afsnit F S. 844), der gav ham Magt til at beslaglægge Bygninger
og Grundstykker samt Inventar "til Sikring af den tyske Værnemagts Opgaver her i
Landet". Beslaglæggelsen skete ved Dekret (Bilag 4) fra den saakaldte "Bedarfsstelle",
nemlig Intendanten hos den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark. Det var
formentlig i Begyndelsen Tyskernes Tanke selv at overtage hele Kontrollen. Men denne
Opgave kunde den tyske Administration ikke magte paa egen Haand, og Resultatet
blev derfor, at man vedblivende overlod det til Udvalget med Rekurs til Vurderingsnævnet at fastsætte Vederlagets Størrelse. Fra dansk Side maatte man være interesseret i at opretholde dansk Priskontrol bl. a. for derved at forhindre, at Beslaglæggelserne
ved en rundhaandet Betaling fra tysk Side opnaaede en vis Popularitet. Den danske Priskontrol fortsatte derfor paa samme Maade som hidtil. Ved den tyske Rigsbefuldmægtigedes Forordning af 23.-5.-1944 (offentliggjort d. 27. s. M., se Afsnit F) overførtes
Retten til at beslaglægge fra den tyske Øverstkommanderende til den tyske Rigsbefuldmægtigede, uden at der i øvrigt indførtes væsentlige Ændringer i den hidtidige
Tilstand.
E. Vurderingsko mmissionerne.
Det store Antal Beslaglæggelser, der omgaaende fandt Sted paa Grundlag af den
tyske Forordning, bevirkede, at Udvalgets Arbejde blev forøget i stort Omfang. Medens
der saaledes i Tiden fra 9. April 1940 til Lejebekendtgørelsens Fremkomst 1. December
1942 var fremkommet 1332 Kontrakter, kom Sagernes Antal nu hurtigt op paa ca. 700
pr. Maaned, og pr. 1. April 1943 udskiltes disse Sager derfor fra den Kommitteredes
Arbejdsomraade ved Oprettelse af et særligt "Kontor for Ejendomssager" stadig under
Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m.v.
Ved Behandlingen af de indsendte Kontrakter og Erstatningskrav maatte Udvalget
i udstrakt Grad støtte sig til Indstillinger afgivet af de lokale Sagkyndige, som i Tidens
Løb var blevet tilknyttet den lokale Administration.
Da Sagernes store Antal og de vanskelige Rejseforhold gjorde det umuligt for
Udvalget at foretage Besigtigelser ude i Landet og ad den Vej søge de forskellige Vurderingssagkyndiges Indstillinger bragt ind paa et ensartet Grundlag, fremsatte Udvalget Ønsket om, saasnart det lod sig gøre, at faa nedsat egentlige Vurderingskommissioner, der var saaledes sammensat, at saavel Befolkningen som Udvalget kunde føle
sig sikker paa en mere alsidig og ensartet Bedømmelse for Landet som Helhed, end
Vurdering af Enkeltpersoner formaaede at give.
Særlig i Begyndelsen af 1944, da Bygningen af en Række nye store Flyvepladser
bragte Beslaglæggelsernes Antal og Omfang stærkt i Vejret, blev Nødvendigheden af
særlige Vurderingsorganer paatrængende, bl. a. ogsaa for at sikre, at Vurderingerne
forelaa i en saadan Form, at en kritisk Gennemgang fra Udvalgets Side kunde gennemføres tilstrækkeligt hurtigt. Man lagde ligeledes Vægt paa, at der nu skabtes Organer,
der efter Krigen i Kraft af deres Erfaringer kunde bistaa ved det Afviklingsarbejde,
der til den Tid maatte udføres. Resultatet var de i Løbet af Juli og August 1944 nedsatte
Vurderingskorn.missioner. Landet inddeltes i 9 større Kredse, hvoraf København-Frederiksberg udgjorde en Kreds. I hver Kreds nedsattes en Kommission paa tre Mand, hvis
Arbejde det var under fælles Ansvar at give Indstilling til Udvalget vedrørende Erstatninger og Lejemaal. Kredsene blev valgt saa store som muligt for at opnaa den størst
mulige Ensartethed, men den lokale Tilknytning blev bevaret derved, at et af Kommissionens tre Medlemmer skiftede for mindre Lokalomraa.der, som Regel Amtet. I Erkendelse af de vægtige Problemer stod i Forbindelse med Tyskernes Overtagelse af
Arealer og Ejendomme paa Landet, blev i alle de nedsatte Kommissioner udenfor Køben-
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havn og Frederiksberg det landbrugskyndige Medlem tillige udpeget til Formand for
Kommissionen. Til Brug for Vurderingskornmissionerne udsendte Udvalget nogle "Vurderingsskemaer", der ligeledes bidrog til at skabe et ensartet Bedømmelsesgrundlag.
F "Schutzbereiche".
Om de Spørgsmaal, der opstod i Forbindelse med Tyskernes Indrettelse af saakaldte "Schutzbereiche", henvises til Underhaandsskrivelse af 2. Marts 1945 fra Indenrigsministeriets Departementschef til samtlige Amtmænd og det dermed følgende Memorandum, Afsnit A. Side 132 f.

II. DEN FORMELLE ORDNING MELLEM PARTERNE
A. Kontrakt.
I Tiden indtil den tyske Øverstbefalendes Forordning udkom, ordnedes Forholdet
mellem "Udlejeren" og den tyske Værnemagt oftest ved en Kontrakt, der hyppigst benævntes "Lejekontrakt" eller "Overenskomst", dog hændte det tit, at et Brugsforhold
opstod, uden at der oprettedes skriftlig Overenskomst. Ved Bekendtgørelse af 30. November 1942 bestemtes det iøvrigt, som nævnt ovenfor, at der altid skulde oprettes
skriftlig Overenskomst.
De foreliggende Kontrakttyper kan inddeles i følgende 3 Grupper:
a) egentlige Lejekontrakter, hvor der for Benyttelsen som Hovedregel erlægges
periodiske Ydelser, og hvor Ejeren efter Brugsforholdets Ophør paany overtager Ejendommen.
b) Kontrakter med Skødeklausul, jfr. nedenfor.
c) Andre Kontrakter, f. Eks. om Erstatning for Beskadigelse paa en Ejendom eller
for kortvarig Brug, naar Forholdet først reguleres efter Brugens Ophør.
Medens de under a) og c) nævnte Kontrakttyper (Bilag 5. a og b samt Bilag 6)
ikke giver Anledning til særlig Bemærkning, gør der sig ved de under b) nævnte Kontrakter med Skødeølausul (Bilag 7) det særlige Forhold gældende, at man her i
Reglen maatte paaregne Indgreb i Ejendommens Substans, f. Eks. Nedrivning eller
Ændring af bestaaende Bygninger, Nybygninger, Jordarbejder, Betonstøbninger m. v.,
hvorfor et Salg var nødvendigt. Fra dansk Side har man i disse Tilfælde ønsket at
hindre, at det tyske Rige erhvervede fast Ejendom her i Landet til Eje, medens det
paa den anden Side ansaas for nødvendigt at undgaa, at den danske Stat formelt stod
som Erhverver af Ejendomme, der stilledes til den tyske Værnemagts Raadighed til
militære Formaal. Da der i de her omhandlede Tilfælde er ydet Ejerne fuld Erstatning
for Ejendommens Afstaaelse, er Forholdet det, at Ejendommene er erhvervet og betalt
ruf den danske Stat. En saadan endelig Afhændelse har ofte været af Interesse for
"Udlejeren", for at han kunde komme ud af Forholdet til den paagældende Ejendom
og derved blive i Stand til at erhverve anden fast Ejendom. I mange Tilfælde har de
danske Myndigheder modsat sig saadanne Salg, idet man fra Indenrigsministeriets
Side altid har fastholdt, at den tyske Værnemagt alene kunde have Interesse i at faa
Brugen af Ejendommen, hvorfor man forlangte Forholdet ordnet som egentligt Lejemaal, undtagen hvor der forelaa eller maatte paaregnes Indgreb i Ejendommens Substans. Forholdet blev derfor ordnet saaledes, at Ejeren forpligtede sig til uden yderligere Vederlag at meddele den danske Stat eller Ordre endeligt Skøde paa den udlejede Ejendom, ligesom han ved sin Underskrift paa Kontrakten gav Amtmanden
uigenkaldelig Fuldmagt til paa sine Vegne og med fuldt forbindende Virkning for
sig at udstede saadant Skøde.
Fælles for de fleste Kontrakter - af alle Typer - var en Begrænsning af Forholdets Varighed til 1. April 1945. Aarsagen hertil var, at da Besættelsesmagten i Tiden
umiddelbart efter den 9. April 1940 - i Modsætning til senere under Besættelsen ikke ønskede, at dens Brugsforhold i Henhold til Kontrakterne udtrykkeligt blev begrænset til at ophøre ved Besættelsens Ophør, og da man fra dansk Side ikke ønskede,
at der med tyske Myndigheder blev indgaaet stedsevarende Brugskontrakter, indsatte
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man dette efter daværende Forhold vilkaarligt valgte Tidspunkt som tidligste Opsigelsestermin. Som nævnt ændrede Tyskerne senere deres Standpunkt og Kontrakternes Varighed blev derfor i Slutningen af Besættelsen fikseret til "saalænge de tyske
Tropper befinder sig her i Landet".
Med Hensyn til Stemplingen af Kontrakterne bemærkes, at Indenrigsministeriet i
Begyndelsen indtog det Standpunkt, at ogsaa de med Tyskerne indgaaede Kontrakter
var underkastet Lovgivningens Regler om Stempelpligt. Senere traf Skattedepartementet imidlertid Bestemmelse om, at de med Tyskerne indgaaede Kontrakter ikke
skulde stemples.
Om Skattepligten for Ejendomme, der er udlejet med Skødeklausul, henvises til
Indenrigsministeriets Cirkulære af 24. Maj 1943 .(aftrykt som Bilag 8).

B. Beslaglæggelse.
Foruden ved Kontrakt kunde den tyske Værnemagts Brugsret over fast Ejendom
ogsaa etableres i Form af Beslaglæggelse. Som nævnt kendtes en saadan Beslaglæggelse
allerede før den tyske Forordning af 4. September 1943, men først ved denne Forordnings Fremkomst fik Beslaglæggelser egentlig Betydning. Disse ordnedes normalt ved,
at Intendanten hos den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark udstedte et
saakaldt "Beslaglæggelsesdekret", hvori han udpegede den paagældende Ejendom, over
hvilken Brugsretten ønskedes etableret, men uden Angivelse af Vederlaget. Dette Dekret
blev derefter indsendt til Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder, der efter at
have hørt Amtmanden eller Borgmesteren (Vurderingskommissionen), udfærdigede saakaldte "Beslaglæggelsesvilkaar" (Bilag 9), der indeholdt en ensidig Fastsættelse af
Vilkaarene for Beslaglæggelsen, altsaa fortrinsvis Størrelsen af Vederlaget. Efter
Udfærdigelsen af Beslaglæggelsesvilkaarene sendtes et Eksemplar heraf til Intendanten, der derefter foranledigede Godtgørelsen udbetalt ved Checks paa Danmarks Nationalbank.
I enkelte Tilfælde skete en Beslaglæggelse ogsaa ganske formløst, altsaa uden
Dekret, derved at en Ejendom de facto toges i Benyttelse. Ogsaa i disse Tilfælde blev
der af Udvalget udfærdiget "Beslaglæggelsesvilkaar".
Om Fastsættelse af Vederlag for Træ paa Roden beslaglagt af den tyske Værnemagt henvises til Bilag 12.
C. Direkte Kpb.
I ganske faa Undtagelsestilfælde har den tyske Værnemagts Raadighed over en
Ejendom været etableret i Form af et egentligt Køb. Fra dansk Side har man straks
fra Begyndelsen haft Forstaaelsen af, hvilke Farer saadanne Salg kunde indebære, og
det lykkedes ogsaa at begrænse Tyskernes Dispositioner med Hensyn til Opkøb af
fast Ejendom til nogle ganske faa isolerede Tilfælde. Det var navnlig "militære Hemmelighedshensyn", der blev anført som Aarsag, naar man fra tysk Side insisterede paa
Erhvervelse ved Køb.

III. S T A T I S T I K
A. Antallet af Sager.
Som det vil ses af nedenstaaende Tabel, har det samlede Antal Sager, som har været
prisprøvet af danske Myndigheder, indtil den 5. Maj 1945 andraget 20.673, der fordeler
sig saaledes:
a) Perioden 9.-4.-1940 til 30.-11.-1942: 1332 Sager
b) Perioden 1.-12.-1942 til 31.-3.-1943: 497
"
c) Efter 31. Marts 1943:
(Ejendomskontorets Periode)
April
1943
272
Maj
"
328
At overføre
600
1829 Sager
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Overført
Juni
1943
Juli
,,"
August
September
"
Oktober
November ,,"
December
"
Januar
1944
,,
Februar
Marts
"
April
Maj
"
Juni
"
Juli
",,
August
September
"
Oktober
November ,,"
,,
December
Januar
1945
Februar
,,"
Marts
April (indtil 5.-5.)

KAP. SIII

600
259
392
366
297
463
381
310
880
1088
1589
761
558
778
769
728
981

1829 Sager

1096
1185
522
700
1122
1782
1237

18844
Ialt 20673 Sager

Af disse 20673 Sager har 2791 været Beslaglæggelser i Henhold til Dekret udstedt af
Intendanten hos den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark i Medfør af den
tyske Forordning af 4. September 1943. Dette sidste Tal fordeler sig saaledes:
Maaned:

Antal Beslaglæggelser:

September 1943
Oktober
November
"
December
"
1944
Januar
Februar
Marts
"
April
"
Maj
"
Juni
"
Juli
"
August
September "
"
Oktober
"
November
"
December
"
Januar
1945
Februar
"
Marts
"
April (indt. 5.-5.)

43
77
38
28
415 1 )
23l1)
79
99
101
68
31
91
221
114
116
146
87
149
327
330
fait

2791

1) .A areagen til den voldsomme Stigning I dleee to Maaneder skyldes Beslaglæggelsen af en Række
Sommerhuse paa Vestkysten samt af store Arealer I Jylland og paa Fyn til Anlæg af Flyyepladeer.
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B. Godkendelser.
Om Størrelsen af de godkendte Ydelser henvises til nedenstaaende Tabel:
a) Perioden 9.-4.-1940 til 30.-11.-1942
b) Perioden 1.-12.-1942 til 31.-3.-1943
c) Efter 31.-3.-1943
(Ejendomskontorets Periode)
April
1943
Maj
"
Juni
"
Juli
"
August
"
September
Oktober
,,
November
December
"
1944
Januar
Februar
Marts
April
"
Maj
"
Juni
Juli
"
August
"
September
"
Oktober
November
"
December
"
Januar
1945
Februar
Marts
April

"

Anrllg Leje

Kpbesum og
Erstatning

393.000
1.683.000
1.391.000
1.553.000
1.058.000
920.000
1.388.000
864.000
1.253.000
'i..790.000
1.257.000
2.523.000
373.000
2.633.000
2.761.000
1.017.000
1.014.000
687.000
2.379.000
954.000
410.000
537.000
718.000
307.000
302.000

69.000
787.000
215.000
1.782.000
1.423.000
182.000
1.005.000
1.112.000
340.000
1.9~7.000
3.233.000
2.137.000
365.000
507.000
196.000
191.000
323.000
1.224.000
1.006.000
628.000
190.000
338.000
713.000
296.000
215.000

Anrllg Leje

Kpbesum og
Erstatning

457.000
591.000

6.810.000
1.904.000

30.165.000

20.444.000

Kr. 31.213.000
29.158.000
Ovennævnte Tabel er behæftet med visse Mangler, idet Lejebeløbene er angivet
som aarlig Leje, uanset at man ikke havde Vished for, at de paagældende Lejemaal
virkelig havde varet i et Aar. Der foreligger nemlig ingen Oplysninger om, hvornaar de
enkelte Lejemaal udløb, og Tabellen kan derfor heller ikke betragtes som Udtryk for,
hvilke Erstatningsbeløb den danske Statsfinansiering har omfattet ialt (se herom Bemærkningerne under D.).
C. Nedsættelserne.
Om Nedsættelsernes Størrelse findes der beklageligvis ikke nøjagtige statistiske
Oplysninger. Her skal blot bemærkes, at der i Tiden indtil Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 30. November 1942 gennemgaaende kun var smaa Nedsættelser, i hvert
Fald sammenlignet med den følgende Tid, hvilket formentlig kan tilskrives den Omstændighed, at Kontrakterne dengang i Almindelighed blev indgaaet under Medvirken
af vedkommende Amtmand og Indenrigsministeriets sagkyndige, der under Forhandlingerne bragte Vederlaget ned paa en rimelig Størrelse. Den generalpræventive Virkning
af Statens Priskontrol har uden Tvivl været meget betydelig og var ogsaa et af Hovedmotiverne til, at man fra dansk Side har bestræbt sig for at opretholde Kontrollen.
I den sidste Tid af Besættelsen gik Nedsættelserne yderligere ned, idet man fra
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tysk Side slog ind paa den Praksis at indgaa Kontrakter uden Angivelse af Vederlagets
Størrelse, saaledes at man overlod det til de danske Myndigheder at fastsætte Godtgørelsen.
I Ejendomskontorets Periode regnede man dog med, at der for de behandlede
Sager gennemgaaende skete Nedsættelser paa ca. 500.000 Kr. pr. Maaned. Disse Nedsættelser vedrørte navnlig Kontrakter, der var afsluttet direkte med den tyske Værnemagt uden danske Myndigheders Medvirken.

D. Udbetalte Erstatningsbelpb i Anledning af tyske Brugsforhold vedrprende fast
Ejendom.
Som nævnt foran, foreligger der ikke nøjagtigt statistisk Materiale over den samlede Statsfinansiering, der har fundet Sted i Forbindelse med tysk Benyttelse af fast
Ejendom. I Henhold til Oplysninger tilvejebragt af Danmarks Nationalbank i Forbindelse med det af Ejendomskontoret indsamlede Materiale kan den stedfundne Statsfinansiering indtil Befrielsen imidlertid anslaas til et Tal af omkring ca. 205 Millioner
Kroner, der fordeler sig saaledes:
Belpb Kr.
Byejendomme
Erstatninger m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000
Lejemaal ............ ·. . . . . . . . . . . . . . 60.000.000

Landejendomme
Lejemaal om Arealer

30.000.000

Bymæssige Ejendo11111ne paa Landet
Erstatninger m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000
Lejemaal .......................... 30.000.000
Kpb af Ejendomme incl. Lpspre . . . . . . 55.000.000
Erstatning for nedrevne Ejendomnne. . 10.000.000
lait Kr.. . . . . . 205.000.000

IV. BILAG
Bilag 1. Indenrigsministeriets fortrolige Skrivelse af 18.-4.-1940 til Amtmændene.
Under Henvisning til Telefonsamtale af 18. d. M. skal Indenrigsministeriet anmode
om, at følgende maa blive iagttaget vedrørende Anlæg af Flyvepladser i Amtet.
Amtmændene anmodes om at ville formidle Forhandlingerne mellem de paagældende
Grundejere og de tyske Myndigheder, saaledes at en mindelig Ordning søges opnaaet.
Det maa tilstræbes, at Anlæget af Flyvepladser sker saa langt fra Byer som muligt
og paa saa ringe Jord, som er egnet hertil, dog ogsaa under Hensyn til Tilvejebringelsen
af de fornødne Adgangsveje. Afstaaelsen skal kun finde Sted til Brug. Det vil være
praktisk, at der ved Amtets Foranstaltning søges afholdt et Møde med Grundejerne,
og at disse eventuelt i Fællesskab antager en Sagfører til Varetagelse af deres Interesse, og det skal i denne Forbindelse henstilles, om det ikke vilde være hensigtsmæssigt, at tillige et landbrugskyndigt Medlem af Amtsraadet deltager i Mødet for
at yde Grundejerne Vejledning.
Der skal fastsættes en Erstatningssum for Afsavn af Arealerne. Efter Indenrigsministeriets Anskuelse bør Erstatningen fastsættes højere end almindelig Forpagtningsafgift under Hensyn til, at det drejer sig om en eventuel kortvarig Brug, og til
den Skade, som Ejendommen maatte lide ved denne særlige Anvendelse, ligesom der
ved Erstatningens Fastsættelse bør tages Hensyn til de Ulemper, som maatte opstaa
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for Ejeren ved Benyttelsen af den resterende Del af Ejendommen og dennes Værdi
herefter.
Kan Enighed om Erstatningen ikke opnaas, skal man henvise til de Midler, som
man efter dansk Lovgivning har til Fastsættelse af saadanne Værdier, f. Eks. ved at
lade Erstatningen fastsætte af Vurderingsmænd til Ejendomsskyld, Jordboniteringsmænd eller ved af Retten udmeldte Mænd.
Med Hensyn til Udførelsen af de nødvendige Jordarbejder bemærkes, at den danske
Stat ikke paatager sig at antage Arbejdskraft og formidle Lønvilkaar etc., men de paagældende tyske Myndigheder maa henvises til selv at træffe Aftale med danske Entreprenører herom, og saaledes at udelukkende dansk Arbejdskraft anvendes hertil.
Indenrigsministeriets fortrolige Skrivelse af 11.-6.-1940 til Amtmændene.
Bilag 2.
I Forbindelse med Skrivelse herfra af 18. April d. A. vedrørende Anlæg af Flyvepladser i Amtet skal man meddele følgende:
Efter Modtagelsen af Indberetninger fra en Række Amter om, at tyske Myndigheder i mange Tilfælde er indgaaet paa at udrede meget betydelige Erstatninger til
Grundejere for Afstaaelse af Areal m. v. til Anlæg af Flyveplads, har Indenrigsministeriet forhandlet med Udenrigsministeriet angaaende Spørgsmaalet om den nærmere
Fastsættelse af saadanne Erstatningers Størrelse og man er herunder enedes om, at
de med Grundejerne indgaaede Overenskomster fremtidig skal godkendes af den danske Stat.
Til Brug for denne Godkendelse skal man anmode om, at der, forsaavidt angaar
Arealer, hvorom der fremtidig afsluttes Overenskomster, afgives Indberetning hertil
i 3 Eksemplarer i Overensstemmelse med nedenstaaende Skema I. Tilsvarende Oplysninger udbedes i det Omfang, saadanne kan fremskaffes, tillige med Hensyn til Arealer,
hvorom Overenskomst allerede er afsluttet.
SKEMA I.
Oversigt over de af den tyske Værnemagt rekvirerede faste Ejendomme.
1. Ejendommens matrikulære Betegnelse og Areal:
2. Ejerens Navn og Adresse:
3. Ejendommens Vurdering til Ejendomsskyld og Grundskyld:
4. Omfatter Rekvisitionen hele Ejendommen eller kun en Del af denne og da hvilken:
5a. Den opnaaede Pris eller Forpagtningsafgift (ogsaa pr. ha eller pr. Td. Land):
b. Er der ydet Erstatning for Ulempe o. I.:
c. Er der afstaaet Besætning og Inventar og da i hvilket Omfang:
6. Til hvilke Formaal er Ejendommen rekvireret:
7. Stemmer det ydede Vederlag efter Amtets Skøn med Billighed, i benægtende
Fald, hvilket Vederlag vilde Amtet anse for rimeligt:
Paa dertil given Foranledning skal man endelig anmode om, at der ved Amtets
Foranstaltning fremtidig i de med vedkommende Grundejer afsluttede Lejekontrakter
indsættes en Bestemmelse om, at intet Erstatnings- eller Lejebeløb maa blive udbetalt
til Ejeren, forinden der foreligger Samtykke fra de paa Ejendommen tinglyste Panthavere.
Forretningsorden af 5.-11.-1943 for det i Henhold til Lov 362 af 19.-7.-1943 § 7 ned- Bilag 3.
satte Vurderingsnævn.
§ 1.

Vurderingsnævnet samles, saa ofte foreliggende Sager gør det nødvendigt, efter
Indkaldelse fra Formanden, der træffer Bestemmelse om Tid og Sted for Mødernes
Afholdelse.
For at Beslutning kan træffes paa Møderne, skal Formanden og mindst 3 andre
Medlemmer være til Stede og deltage i Afstemningen. 1 )
1) Under 1.-3.-1945 ændredes Forretningsordenens § 1 Stk. 2 saaledes:
>For at Beslutning kan træffes pnn Mpderne, skal Formanden og mindst 2 andre Medlemmer være til
Stede og deltage i Afstemningen.«
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Formanden og de øvrige Medlemmer har hver 1 Stemme. I Tilfælde af Stemmelighed, er Formandens Stemme afgørende.
§ 2.
Formanden tilrettelægger Nævnets Arbejde og leder Forhandlingerne paa Møderne.
Formanden træffer Bestemmelse om, hvorvidt de Sager, der forelægges Nævnet,
skal behandles mundtligt i dets Møder eller ved Cirkulation mellem Medlemmerne; i
sidstnævnte Tilfælde træffer Formanden endvidere Bestemmelse om Cirkulationsordenen.
Forn1anden paaser, at de Nævnet forelagte Sager fremmes med tilbørlig Hurtighed.
§ 3.
Vurderingsnævnet er berettiget til at indhente de nødvendige Oplysninger angaaende de enkelte Sager enten direkte eller gennem Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v. Nævnet kan kræve, at vedkommende interesserede Part giver personligt Møde eller lader sig repræsentere for Nævnet til nærmere Redegørelse for de
for Nævnet indbragte Sager. Saafremt de af Nævnet hos vedkommende Klager ønskede
Oplysninger ikke afgives, eller Klageren ikke giver Møde som af Nævnet krævet, kan
Sagen afvises, og Nævnet er da ikke pligtigt at genoptage Sagen.
Nævnet er berettiget til at indhente en Udtalelse fra den Myndighed, der har truffet
en paaklaget Afgørelse.
§ 4.
I Tilfælde af Uenighed mellem Vurderingsnævnets Medlemmer træffes Afgørelse i
Overensstemmelse med Flertallets Vedtagelse.
§ 5.

Over Vurderingsnævnets Afgørelser føres en af Indenrigsministeriet autoriseret
Protokol, der underskrives af Formanden og de øvrige Medlemmer.
De af Medlemmerne afgivne Vota maa ikke offentliggøres.
Formanden drager Omsorg for Udfærdigelsen af Nævnets Afgørelser i Overensstemmelse med de skete Vedtagelser og underskriver paa Nævnets Vegne Afgørelserne.
§ 6.
Vurderingsnævnet træffer Bestemmelse om, hvorvidt Besigtigel3e af Ejendomme
eller Lokaliteter skal finde Sted, og i bekræftende Fald, hvorvidt Besigtigelsen skal
foretages af samtlige Medlemmer.
§ 7.
Vurderingsnævnets Medlemmer og Medhjælpere er under Ansvar efter Borgerlig
Straffelovs §§ 152 og 263, jfr. Tjenestemandslovens § 3, forpligtet til at bevare Tavshed med Hensyn til de Forhold, de gennem deres Virksomhed bliver vidende om.

Bilag 4, Oversættelse af tysk Beslaglæggelsesdekret fra Intendanten hos den Øverstbefalende
for de tyske Tropper i Danmark.1 )

Intendanten
hos den Øverstbefalende for
de tyske Tropper i Danmark
( Bedarfsstelle)

København, den . . ... . . .. .. .. . .. ... .

Abt. Az. 63 n 16 Bs/
Beslaglæggelsesdekret Nr. 1911 i Medfpr af Forordning af 4.-9.-1949 fm den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark vedrprende Beslaglæggelse
af Bygninger og Grundstykker.
Den Dem tilhørende,
-uden/med Inventar - er i Henhold til § 1 i ovennævnte Forordning med dette Dekrets
Udlevering beslaglagt til Fordel for den tyske Værnemagt,
1) Efter Mnj 1944 udgik Beslnglæggelsesdekreterne frn den tyske Rlgsbefuldmægtigede.
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De bar at afholde Dem fra enhver Disposition over den beslaglagte Ejendom uden/med Inventar - (jfr. § 2 i ovennævnte Forordning).
I Henhold til § 5 i ovennævnte Forordning har De Ret til at stille Krav om Godtgørelse eller Erstatning for den beslaglagte Ejendom. Andragende om Godtgørelse
eller Erstatning vil være at indsende til Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder
m. v., Kontoret for Ejendomssager, Østergade 4, København K, og skal indeholde
nøjagtige Oplysninger om løbende Udgifter til periodiske Ydelser, saasom Skatter og
Forsikringer, og endvidere Oplysninger om Tab ved Afbrydelsen af Ejendommens Udnyttelse, d. v. s. det Tab, der er begrundet i Bortfald af Indtægter som Følge af Beslaglæggelsen.
Godtgørelsens eller Erstatningens Fastsættelse sker ligesom hidtil i Overensstemmelse med de danske Bestemmelser om Priskontrol (jfr. det danske Indenrigsministeriums Bekendtgørelse af 30.-11.-1942).
I Tilfælde af, at Inventar overtages, skal De opsætte en Inventarfortegnelse i 2
Eksemplarer, hvilken Fortegnelse vil være at underskrive af Dem.
E.O.
Underskrift.
Hr.................................... .

Bilag 5 a.

Type paa egentlig Lejekontrakt (Originalen udfærdiget Juli 1944).

llfietvertrag.
Zwischen dem Deutschen Reich - Reichsfiskus (Luftfahrt) - vertreten durch
den General der Luftwaffe in Dånemark - Verwaltung - Kopenhagen,
dieser wiederum vertreten durch die Fliegerhorstkommandantur Aalborg-West,
Oberzahlmeister ..... .
ais Mieter
und dem Eigentiimer des Grundstucks ..... .
ais Vermieter
wird nachstehender Mietvertrag abgeschlossen.
§ 1.
Vermieter vermietet dem Mieter das auf dem Grundstuck . . .......... Lindholm
b/Aalborg neben dem Wohnhaus befindliche neue Werkstattgebåude.
§ 2.
Vermieter gestattet dem Mieter, in dem gemieteten Werkstattgebåude zwei einfache
Stein- und eine Holzwand einzuziehen.
§ 3.
Die Vermietung erfolgt vom 1. Juli 1944 ab bis weiteres. Der Mietpreis betragt
jåhrlich Kr. 9.000.-. Der Betrag ist vierteljii.hrlich im voraus zu entrichten. Erstmalig
sofort nach Unterzeichnung des Vertrages. Das Mietverhii.ltnis kann nur von dem
Deutschen Reich mit Innehaltung einer dreimonatigen Frist gekundigt werden.
§ 4.
Beim Ablauf des Vertrages ist das Deutsche Reich verpflichtet, das Grundstuck in
den Stand zuruckzubringen, in dem es sich bei ubernahme durch die Deutsche W ehrmacht befand. Es soll dem Vermieter jedoch freistehen, bei Ablauf des Vertrages die
vom Mieter vorgenommenen Einbauten oder sonstige Einrichtungen zu ubernehmen. In
diesem Falle hat der Vermieter dem Mieter hierfur eine angemessene Entschådigung zu
zahlen.
§ 5.
Dieser Vertrag ist in 3 Stucken ausgefertigt, von denen der Vermieter eine, der
Mieter zwei" Ausfertigungen erhii.lt. Die mit der Verstempelung des Mietvertrages verbundenen Kosten werden von den Parteien je zur Hii.lfte getragen.
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§ 6.
Die Giiltigkeit dieses Vertrages ist abhiingig von der Genehrnigung des Deutschen
Reiches und von der des Diinischen Staates.

Aalborg-W est, den .. ...... . . ......... . .. . .. . ... .
Der Mieter:

Der Vermieter:

Oberzahlmeister.

Bilag 5 b. Type paa egentlig Lejekontrakt (Originalen udfærdiget November 1944).

Mietvertrag.
Zwischen der Deutschen Wehrmacht, vertreten durch die Dienststelle der Feldpostnummer 57 709 A, fiir diese handelnd der ... . ................ . ............. . ...... .
und . .. . .. . ... . ........................ ......... . ...... . . .. .. .. .. ... ... .. .... .. .
wird vorbehaltlich der Genehmigung der zustiindigen deutschen Verwaltungsdienststellen folgender Vertrag geschlossen:
§ 1. Miettriiume.
1) . .... . .. .. . .. .. ..... . ... .... (Vermieter) vermietet der Deutschen Wehrmacht
zur Benutzung als . . . . ... . ............................................... .
(niihere Bezeichnung:) . .. . ............. .. ............... . ... . ...... . ..... .
2) Mitvermietet ist das gegebenenfalls in der Anlage einzeln aufgefiihrte Inventar.
3) Der Mieter darf folgende Riiume mitbenutzen: .. . ................ . ..... . ... .
4) Der Vermieter handigt dem Mieter fiir die Mietzeit die zu den Riiumen gehorigen
Schliissel aus.
§ 2. Mietzeit.
1) Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Mietverhiiltnis beginnt
am . . . . . . . . . . . . und endet ohne weiteres mit dem Abriicken der deutschen
Truppe aus dem Quartier.
2) Der Vermieter hat bis zum 1.-4.-1945 kein Kiindigungsrecht. Wiinscht der Mieter
das Mietverhiiltnis iiber diesen Zeitpunkt hinaus fortzusetzen, so sind spiitestens
am 1.-2.-1945 neue Verhandlungen einzuleiten.
3. Der Mieter kann den Vertrag mit 14-tagiger Frist zum 1. und 15. jeden Monats
kiindigen.
§ 3. Mietzins.
Als vereinbarter Mietpreis soll der Preis gelten, der vom "Beauftragten des Ministeriums des Åussern in Industriesachen", Adresse: Vestre Boulevard 20, Kopenhagen V.,
auf Grund der diinischen Bestimmungen iiber das Preispriifungsverfahren (vgl. Kap. II
des Gesetzes Nr. 632 v. 19.-7.-1943 in Verbindung mit der Bekanntmachung des diinischen
Innenrninisteriums v. 1.-12.-1942) festgesetzt wird.
§ 4. Instandhaltung der Riiume.
1) Durch den Mietzins ist die dem Verwendungszweck entsprechende gewohnliche
militiirische Abnutzung abgegolten. Spiitere Entschiidigungsanspriiche dieserhalb sind ausgeschlossen.
2) Der Mieter haftet fiir Beschiidigungen oder Zerstorungen, die durch sein Verschulden entstehen und nicht unter den Begriff der gewohnlichen militiirischen
Abnutzung fallen.
3) Der Vermieter verpflichtet sich, die ermieteten Riiume in bewohnbarem Zustande
zu erhalten und Schiiden, die nicht durch Verschulden des Mieters entstehen,
sofort zu beseitigen.
§ 5. Reparaturen.
1) Arn Tage der Ermietung waren folgende Reparaturen notwendig:

2) Der Vermieter verpflichtet sich, diese Arbeiten bis zum . . .. . . .... . . .. .. ausfiihren zu lassen.

"
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§ 6. Bauliche Veriinderungen.
Notwendige Um- und Anbauten behiilt sich der Mieter vor. Gegebenenfalls werden
sie nach ubereinkunft mit dem Vermieter durchgefiihrt. Die Kosten fiir den Umbau
tragt der Mieter. Der Vermieter hat durch Vorlage von Rechnungen die wirklich entstandenen Kosten nachzuweisen.
§ 7. Betreten der Mietriiume durch den Vermieter.
Das Betreten der Mietriiume ist dem V ermieter nur in Begleitung eines Vertreters
des Mieters gestattet.
§ 8. Ånderungen und Ergiinzungen des Vertrages.
Nachtriigliche Ånderungen und Ergiinzungen des Vertrages miissen schriftlich erfolgen.
§ 9. Vertragsausfertigung.
Der Vertrag ist fiinffach in deutscher Sprache ausgefertigt. Der Vermieter erhalt
ein Stiick, der Mieter 4 Stiick,

............... . , den ............... .
Fiir die Mieter:

Der Vermieter:

Stabsintendant.

Type paa Erstatningskontrakt (Originalen udfærdiget April 1945).
Entschiidigungsberechnung.
Zwischen Unterzeichnetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auf der einen Seite und
dem Deutschen Reich (Reichsfiskus Luftfahrt) General der Luftwaffe in Diinemark Verwaltung - , unter Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen Leiters der Verwaltung, General der Luftwaffe in Dånemark, auf der anderen Seite, ist folgende Vereinbarung getroffen.
1.
Fiir die auf meinem Besitz von der Deutschen Wehrmacht verursachten Schiiden
bezahlt das Deutsche Reich fiir die Zeit vom 19.-7.-1944--1.-4.-1945 folgende Entschiidigung:
Ernteverlust von 2,21 ha Wiesen a 200 Kr. . ............................ . 442,00 Kr.
Erschwernisse ........................................................ . 58,00 Kr.
insgesamt: 500,00 Kr.
Ich erkenne hiermit ausdriicklich an, dass ich nach Empfang des Betrages Kr. . ...
in dieser Angelegenheit keine weiteren Forderungen an das Deutsche Reich (Reichsfiskus Luftfahrt) stellen karm.
...................... , den 12.-4.-1945.
(Unterschrift des Besitzers).
Der Betrag ist festgestellt durch den deutschen und diinischen Sachverstiindigen.
Deutsch:

Diinisch:

( U nterschrift)

(Unterschrift)

Godkendes 500 Kr.

. ........... Amt, den ........... .
(Underskrift)

Bilag 6.
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Bilag 7. Type paa Kontrakt med Skødeklausul.
Imellem det Tyske Rige (Rigsfiskus Luftfart), repræsenteret ved Luftgaukommando XI - Verwaltungsaussenste le Diinemark - , nedenfor kaldet D. T. R., som igen
er repræsenteret ved Oberfeldzahlmeister ...... . ..................... , og Landmand
................. . .. . .. . .... , nedenfor kaldet Udlejeren, er der under Forbehold af,
at den godkendes af den til enhver Tid værende Leder af Luftgaukommando XI - Verwaltungsaussenstelle Diinemark - , afsluttet følgende

Lejekontrakt.
§ 1.
Udlejeren udlejer herved til D. T. R. sin Ejendom Matr. Nr.. . ...... .. .. .. . . ... .
af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sogn, stor 8,3854 ha, med paastaaende Bygninger og disses
mur-, søm- og jordfaste Tilbehør. Lejemaalet tager sin Begyndelse med Kontraktens
Underskrivelse ved Parterne og varer uopsigeligt indtil 1. April 1945. Udlejeren er
dog berettiget til at forblive boende paa Ejendommen indtil 1. Marts 1944. Ønsker
Udlejeren at fraflytte Ejendommen før nævnte Dag, skal han give D. T. R. ved Bauleitungen i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meddelelse herom. Indtil han fraflytter Ejendommen,
skal han passe den paa en i enhver Henseende forsvarlig Maade som hidtil, mod at de
daglige Indtægter tilfalder ham. Ejendommen staar fra Kontraktens Underskrivelse
ved Parterne for D.T. R.'s Regning og Risiko. Fra dette Tidspunkt tilfalder eventuelle
Forsikringssummer samt det udlejedes Frugter D. T. R.
D. T. R. overtager Ejendommen som besigtiget og uden Garanti fra Udlejerens Side
for det udlejedes Fejlfrihed.

§ 2.
Lejeafgiften for hele Lejeperioden andrager .. .. . . . .. .. .... . .. .. . .. .... . 53.760 Kr.
Udover Lejeafgiften betaler D. T. R. til ..... . :
a) Løn til en Medhjælper til 1. Maj 1944 inkl. Kostpenge . . . . . . . . . . . . . .
220 Kr.
b) Flytteomkostningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Kr.

------

saa at D. T. R. ialt betaler . . . . 54.480 Kr.
skriver: Femtifire Tusinde Fire Hundrede og Otteti Kroner, som betales, saasnart nærværende Kontrakt er endelig godkendt.
Endvidere forpligter D. T. R. sig til at holde Udlejeren skadesløs m. H. t. de
eventuelle Krav, som af det lokale Mejeri, af Kontrol-, Kvægavls- eller Transformatorforeningen resp. Elektricitetsselskabet kan gøres gældende mod ham paa Grund af
Ejendommens Udlejning.
§ 3.
Udlejeren skal frigøre Ejendommen for al Gæld og foranledige de Ejendommen
paahvilende Servitutter og Byrder, forsaavidt de ikke er indført til Fordel for det offentlige, aflyst i Tingbogen samtidig med, at ovennævnte Vederlag stilles til hans Disposition.
Landsretssagfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . befuldmægtiges herved til at modtage
Vederlagssummen for Udlejeren og at kvittere for Modtagelsen, idet han ved sin Underskrift paa nærværende Kontrakt forpligter sig til ikke at udbetale den til fri Raadighed,
forinden Ejendommen er frigjort for ·al Pantegæld.

§ 4.
Udlejeren forpligter sig til herefter ikke at sælge, pantsætte eller paa nogensomhelst anden l\faade at disponere over den udlejede Ejendom, og i H. t. Retsplejelovens
§ 512 fastsættes det, at der i den udlejede Ejendom ikke kan søges Fyldestgørelse af en
Kreditor for nogen Udlejeren paahvilende personlig Forpligtelse.
Udlejeren meddeler herved den hvertidige Amtmand over . . . .. ..... . . .. .. . .. .
Amt eller dennes Stedfortræder uigenkaldelig Fuldmagt til paa hans Vegne og i hans
Navn naarsomhelst at overdrage og tilskøde den ovenfor i § 1 betegnede Ejendom til
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den danske Stat eller Ordre uden yderligere Vederlag, idet han erklærer sig for fyldestgjort for denne Overdragelse ved det i § 2 aftalte Vederlag.
§ 5.
De Ejendommen paalignede Skatter og offentlige Afgifter samt de Ejendommen
vedrørende Forsikringspræmier betales af Udlejeren indtil den Dag, indtil hvilken
han ifølge § 1 er berettiget til at forblive boende paa Ejendommen. Den Ejendommen
paalignede Kornafleveringspligt opfyldes af Udlejeren.

§ 6.
Dersom den i nærværende Kontrakt omhandlede Ejendom agtes tilbageført i privat
Eje, har Udlejeren eller hans eventuelt overlevende Ægtefælle Forkøbsret til samme.

§ 7.
De i nærværende Kontrakt trufne Aftaler begæres lyst som Hæftelser med 1.
Prioritets Rang, dog med Respekt af eventuel Servitut til det offentlige, i hvilken
Henseende henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen, og indbyrdes i lige Rang paa
den ovenfor i § 1 betegnede Ejendom dels som Brugskontrakt, dels som servitutstiftende med Hensyn til de i § 4 trufne Bestemmelser, og det saaledes, at Aflysningen i
Tingbogen ikke kan finde Sted uden skriftligt Samtykke fra den hvertidige Amtmand
over .................... Amt, der ogsaa er den paataleberettigede med Hensyn til
Bestemmelserne i § 4.
§ 8.
Udgifterne til Kontraktens Stempling og Tinglysning deles mellem Parterne.
§ 9.
Nærværende Kontrakts Gyldighed er afhængig af, at den godkendes saavel af
D. T. R. som den danske Stat.
, den 2. Febru(J/1' 1944.

Underskrift.
Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed:
Underskrifter.
Indforstaaet med Bestemmelsen i Kontraktens § 3.

. . . . . . . . . . . . , den 14. Febru(J/1' 1944.
Underskrift,
Landsretssagfører.
Aalborg, den 2. Miirz 1944.
Fiir das Deutsche Reich (Reichsfiskus Luftfahrt):
Underskrift,
Oberfeldzahlmeister.
Genehmigt.
Aalborg, den 9. Miirz 1944.
Fiir das Deutsche Reich (Reichsfiskus Luftfahrt):
Luftgaukommando XI Verwaltungsaussenstelle Danemark.

Underskrift,
Oberfeldintendant.
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Bilag 8. Indenrigsministeriets Skrivelse af 24.-5.-1943 tiJ samtlige Amtmænd.
Man skal herved meddele, at Indenrigsministeriet efter Brevveksling med Udenrigsministeriet og Skattedepartementet og efter Forhandling med den tyske Værnemagt
her i Landet har truffet Bestemmelse om, hvorledes der vil være at forholde i skattemæssig Henseende med Hensyn til faste Ejendomme eller Dele af saadanne, der er
udlejet til den tyske Værnemagt paa en saadan l\1aade, at Ejeren har forpligtet sig til
paa Anfordring og uden yderligere Vederlag at udstede Skøde til den danske Stat.
Herefter er de nævnte Ejendomme fritaget for Ejendomsskyld og Grundskyld til
den danske Stat samt eventuel Grundstigningsskyld og for Ejendomsskyld og Grundskyld til den fælleskommunale Udligningsfond og til Amts-, Købstads- og Sognekommunerne, medens Brugeren d. v. s. den tyske Værnemagt er forpligtet til at udrede
eventuel Dækningsafgift af saadanne Ejendomme i Overensstemmelse med Reglerne
i § 23 i Lov Nr. 188 af 20. Maj 1933 om kommunale Ejendomsskatter.
Der vil af Skattedepartementet blive givet Amtstuerne og Byraadene Ordre til at
opføre de nævnte Ejendomme som fritaget for Ejendomsskatter til Staten og den fælleskommunale Udligningsfond, ligesom Indenrigsministeriet samtidig har bemyndiget
Skattedepartementet til at beordre saadanne Ejendomme i Landkommunerne opført som
fritaget for Ejendomsskatter til Amtskommunerne.
Vedkommende Amt eller Byraad vil blive underrettet herom af Skattedepartementet til Efterretning og eventuel videre Bekendtgørelse med Hensyn til de kommunale Ejendomsskatter og eventuel Dækningsafgift.
Opkrævningen af Dækningsafgift vil kunne foretages ved Henvendelse til vedkommende stedlige tyske Værnemagtsafdeling.
Foranstaaende bedes meddelt samtlige Kommunalbestyrelser i Amtet.
I Forbindelse med tidligere udsendte Vejledninger m.v. angaaende Behandlingen af
Kontrakter med den tyske Værnemagt, senest Skrivelse af 19. December 1942 til samtlige Borgmestre skal man samtidig henlede Opmærksomheden paa, at de heri givne
Forskrifter, bl.a. om Indsendelse af Genparter af Kontrakterne ogsaa bør følges af
Amterne. Det bemærkes dog herved, at Kontrakters Varighed vil kunne fikseres til "saa
længe de tyske Tropper befinder sig her i Landet" i Stedet for som i Skrivelsen anført
til 1. April 1945.
Bilag 9. Type paa Beslaglæggelsesvilkaar underskrevet af Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v. (Originalen udfærdiget August 1944).

Erstatningsbetingelser fastsat i Anledning af Beslaglæggelse af ......... .
1. Beslaglæggelsen omfatter . . . . . . . . . . uden Inventar.
2. For det beslaglagte erlægges en aarlig Godtgørelse paa Kr. 15.000,00 i det første
Aar og Kr. 11.700,00 i de to følgende Aar, heri indbefattet Godtgørelse af samtlige
sædvanlige Driftsomkostninger, saasom Skatter, Forsikringer, samt almindeligt og
militært Slid.
Den aarlige Godtgørelse vil være at erlægge med 1 '12 forud den 1. i hver Maaned,
dog saaledes, at der første Gang den 1. September 1944 betales for Tiden 1. Maj til
30. September 1944.
Endvidere godtgøres een Gang for alle Udgifter vedrørende Flytning med
Kr. 650,00 og Løn til Personale paa Grund af Opsigelse uden Varsel med Kr. 3.414,00.
3. Forud for Beslaglæggelsens Ophør skal gives et Varsel paa en Maaned til den 1. i
en Maaned.
4. Ved Beslaglæggelsens Ophør vil det beslaglagte være at tilbagelevere i samme Stand
som ved Overtagelsen, bortset fra den Forringelse, der hidrører fra almindeligt og
militært Slid.
5. De med Tilbageflytning af Inventaret forbundne Omkostninger godtgøres ifølge
Udgiftsbilag, der underkastes den sædvanlige Kontrol.
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Indenrigsministeriets Skrivelse af 12.-7.-1943 til samtlige Amtmænd.
Bilag 10.
Indenrigsministeriet har modtaget Underretning om, at Luftgaukommando XI, Verwaltungsaussenstelle Dånemark, Aalborg, under 7. Maj 1943 har rettet Henvendelse til
samtlige Amter om Indførelse af en særlig Ordning vedrørende Udbetaling af Godtgørelse til Grundejere, paa hvis Jorder den tyske Værnemagt her i Landet har opstillet
Telefonmaster.
Ordningen gaar nærmere ud paa, at Amterne skulde tilskrive samtlige Kommunalbestyrelser i Amtet i Overensstemmelse med et af Luftgaukommandoet udarbejdet
Udkast, hvori Satserne for Vederlaget er fastsat saaledes:
For Master paa dyrket Jord ...................... 5,00 Kr. pr. Stk. aarlig
For Barduner paa dyrket Jord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 ,,
,,
,,
,,
For Master paa udyrket Jord, Skel eller Vej ...... 2,50 ,,
,,
For Barduner paa udyrket Jord, Skel eller Vej .... 1,25 ,,
,,
,,
"
saaledes at der regnes med paabegyndt Aar fra April til April og kun til 1. April 1945.
Der vil herefter for Master, der er opstillet i Tiden mellem 1. April 1942 og 1. April
1943 være at betale henholdsvis 15 Kr., 7,50 Kr., 7,50 Kr. og 3,75 Kr., medens der, saafremt Masterne er opstillet efter 1. April 1943 vil være at betale henholdsvis 10 Kr.,
5 Kr., 5 Kr. og 2,50 Kr.
Udover disse Beløb ydes der kun undtagelsesvis og i ganske særlige Tilfælde Erstatning fo,: særlig Ulempe eller Gene, uheldig Anbringelse af Master eller Beskadigelse
som Følge af Masternes Anbringelse.
Indenrigsministeriet har brevvekslet over Sagen med Udvalget for ekstraordinære
Industriarbejder m.v., der har godkendt de nævnte Satser i Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 30. November 1942.
I denne Anledning skal man meddele, at ogsaa Indenrigsministeriet for sit Vedkommende kan tiltræde den foreslaaede Ordning, dog at Behandlingen af Sagerne vedrørende Udbetaling af de omhandlede Erstatningsbeløb bør ske ved de sædvanlige Indkvarteringsmyndigheder (paa Landet Politimestrene, evt. Sognefogderne, i Købstæderne
- for saa vidt der undtagelsesvis maatte blive Tale om Opstilling af Master inden for
Købstadsomraade - Borgmesteren), overfor hvilke, naar ikke ganske særlige Forhold
gør sig gældende, Ønsker fra Værnemagtens Side om Opstilling af Master m.v., ligesom
andre Henvendelser om Benyttelse af Ejendomme vil være at fremsætte.
Under Henvisning hertil skal man anmode D'Herrer Amtmænd om at ville tilskrive
samtlige Borgmestre og Politimestre (sidstnævnte til Efterretning og videre fornøden
Bekendtgørelse for Sognefogederne) i Overensstemmelse hermed, saaledes at disse foranlediger udfærdiget og afgivet til vedkommende Værnemagtsafdeling samlede Lister
med Oplysninger om hver enkelt Grundejers Krav efter de angivne Satser, og saaledes
at der kun i de Tilfælde, hvor det vil være rimeligt, at der ydes Erstatning ud over
Satserne, udfærdiges Kontrakter med Grundejerne i Overensstemmelse med Forskrifterne i Indenrigsministeriets ovennævnte Bekendtgørelse, hvilke Kontrakter paa sædvanlig Maade vil være at forelægge Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m.v.
til Godkendelse.
Indenrigsministeriets Skrivelse af 27.-10.-1943 til Københavns Magistrat.
Bilag 11.
I Skrivelse af 13. Oktober 1943 (E.J.145-1940) har Direktoratet anmodet om en
Udtalelse fra Indenrigsministeriet i Anledning af en fra Generalen for det tyske Luftvaaben i Danmark modtagen Skrivelse, hvori det anføres, at der i Henhold til en mellem
den tyske Værnemagt og den danske Regering i 1940 truffet Overenskomst ikke skal
udbetales den danske Stat eller danske Kommuner Erstatning for Brug af Staten eller
Kommunerne tilhørende Ejendomme, hvorimod de i de enkelte Tilfælde fastsatte Lejebeløb skal debiteres det tyske Rige og betales senere efter nærmere Overenskomst. Med
Udgangspunkt i denne Overenskomst finder Generalen, at der heller ikke vil være at
udrede Erstatning fra Værnemagten til Lejere af Ejendomme, tilhørende Staten eller
Kommunen, naar Ejendommen overtages af den tyske Værnemagt, men at de de paagældende Lejere tilkommende Erstatninger skal udredes af Staten eller Kommunerne,
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saaledes at Beløbene debiteres Værnemagten i Overensstemmelse med den nævnte
Aftale.
I denne Anledning skal man meddele, at en Overenskomst som den paaberaabte ikke
er indgaaet mellem den danske Regering og den tyske Værnemagt, men at det fra
dansk Side stedse er hævdet, at der bør ydes Erstatning af Værnemagten til Staten
eller Kommunerne ganske som til Privatpersoner eller private Institutioner. Spørgsmaalet er iøvrigt for Tiden underkastet Forhandling mellem de danske Myndigheder
og den tyske Regering.
Vedrørende Spørgsmaalet om Udredelse af Erstatning for afbrudte Lejemaal i
de Staten eller Kommunerne tilhørende Ejendomme bemærkes iøvrigt, at saadanne
Erstatninger efter dansk Ret skal udredes af den, der er Skyld i Lejemaalets Afbrydelse
i Utide, og at Værnemagten i Overensstemmelse hermed efter den hidtil fulgte Praksis
har paataget sig at udrede Erstatninger direkte til Personer eller Institutioner, der har
maattet fraflytte de af dem lejede Lokaliteter i saadanne Ejendomme.
Indenrigsministeriet maa herefter anse det for rettest, at den omhandlede Betalingspraksis ogsaa følges i de Tilfælde, hvor det tyske Luftvaaben har overtaget Brugen
af Ejendomme, tilhørende Københavns Kommune.
Ministeriet udbeder sig Underretning om, hvad der videre maatte passere i Sagen.
Bilag 12. Landbrugsministeriets Vejledning af 10.-6.-1944 til Statens tilsynsførende med de private Skove ved Fastsættelse af Erstatning for Træ paa Roden beslaglagt af den tyske
Værnemagt.
Efter Forhandling med Udvalget for ekstraordinære Inaustriarbejder m.v. meddeler Landbrugsministeriet følgende:

P1-isansættelse.
Ved Prisansættelsen vil de gældende Maksimalpriser være at anvende, idet der fra
disse maa fradrages Skovningsudgifteme, saafremt Hugsten ikke er foretaget for Skovejerens Regning. Er Træet aflagt i Overensstemmelse med almindelig dansk Sortering,
vil Prisansættelsen formentlig ikke medføre nogen Vanskelighed bortset fra Naaletræsstammer, hvor der kan være Tale om at afregne enten efter Prisen for Piloteringspæle
og Ledningsmaster eller efter Prisen for almindeligt Naaletræstømmer. Hovedreglen
maa her være den, at der maa afregnes efter de almindelige Priser for Naaletræsstammer. Dette gælder i alle Tilfælde, hvor der er Tale om Hugst af Hovedparten af Bevoksningen, saaledes at Partiet er taget i faldende Længder. Afregning efter Pris for
Piloteringspæle og Ledningsmaster kan kun finde Sted, naar det er vittertligt, at der
er sket en speciel Sortimentshugst spredt over Bevoksningen med netop disse Emner
for Øje, idet de særlige Priser for Piloteringspæle og Ledningsmaster ikke maa opfattes
som Udtryk for Kvalitet, men som Vederlag for Specifikation og Besvær ved Leveringen.
Omvendt maa ved Løvtræ, f. Eks. en Bøgefinerkævle eller en Svellekævle afregnes
efter sin Pris, uanset Køberens Anvendelse af Træet. Foreligger der ingen egentlig
Sortering af Træet, maa man ved Bedømmelsen af Gennemsnitsdiameteren for Partiet
beregne en Gennemsnitspris pr. Kubikmeter for hele Partiet. Opstaar der Tvivl, kan
Opmaaling efter Stødene og Sammenligning med tilbagestaaende Træ paa Stedet eller
i Nærheden være vejledende for Opgørelsen af den skovede Kubikmasse samt for Prisen.
Forretningsgangen.
Naar den tilsynsførende modtager Opgørelsen fra Skovejeren, maa han gennemgaa
den specificerede Fortegnelse samt Opgørelsen af den Skovejeren tilkommende Betaling.
Overstiger Beløbet- eventuelt i Forbindelse med tidligere Erstatninger - ikke 5000 Kr.,
og kan Opgørelsen godkendes, sender den tilsynsførende Meddelelse til Riistungsstab,
Adr.: Trommesalen 2, København V., om Betalingens Størrelse samt anmoder Riistungsstab om at tilstille Skovejeren Betalingen i Check paa Danmarks Nationalbank. Samtidig underrettes Skovejeren om Godkendelsen. Genparterne af Fortegnelse og Opgørelse
tilstilles i alle Tilfælde "Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m.v.", Kontoret
for Ejendomssager, Østergade 4, Københåvn K. Kan den tilsynsførende ikke godkende
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Skovejerens Opgørelse, maa han træde i Forhandling med denne. Opnaas Enighed ikke,
eller overstiger Be!øbet den ovennævnte Grænse, maa Sagen forelægges Udvalget ledsaget af Skovejerens Fortegnelse og Opgørelse samt af den tilsynsførendes Bemærkninger til Sagen. Bemærkningerne maa være saa fyldige som muligt og først og fremmest give Oplysning om Kvantum, Træart, Dimension, Kvalitet og Priser m.v. Udvalget
vil herefter foretage det videre fornødne. I dette Tilfælde beholder den tilsynsførende
Genparter af Fortegnelse og Opgørelse.

Krav oni yderligere Erstatning.
Spørgsmaalet om, hvorvidt og eventuelt i hvilket Omfang Erstatning udover Træværdien ifølge foranstaaende kan ydes, vil ikke blive afgjort før efter Krigens Afslutning. Det vil dog til fremtidig Bedømmelse af eventuelle Kravs Størrelse være nødvendigt, at den tilsynsførende, hvor det er muligt, sikrer sig Oplysning om Bevoksningens
Tilstand før Beslaglæggelsen. Følgende Oplysninger vil da have Betydning: Skovejendommens samlede Størrelse og omtrentlige Træartsfordeling. Oplysning om eventuelle
Afvigelser fra normale Generalomkostninger og for selve de beslaglagte Bevoksninger:
Areal, Træart, Alder, Højde eller Bonitet, Vedmasse, Bevoksningsgrad, Sundhedstilstand, sandsynlig Omdriftsalder. Det bør oplyses, om det skovede Træ er taget ved en
almindelig Gennemhugning, ved en efter Forholdene rimelig Hovedskovning eller paa
anden Maade.
·
Der henvises iøvrigt til vedlagte af Indenrigsministeriet under D.D. udsendte
Cirkulære om Forretningsgangen i Sager vedrørende Erstatning for Træ paa Roden
beslaglagt af den tyske Værnemagt. Det bemærkes, at de i Cirkulærets Afsnit 3
omhandlede Oplysninger vil være at indsende til den tilsynsførende i det Amt, hvori
Skoven e!ler Plantagen er beliggende; for Plantagers Vedkommende gælder dette,
selvom Plantagen maatte være underkastet det særlige Plantagetilsyn for Hedeselskabets Plantager.

Midlertidig Lov Nr. 362 af 19.-7.-1943 (,,Revolverloven") Kapitel II og III.1 )

Kapitel II.
§ 5.
Stk. 1. Bestemmelserne om ekstraordinær Indkvartering i Lov Nr. 91 af 29.
Marts 1924 finder med de fornødne Lempelser Anvendelse paa Indkvartering af Tjenestemænd og andre tjenstgørende inden for Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet og af
Beboere fra evakuerede Omraader her i Landet. I øvrigt bemyndiges Indenrigsministeren og de i Indkvarteringslovens §§ 30 og 31 nævnte civile Indkvarteringsmyndigheder (i København Magistraten) til, naar Hensynet til Krigsforholdene gør det nødvendigt, at kræve Jord og Bygninger - herunder dog ikke bestaaende Produktionsindretninger og Produktionsmidler - afgivet til Brug eller til offentligt Eje mod fuldstændig Erstatning eller at paa!ægge Ejere eller Brugere af fast Ejendom m. v. saadanne Indskrænkninger i deres Raaden, som det angivne Hensyn nødvendiggør.
Stk. 2. Ejere af de i Medfør af foranstaaende Bestemmelse til Eje afgivne Ejendomme kan, naar de Forhold, der har nødvendiggjort Beslaglæggelsen, ikke længere
bestaar, forlange Ejendommene tilbagegivet mod Betaling af et Beløb, der efter
Forhandling fastsættes af det i § 6 omhandlede Udvalg under Rekurs til Vurderingsnævnet, jfr. § 7.
1) Ved Lovnnordn. Nr. 121 af 30.-3.-19414 foretoges fplgende ÆndrInger i denne Lov:
§ 6, Stk. 1, 2. Pkt. udganr.

§ 6, Stk. 2 affnttes saaledes:
>Ejere af beslnglagte Ejendomme kan. naar de Forhold. der har npdvendiggjort Beslaglæggelsen,
ikke længere bestnar, forlange Ejendommene tilbagegivet mod Betaling af et Belpb. der efter Forhandling
fnstsættes af det I § 6 omhandlede Udvalg under Rekurs til Vurderingnævnet, jfr. § 7.«
§ 6, 1. Pkt. nffnttes saaledes :
>Erstatninger for beslaglagte Ejendomme fastsættes af et nf Regeringen nedsat Udvalg.«
I § 6, 2. Pkt. udgaar Ordene i >I Henhold til § 6, Stk. l,c.
Denne Lovn.nordning tra.-der i Kraft straks.

Bilag 13.
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Stk. 3. Justitsministeren bemyndiges til efter Forhandling med Indenrigsministeren at fastsætte de nærmere Regler om Indkvarteringen af det til Rets-, Politi- og
Fængselsvæsenet hørende Personale og til under Hensyntagen til Indkvarteringsydelsernes gængse Pris at fastsætte, hvilken Godtgørelse der skal ydes for disse, medens
Indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere Regler om de øvrige i
Stk. 1 omhandlede Forhold, herunder Takster for Indkvarteringsydelser.
§ 6.
Erstatninger i Henhold til § 5, Stk. 1, Pkt. 2, fastsættes af et af Regeringen nedsat
Udvalg. Dette Udvalg træffer ligeledes Beslutning om Godkendelse af Overenskomster
vedrørende Godtgørelse for Afstaaelse eller for Overdragelse til Brug af fast Ejendom
m. v. i Tilfælde, hvor Beslaglæggelse i Henhold til § 5, Stk. 1, ikke har fundet Sted.
Udvalget kan dog henskyde Afgørelsen til det i § 7 omhandlede Vurderingsnævn.
§ 7.
Udvalgets Afgørelse kan inden 4 Uger indankes for det nedenfor omhandlede Vurderingsnævn. For dette kan endvidere inden 3 Maaneder fra nærværende Lovs Ikrafttræden indankes saadanne Erstatningsspørgsmaal vedrørende Beslaglæggelse m. v. af
fast Ejendom, der inden Lovens Ikrafttræden har fundet sin Afgørelse ved Beslutning
af Indenrigsministeriet eller af det af Regeringen nedsatte Udvalg for ekstraordinære
Industriarbejder m. v.
Vurderingsnævnet bestaar af en af Kongen udnævnt Formand, der skal opfylde
de i Retsplejeloven foreskrevne Betingelser for at beskikkes til Landsdommer, og 4 af
Indenrigsministeren udpegede Medlemmer med særlig Indsigt i Bygnings- og Ejendomsforhold. Der lt'ormanden og Medlemmerne Vederlag, hvis Størrelse fastsættes af
Indenrigsministeren. Formanden antager den fornødne Medhjælp.
Nævnets Afgørelser er endelige. Nævnets Forretningsorden fastsættes af Indenrigsministeren.
§ 8.
Enhver Stats- og kommunal Myndighed er pligtig at tilvejebringe og at meddele
saadanne Oplysninger, som det i § 6 omhandlede Udvalg eller det i § 7 omhandlede
Vurderingsnævn maatte ønske til Brug ved Sagernes Behandling.
§ 9.
De nærmere Regler vedrørende Gennemførelsen af Bestemmelserne
fastsættes af Indenrigsministeren.

§§ 6-8

Kapitel III.
§ 10.
Stk. 1. Overtrædelse· af denne Lov og de i Medfør af Loven udfærdigede Bekendtgørelser eller givne Paalæg straffes med Bøde eller Hæfte, saafremt højere Straf ikke
er forskyldt efter den øvrige Lovgivning.
Stk. 2. Bøder tilfalder Statskassen.
§ 11.
Denne Lov træder straks i Kraft og gælder indtil Udgangen af Marts Maaned 1944.

Kapitel 4.
Redegørelse vedrørende Handelsministeriets Bekendtgørelser
4.-11. og 11.-12.-1940 m. v. 1)
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I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Ved Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 578 af 4. November 19402 ) og Nr. 639
af 11. December 19403 ) blev der fastsat Regler for Salg til den tyske Værnemagt og
til enkelte tyske Soldater, saaledes at danske Personer og Firmaer, der solgte i Strid
med disse Bestemmelser, kunde straffes paa samme Maade som enhver anden, der
overtraadte Kriselovgivningen.
I det følgende er der set bort fra de specielle Regler vedrørende Salg af Landbrugsvarer, der fandt Sted gennem Landbrugsministeriets Eksportudvalg, jfr. Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 § 2, Stk. 1 a, idet dette Omraade behandles
under Kapitel 5.
I øvrigt er der ligesom i Bekendtgørelsen af 11. December 1940 sondret mellem
Salg til den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Afdelinger som saadanne og Salg
til enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt, idet Forholdet ligger noget forskelligt
for de to Kategorier.
Reglerne for Salg til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Afdelinger fandtes
i Bekendtgørelse af 11. December 1940 § 2 og Bekendtgørelsen af 4. November 1940.
Efter de nævnte Bestemmelser kunde Salg kun finde Sted efter særlig Tilladelse,
der blev udstedt af de danske Myndigheder.
Reglerne for Salg til enkelte tyske Soldater fandtes i Bekendtgørelse af 11. December 1940 § 3. Ved denne Bestemmelse var der fastsat generelle Regler for, i hvilke
Tilfælde saadanne Salg var lovlige, men saaledes at der ikke blev Tale om Udstedelse
af Salgstilladelse fra danske Myndigheder.
II. SALG AF VARER TIL BRUG FOR DEN TYSKE VÆRNEMAGT

ELLER DENNES ENKELTE AFDELINGER4 )
Bestemmelserne herom fandtes i Bekendtgørelsen af 11. December 1940 § 2, jfr.
Bekendtgørelsen af 4. November 1940. Overtrædelser af disse Bestemmelser blev
behandlet som almindelige Politisager og saaledes paatalt, naar de kom til Politiets
Kundskab, men der blev ved Bekendtgørelsen af 11. December 1940 etableret et særligt
Kontrolsystem for at konstatere Overtrædelse af Bestemmelserne, og dette gav Anledning til Rejsning af de fleste Sager vedrørende dette Omraade.
1) For nt fremskynde Trykningen af Haandbogens Afsnit L, har en Del af Handelsministeriets Redegprelse, der er under Udnrbejdelse, herunder nnvnllg Reglerne vedrprende Provisioner og Automobllrepa.ra,.
tloner for tysk Regning, mnnttet udskydes til Supplementsbindet. - Angnnende Automobllrepnrntloner knn
bl. n. henvises til Automobllforhnndler-Foreningens Redegprelse nf Jul! 1946, nedenfor i Knp. 9.
2) Se Afsnit A, S. 20.
3) Se Afsnit A, S. 23.
4) Med Snig til den tyske Værnemngt og dennes Afdelinger mnntte npdvendlgv!s ligestilles Salg
til tyske Orgnnlsntloner, ea.nsom Orgnnilllltlon Todt, og det er ligeledes fnatholdt, nt Bestemmelserne hnr
været gældende for Salg til tyske Firmaer navnlig Entreprenprflrmaer, som drev Virksomhed her I Lnndet
I Kraft af den tyske Besættelse, idet de udfprte Arbejder for Besættelsestropperne og blev flnnncleret
ved Hjælp af Værnemngtens Konto i Dnnmnrks Nntlonnlbnnk.
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I Bekendtgørelsen af 11. December 1940 var det fastsat, at Sælgere af Varer til
den tyske Værnemagt kun maatte modtage Betaling i Check paa Danmarks Nationalbank, dog bortset fra Beløb paa ikke over 200 Kr. Naar Nationalbanken havde indløst
en Check, der var udstedt af den tyske Værnemagt, forespurgte den Checkmodtageren
om for hvilke Ydelser Checken tjente som Betaling, og - saafremt det drejede sig
om Salg af Varer - hvilken Tilladelse der forelaa til dette Salg. Nationalbanken fik
samtidig tilsendt Genparter af de af de danske Myndigheder udstedte Salgstilladelser,
hvorved Banken kunde kontrollere, at de af Checkmodtagerne paaberaabte Salgstilladelser virkelig forelaa. Saafremt Nationalbanken paa denne Maade konstaterede, at
der var solgt Varer til den tyske Værnemagt uden fornøden Salgstilladelse, oversendte
Nationalbanken Sagen til Handelsministeriet, der derefter anmodede Rigsadvokaten
om at undersøge Sagen og eventuelt rejse Tiltale for Overtrædelse af Bestemmelserne om Salg til den tyske Værnemagt.
Sagerne behandledes som almindelige Politisager, men paa Grund af deres særlige
Karakter og navnlig Forholdet til de tyske Myndigheder fandt man det fra dansk
Side paakrævet at give særlige Regler for Sagernes Behandling. Det blev derfor af
Rigsadvokaten bestemt, at der ikke maatte rejses Tiltale i disse Sager, før de havde
været forelagt Rigsadvokaten, der i hvert enkelt Tilfælde traf Bestemmelse om Tiltalerejsning og hvilken Straf-·og Konfiskationspaastand, der skulde nedlægges.
Straks efter Ikrafttrædelsen af de paagældende Bestemmelser kom Danmarks Nationalbank paa ovennævnte Maade til Kundskab om saadanne Salg af Varer til den
tyske Værnemagt, der var sket uden Tiladelse, saaledes at Sælgerne havde gjort sig
skyldige i et strafbart Forhold. Sagerne blev undersøgt af Politiet, og i den første Tid
blev de afgjort med Advarsel eller mindre Bøder, hvorhos der skete Offentliggørelse
i Pressen af Sagerne til Underretning for Offentligheden. Da Sagernes Antal imidlertid steg meget hurtigt, blev der indført en strengere Kurs. Der blev under Besættelsen
gennemført flere Tusinde Straffesager for ulovligt Salg til den tyske Værnemagt, ofte
kædet sammen med Overtrædelser af andre Krisebestemmelser, navnlig Prislovgivningen eller Rationeringsforskrifter. Straffen blev som oftest fastsat til Bøde og kun i
grovere Tilfælde Frihedsstraf. Samtidig skete der som Regel Konfiskation af den
ulovligt indvundne Bruttofortjeneste. Der opstod saaledes snart en stor Domspraksis
i disse Sager, jfr. angaaende denne Domspraksis Rigsadvokatens Cirkulærer af 12. Januar 1942, 14. April 1942, 4. August 1942 og 24. Oktober 1942.
Sagerne gav ret hurtigt og hyppigt Anledning til Vanskeligheder i Forholdet til
den tyske Værnemagt, idet danske Leverandører henvendte sig til de tyske Myndigheder og beklagede sig over at blive gjort til Genstand for Strafforfølgning paa
Grund af, at de ulovligt havde solgt Varer til den tyske Værnemagt. I mange Tilfælde
imødekom de tyske Myndigheder saadanne Anmodninger om Støtte og blandede sig i
Sagernes Gang, saaledes at det i nogle Tilfælde blev umuligt at gennemføre disse
under de daværende Forhold. Der fremkom ogsaa generelle Klager fra tysk Side
gaaende ud paa, at Straffesager af nærværende Art blev haandhævet strengere end
andre Krisesager, og at de danske Myndigheder herved skabte Tyskerne Vanskeligheder
i deres Bestræbelser for at opkøbe Varer.
Der maatte derfor ved Gennemførelsen af disse Sager udvises en Del Forsigtighed
fra dansk Side, idet man kunde befrygte, at den tyske Værnemagt ellers paa egen
Haand helt vilde tilsidesætte Ordningen og blot tage de Varer, den havde Brug for.
Da det blev kendt blandt Modtagere af Værnemagtschecks, at de af Nationalbanken udsendte Forespørgsler vedrørende de udstedte Checks var Grundlaget for en
Undersøgelse med Hensyn til eventuelt ulovligt Salg og ulovlig Prisberegning, var
der en Del Checkmodtagere, der undlod at besvare Nationalbankens Forespørgsler.
I Begyndelsen forsøgte man fra dansk Side i saadanne Tilfælde at gennemføre Kontrollen ved at lade Politiet undersøge Sagerne, men da dette paaførte stort Ekstraarbejde, der maatte betragtes som urimeligt og unødvendigt, søgte man at fremskaffe
Oplysninger derved, at Handelsministeriet med Hjemmel i Vareforsyningsloven paalagde Checkmodtagerne at meddele Nationalbanken de af denne ønskede Oplysninger,
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saaledes at Checkmodtagerne alene ved at undlade at give de begærede Oplysninger
ifaldt Strafansvar efter Vareforsyningsloven. Da Antallet a.f disse Sager stadig steg,
bemyndigede Handelsministeriet Nationalbanken til at udstede Paalæg om Afgivelse a.f
Oplysninger vedrørende de paagældende Checks, saaledes at Modtagerne ved at sidde
Nationalbankens Paalæg overhørige ifaldt Strafansvar. Alligevel var der mange Betalingsmodtagere, der undlod at afgive de ønskede Oplysninger til Nationalbanken.
Disse Tilfælde blev · oversendt til Rigsadvokaten med Anmodning om Undersøgelse og
Tiltale, og mange Checkmodtagere blev i saadanne Sager idømt betydelige Bøder alene
for den manglende Besvarelse samt tillige tilpligtet under Tvang a.f Dagsbøder at meddele Nationalbanken de ønskede Oplysninger til Bedømmelse a.f, hvorvidt de lovligt
havde modtaget den paagældende Check.
Efter den tyske Aktion mod det danske Politi den 19. September 1944 blev det
vanskeligere at gennemføre Sager vedrørende ulovligt Salg til den tyske Værnemagt,
dels fordi man manglede Politiet, dels fordi Forholdet til de tyske Myndigheder blev
saa vanskeligt, at man ikke ansaa det for muligt at gennemføre saadanne Sager paa
samme Maade som hidtil. De fleste Sager maatte derfor stilles i Bero paa Afventning
af Krigens Afslutning, og kun forholdsvis faa Sager blev fremmet. Det drejede sig
fortrinsvis om Sager, hvor det ulovlige Salg til den tyske Værnemagt kun udgjorde
et mindre Forhold ved Siden af andre Forbrydelser. Sager vedrørende manglende
Besvarelse a.f Nationalbankens Forespørgsler blev dog søgt fremmet i dette Tidsrum
paa samme Maade som hidtil.

FORSKELLIGE FORTOLKNINGSSPØRGSMAAL
1) Salg af Metalvarer m.v. til Værdi over 200 Kr., men med et Metalindhold paa

under 50kg.
Efter Ikrafttrædelsen a.f Bekendtgørelsen a.f 11. December 1940 blev der hurtigt
rejst Spørgsmaal om, hvorvidt der udkrævedes Salgstilladelse til Salg a.f Varer, der
maatte karakteriseres som en Metalvare, og som indeholdt under 60 kg Metal, men
hvis Salgssum oversteg 200 Kr.
Spørgsmaalet var tvivlsomt, saaledes som Bestemmelserne var affattet, og da det
havde stor praktisk Betydning, idet der kunde være Tale om sjældne Varer til stor
Værdi, prøvede man at faa ændret Bestemmelserne, og efter mange lange Forhandlinger
med de tyske Myndigheder lykkedes det at faa udstedt Tillægsbekendtgørelsen af
31. Oktober 19411 ), hvorefter det blev utvivlsomt, at der udkrævedes Tilladelse til Salg
af disse Varer.
2) Salg i enkeltstaaende Tilfælde.

Ifølge Bekendtgørelsen af 11. December 1940 § 2, Stk. 1 c in fine, udkrævedes der
ikke Tilladelse ved Salg a.f andre Varer end de under Bekendtgørelsens § 2, Stk. 1 a og
b, nævnte Varer, saa.fremt der var Tale om Salg i enkeltstaaende Tilfælde, hvor Vederlaget ikke oversteg 200 Kr. For at komme ind under denne Undtagelsesbestemmelse
har danske Leverandører i flere Tilfælde opdelt Leverancerne i mindre Varepartier,
der hvert kostede under 200 Kr. Der fremkom ogsaa Eksempler paa, at man fra tysk
Side gjorde danske Leverandører opmærksomme paa, at Tilladelse var ufornøden,
saafremt Varen blev delt i mindre Partier paa under 200 Kr.
Saadanne Tilfælde maatte kunne rammes a.f Bestemmelserne som Omgaaelse, men
rent bortset herfra opstod der Spørgsmaal om Forstaaelsen af den paagældende Bestemmelse, idet man fra de danske Myndigheders Side ønskede at fortolke denne saa
snævert som muligt for at indskrænke Varesalget til den tyske Værnemagt mest muligt,
medens man fra den anden Side saa sin Interesse i at kunne anvende Bestemmelsen til
at sælge Varer uden Tilladelse. Efter at det havde vist sig, at Domstolene gav de
1) Se Afenlt A, S. 45.
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danske Myndigheder Medhold i deres Opfattelse af, at Bestemmelserne maatte fortolkes
strengt, blev der i Mwrts-April 1942 ved Forhandling mellem Handelsministeriet, Udentigsministeri.et og Anklagemyndigheden udarbejdet et Memorandum vedrørende Forstaaelsen af den paagældende Bestemmelse. Dette Memorandum, der dels blev anvendt til
internt Brug, og dels til Brug ved Besvarelser af Forespørgsler, havde følgende Ordlyd:
"Salg af Varer, der ikke falder ind under de i § 2, Stk. 1 a og b
særlig nævnte Varer, kan, uanset Varens Pris, kun finde Sted, naar særlig
Tilladelse til Salget foreligger fra Udenrigsministeriet. Med Hensyn til den
i Bestemmelsen gjorte Undtagelse, hvorefter Tilladelse fra Udenrigsministeriet ikke udkræves ved Salg i enkeltstaaende Tilfælde, hvor Vederlaget
ikke overstiger 200 Kr., skal bemærkes, at denne sidste Bestemmelse efter
gældende Praksis maa fortolkes meget strengt (enkeltstaaende som enkelt),
og at der derfor, saa snart der maatte være Tale om et gentaget Salg til
den tyske Værnemagt, hvor Vederlaget af de enkelte Salg tilsammen overstiger 200 Kr., bør indhentes Tilladelse fra Udenrigsministeriet.
I Tilfælde, hvor der maatte være hengaaet et længere Tidsrum fra den
første Leverance til den tyske Værnemagt, og hvor der ikke i Henseende
til Vareart og Forholdene iøvrigt er Forbindelse mellem det første og det
senere Salg, vil ogsaa det senere Salg kunne henføres under Betegnelsen
"enkel tstaaende Tilfælde".
Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvor lang Tid der maa hengaa
mellem det første Salg og det efterfølgende Salg, skal bemærkes, at Salg
med mere end 1 Maaneds Mellemrum ofte vil indicere, at der ikke er en
saadan Sammenhæng mellem Leverancerne, at Tilladelsen er fornøden, men
at dette iøvrigt maa være afhængigt af Leverancens Art og Omstændigheder iøvrigt. I foreliggende Domspraksis har det omvendt været statueret,
at Salg med 14 Dages eller 1 Maaneds Mellemrum ikke kan godkendes som
enkeltstaaende Salg.
Sluttelig bemærkes, at det med Hensyn til Bestemmelsens Fortolkning
er uden Betydning, om Salget sker til samme eller forskellige Afdelinger
af Værnemagten.
I Tilfælde, hvor der maatte være Tvivl om, hvorvidt et Salg kan betragtes som enkeltstaaende, bør der altid ansøges om Tilladelse fra Udenrigsministeriet til Salget."
3) Kantiner.

Den tyske Værnemagt oprettede ved sine Tjenestesteder Kantiner til Forplejning
af Soldaterne. Disse Kantiners Forhold gav hurtigt Anledning til store Vanskeligheder
i Forholdet til de danske Myndigheder. De blev ofte bestyret af danske Statsborgere,
men da de som Regel var beliggende paa afspærrede Omraader, f. Eks. Flyvepladser,
hvortil det danske Politi blev nægtet Adgang, var man afskaaret fra fra dansk Side
at føre direkte Kontrol med dem. Det viste sig, at Kantinebestyrerne i mange Tilfælde
bestod af uheldige Elementer, der udnyttede Situationen til at skaffe sig selv urimelige
økonomiske Fordele med Tilsidesættelse af alle gældende danske Forskrifter, navnlig
Bestemmelserne om Salg til den tyske Værnemagt samt Prislovgivningen.
Fra dansk Side blev det straks hævdet, at Salg til den tyske Værnemagts Kantiner
maatte betragtes som Salg til den tyske Værnemagt og saaledes udkræve Salgstilladelse. Dette Standpunkt fik i Begyndelsen Medhold fra tysk Side, men der skete
stadig store Overtrædelser, og senere hævdede man fra tysk Side uden videre, at Salg
til Kantinerne ikke var Salg til den tyske Værnemagt, og at der ikke udkrævedes
Salgstilladelse. Da man fra tysk Side endvidere erklærede, at de danske Bestyrere var
,,Wehrmachtsgefolge" og saaledes ikke kunde drages til Ansvar af de danske Myndigheder, blev Forholdet yderligere vanskeliggjort paa dette Omraade.
Imidlertid fastholdt man fra dansk Side det ovennævnte Standpunkt, og dette fik
ogsaa Medhold hos Domstolene, men i flere Tilfælde interveneredes der fra tysk Side
i de rejste Tiltalesager, saaledes at disse maatte stilles i Bero til Krigens Afslutning.
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4) Diverse.

Forsaavidt angaar Arten af de Varer, der omfattedes af Bestemmelserne om Salg
til den tyske Værnemagt, har man fra dansk Side fastholdt, at det drejede sig om Varer
af enhver Art, herunder ogsaa Sten og Grus, Græstørv til Camouflering af Flyvepladser, Elektricitet, saavel gennem Ledningsnet som Opladning af Batterier, Abonnement paa Aviser og Dagblade og Afstaaelse af Græsningsretten paa Arealer. Salg
af Skibe og Fartøjer har man dog ikke anset for omfattet af de her omhandlede
Bestemmelser, men man har derimod henført saadanne Salg under Bekendtgørelse
Nr. 304 af 6. September 1939, der senere blev afløst af Nr. 205 af 25. April 194l1),
hvorefter der udkrævedes Tilladelse fra Handelsministeriet til Salg til Udlandet og
herunder udenlandske Statsmyndigheder, Statsborgere eller Firmaer.
Af andre Fortolkningsspørgsmaal kan nævnes, at man fra dansk Side har fastholdt,
at Levering af Varer i Forbindelse med Udfprelse af et Arbejde for den tyske Værnemagt omfattes af Bestemmelserne, saaledes at der for Eksempel udkrævedes Salgstilladelse til Levering af Malervarer, som medgik til Udførelse af et Malerarbejde
for den tyske Værnemagt og paa samme Maade med Hensyn til Materialer, der medgik
til Desinfektion af Lokaler. Derimod har man ikke anset det for muligt at gennemføre,
at der udkrævedes Salgstilladelser med Hensyn til Materialer, der medgik ved Udførelse af Vask og Rensning af Uniformer m.v. for den tyske Værnemagt.
For saa vidt angaar Bespisning af tyske Soldater i Hoteller, Restauranter, Pensionater, Konditorier og hos private Personer, har Handelsministeriet udtalt, at der
ikke krævedes Tilladelse til saadan Bespisning, under Forudsætning af at der ikke
var Tale om Salg ud af Huset.
Med Hensyn til den i Bekendtgørelsens § 2, Stk. 1 c in fine fastsatte Undtagelsesregel, hvorefter der ikke krævedes Salgstilladelse ved Salg af Varer i enkeltstaaende
Tilfælde for under 200 Kr., er det fastholdt, at Værdien ved Salg af færdige Ting maa betragtes som Værdien af Tingene som saadanne og ikke blot Værdien af de til Tingenes
Fremstilling medgaaede Materialer. Hvis for Eksempel en Snedker for 500 Kr. solgte
et Møbel, som han først selv skulde fremstille, udkrævedes der Salgstilladelse, selv
om Værdien af de medgaaede Materialer ikke oversteg 200 Kr. Et andet Eksempel
er Levering af Fotografier, hvor det afgørende var Fotografiernes Salgssum og ikke
Værdien af de medgaaede Materialer.
Det er endvidere blevet fastholdt, at der udkrævedes Salgstilladelse ogsaa i Tilfælde, hvor det drejede sig om Levering af Materialer, der anvendtes til Reparationer af
danske Kaserner, som den tyske Værnemagt havde overtaget, selv om Materialerne
i dette Tilfælde blev her i Landet og blev indføjet i en dansk Ejendom.

III. SALG TIL ENKELTE MEDLEMMER AF DEN TYSKE

VÆRNEMAGT
Bestemmelserne om Salg til enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt fandtes
i Bekendtgørelse af 11. December 1940 § 3. Ifølge denne Bestemmelse maatte rationerede Varer kun sælges mod Aflevering af Rationeringsmærker i Overensstemmelse
med de vedrørende Rationeringen af de enkelte Varer fastsatte Bestemmelser, medens
andre Varer kun maatte sælges - direkte eller gennem Mellemmand - naar Købet
efter loyalt Skøn ikke overskred rimelige Grænser.
Medens Bestemmelsen vedrørende Salg af rationerede Varer ikke kunde give Anledning til Tvivl, har der været Vanskeligheder med Hensyn til Afgrænsningen af Bestemmelsen vedrørende Salg af ikke-rationerede Varer, idet denne Bestemmelse ikke
indeholdt nøjagtig Angivelse af, hvilke Salg der var lovlige, men overlod dette til et
Skøn i det enkelte Tilfælde. Ved Afgørelsen af dette Skøn har der været Modstrid
mellem de danske Myndigheders Ønske om at begrænse saadanne Salg saa meget som
muligt og de tyske Myndigheders Ønske om at undgaa Indblanding fra dansk Side
1) Se Afsnit A, S. 29.
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vedrørende de tY.ske Soldaters Opkøb af Varer. Endvidere har der været en Modsætning
mellem de Handlende, der har ønsket at sælge saa lidt som muligt til tyske Soldater
for at kunne forbeholde deres Varer til danske Kunder, og de Handlende, der har ønsket
udnyttet den store Mulighed for forøget Fortjeneste, som laa i at sælge til Tyskerne,
og som derfor har ønsket at fortolke Bestemmelserne, saaledes at de lovlige Salg blev
saa store som mulige.
Da det havde vist sig, at de tyske Soldater - uanset Paastanden fra tysk Side
om, at Værnemagten var selvforsynende, og at de enkelte Soldater kun havde ringe
Beløb til Raadighed - foretog betydelige Opkøb af Varer, søgte man fra dansk
Side at fortolke Bestemmelserne saa snævert, som det under de foreliggende Forhold
lod sig gøre, da man, som Forholdene laa, maatte være interesseret i en Opretholdelse
af de paagældende Bestemmelser for at undgaa, at disse fra tysk Side blev erstattet
med en klar Salgspligt til tyske Soldater.
Uanset disse Bestemmelser opstod der stadig Vanskeligheder, og i Efteraaret
1942 forlangte den tyske Værnemagt gennemført en klar Pligt for danske Erhvervsdrivende til at sælge til enkelte tyske Soldater. Efter lange Forhandlinger lykkedes
det at afværge dette Krav i dets fuldstændige Form, og Resultatet blev Udsendelsen
af Meddelelsen af 2. December 19421 ) til alle Handlende og andre Næringsdrivende. Denne
Meddelelse indeholdt en Oversættelse af en Befaling, udstedt af den Øverstbefalende
til de tyske Tropper i Danmark vedrørende Salg her i Landet til enkelte Soldater, saaledes som dette Salg vilde blive krævet gennemført fra tysk Side.
Fra dansk Side har man som Retningslinie for Omfanget af lovlige Salg til enkelte
tyske Soldater søgt at hævde, at der som Hovedregel kun kunde være Tale om Salg
for relativt smaa Beløb for personlige Fornødenheder til Dækning af øjeblikkelige
personlige Behov og Forbrug her i Landet.
Der foreligger ikke særlig stor Domspraksis vedrørende dette Omraade, dels fordi
der ikke har været særlige Muligheder for at kontrollere og navnlig bevise ulovlige
Salg, dels fordi man har været mere varsom med at rejse Tiltale i saadanne Sager,
hvilket atter skyldes, dels Forholdet til de tyske Myndigheder, dels at man i mange
Tilfælde har maattet antage de danske Sælgeres Forklaringer om, at de har følt sig
truet til at levere. I Tilfælde, hvor en enkelt Soldat har foretaget større samlede
Indkøb paa andre Soldaters Vegne, hvilket navnlig har været Tilfældet ved Køb af
Levnedsmidler, naar Soldater skulde paa Orlov til Tyskland, har man fastholdt, at
saadanne Salg enten maatte anses som Salg til den tyske Værnemagt som saadan og
derfor foregaa i Overensstemmelse med de herfor foreskrevne Regler, eller ogsaa
at de maatte anses som Salg til enkelte tyske Soldater, i hvilket Tilfælde saadanne
Opkøb maatte anses for at være ulovlige i Henhold til Bekendtgørelse af 11. December
1940 § 3 b som overskridende rimelige Grænser.
Ud fra Udgangspunktet om, at de tyske Soldater kun skulde kunne købe Varer til
eget personligt Forbrug, har man fastholdt, at der til mandlige Soldater - bortset
fra rene Smaating - ikke maatte sælges Damebeklædningsgenstande. Paa samme Maade
har man hævdet, at der bortset fra ubetydelige Smaating ikke maatte sælges Varer til
tyske Soldater, naar det var klart, at disse skulde udføres til Udlandet.
Med Hensyn til Salgets Størrelse kan henvises til den i Meddelelsen af 2. December
1942 udtalte Regel om, at der kun niaatte sælges en enkelt Genstand af hver Vareart
til den enkelte Soldat. I øvrigt har det været en ret udbredt Opfattelse blandt Erhvervsdrivende, at det var lovligt at sælge for indtil 200 Kr. til en enkelt Soldat. Denne
Misforstaaelse, der maaske har haft sin Oprindelse fra Bestemmelsen i Bekendtgørelsen
af 11. December 1940 § 2, hvorefter der ikke udkrævedes Salgstilladelse til Salg til
den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Afdelinger i enkeltstaaende Tilfælde, hvor
Værdien ikke oversteg 200 Kr., har været meget fremherskende og vanskelig at bekæmpe, skønt det maatte være klart, at den nævnte Undtagelsesbestemmelse kun gjaldt
for Salg til Værnemagten som saadan og ikke vedrørte Salg til enkelte Soldater.
1) Se Afsnit A, S. 78.
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Fra tysk Side satte man sig imod Udstedelse af Vejledninger og Fortolkninger vedrørende dette Omraade, i hver.t Fald naar de var rettet mod tyske Interesser.
Det har nødvendigvis maattet være en Skønssag, hvor Grænsen skulde sættes med
Hensyn til Salgsbeløbenes Størrelse, for at Salgene skulde være lovlige, idet dette
maatte afhænge af Forholdene i de enkelte Tilfælde, derunder hvilken Slags Varer
der var Tale om.
Imidlertid har man under hele Besættelsen fra dansk Side søgt at hævde, at kun
forholdsvis ubetydelige Salg kunde være lovlige, men man har været ganske klar
over de store Vanskeligheder, der var forbundet med en nøje Gennemførelse af en
streng Fortolkning af Bestemmelserne.

Kapitel 5.
Landbrugsministeriets og Eksportudvalgenes Kontrol.
Straks efter den 9. April 1940 blev der optaget Forhandlinger om Leverancer af
Fødevarer til de tyske Besættelsestropper. Da Tropperne paa dette Tidspunkt var vel
forsynede, var det kun meget faa Varer, der skulde leveres til dem, og i Virkeligheden
var det Meningen, at de tyske Tropper skulde forsynes fra Tyskland, og at der kun
skulde leveres saadanne Varer, som ellers skulde eksporteres til Tyskland. Da Varerne
ellers først skulde være sendt til Tyskland og derfra tilbage til Besættelsestropperne
her i Landet, fandt man det praktisk, at de leveredes direkte fra danske Virksomheder til Tropperne.
De Varer, der paa denne Maade kunde være Tale om at levere til de tyske Tropper, var i første Række Kød, Flæsk, Smør og Æg, altsaa Danmarks store Eksportvarer.
Allerede i April Maaned opnaaedes der Enighed om en Ordning vedrørende Leverancerne af de nævnte Varer til Besættelsestropperne. Efter denne Ordning maatte
Tropperne kun foretage Indkøb af de omhandlede Varer paa den Maade, at der ved
Leverancen udleveredes Leverandøren en Rekvisitionsseddel i 2 enslydende Eksemplarer.
Rekvisitionssedlen skulde udfyldes og underskrives af en "Zahlmeister" ved et "Verpflegungsamt", hvoraf der var 6 eller 7 heri Landet, og ved Leverancen skulde Modtageren kvittere paa Rekvisitionssedlen for Varernes Modtagelse. Den tyske Værnemagt
lovede at undlade at betale direkte til Leverandøren, der i Stedet for skulde indsende
Faktura til vedkommende Eksportudvalg, som skulde afkræve Værnemngten Betalingen
og derefter foretage Afregning med Leverandøren. For saa vidt angnar Smør og Æg
maatte Værnemagten kun foretage Indkøb hos bestemte, anviste Leverandører.
Ved denne Ordning, hvoreftet Leverandøren var nødsaget til at henvende sig til
Eksportudvalget, opnaaedes to Ting. For det første skabtes der Sikkerhed for, at der
ikke beregnedes for høje Priser, og for det andet, at der hele Tiden var Mulighed for
Kontrol med, hvilke Mængder der leveredes til Tyskerne, saa at der kunde foretages
Afskrivning paa Danmarks Leveringsforpligtelser til Tyskland.
Et Spørgsmaal, hvis hurtige Løsning var en Nødvendighed, var Tyskernes Forsyning med Korn (Havre til Hestene) og navnlig Mel og Brød. Hensynet til Kornordningen, der ikke kunde taale en saadan Belastning, som Forsyningen af de tyske
Tropper vilde medføre, krævede, at der snarest muligt opnaaedes en gunstig Løi:!ning.
Dette skete ogsaa, idet Tyskerne til Gengæld for leveret Mel og Brød stillede Korn
til Raadighed og undlod at opkøbe Havre.
Bortset fra, at det blev konstateret, at Tyskerne i November-December foretog
Opkøb af Fedt og Pølser i Strid med de indgaaede Aftaler, blev der i hele 1940 ikke
indberettet om Overtrædelser af Ordningen.
Den 14. November 1940 udsendte Handelsministeriet et "fortroligt" Cirkulære til
samtlige Næringsdrivende (se Afsnit A, S. 21). Cirkulæret, der i alt væsentligt kun
indeholdt Oplysninger om de gældende Regler bl. a. om Salg af Kød, Flæsk, Smør og
Æg, føjede efter Aftale med Landbrugsministeriet til disse Varer Mælk og Ost, der
herefter fremtidig ogsaa skulde leveres i Overensstemmelse med RekvisitionsseddelOrdningen. Imidlertid fik Cirkulæret ingen Betydning i saa Henseende, idet Reglernes
Udformning ikke var tilendebragt, da Handelsministeriet udsendte sin Bekendtgørelse
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af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Væmemagt og til dennes
enkelte Medlemmer.
Forstaaelsen af denne vigtige Bekendtgørelse, der bortset fra Bestemmelserne af
5. Maj 1943 om Salg af Kød og Flæsk samt levende Svin og Kreaturer og de særlige
Regler om Kautsjuk og Metaller1 ) gennem hele Resten af Besættelsestiden var den
hvorefter alle Sager angaaende Salg til Besættelsestropperne behandledes, har til
Forudsætning, at - som det hedder i § 1 - ,,den tyske Værnemagt her i Landet som
almindelig Regel modtager alle Forsyninger af Levnedsmidler, Foderstoffer og andre
Fornpdenheder fra Tyskland", og at der kun gjordes Undtagelser fra dette Princip,
hvor det drejede sig om Leverancer af Smpr, Kpd, Flæsk, Mælk, Æg og Ost, for hvilke
Varer der som nævnt - bortset fra Mælk og Ost - allerede var etableret Ordninger,
der sikrede kontinuerlige, gnidningsfri Leverancer. I Overensstemmelse hermed er
Bekendtgørelsens § 2 delt op i 3 Undergrupper, nemlig i Bestemmelser angaaende
a) de ovennævnte Varer, der "uden særlig Tilladelse maa sælges, naar Salget finder
Sted gennem vedkommende danske Eksportudvalg i Overensstemmelse med de af
Landbrugsministeriet herom fastsatte Forskrifter",
b) Varer indeholdende Jem, Staal, andre Metaller eller Kautsjuk, og
c) alle andre Varer, der kun maatte sælges i Henhold til skriftlig Tilladelse i hvert
enkelt Tilfælde fra Udenrigsministeriet.
For den sidste Gruppes Vedkommende var der dog gjort den Undtagelse, at Salg
i enkeltstaaende Tilfælde til Beløb under 200 Kr., kunde ske uden Tilladelse. Denne
200-Kroners-Reg.el gjaldt ikke for de under a) nævnte Varer.
Efter Bekendtgørelsens Udfærdigelse blev hele Leveringsordningen for de af
Landbrugsministeriet disponerede Varer taget op til ny Drøftelse. Den Ordning, der
nu skulde føres ud i Livet, maatte paa een Gang have til Formaal at sikre, at der
ikke solgtes til Overpriser, at - for saa vidt angaar Smør - Eksportafgiften 1 Kr.
08 Øre pr. kg indgik, og at der førtes Kontrol med de leverede Kvanta, saa at de kunde
afskrives paa Leveringsforpligtelserne til Tyskland, og saaledes at der i givet Fald
kunde gøres Forestillinger med Henblik paa at begrænse Tyskernes Indkøb.
Efter forskellige Overvejelser udsendte Landbrugsministeriet den 23. Januar 1941
Instruktioner til Eksportudvalgene (Landbrugsministeriets Smøreksportudvalg, Landbrugsministeriets Osteeksportudvalg, Landbrugsministeriets Baconudvalg, Landbrugsministeriets Kvæg- og Kødudvalg og Landbrugsministeriets Ægeksportudvalg; se
Afsnit A, S. 25).
Herefter maatte Salget af samtlige de i § 2, Stk. 1, a, omhandlede Varer til
Besættelsestropperne kun finde Sted i Overensstemmelse med de hidtil gældende Regler,
d. v. s. mod Aflevering af Rekvisitionssedler og Afregning over Udvalgene.
For Smpr og Mælk var der særlige Ordninger, for saa vidt angaar de tyske Kantiner, d. v. s. Marketenderier, hvor Soldaterne kunde foretage Indkøb til Supplering
af den reglementerede militære Forplejning. Efter disse Ordninger kunde Leverancerne
foretages uden Benyttelse af Rekvisitionssedler og mod direkte Betaling. Priserne
skulde være Mejeriets sædvanlige, for Smørrets Vedkommende med Tillæg af Eksportafgiften. Der paahvilede Mejerierne Indberetningspligt til Landbrugsministeriets Smøreksportudvalg med Hensyn til disse Leverancer, og paa Basis af Indberetningerne afkrævede Udvalget Mejeriet Eksportafgiften for de solgte Kvanta Smør.
I 1941 skete der ikke noget af Interesse, bortset fra at Straffesagerne nu begyndte at komme. I Begyndelsen var et stort Antal af disse Straffesager sikkert
kun opstaaet paa Grund af Ukendskab til Retsregleme, og der idømtes derfor kun
smaa Bøder.
.
Hen paa Slutningen af Aaret 1941 blev man klar over, at den gældende Kantineordning for Smør ikke kunde opretholdes. Efter at der fra den 8. November 1940
var indført en Rationeringsordning for Smør, fandt man det upraktisk, at Mejerierne
ikke havde noget Bevis for Leverancerne af Smør til Kantinerne, og ved Landbrugsministeriets Skrivelse af 30. December 1941 til Smøreksportudvalget blev det fastsat, at
1) Se Afsnit A, S. 99-100 .
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Smør kun maatte leveres til Værnemagtens Kantiner mod Aflevering af en særlig
Kantine-Rekvisitionsseddel, lydende paa 10 kg Smør.
I Slutningen af 1941 stillede Tyskerne for første Gang med Krav om Leverancer
af andre Fødevarer end de i Bekendtgørelsens § 2, Stk. 1, a, nævnte. Det drejede sig
om Kartofler, som Tyskerne ønskede leveret her fra Landet. Landbrugsministeriet
protesterede, men da Tyskerne fastholdt deres Krav, blev det ordnet saaledes, at
Leverancen kun maatte foretages af særligt udpegede Leverandører og mod Aflevering
af Rekvisitionssedler saaledes, at Afregning skulde finde Sted gennem Landbrugsministeriets Kartoffeleksportudvalg. Denne Ordning for Kartofler vedblev at være gældende for hele Besættelsestiden, og Kartoflerne maatte i hele Besættelsestiden kun leveres til Priser, der var fastsat af Landbrugsministeriet. Leverandørerne blev udpeget af
Kartoffeleksportudvalget, idet Tyskerne dog en Overgang havde stillet Krav om og
ogsaa havde gennemført, at de selv skulde udpege en Del af Leverandørerne, men
oin;aa hvor Tyskerne udpegede disse, skulde der foreligge Godkendelse fra Kartoffeleksportudvalget.
Gennem hele 1942-43 var der Vanskeligheder med Leverancerne af Mælk, idet den
tyske Værnemagt ikke vilde anerkende, at Skummetmælk og Kærnemælk omfattedes
af Udtrykket "Mælk" i Bekendtgørelsen. Dette havde saa meget større Betydning,
som det tyske militære Kostreglement ikke anvendte Sødmælk, men kun Skummetmælk
og Kærnemælk. Til sidst sejrede dog det danske Standpunkt, hvorefter alle Mælkesorter omfattedes af Bekendtgørelsen.
I Efteraaret 1942 fremsatte den tyske Værnemagt Krav om Levering af 1500 Tons
Halm og 1000 Tons Hø. I første Omgang gik Landbrugsministeriet med til Leverancen
af Halm, men maatte sige Nej til Høet paa Grund af Fodersituationen, men den 14.
Oktober maatte Landbrugsministeriet indgaa paa, at Høet skulde blive leveret. Dette
skete dog aldrig, idet en stor Del leveredes som Frøgræshalm, der har en langt ringere
Foderværdi. Til Administrering af Halmleverancer nedsattes den 9. Oktober 1942
Landbrugsministeriets Halmudvalg, og Leverancerne foretoges, som de øvrige Leverancer gennem Udvalgene, under .Benyttelse af Rekvisitionssedler og med Betaling over
Udvalget.
Under hele Besættelsen var der megen Tvivl om Afgrænsningen af Begrebet Afdelinger af den tyske Værnemagt, ligesom der var store Vanskeligheder med Hensyn til Kantinesalgene. Med Hensyn til Afdelingerne blev det efterhaanden Praksis
at anse selv smaa udstationerede Enheder paa 5-10 Mand for Afdelinger. Da disse
Soldater ikke fik deres Kostforplejning fra militære Køkkener, men forsynedes med
Penge til at købe Mad for, opstod der her en Del Problemer med Hensyn til Spørgsmaalet om Aflevering af Rekvisitionssedler og om Betaling med Checks, idet saadanne
Enheder ikke forsynedes med disse Dokumenter. Som Kantiner betragtedes bl. a.
Pensionater bestyret af Danskere, hvor Medlemmer af den tyske Værnemagt kunde
faa deres Forplejning, og det siger sig selv, at der ved Salg til saadanne "Kantiner"
kunde opstaa Vanskeligheder med Hensyn til Rekvisitionssedler og Checks. Alligevel
fastholdt Landbrugsministeriet Kravet om, at der ogsaa i disse Tilfælde kun leveredes
mod Rekvisitionssedler og med Betaling i Checks til Udvalgene.
I Oktober 1942 stillede Tyskerne Krav om, at den tyske Værnemagts Forsyninger
skulde fremskaffes herfra Danmark, og dette Krav blev den 29. Oktober 1942 akcepteret af Regeringen.
Dette betød dog ikke nogen principiel Ændring, forsaavidt angaar Landbrugsministeriets Varer, idet de eneste principielle Ændringer blev, at der nu skulde leveres
Halm og Kartofler fast, og at Betalingen herfor skulde erlægges til Udvalgene over en
særlig i Danmarks Nationalbank oprettet Konto Sonderkonto V. Desuden blev der ikke
mere givet Erstatning fra Tyskland for leverede Mængder Korn, Gryn og Mel.
Derimod blev den faktiske Følge ;if de tyske Krav, at Leverancerne antog et
betydeligt større Omfang.
Allerede i 1942 opstod der den første Gang Diskussion om Leverancerne af Kød
til Kantinerne, idet det Gang paa Gang viste sig, at Kantineindehaverne ikke kunde
opfylde Betingelserne for at købe Kødvarer, og i Slutningen af 1942 maatte Land-
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brugsministeriets Standpunkt forsaavidt opgives, som der nu blev aftalt, at der kunde
leveres visse Kvanta Kødvarer m. v. til Kantinerne i Oksbøl, Randers og Nyboder
Skole i København, og i Begyndelsen af 1943 drøftedes gentagne Gange Spørgsmaalet
om Kantineleverancerne, forsaavidt angaar Kød.
Overvejelserne endte med de nye Ordninger for Kød og Flæsk af 5. Maj 1943,
nemlig Landbrugsministeriets Bekendtgørelser Nr. 231 og Nr. 232 om Hjemmemarkedets Forsyning med Flæsk og Kød og Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 230 om
Handel med Kød og Flæsk m. v. (se Afsnit A, S. 99-100).
Herefter kunde Kød kun leveres til de tyske Kantiner, Selvforplejere samt enkelte
Medlemmer af den tyske Værnemagt mod Aflevering af særlige Indkøbskort for Kød.
Betaling kunde ske kontant, og de største Vanskeligheder med Kødleverancerne var
hermed bortfaldet. Spørgsmaalet om, hvilke Pølsekvaliteter der maatte fremstilles
og leveres til Tyskerne, var fremme paa samme Tidspunkt, idet det ved Handelsministeriets Bekendtgørelse af 14. September 1942 var foreskrevet, hvilke Kvaliteter
der maatte fremstilles. Ifølge denne Bekendtgørelse var det ikke tilladt at fremstille
de særlige tyske Pølser Dauerwurst, Mettwurst, Thiiringerwurst, men i Juli s. A. blev
det tilladt at fremstille disse Pølsesorter, dog kun til Salg til Værnemagten.
Ogsaa forsaavidt angaar Salg af Æg, var der en Overgang opstaaet forskellige
Vanskeligheder, men Landbrugsministeriet afslog at etablere en særlig Kantineordning
for Æg, fdet Leverancerne til de tyske Kantiner var forholdsvis beskedne.
Under Urolighederne i August 1943 meddelte Landbrugsministeriets Smøreksportudvalg og Baconudvalg, at Leverandørerne fremtidig ikke vilde bære Risikoen for,
at Pengene indgik fra Værnemagten, og Smøreksportudvalget tilføjede, at saafremt
der ikke etableredes en Ordning, hvorved Leverandørernes Tilgodehavender sikredes,
vilde Leverancerne af Smør blive standset ved Udgangen af August Maaned. Baconudvalget ønskede at præcisere overfor Leverandørerne, at Udvalget ikke kunde paatage
sig nogen Garanti for, at Betalingerne indgik. Landbrugsministeriet afviste straks
Tanken om en Statsgaranti for de leverede Varer, men i Stedet for blev der oprettet
en Særkonto paa 10 Mil!. Kr. til Hjælp til Sikkerhed for Betalingen af Levnedsmidler
til Værnemagten.
Den 4. September 1943 (under Undtagelsestilstanden) udfærdigede den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark en Forordning for Levering af Varer m. v.
i Henhold til Krav fra tyske Myndigheder (Bedarfstellen) se Afsnit F. S. 844. Ifølge
disse Regler var enhver pligtig at aflevere sin Ejendom (fast Ejendom saavel som ·
Løsøre) til Tyskerne, naar det forlangtes af et "Bedarfstelle", men bortset fra, at en
Leverandør herefter vilde kunne risikere Beslaglæggelse, dersom han ikke solgte
godvillig, ændrede Forordningen ikke de gældende Bestemmelser.
Den 23. November 1943 blev der efter tysk Ønske truffet en Ordning med den
tyske Værnemagt angaaende Værnemagtens Kantiner, og i Henhold hertil vilde Tyskerne tillade, at der indlededes Retsforfølgning mod danske Kantineforpagtere, der
efter den 1. December 1943 forsyndede sig mod de gældende Bestemmelser om Leverancer. Derimod vilde der fortsat ikke være Adgang til at straffe dem, der inden dette
Tidspunkt havde forbrudt sig. Vederlaget fra dansk Side for denne Indforstaaelse
skulde være Leverancer til Kantinerne af 15 Tons Bayerske Pølser maanedlig fra
1. Februar 1944 samt 1½ Tons Pølser ugentlig indtil 31. Januar 1944 til Kantinen
i Oksbøl.
Efter den 29. August 1943 var der et stadigt stigende Antal Tilfælde af ulovlige
Slagtninger med Salg af Flæsket til tyske Soldater for Øje, og efterhaanden var det
saa galt, at det blev selv den tyske Centralledelse for meget. Den Øverstbefalende for
de tyske Tropper i Danmark udstedte derfor den 27. November 1944 en "Befehl" 1 ) til
samtlige Officerer og Soldater i Danmark, hvorefter Opkøb af S"in, voksne Kreaturer
og Kalve var forbudt, og denne Befaling blev i dansk Oversættelse udsendt den 20.
December 1944 fra Landbrugsministeriet til samtlige Jordbrugere i Danmark, idet
det samtidig paapegedes, at Salgsforbudet gjaldt ikke blot forsaavidt angaar Værne1) Se Afsnit F, S. 916.
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magten, men ogsaa de denne tilsluttede Institutioner, saasom SS, Politi, Sommerkorpset, Schalburgkorpset, Tysk Røde Kors o. lign.
I 1944 drøftede man Oprettelse af Filialer af Eksportudvalgene i Silkeborg for
det Tilfælde, at Forbindelsen over Storebælt skulde blive afskaaret. Heldigvis blev
dette Spørgsmaal dog ikke aktuelt.
I Slutningen af 1944 konstateredes det, at Tyskerne havde medtaget to Køer fra
Polen eller Ukraine, hvor en Afdeling havde taget dem for til Stadighed at have frisk
Mælk. Af Hensyn til Smittefaren anmodede Udenrigsministeriet den tyske Værnemagt
om at foranledige Køerne nedslaaet ellen fjernet fra Landet, og Køerne blev da slagtet.
Da Tyskerne i 1943 og 1944 overtog en Mængde Landejendomme til Oprettelse af
Flyvepladser, opstod der adskillige Spørgsmaal om Overtagelse af de paa Ejendommen værende Besætninger, Maskiner o. lign. Disse Spørgsmaal blev dog løst fra
Sag til Sag.
I 1944 oprettede Tyskerne flere Restaurationer, hvor kun Medlemmer af den tyske
Værnemagt og de Værnemagten tilsluttede Organisationer kunde komme, de saakaldte
"Wehrmachtheime". Dette skete tildels for at forhindre Tyskerne i at færdes paa de
danske Restaurationer, hvor der let kunde opstaa Gnidninger, og der aftaltes derfor
ogsaa, at der skulde leveres visse Varekvantiteter til de tyske Restaurationer. Ordningen blev, at Kød, Kødvarer, forskellige Pølser, Æg, Ost, Mælk og Spiseis skulde
leveres mod Rekvisitionssedler og Betaling over Eksportudvalgene, men saaledes at der
kun delvis foretoges Afskrivning paa Kontingenterne.
I Besættelsens sidste Maaneder, da Flygtningestrømmen kom væltende, og de overordnede tyske Instanser ogsaa udadtil lod skinne igennem, at de var klar over, at
Krigen var tabt, og det hele var haabløst, blev der foretaget en Del Beslaglæggelser
af Virksomheder, der fremstillede Fødevarer, samt af Heste, og det var til Slut saadan,
at Kontrollen var ved at svigte. Hvis blot Besættelsen havde varet ganske kort Tid
endnu, var der saaledes uden al Tvivl blevet fjernet en Mængde Heste fra Landet.

.
Kapitel 6.
Danske Arbejdere i Tyskland eller
tyskbesatte Lande.
Meddelelse fra det tyske Gesandtskab om Oprettelse af Kontor for Arbejdsanvisning 1940.
i Tyskland.
23.-5,
Det tyske Gesandtskab meddeler Torsdag, at der i København er indrettet et
Kontor for Arbejdsanvisning i Tyskland i Vesterport, Værelse 176, Telefon C. 3312,
Lokal 45. Arbejdssøgende kan hver Dag fra Kl. 9 til 16 og Lørdag fra Kl. 9 til 13
faa nærmere Oplysninger om Arbejdsmuligheder og Betingelser i Tyskland.
(Cit. Berl. Morg. 24.-5.-1940).
Cirkulære fra Statens Udvandringskontor angaaende Tysklandsarbejdere.1 )

24,-5.

Cirkulære Nr. 25 fra De samvirkende Fagforbund til Forbundene tilsluttet D. s. F. og 25.-5.
Arbejdernes lokale Fællesorganisationer.
Eft.er Henstilling fra Udenrigsminist.eriet og Sociailninist.eriet har D.s. F. deltaget
i Forhandlinger med Udvandringschefen om Arbejdskraft til Tyskland. Fra tysk Side
er det blevet stillet som en absolut Betingelse for at levere Danmark 9 Mill. Tons Kul
og 1 Mill. Tons Koks, at vi selv sender Tyskland det Antal Arbejdere, der kræves til
Kullenes Fremskaffelse.
Under Forhandlingerne er det imidlertid lykkedes at udvirke, at den danske
Arbejdskraft ikke skal beskæftiges i Kulminerne eller Brunkulslejerne, som det først
var paatænkt, men paa andre Omraader for at frigpre tyske Arbejdere, som derved kan
sættes ind i Kulproduktionen.
Som det fremgaar af vedlagte Cirkulære fra Statens Udvandringskontor1 ), har de
tyske Myndigheder oprettet et Kontor i Vest.erport, hvorfra Arbejde anvises i Tyskland
paa de i Cirkulæret nærmere angivne Vilkaar.
D.s. F. har for sit Vedkommende indvilget i at orient.ere vore tilsluttede Forbund,
og vi skal saaledes henstille til Forbundene ab drage Omsorg for, at Udvandringschefens
Cirkulære omgaaende tilstilles sa11itlige Afdelinger, Anvisningskontorer og Kontrolsteder.
Bestemmelser angaaende Arbejdstid, Lønninger, Forsikringer, Skatter m. v. for Tysk- 15.-6.
landsarbejdere.
Som tidligere meddelt i Pressen er der aabnet Adgang for Beskæftigelse af et vist
Antal danske Arbejdere i Tyskland.
Ritzau's Bureau erfarer, at Spørgsmaalet herom er blevet drøftet mellem de
danske og tyske Myndigheder i Forbindelse med Forhandlingerne om Samhandelen
mellem de to Lande og Gennemførelsen af ønskelige Tilførsler af Kul og Raastoffer
fra Tyskland. Fra tysk Side er fremhævet, at man ved at give danske Arbejdere
Mulighed for at tage Arbejde i Tyskland bidrager til Sikring af den til Fremskaffelsen
af Kullene nødvendige tyske Arbejdskraft. Under Forhandlingerne har man endvidere
1) Se Afsnit A, S. 12.
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haft Opmærksomheden henvendt paa, at det for Danmark kan være af Interesse, at
der under den forhaandenværende vanskelige Beskæftigelsessituation i et vist Omfang
skaffes Arbejdsmuligheder for Danske udenfor Landet. Der1 er mellem de danske og
tyske Myndigheder fuld Enighed om, at Spørgsmaalet løses paa frivillig Basis.
Angaaende de paagældende Arbejdsmuligheder oplyses, at det udelukkende drejer
sig om Beskæftigelse i Nordtyskland, navnlig Provinsen Schleswig-Holsten og Omraaderne omkring Hamborg og Liibeck. Der er Tale om Arbejde i Byggefagene samt
om Beskæftigelse for Fagarbejdere i Metalindustrien. Arbejdstiden er 60 Timer ugentlig; Timelønnen varierer fra 57 Pfennig til 1 Mark og vil i de fleste Tilfælde ligge
mellem 70 og 85 Pf. Dog vil der nogle Steder kunne tjenes mere ved Akkord. Gifte
Arbejdere faar et Forsørgertillæg paa 1.00 til 1.50 Mk. pr. Dag og vil af opsparet
Løn kunne hjemsende 125 Mark maanedlig; den tilsvarende Ret for ugifte gælder
indtil 80 Mark (Omregningskursen er 1 Mark = 2 Kr.). Under Arbejdet i Tyskland
bør de paagældende vedligeholde deres danske Syge-, Invalide- og Arbejdsløshedsforsikringer. Til de tyske Kasser og Skatter medgaar indtil 20 % af Arbejdsindtægten.
Der kan paaregnes toldfri Indførsel fra Danmark af et vist Kvantum Fødevarer.
Arbejdskontrakterne indgaas for 6-9 Maaneder. Den tyske Arbejdsgiver betaler
Udrejsen saavel som Hjemrejsen efter Arbejdsforholdets kontraktmæssige Ophør,
medens Arbejderne normalt selv maa bære saadanne Udgifter, hvis de rejser hjem
tidligere. Efter 3 Maaneders Arbejde ydes der Rejsegodtgørelse til en kortere Ferie i
Danmark.
(Cit. Berl. Mwg.).

23.-6.

Meddelelse om Aabning af tysk Arbejdsanvisningskontor i Odense.
Det tyske Gesandtskab meddeler:
Det tyske Arbejdsanvisningskontor har nu ogsaa aabnet en Afdeling i Odense i
Fyens Forum, Indgang C. Fra den 24. Juni vil dette Kontor træde i Virksomhed.

29.-6.

650 Arbejdere til Tyskland.
Fra Aarhus Hovedbanegaard afrejser i Morgen til Tyskland med Særtog 650 Arbejdsløse, som har faaet Beskæftigelse i Nordtyskland gennem det nyoprettede tyske
Arbejdsanvisningskontor i Aarhus. De 650 Mand er væsentlig faglærte Bygningshaandværkere, Specialarbejdere, Murerarbejdsmænd, Jord- og Betonarbejdere. Om kort Tid
vil der blive afsendt et nyt Særtog med yderligere ca. 400 Mand, som har faaet Beskæftigelse i Tyskland.
(Cit. Berl. Morg. 28.-6.-1940).

29.-6.

Socialministeriets Bekendtgørelse Nr. 353 om Henførelse under Ulykkesforsikringsloven af visse Ulykkestilfælde.
Ifølge § 1, Stk. 2, i midlertidig Lov Nr. 281 af 30. Maj 19401 ) om Ændring i Lov
Nr. 183 af 20. Maj 1933 om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde med senere Ændringer er Socialministeren uanset Bestemmelsen i Lovens § 1, Stk. 1, bemyndiget til
efter Indstilling fra Direktoratet for Ulykkesforsikringen at fastsætte, at Ulykkesfonsikringslovens Bestemmelser kommer til Anvendelse paa Virksomheder eller Arter af
Virksomheder, til hvilke der er knyttet en særlig, forud erkendelig Risiko for Ulykkestilfælde opstaaet ved Krigsbegivenheder.
I Medfør af den nævnte Bestemmelse fastsættes herved følgende:
§ 1. Ulykkesforsikringslovens Bestemmelser kommer til Anvendelse paa Ulykkestilfælde, der opstaar ved Krigsbegivenheder, og som rammer Civilbeskyttelsesmandskabet og Husvagter i Civilbeskyttelsestjenesten.
1) I denne Lov udtales fplgende:
I 1. 1. Stk. Ulykkestilfælde, der opstaar ved Krigsbegivenheder, er ikke omfattet af Forsikring i

Medfpr nf Ulykkesforsikringsloven, bortset fra Forsikring efter Lovens Kapitel VII, for aaa vidt angaar
Ulykkestilfælde ved Sejlads.
i 1. 2. Stk. Socialministeren bemyndiges tll uanset Bestemmelsen I Stk. 1 efter Indstilling fra
Direktoratet for Ulykkesforsikringen at fasætte, at Ulykkesforsikringslovens Bestemmelser kommer til
Anvendelse pna Virksomheder, til hvilke der er knyttet en aærlig, forud erkendellg Risiko for Ulykkestilfælde opstanet ved Krigebegivenheder.
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§ 2. Følgende A:r,bejdsgivere er indtil videre pligtige at tegne Forsikring i Over- 1940.
ensstemmelse med Ulykkesforsikringslovens Regler saaledes, at Forsikringen ogsaa
indbefatter Ulykkestilfælde, der opstaar ved Krigsbegivenheder, jfr. LoYens § 3:
1. Arbejdsgivere, der udsender Arbejdere til kortvarigt Arbejde i Udlandet, for saavidt angaar disse Arbejdere.
2. Arbejdsgivere, der her i Landet beskæftiger Arbejdere ved eller i
Tilknytning til Etablissementer og Anlæg, der varigt eller midlertidigt
tjener militære Formaal, forsaavidt angaar disse Arbejdere.
Herefter paahviler det - jfr. Forsikringsbetingelserne - enhver Arbejdsgiver, der paatager sig Arbejder som foran nævnt, omgaaende at
give vedkommende Forsikringsselskab de fornødne Oplysninger og træffe
Aftale om Forsikringsforholdets Ordning.
§ 3. Direktoratet for Ulykkesforsikringen afgør i Tvivlstilfælde, om et Arbejdsforhold henhører under denne Bekendtgørelse, og Direktoratets Afgørelse af et saadant
Spørgsmaal kan paaankes efter Reglerne i Ulykkesforsik!tingslovens § 10.
§ 4. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

Redaktør Jørgen Sandvad i Politiken's Kronik om Tysklandsarbejderne,

9,-7.

DANSKE ARBEJDERE I TYSKLAND.
. . . . . . Foranledningen til dette Besøg er et Ønske fra tysk Side om at give Repræsentanter for dansk Presse Lejlighed til ved Selvsyn at gøre Offentligheden bekendt med de Forhold, hvo:mmder de danske Arbejdere lever i Tyskland. Adskillige
Tusinde danske Arbejdere er i Dag, som man vil vide, i tysk Tjeneste, op imod 10.000
skal beskæftiges paa denne Maade, for at Danmark ved Omplacering af Arbejdere
kan faa de nødvendige Kultilførsler fra Tyskland, og enhver vil derfor være interesseret i, hvorledes denne danske Ungdom akklimatiserer sig til Krigsforholdene syd
for Grænsen.
Man er klar over, at mange kommer fra en langvarig Arbejdsløshed og derfor
er utrænede i haardt Arbejde, og at den Omstændighed, at de samtidig med at gaa
ind i en 10 Timers Arbejdsdag har maattet omstille sig til tysk, mindre fedtrig Kost,
ikke har gjort Begyndelsen mindre svær for dem. Man er derfor lydhør overfor Klager,
navnlig vedrørende Ernæringen, og Embedsmændene beder os bidrage til, at Klager i
saa Henseende, som vi maatte støde paa, forelægges dem.
...... det meste Arbejde her er Jordarbejde. Udgravning af Fundamenterne til
store Jernbetonbygninger, Arbejdet er haardt, men sagkyndige Arbejdere hævder, at
det i hvert Fald ikke er haardere end hjemme, fordi Tyskerne bruger mindre Spader
og ofte ikke er vant til Danskernes Tempo. De fleste danske Arbejdere hævder, at
Kammeratskabet med de tyske Arbejdere er udmærket, man anerkender hinandens
Kvalifikationer baade som Arbejdere og Kammerater. Lønnen, siger Danskerne, er
naturligvis ikke helt paa Højde med den, vi fik deI'hjemme, naar man altsaa havde
Arbejde, men Utilfredsheden i saa Henseende bortnivelleres ud fra den Betragtning,
at man selvfølgelig ikke kan forlange mere end de tyske Arbejdere. Der har i Lejren
været afholdt et Diskussionsmøde om Arbejdsforholdene, og Meningsudvekslingerne
har været af udpræget dansk Frimodighed, hvilket har givet Anledning til nogen Misstemning mod nogle faa danske Nationalsocialister.
Nærmere Hamborg i selve Havneomraadet besøger vi andre Arbejdssteder med
Danske, og Tilfredsheden paa disse Pladser er ganske afgjort. For 18-20 Mark om
Ugen kan Arbejderen bo rent og godt og faa en bedre Mad end i Lejrene, serveret
paa Klokkeslæt paa en ren Dug, og en hel Del har allerede truffet Foranstaltninger
til at faa Kone og Børn ned og bo. Paa Howaldt-Werke og Maskinfabriken M. A. N.
arbejder adskillige Danske i Betonfaget, og de har faaet Besked om, at der vil være
Arbejde for dem langt ind i Fremtiden, selv naar Krigen er hørt op. . .....
78
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Vil de vedblive med at være danske, kommer de tilbage og med det samme Sind?
spørger man. Det er her mit Indtryk, at Sindelaget blandt de danske Arbejdere i Tyskland er beslægtet med den Udve, der i gamle Dage, før 1914, kunde drive og drev
Ungdommen over Havet - det skal nok vise sig, at denne Klump Danske i Tyskland
vil slutte sig til de vidt adspredte og dog sammenhængende Grupper af ligesindede
Udvandrersjæle rundt om paa Udposterne, naar Verden en skøn Dag aabner sig igen.

16.-7.

Skrivelse fra Arbejdsdirektoratet til de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser om Udeblivelse fra Arbejde i Tyskland uden Tilladelse.
Gennem Statens Udvandringskontor er det meddelt Arbejdsdirektoratet, at det
tyske Rigs-Arbejdsministerium fremtidig ved danske Arbejderes Arbejdsophør i Tyskland afgiver til hver enkelt Arbejder en Attest om Grunden til Arbejdsforholdets Ophør (Arbejdsmangel, Sygdom, efter Overenskomst, efter eget Ønske o. s. v.) saaledes,
at den danske Arbejder, der ved sin Tilbagekomst her til Danmark ikke er i Besiddelse af en saadan Attest, har forladt Arbejdet uden Varsel eller Tilladelse.
For disse sidstnævnte Arbejderes Vedkommende maa der lige som for de Arbejderes Vedkommende, der ifølge Attesten har forladt Arbejdet "efter eget Ønske",
være skabt en Formodning for, at Arbejdsophøret er selvforskyldt, og de paagældende
Personer er derfor i Henhold til Arbejdsløshedslovens § 17, Stk. 1, Pkt. 3, udelukket
fra at oppebære Arbejdsløshedsunderstøttelse i Tilslutning til den foreliggende Arbejdsforladen, medmindre de kan oplyse fyl.destgprende Gnmd for at have forladt Arbejdet.
Hvorvidt der i det enkelte Tilfælde foreligger fyldestgørende Grund eller ej maa
afgøres af den enkelte Kasses Hovedledelse, der dog skal gøre Direktoratet bekendt
med hver enkelt Afgørelse med Motivering af Kassens Standpunkt.

29.-7.

Arbejds- og Socialministeriets Skrivelse om Virkningerne af Vægring ved at søge
Arbejde i Tyskland.
I Skrivelse af 22. d. M. har Udvalget meddelt, at en i A. bosat Person ved Henvendelse til det derværende offentlige Arbejdsanvisningskontor har faaet Oplysning
om, at der ikke derfra kunde anvises ham noget Arbejde, men at han kunde henvende
sig til det tyske Arbejdsanvisningskontor i Aarhus og søge Arbejde der. Den paagældende ønskede imidlertid ikke at søge Arbejde i Tyskland, men henvendte sig til
Socialkontoret, hvor han anmodede om Kommunehjælp til sig og sin Familie, hvilken
Hjælp blev ham tilstaaet. Udvalget har herefter forespurgt, hvorvidt det nævnte Tilfælde maa behandles efter Reglerne for arbejdsuvillige Personer, jfr. Socialministeriets
Cirkulære af 27. Marts 1934.
I denne Anledning skal ArbejdS- og Socialministeriet udtale, at Undladelse af at
imødekomme en Opfordring fra et offentligt Arbejdsanvisningskontor eller Socialudvalg om at søge Arbejde i Tyskland ikke isoleret set kan betragtes som en Arbejdsvægring i den i Forsorgslovens § 306, jfr. Arbejdsløshedslovens § 17, omhandlede Betydning, men at en saadan Undladelse vil kunne indgaa som et Led i den samlede Bedømmelse, som det sociale Udvalg udfra Principperne i Bestemmelserne i Forsorgslovens § 1 samt §§ 306 og 310 maa anlægge ved Afgørelsen af, hvorvidt Hjælp skal
ydes og i bekræftende Fald, hvorvidt Hjælpen skal medføre Retsvirkninger af mere
eller mindre skærpet Art. Bestemte Retningslinier i saa Henseende kan ikke gives, idet
Afgørelsen maa bero paa en Undersøgelse af Forholdene i det enkelte Tilfælde, men
man kan som vejledende Betragtning anføre, at Bedømmelsen af Arbejdsviljen hos de
arbejdsløse hænger sammen med de Udveje, der i Almindelighed til de skiftende Tider
benyttes for at søge Beskæftigelse, og da Anvisning af dansk Arbejdskraft til Nordtyskland nu har taget et ret stort Omfang paa ren frivillig Basis, kan Undladelse af
at søge samme Udvej som ligestillede efter Ministeriets Opfattelse være af væsentlig
Betydning ved Bedømmelsen i den omhandlede Henseende.
I Tilfælde, hvor paagældende har de fornødne Kvalifikationer for at overtage saadant Arbejde, som anvises af de tyske Arbejdsanvisningskontorer, hvor ringe Udsigter
til at faa Arbejde paa anden Maade maa antages at give ham Opfordring til at søge
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Beskæftigelse i Tyskland paa samme Maade som saa mange af hans ligestillede, og 1940.
hvor personlige Forhold ikke giver rimelig Begrundelse for Vægring ved at lade sig
anvise til det omhandlede Arbejde, maa Ministeriet finde, at en saadan Vægring vil
kunne berettige det sociale Udvalg til at bestemme, at der nægtes Hjælp, eller at den
Hjælp, der ydes, ydes med Retsvirkninger, jfr. Lov om offentlig Forsorg §§ 306 og 310.
Det er en Forudsætning, at Personer, der er kendt som arbejdsuvillige, ikke af
de sociale Udvalg foranlediges til at overtage Arbejde i Tyskland gennem Tilkendegivelse af, at den dem ydede Understøttelse inddrages, saafremt de ikke tager saadant Arbejde, hvorved bemærkes, at man gaar ud fra, at den Hjælp, der maatte ydes
saadanne arbejdsuvillige Personer, ydes med Retsvirkninger.
Nedsættelse af Udvalg til Foranstaltning af Foredrag og kunstnerisk Underholdning
for Tysklandsarbejderne.
Paa Initiativ af det danske Generalkonsulat i Hamborg er der under Medvirkning
af Statens Udvandringskontor nedsat et Udvalg bestaaende af Departementschef
C. F. A. H. Graae, Sekretær i De samvirkende Fagforbund Ejnar Nielsen, Direktør
i Dansk F-olkeferie Johs. Sperling og Udvandringschef H. F. Ulrichsen med det Formaal at foranstalte Foredrag og kunstnerisk Underholdning for de i Tyskland beskæftigede danske Arbejdere.
Til Formaalet har De samvirkende Fagforbund ydet et Bidrag paa 5000 Kr.
(Cit. R.B.).

2.-8.

Artikel i Berl. Morg. om Antallet af Tysklandsarbejdere.
I det i Gaar udkomne Særnummer af Berliner B15rsen Zeitung "Nab()l Danmark"
giver den tyske Rigsarbejdsministers Repræsentant i Danmark, Overregeringsraad
Dr. Heise, Oplysninger om Antallet af danske Arbejdere, der er rejst til Tyskland for
at faa Beskæftigelse, efter at den tyske Arbejdsanvisning er blevet organiseret her,
i Landet.
Der er indtil 20.-7. rejst 9334 Arbejdere, deraf 7153 fra København.
Fordelingen indenfor de forskellige Fag er følgende: 493 Murere, 392 Tømrere,
470 andre faguddannede Byggearbejdere, 5338 Jordarbejdere, Murerhaandlangere og
andre Arbejdsmænd, 2002 Metalarbejdere, 298 andre Fagarbejdere, 53 Kvinder og 288
af forskellige Professioner.

4.-S.

Arbejds- og Socialministeriet sender Delegeret til Tyskland som, Mellemled mellem·
Tysklandsarbejderne og de tyske Myndigheder.
Statens Udvandringskontor meddeler:
Efter Aftale mellem de danske og tyske Myndigheder har Arbejds- og Socialministeriet besluttet at sende Sekretær Povl Skadegaard til Tyskland, hvor han som
Delegeret for Statens Udvandringskontor i Hamborg skal fungere som Mellemled mellem paa den ene Side de danske Myndigheder og de i Tyskland beskæftigede danske
Arbejdere og paa den anden Side de tyske Myndigheder. Det er Meningen, at den
Delegerede ikke blot skal varetage de nævnte Sager i Hamborg, men ogsaa ved stadige
Besøg med faste Træffetider i Berlin, Kiel, Liibeck, Bremen og Geesthacht bistaa
ved Afgørelsen af de mange Spørgsmaal, der rejser sig i Forbindelse med de danske
Arbejderes Beskæftigelse i Tyskland.
Sekretær Skadegaard afrejser herfra den 11. December til Berlin, hvor han skal
aflægge Besøg i det tyske Rigsarbejdsministerium, og overtager umiddelbart derefter
Posten i Hamborg.
Der er nu til de i Tyskland beskæftigede danske Arbejderes Paarørende sket over
14000 Lønoverførsler og udbetalt over 1 ¼ Million Kroner.
(Cit. R.B.).

3.-9.

Arbejds- og Socialministeriet anerkender, at Arbejdsløshedskasser og Fagforbund fritager Medlemmer blandt Tysklandsarbejderne for Kontingent.
Under Udvandringschefens og Sekretær i De samvirkende Fagforbund Ejnar

1.-10.

73•
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Nielsens Besøg i Tyskland i August, konstateredes det, at mange af de i Tyskland
beskæftigede danske Arbejdere havde Vanskeligheder ved og fandt det urimeligt, at
de skulde yde Medlemsbidrag til de danske Arbejdsløshedskasser samtidig med, at
de yder Bidrag til den tyske Arbejdsløshedsforsikring.
I den Anledning er der blevet ført en Række Forhandlinger, og Arbejds- og Socialministeriet har nu udtalt, at det intet har at erindre imod, at det tillades en anerkendt
Arbejdsløshedskasses Hovedledelse at fritage de af Kassens Medlemmer, der har faaet
anvist Arbejde i Tyskland, for at yde Medlemsbidrag for den Periode, de arbejder der.
Paa samme Maade vil Kasserne kunne bestemme, at allerede betalte Medlemsbidrag
for den Tid, i hvilken de paagældende har arbejdet i Tyskland, betragtes som forudbetalte Bidrag for Tiden efter deres Tilbagekomst til Danmark.
Beslutning om Kontingentfrihed baade for Arbejdsløshedskassernes og Forbundenes
Kontingenter er til nu truffet af:
Dansk Tekstilarbejderforbund, Kobbersmedenes Forbund, Kurvemagerforbundet i
Danmark, Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund, Snedkerforbundet i Danmark samt
Forgylderforbundet i Danmark.
Statens Udvandringskontor vil senere udsende Meddelelse om hvilke Kasser eller
Forbund, der har besluttet sig til at følge samme Fremgangsmaade. 1 )
Statens Udvandringskontor meddeler endvidere, at det tyske Rigsfinansministerium
har bevilget Toldfrihed for Tøj, der herfra sendes til de danske Arbejdere i Tyskland,
samt for visse Kvanta Tobaksvarer. Nærmere Oplysninger om, hvor meget der kan
sendes, faas i Statens Udvandringskontor...... .
I Morgen, den 2. Oktober, afrejser til Tyskland kgl. Kammersanger Einar Nørby
og Koncertsangerinden, Fru Krabbe Sadolin, der skal give Koncerter for de danske
Arbejdere i Rostock, Liibeck, Hamborg, Geesthacht, Bremen og Kiel. Samtidig afrejser
Arbejdsdirektør Vater, der i Forbindelse med Underholdningerne vil give Arbejderne
Meddelelse om de førnævnte Forhandlinger med Arbejdsløshedskasserne vedrørende
Fritagelse for Kontingent.
(Cit. R.B.).

1.-10.

Artikel i Bladet "Arbejderen"2 ) om Tysklandsarbejderne.

HOS DANSKE ARBEJDERE I TYSKLAND.
I Ugen 16.-22. August deltog D. s. F.s Sekretær, Einar Nielsen,
i den danske Udvandringschefs Rejse til danske Arbejdere i
Tyskland, og i nedenstaaende Artikel bringer vi Einar Nielsens
Beretning om Turen.
12.000 Danske var i Arbejde i Tyskland i Slutningen af August, da jeg sammen
med Udvandringschef Ulrichsen deltog i en Rundrejse til de Byer, hvor Størsteparten
af vore Landsmænd er beskæftigede, . . . . . . I Berlin, Hamburg, Liibeck og Kiel traf vi
mange saadanne Folk, der havde lidt Forlis hjemme. Skuespillere, Arkitekter, Smaamestre, Ekspedienter og Detailhandlere. Nu var de Murarbejdsmænd, Jord- og Betonarbejdere eller Fabriksarbejdere.
Vi traf ogsaa en Repræsentation for dansk Ungdom, der - omend de var Arbejdere - ikke før havde haft lignende Arbejde hjemme. Cyklebud eller Mælkeassistent
var meget ofte Svaret, naar der spurgtes om tidligere Beskæftigelse. 2 unge Knøse,
der kom hen til os, under Besøget paa en stor jernindustriel Virksomhed, angav tidligere Arbejde i Danmark som Barber og Gartner.
Naar man undtager Maskinarbejdere, Murere, Tømrere, Snedkere, Malere og
Havnearbejdere og andre egentlige Specialarbejdere, hvis Antal er under Halvdelen
af den samlede danske Styrke, faar man Indtrykket af, at en Del af de øvrige er
kommet til Tyskland, fordi de var "slaaet ud hjemme", nogle er rejst af ren Eventyrl) Saadanne Meddelelser fra næsten alle Fagforbund og Arbejdsløshedskaaser er udsendt af R.B.
bl. a. under 6.-10,, 16.-10., 21.-10" 29,-10., 6.-11. og 6.-12.-194().
2) Officielt Meddelelaesblød for De samvirkende Fagforbund I Danmark.
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lyst og vel ogsaa enkelte, som "følte Jorden brænde" under sig, altsaa altsammen 1940.
Grunde, der altid før har ført til Udvandring, naar Chancen var der. . .....
Saa uensartet de danske Arbejdere end er i deres Sammensætning, siges Kammeratskabet mellem dem at være godt. Det var for os Besøgende et uforglemmeligt
Syn at se dem, f. Eks. i Hamburg foran "Haus der Arbeit", Søndag Eftermiddag i
Hundredvis komme over Pladsen til Indgangen, barhovede - som unge Mennesker
bruger hjemme - eller med bløde Hatte, ranke og raske i Bevægelserne, et lille Udsnit af de Tusinder, som ikke er bange for at rejse ud i Verden og tage fat, naar
Lejlighed bydes. Deres Antal i Tyskland er i sig selv en tilstrækkelig Tilbagevisning
af visse Blades Paastande om "Arbejdsskyhed" og "Arbejdsulyst" blandt de Arbejdsløse.
I al Almindelighed maa det siges, at Maden er god. Udvandringschefen og jeg
havde et Par Gange Lejlighed til paa Arbejdspladser at spise den kødløse Middag.
Hos Siemens serveredes en Portion Ærtefrikadeller med Kartofler og Sovs til en Pris
af 20 Pfg. Den var upaaklagelig. I Buxtehude - udenfor Hamburg - fik vi Ærtesuppe, lige saa kraftig og tyk som gule Ærter hjemme og i rigelig Mængde.
Naar vi spurgte Arbejderne, var der altid nogle, der klagede, men straks et Flertal
af de omkringstaaende, der omgaaende raabte, at man ikke kunde klage over Kosten;
dog var man nogle Steder utilfredse med Tørkosten, Ulempen med at lave den til og
Knapheden p.aa Smør.
Af andre Fornødenheder, Tobak, Øl og Spiritus, kan der i hvert Fald for de to
sidste Deles Vedkommende købes ubegrænset af gode Varer til eventyrligt billige
Priser, medens Tøj og Fodtøj forudsætter særlig Tilladelse og vel kun kan erhverves
i Undtagelsestilfælde. Beklædningen vil for mange blive et alvorligt Problem til
Vinter og nødvendiggøre Indkøb i Danmark.
Betalingen for Kost og Logi i Lejrene var gennemgaaende ret lav, fra 7 til 14
Mark, og Lejrenes Indretning var som Regel god. Sengetøjet skiftedes, og der var
flere Steder varmt Vand i Vaskerummet, ofte Brusebade og Tørrerum til Arbejdstøjet.
Nettolønnen afhænger imidlertid af Størrelsen af Fradragene til Skatter, Forsikringer o. 1., Fradrag, der var antaget at udgøre ca. 20 pCt., men som i Praksis
er ret uensartede, stigende til 30 pCt., og i Enkelttilfælde mere.
Reglerne i Adskillelsestillæg og Fradrag har derfor skabt en Del Utilfredshed
blandt de danske Arbejdere, men er i den seneste Tid underkastet en gunstig Ændring
efter Direktiver fra Arbejdsministeriet, særligt tilsigtende Lempelser for de Arbejdere,
der har Forpligtelser overfor Familie i Hjemlandet.
Ogsaa om Feriespørgsmaalet har der været en Del Misfornøjelse, efter at det
havde vist sig, at Retten til Ferie efter 3 Maaneders Forløb kun gjaldt gifte Arbejdere
- der er dog her i flere Tilfælde vist Imødekommenhed fra Firmaernes Side.
Det daglige Program for Rejsen var almindeligvis, at Dagen begyndte med Møde
i det stedlige Arbejdsamt, hvor man drøftede alle Forhold vedrørende danske Arbejtlere
og derefter tog ud for at bese de Arbejdspladser og Lejre, som Udvandringschefen
ønskede at besøge. Vi havde overalt uhindret Adgang til at tale med vore Landsmænd
og Adgang til overfor Bedriftsledelsen eller Arbejdsamts Repræsentanter at forebringe
de Spørgsmaal, Arbejderne havde rejst i Samtalen med os.
I Berlin, Hamburg, Geestacht og Kiel var der om Aftenen Underholdning for de
danske Arbejdere, og ved disse Sammenkomster havde vi Lejlighed til at tale med
mange af Arbejderne om deres Forhold, og bl. a. om Mulighederne for Fremskaffelse
af Bøger og Blade hjemmefra, Kontingentet til den danske Arbejdsløshedsforsikring o. a.
I Hamburgomraadet, hvor vi opholdt os i 2 Døgn, havde vi særlig Lejlighed til at
iagttage den Virksomhed, der udfoldedes fra Arbejdsamts Side, og kunde konstatere,
at man alvorligt bestræbte sig for at gøre Forholdene saa gode som muligt for de
danske Arbejdere.
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Udvandringschefen oplyser til Berl. Tid., at indtil 1.-10. var 17151 danske Arbejdere
afrejst til Tyskland.

10.-10. Cirkulære fra De samvirkende Fagforbund til Forbundene tilsluttet D. s. F. samt Arbejdernes Fællesorganisationer angaaende Arbejdere til Stinnes' Kulminer i Essen.

Vedr. Arbejdslcraft til Tyskland.
Under Henvisning til vort Cirkulære Nr. 25/1940 kan vi oplyse vore tilsluttede Forbund om, at der i de sidste Dage er ført Forhandlinger mellem Repræsentanter for
den tyske Kulkoncern Hugo Stinnes, det danske Udenrigsministerium, Udvandringschefen og Lederen af det tyske Engageringsbureau i København med det Formaal at
forsøge anvendt danske Arbejdere i Hugo Stinnes Kulminer i Essen, hvor der i Forvejen bl. a. beskæftiges hollandske Arbejdere, som er lige saa ukendt med Minedrift
som danske Arbejdere.
Stinnes-Koncernen har inden Forhandlingerne i Danmark fra de tyske Myndigheder faaet Tilsagn om, at for saa vidt han kan opnaa at faa 1000 danske Arbejdere i
Arbejde, vil Halvdelen af den Produktion, som disse frembringer, kunne udføres til
Danmark uden om de Handelsaftaler, der til enhver Tid er gældende, det vil med
andre Ord sige, at Danmark paa denne Maade skulde kunne faa tilført yderligere
200.000 Tons Kul.
·
De samvirkende Fagforbund har faaet Henvendelse om denne Sag med Anmodning om at medvirke til dens Løsning, idet man i foreliggende Tilfælde kun ønsker at
beskæftige organiseret Arbejdskraft, og fortrinsvis Arbejdere i Alderen fra 20 til
40 Aar.
Vi beder derfor vore tilsluttede Forbund om omgaaende at underette eventuelle
interesserede Medlemmer i vedlagte Arbejdsbetingelse, idet vi gør opmærksom paa, at
der vil være Repræsentanter hos Stinnes-Koncernen til Stede paa de tyske Arbejdsanvisningskontorer saaledes:
I København Tirsdag den 15. og Onsdag den 16. Oktober,
i Odense Torsdag den 17. Oktober, og
i Slagelse paa et nyoprettet Engageringskontor Fredag den 18. og Lørdag den
19. Oktober.
Som Legitimation for, at de paagældende Medlemmer søger Arbejde hos Firmaet
Hugo Stinnes, beder vi vore Forbund (Afdelinger) forsyne Arbejdsbetingelserne med
Forbundets (Afdelingens) Stempel.
28.-10. Meddelelse om, at danske Arbejdere i Tyskland nu kan overføre større Beløb til Danmark.
Statens Udvandringskontor meddeler:
Der er mellem den danske og den tyske Regering opnaaet Enighed om, at Dam•ke,
der har faaet anvist Beskæftigelse i Tyskland igennem de herværende tyske Arbejdsanvisningskontorer eller i øvrigt falder ind under den for disse trufne Ordning, fra og
med den 1. Oktober d. A. til Danmark kan overføre indtil Rm. 250,00 pr. Maaned for
gifte og indtil 125,00 for ugifte. Størstebeløbene var hidtil respektive Rm. 125,00 og
Rm. 80,00.
Det har dog vist sig, at kun en forholdsvis lille Del af Arbejderne hidtil fuldt ud
har udnyttet Adgangen til at overføre opsparet Løn.
(Cit. R.B.).

15.-11. Meddelelse fra Statens Udvandringskontor om Juleorlov for danske Arbejdere i
Tyskland.
20.-11. Meddelelse fra Statens Udvandringskontor om, at der under visse Betingelser kan afsendes brugte Klæder og brugt Fodtøj til danske Arbejdere i Tyskland.
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Tre Kunstnere afrejst til Lejrene for danske Arbejdere i Tyskland.
1940.
Paa Statens Udvandringskontors og det vedrørende Underholdningerne i Tyskland 28.-11.
nedsatte Udvalgs Initiativ er i Tirsdags Sangeren Chr. Gottschalch og Pianisten Carl
Schnedler-Meyer rejst til Flensborg, Heide og Neustadt, hvor de skal synge og spille
for de danske Arbejdere.
I Gaar afrejste endvidere Gunnar Wangel, der i Berlin, Fiirstenwalde, Hamborg,
Geesthacht og Kiel skal vise sin Danmarks-Film i Farver, Filmen fra Kongens Fødselsdag og en Optagelse fra den dansk-svenske Fodbold-Landskamp.
(Cit. R.B.).
Minister Yde oplyser til Berl. Tid., at Antallet af danske Arbejdere i Tyskland nu er 30.-11.
ca. 20.000.

Artikel i Natt. om Tysklandsarbejderne.
3,-12.
Tallet paa danske Arbejdere i Tyskland ligger for Tiden omkring 20.000. Men efter
hvad den danske Generalkonsul i Hamburg, Minister Yde forleden udtalte ved en Reception paa Hotel Vierjahreszeiten, vilde 50.000 Danskere i nær Fremtid være beskæftiget i Tyskland. Uvilkaarligt studser man! For 50.000 danske Mænd - deraf mange
Fædre - er dog en Post, et Tal som indgyder en vis Respekt.
Det kan ikke bebrejdes Tyskland noget, fordi det skaffer Danskere Beskæftigelse,
tværtimod. Og man har faaet adskillige Beretninger om, at de danske Arbejdere klarer
sig godt i Tyskland. De er baade dygtige og stræbsomme, i alt Fald det store Flertal af dem.
Men naar vi tænker Tingene nøgternt igennem, er det alligevel en helt gal Udvikling, vi er inde i. For det er dog, naar det kommer til Stykket, ikke den tyske, men
den danske Regering, som har Pligt til at løse det danske Arbejdsløshedsproblem paa
dansk Grund. Vi løste ikke vort Forsvarsproblem paa en saadan Maade, at Udlandet
følte sig tryg - derfor har vi i Dag fremmede Tropper som Vagt i vort Land.
Og om saa nogle gamle Principper skal sprænges derved, om der skal ske storstilet Overflytning fra By til Land eller gives Tilskud til Lønninger paa Landet, saa
er det den danske Regerings og Rigsdags Pligt at sørge for, at Danmark selv løser
sit Arbejdsløshedsproblem og ikke ogsaa paa dette Omraade skal have fremmede til
at ordne Problemet for sig.
Lov Nr. 39 om midlertidig Fritagelse for Indbetaling af Medlemsbidrag til de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser.1 )

1941.
1.-2.

Udvandringschefen oplyser til Berl. Morg., at Antallet af danske Arbejdere i Tyskland
nu er ca. 24.000.

7.-2.

Artikel i B. T. oplyser, at Antallet af danske Arbejdere i Tyskland nu er ca. 30.000, 17.-2.
og at de har hjemsendt 10, 7 Mill. Kr.
Advarsel i B.B.C.s danske Udsendelser mod at tage Arbejde i Tyskland.2 )

24.-2.

Danske Entreprenører paatager sig at bygge ca. 2500 Lejligheder i Tyskland.
28.-2.
Efter at en Række danske Entreprenører og Ingeniører indenfor Byggebranchen
har været i Tyskland for at besigtige Tegninger og Betingelser for nogle større Byggearbejder, der skal iværksættes i forskellige tyske Storbyer, er der i de sidste Dage ført
endelige Forhandlinger i Sagen i København, og Entrepriserne kan, efter hvad "Lolland Falsters Folketidende" erfarer, nu betragtes som værende i Orden. Der bliver
ialt 24 danske Entreprenører, der paatager sig Arbejdet, og hver af disse paatager
sig i første Omgang Opførelsen af 50-150 Lejligheder, hvilket vil sige i alt ca. 2500
Lejligheder. Alene Murerarbejdet andrager ca. 8 Mill. Mark og den samlede Entreprise
antagelig ca. 20 Mill. Reichsmark. Det menes, at ca. 1000 danske Murersvende vil
l) Se Afsnit A, S . 27 .
2) Citeret I Afsnit I, Kap. 1, II.
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1941,. kunne faa Beskæftigelse ved disse Arbejder. En Del af dem befinder sig allerede i
Tyskland.
(Cit. R.B.).
26.-3.

Artikel i Berl. Aften: Tysklandsarbejdere skal ikke betale Skat i Danmark af Arbejdsfortjeneste i Tyskland.
Til Trods for den danske Overenskomst til Undgaaelse af dobbelt Beskatning er
en Del danske Arbejdere, der er beskæftiget i Tyskland, blevet beskattet baade i Danmark og i Tyskland i Tilfælde, hvor de har faaet deres Løn fra offentlige tyske Kasser.
For at undgaa denne dobbelte Beskatning har den tyske Rigsfinansminister truffet en
særlig Aftale med den danske Finansminister, der har erklæret sig indforstaaet med,
at Beskatningen af danske Arbejderes Lønindtægter, der udbetales af tyske offentlige
Kasser, forbeholdes det tyske Rige.
Beskatningen af disse Personer fra dansk Side hører op med Udgangen af den
Maaned, i hvilken den tyske Beskatning begynder.

6.-11.

Cirkulære Nr. 64-1941 fra De samvirkende Fagforbund til Forbundene, der er tilsluttet
D.s. F. - Arbejdernes Fællesorganisationer til Underretning.
DANSKE ARBEJDERE TIL RUHR
Arbejds- og Sociahninisteriet har underrettet De samvirkende Fagforbund om, at
der i de tyske Kulminer i Ruhr er Mangel paa Arbejdskraft, og at det vil være nødvendigt for vor Kulforsyning at fremskaffe indtil 5000 frivillige danske Arbejdere, som
kan paatage sig Arbejde i Kulminerne.
Vi skal paa den her givne Foranledning anmode vore tilsluttede Forbund om at
drage Omsorg for, at der paa Kontr-0lstederne og paa Arbejdsanvisningskontorerne ved
Opslag gives Meddelelse om, at danske Arbejdere kan erholde Arbejde i Kulminerne
i Ruhr, og at interesserede kan faa alle nærmere Oplysninger med Hensyn til Vilkaar
og Arbejdsbetingelser ved Henvendelse til de tyske Arbejdsanvisningskontorer i vort
Land.
Nedenfor gengiver vi Adresserne paa de tyske Arbejdsanvisningskontorer:
Kpbenhavn: Hammerichsgade 14 (Henvendelse fra Sjælland, Lolland, Falster og
Bornholm).
Odense: ,,Forum" (Henvendelser fra Fyn, Langeland, Ærø og Taasinge).
Aalborg: Nyhavnsgade 11 (Henvendelser fra Nordjylland).
Aarhus: Koncertpalæet, Bispetorvet (Henvendelser fra Midtjylland).
Aabenraa: Skibsbvogade 7 (Henvendelser fra Sydjylland).
P.F.V.
sign. Lawr. H=en.

24.-11. Cirkulære Nr. 71-1941 fra De samvirkende Fagforbund til Forbundene, der er tilsluttet
D.s. F. Arbejdernes Fællesorganisationer til Underretning.
Arbejds- og Socialministeriet har imidlertid nu meddelt os, at Planen om at beskæftige danske Arbejdere under Jorden i Kulminerne er opgivet, og at man i Stedet
herfor ønsker 5000 danske frivillige Arbejdere til at arbejde i Brunkulslejerne - der
som her er aabne Lejer.
Ministeriet har overfor os fremhævet, at det vil være af Betydning for Danmarks
Forsyning med Kul og Koks, at der fremskaffes dette Antal danske Arbejdere til
Brunkulslejerne for derved at frigøre et tilsvarende Antal tyske Arbejdere til Kulminerne.
P.F.V.
sign. Laur. Hansen.
10.-12. Meddelelse fra Udenrigsministeriets Pressebureau om Arbejdskraftsannoncer.1 )
1) Se Afsnit MI, Kap. 1 b. Se der tillige under 28.-4.-1'94e og 80.-1.-1943.
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Cirkulære Nr. 75-1941 fra De samvirkende Fagforbund til Forbundene, der er tilsluttet 1941.
D. s. F. og til Arbejdernes lokale Fællesorganisatione11.
16.-12,

Danske Arbejdere til Arbejde over Jorden i de tyske Brunkulslejer.
Idet vi henviser til vore Cirkulærer Nr. 64 og 71/1941 ang. ovennævnte Spørgsmaal,
skal vi meddele, at Arbejds- og Socialministeriet nu har underrettet De samvirkende
Fagforbund om, at der har fundet fortsatte Forhandlinger Sted med vedkommende
tyske Myndigheder om Danmarks Forsyning med Kul og Koks, og at der herunder fra
tysk Side er fremført, at man paa Grund af manglende Arbejdskraft antagelig vil se
sig npdsaget til at standse Leverancerne, med-niindre der snwrest muligt skaffes det
fornpdne Antal frivillige danske Arbejdere, nemlig 5000.
Der har imidlertid kun meldt sig nogle faa Hundrede Arbejdere til dette Arbejde,
og saafremt Hvervningen ikke øges og fremskyndes, vil det derfor kimne faa de
alvorligste Fplger for BrændselssitiW,tionen her i Landet i de kommende Vintermaaneder.
Paa den saaledes givne Foranledning skal vi herved rette en indtrængende Henstilling til vore tilsluttede Forbund om gennem Opslag paa Kontrolsteder og Anvisningskontorer, bl. a. ved at gøre de arbejdsløse Medlemmer bekendt med nærværende
Cirkulære og paa anden hensigtsmæssig Maade at virke for, at det størst mulige Antal
Arbejdere saa hurtigt som muligt melder sig til dette Arbejde, idet vi understreger,
at det ikke længere - som det oprindelig var tænkt - drejer sig om Grubearbejde
under Jorden, men om Arbejde i aabne Brunkulslejer, og at de, der melder sig til
saadant Arbejde, herved bidrager til at sikre Landet de fornødne Brændselsforsyninger,
- Hvervningen foregaar iØvrigt som sædvanlig paa frivilligt Grundlag, og alle nærmere Oplysninger m. H. t. Vilkaar og Arbejdsbetingelser kan faas ved Henvendelse til
de tyske Arbejdsanvisningskontorer, hvis Adresser er: 1 )
Af Hensyn til de uorganiserede arbejdsledige skal vi anmode Fællesorganisationer
om at tilstille Socialkontorerne i de enkelte Byer et Eksemplar af nærværende Cirkulære. - For saa vidt der er Tale om flere Socialkontorer, Omegnskommuner o. lign.,
vil det fornødne Antal Cirkulærer kunne rekvireres ved Henvendelse til D.s. F.
Samtidig beder vi vore tilsluttede Forbund om at mangfoldig,gØre Cirkulæret og
udsende det snarest muligt, saaledes at det stilles til Raadighed for samtlige Afdelinger og Arbejdsanvisningskontorer.
Vi henleder Opmærksomheden paa, at der ikke vil afgaa flere Transporter af
danske Arbejdere til Tyskland inden Nytaar, men at det maa anses for meget ønskeligt,
at interesserede lader sig hverve allerede nu, selv om Afrejsen til Tyskland altsaa først
vil ske noget efter Nytaar.
Cirkulære fra Justitsministeriet om Strafforfølgning mod Personer, der agter at ud- 1942.
rejse til Tyskland eller Norge.2 )
30.-1.
Udtalelse af midlertidig Udvandringschef, Minister G. L. Høst om Favørkurs for danske 13.-2.
Arbejdere i Tyskland i Anledning af Kronehævningen,
Der er vedtaget en Ordning, som gaar ud paa, at de Beløb, som indbetales inden
den 28. Februar, vil blive afregnet efter den gamle Kurs, d. v. s. 207 Kr. for 100 Mark.
Man maa paaskoone Regeringens Villighed til at faa en saadan Ordning i Stand. Det
vilde jo ogsaa have været Synd for de danske Arbejdere, der havde sparet nogle Mark
sammen, om de skulde lide noget stort Tab. Ved Vedtagelsen af den nye Ordning, som
selvfølgelig kun er en Overgangsbestemmelse, er der taget Hensyn til de danske Arbejderes Interesser, og det kan jeg kun være tilfreds med.
(Berl. Morg.)
1) Derefter fplger samme Adresser som i Cirk. nf 6.-11.-19~1, idet dog Kpbenhnvns Adressen nu
ændres til Vesterport, Værelse 179.
2) Se Afsnit A, S. 50.
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1942. Arbejdskontrakt for danske Arbejdere i Tyskland.1 )
Marts
ARBEJDSKONTRAKT
mellem

Navn .................. Fornavne .................... Stilling ........... . ..... .
Født den . . . . . . . . . . . . . . . . i ........ .'. . . . . . . . . . . . . . . Statsborgerskab . . .... . .... .
Bopæl*) .......... . .......... . .......... . ..... . .................... . . . . . . . .... .
Stilling i Familien*) ..... . ..... . .. Pas Nr......... Antal Børn under 16 Aar*) ... .
og
Firmaet ..... . .................................... • ... • • • . • • • • • • • • • · • • · · · · · · · · ·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon ....... . .. . .
til de efterfølgende LØn- og Arbejdsbetingelser:
1. Forpligtet som ............ . ...... . ............. . .... . . . ....... • • • .. • • • • • • • • •

2. til (By i Tyskland) .. . ..... . ..... . .... . ..................................... .
3. Kontraktens Varighed ...... Maaneder.
4. Løn- og Arbejdsbetingelser .. . .............................................. • • •
Ugentlig Arbejdstid indtil . . . . . . Timer.
Løn . . . . . . . . Rm. pr. Uge.
Forsørgertillæg til gifte ...... Rm. pr. Dag.
Godtgørelse til ugifte og gifte for Overnatning . . ...... Rm. pr. Nat.
5. Særlige Aftaler ................. . ..................... • ... • • . . • • • • • • • • • • • • • · ·

....................... .................... ................. ..... ............

6. Logi og Forplejning.
Indkvarteringen foregaar i Privathjem/Beboelseslejr og koster ugentlig . . . . . . . . Rm.
(7 Dage) med/uden Morgenkaffe.
Forplejningen er tænkt som følger ............ . ..... og koster pr. Dag . . . . . . Rm.
7. Diverse.
Arbejderen er i alle Forhold underkastet de i Tyskland gældende Bestemmelser vedrørende Arbejdsdisciplin og Arbejdsordning. Det er strafbart groft at overtræde de
gældende Regler. Det er ikke tilladt at skifte Arbejdsplads eller opsige en Kontrakt
inden Arbejdsforholdets Ophør, med mindre der foreligger Tilladelse dertil fra Tysk
Arbeitsamt.
!øvrigt gælder for denne Kontrakt de tyske Tarifbestemmelser og Arbejdsbetingelser, som i Udtog er gengivet i den af Den Tyske Arbejdsfronts Udenrigskontor i
Danmark udgivne "Bekendtgørelse for danske Arbejdere i Tyskland", hvoraf 1
Eksemplar er vedlagt.
8. Dagen for Afrejsen og Mødested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kl. . . ..... .
9. Der skal medbringes: Til Arbejdet svarende Beklædning. Murere og Tømrere:
ordentligt Værktøj. Arbejdsmænd: Skovl og Spade. Forplejning til mindst 24 Timer.
Gyldigt Rejsepas.
Jeg erklærer at være rask og arbejdsdygtig og indforstaaet med foranstaaende
Betingelser.

......... ................... ,

den

(Firmaets Underskrift og Stempel).

(Den forpligtedes Underskrift).

Kontrakten knn fnns ved Henvendelse til >Den Tyske Arbejdefront«, Vesterport 129-3-0•, Kpbenha.vn .
•) Beviset mna sko.ffes fro. Folkeregistret og straks fro. Arbejdets Begyndelse forlægges Arbejdsgiveren (Værkfpreren).

1) Kontrakten er udfærdiget med tysk Undertekst. (Red.) .
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Bekendtgørelse fra "Den Tyske Arbejdsfront (Udenrigskontor Danmark)" for danske 1942.
Arbejdere i Tyskland.
15.-3.
Enhver dansk Arbejder kan finde Arbejde i Tyskland og tjene til Livets Ophold
baade for sig selv og sin Familie.
Med Hensyn til Rettigheder og Pligter er den danske Arbejder ligestillet med den
tyske Arbejder og nyder samme Anerkendelse og Agtelse.
Han har Del i den sociale og kulturelle Omsorg, som udøves af "Deutsche Arbeitsfront". Denne varetager særlig de i Fælleslejre anbragte danske Arbejderes Interesser.
Virksomhedernes Tillidsmænd og enhver lokal Afdeling indenfor "Deutsche Arbeitsfront" tager sig af den danske Arbejders berettigede Ønsker og drager Omsorg for, at
berettigede Klager undersøges og afhjælpes.
"Deutsche Arbeitsfront"s Udenrigsafdeling i København, Vesterport 129/130 vil
til enhver Tid bistaa de i Tyskland beskæftigede danske Arbejderes Hustruer og Paarørende med Raad og Hjælp.
Endvidere yder det under "Det kgl. danske Generalkonsulat" i Hamburg oprettede
Arbejderkontor, Mittelweg 47 (Hamburg 13), samt Statens Udvandringskontor, Amaliegade 24, København K., Bistand til danske Arbejdere og deres Familier.
1. Anvisning af Arbejde.

Anvisning af dansk Arbejdskraft sker gennem den tyske Arbejdsanvisning i
København: Vesterport 180.
Odense: Forum.
Aarhus: Ryesgade 9.
Aabenraa: Skibsbrogade 7.
Anvisningen og Beskæftigelsen sker i Overensstemmelse med de i Tyskland gældende Love. Rejseomkostningerne til Tyskland og Rejseomkostningerne fra Tyskland
til Grænsen efter opfyldt Arbejdskontrakt udredes af Firmaet. Dette betaler ligeledes
Gebyrerne for Arbejds- og Opholdstilladelsen.
2. Lpn- og Arbejdsbetingelser.
Den danske Arbejder faar den samme Løn som en tilsvarende tysk Arbejder.
5. Arbejdstiden.
Den normale Arbejdstid andrager 48 Timer om Ugen. Ved særlig Forordning kan
den imidlertid udvides til at omfatte indtil 60 Timer om Ugen. For unge Mennesker
og Kvinder gælder der under Krigen særlige Beskyttelsesregler.

7. Ferie.
Den danske Arbejder har hvert Aar Krav paa Ferie.
8. Billetreduktion.
Gifte Arbejdere, som besøger deres Ægtefæller eller Børn under 14 Aar i Danmark, og Enkemænd samt fraskilte og ugifte Arbejdere, som besøger deres Børn under
14 Aar i Danmark, kan efter Ansøgning paa en særlig Blanket faa udstedt ArbejderReturbilletter til halv Pris til Grænsen. Fra Flensborg hhv. Warnemiinde til Bestemmelsesstedet maa der løses en dansk Returbillet (2 Maaneders Gyldighed) til reduceret
Pris. Denne kan betales med Reichsmark.
9. Fwmiliehje'l'lirejse.

Den danske Arbejder kan foruden den aarlige betalte Ferie faa bevilget en Familiehjemrejse, for saa vidt en saadan hjemles i den for ham gældende Tarif. For gifte
Arbejdere kan den dog tidligst bevilges efter et halvt og for ugifte Arbejdere først
efter et helt Aars uafbrudt Beskæftigelse i Tyskland.
Til Familiehjemrejsen bevilges Fritid uden Løn.
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10. Lpnfradrag.
Lønfradragene foretages i Henhold til givne Forordninger. Disse er for Tiden:
Lønskat . . . - Borgerskat - Sygekassebidrag - Invalide- eller Funktionærforsikringsbidrag - Arbejdsløshedsforsikringsbidrag - Bidrag til "Deutsche Arbeitsfront".
13. Syge-, Ulykkes- og Invalideforsikring
De i Tyskland beskæftigede danske Arbejdere nyder samme Beskyttelse mod
Sygdom, Ulykkestilfælde og Invaliditet som den tyske Arbejder. Sygdomsbeskyttelsen
gælder uden særlig Ydelse fra den danske Arbejders Side ogsaa for dennes i Hjemlandet efterladte Hustru og Børn. I Sygdomstilfælde faar disse Syge- og Barselshjælp
for den tyske Sygeforsikrings Regning.
Den danske Arbejders Bidragspligt overfor den danske Sygekasse hviler fra den
første i den Maaned, som følger efter Grænseovergangen til Tyskland, indtil Slutningen
af den Maaned, i hvilken han efter Afslutningen af Arbejdsforholdet i Tyskland vender
tilbage til Danmark. Denne Fritagelse for Bidragsydelse gælder saavel for de nydende
som for de ydende Medlemmer. Medlemsretten opretholdes altsaa overfor den danske
Sygekasse. Hvis den danske Arbejder vender syg hjem fra Tyskland, er han fritaget
for Bidragydelse indtil Slutningen af den Maaned, i hvilken han modtager Sygepenge
fra den tyske Sygekasse. Den danske .Arbejder, som er Medlem af en Sygekasse i
Danmark, maa straks efter Anvisningen af Arbejde i Tyskland hos sin Sygekasse stille
Andragende om Fritagelse for Bidragsydelse.

14. Arbejdslpshedsforsikring.
Den danske Arbejder i Tyskland betaler Bidragene til Arbejdsløshedsforsikringen
ligesom enhver tysk Arbejder. Bidragspligten overfor den danske Arbejdsløshedsforsikring hviler i den Tid, Beskæftigelsen i Tyskland varer.
15. Bidrag til "Deutsche Arbeitsfront".
Som enhver tysk Arbejder svarer den danske Arbejder det sædvanlige Bidrag til
"Deutsche Arbeitsfront", idet det fradrages i Lønnen. Den danske Arbejder har derfor
ogsaa Ret til i alle Tilfælde at søge retslige Oplysninger og Raad ved Henvendelse til
de lokale Afdelinger af "Die Deutsche Arbeitsfront". "Die Deutsche Arbeitsfront"s
Afdelingskontor i København maa kun benyttes i saadanne Tilfælde, hvor Spørgs~
maalets Opklaring i Tyskland ikke er mulig.
16. Over/prsel af Lpn.
Den danske Arbejder, som er antaget gennem de tyske Arbejdsanvisningskontorer
i Danmark, er berettiget til at lade sin opsparede Løn overføre til Danmark, nemlig:
gifte Arbejdere indtil Rm. 250,00 pr. Maaned,
ugifte Arbejdere indtil Rm. 125,00 pr. Maaned.
Overførelse af ikke benyttede Maanedsbeløb til senere Maaneder er tilladt. Arbejderen er kun berettiget til at overføre den af ham selv opsparede Løn, derimod ikke
Kammeraternes. Overtrædelse af denne Forordning medfører Strafansvar.
Overførslen sker gennem "Deutsche Bank" i Berlin og udbetales i Danmark af
Den danske Landmandsbank.
For at undgaa Forsinkelser i Lønoverførslen tilraades det den danske Arbejder
straks efter Ankomsten til Tyskland nøjagtigt at meddele Lønningskontoret sit Pasnummer og Pengemodtagerens korrekte Navn og Adresse med Anmodning om hurtigst
muligt hos "Deutsche Bank" at faa aabnet en Konto til Pengeoverførsler.
17. Arbejdsforholdets Van-ighed.
Arbejdsforholdets Varighed er fastsat i Arbejdskontrakten. Den andrager almindeligvis 6 Maaneder. Efter Arbejdskontraktens Udløb kan den danske Arbejder tage
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tilbage til sit Fædreland eller med Tilladelse fra »Arbeitsamt" tage imod nyt Arbejde 1942.
i Tyskland.
Saafremt Arbejderen forbliver paa sin Arbejdsplads, bør han sikre sig en ny
tidsbegrænset Kontrakt. Saafremt en saadan ikke afsluttes, kan han kun løses fra sit
Arbejdsforhold i Henhold til den tarifmæssigt foreskrevne Opsigelsesfrist - og i alle
Tilfælde kun, naar der foreligger en Tilladelse fra "Arbeitsamt".
Den danske Arbejder er ligesom den tyske Arbejdsgiver forpligtet til at overholde
Kontraktperioden og Opsigelsesfristen.
18. Arbejdsdisciplin og Arbejdsordningen.
Ligesom den tyske Arbejder er den danske Arbejder forpligtet til at overholde de
i Tyskland indgaaede Forpligtelser og til at respektere Arbejdsdisciplinen og Arbejdsordningen. Fremfor alt maa han ikke bryde sin Kontrakt eller sabotere Arbejdet ved
ulovligt at udeblive, ubegrundet at nedlægge eller paa ondsindet Maade at forsinke dette.
Alvorlige Brud paa Arbejdsdisciplinen er strafbare. Arbejdere, som bryder Kontrakten ved i Utide at rejse tilbage til Danmark, udelukkes fra Arbejdsløshedsunderstøttelsen i Danmark samt fra enhver Hjælp gennem "Die Deutsche Arbeitsfront".

19. Forsendelse af Levnedsmidler og Tpj.
Visse Mængder af Levnedsmidler og Tøj til eget Brug kan i Postpakker indføres
toldfrit til Tyskland. Angaaende Forsendelser af Beklædningsgenstande giver vedlagte
Meddelelse fra Statens Udvandringkontor nærmere Oplysninger. De danske Arbejdere
i Tyskland kan kun i meget begrænset Omfang købe Klæder, Undertøj og Sko, og kun
paa "Bezugschein".
22. Hjemrejse.
Til en midlertidig Hjemrejse (Orlov) behøver den danske Arbejder et af Firmaet
udstedt og af Arbeitsamt afstemplet gult Feriebevis (Urlaubsschein). Endvidere maa
der af den stedlige Politimyndighed paa Basis af dette Feriebevis i Passet indføres et
Ud- og Indrejsevisum.
Til en endelig Hjemrejse er en af Firmaet udstedt og af Arbeitsamt afstemplet rød
Fyreseddel (Riickkehrschein) samt et i Passet indført Udrejsevisum nødvendigt.
Fyresedlen, der fastslaar Arbejdsforholdets lovlige Ophør, maa den danske Arbejder kunne forelægge i Danmark for atter at kunne faa anvist Arbejde eller modtage
Understøttelse.
Efter behørig Udffldelse af Arbejdskontrakten har den danske Arbejder overfor
Arbejdsgiveren Krav paa Betaling af Hjemrejsen indtil Grænsen.
Ved Hjem- eller Ferierejsen maa der ikke føres tyske Rigsmarksedler eller tyske
Mønter over Grænsen.
23. Danske Aviser.
For til Stadighed at kunne holde enhver dansk Arbejder underrettet om, hvad der
foregaar i hans Hjemland og rundt omkring i Tyskland, udgives i Berlin et dansk Ugeblad "Broen".
24. Nye Loves Indvirkning.
Arbejdskontrakten er til enhver Tid underkastet alle nye Lovanordninger. Hvis den
danske Arbejder gennem saadanne nye Anordlringer bliver daarligere stillet, kan han
gennem Arbejdsamtet ansøge om Ophævelse af Kontrakten.

Formanden for De samvirkende Fagforbund oplyser paa Repræsentantskabsmøde, at 21.-5.
indtil 5.-5.-1942 har der været 77.477 danske Arbejdere i Tyskland. Ca. 42.000 arbejder
for Tiden i Tyskland.
(Berl. Morg.)
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Skrivelse fra Jens Strøm til Partifører, Dr. Frits Clausen om Oprettelsen af Foreningen
,,Social Arbejderoplysning" 1 ) og Føling med D.N.S.A.P.
For nogle Dage siden har jeg taget Initiativet til Starten af en Forening: Social
Arbejderoplysning, hvis Formaal det er at oprette Studiekredse og holde Foredragsmøder om tysk Socialpolitik. Mit Blad Sociale B1·eve er Meddelelsesorganet for Foreningen.
Efterhaanden som Foreningens Oplysningsarbejde skrider frem, er det Meningen,
at der ogsaa fra Møderne skal fremkomme politiske Krav i socialpolitisk Retning.
Disse Krav vil naturligvis mere eller mindre aabenlyst være i Overensstemmelse med
D.N.S.A.P.s Politik.
Foreningen vil endvidere utvivlsomt kunne opnaa at drage visse af de nyorienterede
Socialdemokrater frem af deres Passivitet. I denne Henseende har jeg allerede nu
Resultater.
Det er klart, at en saadan Forenings Virksomhed kræver Føling med Deres Parti,
hvis Foreningen skal kunne blive den Støtteorganisation, som det er Tanken at skulle
gøre den til, og jeg vil derfor bede Dem meddele mig, hvem De vil befuldmægtige
til at forhandle med mig om Foreningens Kurs.
Med Agtelse
Jens Strøm.

Sept.

Annonce og Meddelelse angaaende "Danske Tysklandsarbejderes Forening".2 )

24.-11. Fortrolig Skrivelse fra Arbejdsministeriet til Udenrigsministeriet angaaende Forholdene
tyske Arbejder-Opdragelseslejre.
Ved 3 Indberetninger med Bilag af henholdsvis 13., 15. og 16. Juli 1942, med hvilke
1) Om >Sociale Breve<, >Social Arbejdetoplysning< og »Social Rnndgivningc oplyser Politiadvokat
B. S c h I il te r, der for Anklagemyndigheden behandler disse Sager, fplgende:
Den 1. Februar 1942 panbegyndte Journalisten og Forfatteren Jens Anker S t r p m med
pkonomisk Stptte fra Dr. Meisner I det dansk-tyske Pressesekretariat Udgivelsen af et lille 4-sidet Bind
ved Navn >So c in I e B rev ec. der havde en Bekendt til Jens Strpm ved Navn Joh 11 n n es
Em 11. nu e i L 11. r sen som ansvarshavende Redaktpr og Jens Strpm som eneste Medarbejder. Bladet
kom til at begynde med hver 14. Dag, siden en Gang om Manneden og gik fprst ind ved Kapitulationen.
Jens Strpm, der var Medlem nf Socinl-Dernokrntlet fra 1936 til 1938, havde i Anrene derefter udgivet
Bindet >R en I i te te, senere omdpbt til >A k t i v i t et«, der var anbenlyst tyskorienteret, men som tog
Afstand fra D.N.S.A.P. Ipvrigt havde han skrevet en lang Række Artikler om sociale Spprgsmanl i
Fngpressen og til nogle Binde udgivet af >Arbejdsvidensknbellgt Institut« i Berlin.
>Sociale Brevecs Stof vnr en Række Artikler. der forherligede de sociale Forhold I Tyskland, men
som bevidst ikke berprte andre Sider af den nntional-sooinlistiske Ideologi, f. Eks. Racelæren og Fprerprincippet. Bindet gjorde heller ikke Brug af Hagekorset eller andre naton•al-socialistiske Symboler. En
Artikel af 15.-9.-1943 om Sabotage m. v. citeres nedenfor.
I Efteranret 1942 slog Jens Strpm I >Sociale Breve< til Lyd for Dannelsen af Studiekredse, der skulde
beskæftige sig med de sociale Forhold I Tyskland, og med Udgangspunkt blandt Deltagerne i disse Studiekredse, der derefter blev dannet, stiftede nævnte Johannes Larsen og Jens Strpm i Oktober 1942 en
Forening ved Navn >S o c i n I A r b e j d e r o p I y s n i n gc, hvis Forman! Ina pna Linie med >Sociale
Breve<, nemlig nt udbrede Kendskabet til >den tyske Socialisme<.
Foreningen fik efter kort Tids Forlpb Økonomisk Støtte af Dr. Best (jfr. den nedenfor citerede
Skrivelse af 2.-3.-1945), som ogsan pnntog sig at finnnclere >Sociale Breve<. Foreningen. der bestod til
Kapitulationen, afholdt en Række Fester for Tysklandsarbejderes Panrprende i Borups Hpjskole og Odd
Fellow Palæet og havde tilsidst nogle Tusinde Medlemmer.
En anden nf Jens Strpms Medarbejdere ved Navn A. P. Thor n d n I stiftede - ligeledes finansieret nf Dr. Best - en Institution ved Navn >De unges Fritids gru P P e re, hvis Formn.nl
var pan forskellig Vis at beskæftige Tysklandsarbejderes stprre Bpm. Et af Jens Strpm phmlogt Bprnehjem
for de mindre Bprn blev aldrig til Virkelighed.
I Slutningen of Marts 1944 nnbnede Jens Strpm I Hovedvagtsgade 6 et Institut. >So c i Il. I R n adg i v n I n g, der pan samme Mande som de forannævnte Foretagender financieredes af Dr. Best. Institutionens Hovedformnal var at yde Tysklandsarbejdere Forskud pan LØn, der var indtjent I Tyskland, men
hvis Overfprsel til Danmark var forsinket, men der blev ogsnn ydet Tysklandsarbejdere LØnforskud forinden
deres Afrejse pan deres blotte Arbejdskontrakter. (Se nedenfor Artikel i >Sociale Breve< af 15.-4.-1944).
>Social Rnndgivningc udlannte pan denne Mande mellem 2 og 3 Millioner Kroner med en Grundkapital
pan ca. ½ Milllon Kr. Bortset fra denne Lannefond androg Jens Strpms mnanedlige Budget en. 4j).-000 Kr.
til Administration af alle de omtalte Institutioner.
2) Se Afsnit E, S. 5-04 f.
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Arbejdsministeriet underhaanden er blevet gjort bekendt (Udenrigsministeriets 0. P. II 1942.

J. Nr. 96. L.1. Tys.), har Konsul Aage Nørby ved Arbejderkontoret under det kgl.
danske Generalkonsulat i Hamborg underettet Udenrigsministeriet om Forholdene i
visse tyske "Arbejderopdragelseslejre" (Arbeitererziehungslager).
Det fremgaar af Indberetningerne, at Arbejderkontoret gennem danske Arbejdere,
der har henvendt sig til Kontoret, er kommet i Besiddelse af Oplysninger vedrørende
Forholdene dels i en Opdragelseslejr i Hallendorf ved Braunschweig (Sonderlager 21),
der er indrettet af og underlagt Geheime Staatspolizei, dels i en "Arbeitererziehungslager Liebenau an der W eser". Det er herved med Hensyn til den nævnte Sonderlager
21 oplyst, at adskillige danske Arbejdere, der er beskæftiget ved henholdsvis Hermann
Giiring-W erke i W atenstedt ved Braunschweig og Braunschweigische Kohlenbergwerke i
Helmstedt, efter forudgaaende Anmeldelse af det Firma, hos hvilket de er beskæftiget,
eller under Politirazzia i de danske Arbejderlejre er blevet anholdt af Gestapo paa
Grund af Arbejdsforsømmelse, Arbejdsvægring eller lignede Forhold og som Straf hensat i den nævnte Opdragelseslejr i fra 14 Dage og indtil 3 Uger, hvorefter de af Gestapo
er blevet bragt tilbage til deres Arbejdsplads. Under Opholdet i Lejren har de paagældende været beskæftiget med forskelligt haardt Arbejde og iøvrigt været udsat
for en efter de foreliggende Oplysninger meget haardhændet Behandling, derunder
strenge Disciplinærstraffe, som f. Eks. Inddragelse af Kostforplejningen i et vist Tidsrum, Tilbringelse af Natten paa Cementgulvet i det til Lejren hørende Luftbeskyttelsesrum uden Sengetøj, kiorporlig Revselse ved S'park og Slag o.l. Det er endelig oplyst,
at der i den nævnte Lejr er forekommet 3 Dødsfald blandt danske Arbejdere under
Opholdet, og at Dødsaarsagen for de paagældende er opgivet henholdsvis som Lungeblødning, Blodforgiftning efter forudgaaende Operation, hvorved et Stykke Ribben
havde maattet fjernes, samt Hjertelammelse.
Med Hensyn til "Arbeitererziehungslager Liebenau an der Weser" foreligger der
Oplysninger fra en enkelt Arbejder, hvorefter Forholdene i denne Lejr synes at være
af lignende Karakter eom i Sonderlager 21, selv om de danske Arbejdere i denne Lejr
angives at blive ret godt behandlet sammenlignet med den Behandling, andre Arbejdere
i Lejren faar. Om Dødsfald blandt danske Arbejdere, der har været anbragt i denne
Lejr, foreligger der for Arbejderkontoret Oplysning om et enkelt Tilfælde, hvor Dødsaarsagen er opgivet som Lungebetændelse.
I Indberetning Nr. 1546 af 1. August 1942 til Udenrigsministeriet har det kgl.
danske Generalkonsulat i Hamborg derhos indberettet, at en dansk Arbejder er afgaaet
ved Døden af akut colitis i Arbejderopdragelseslejren Farge ved Hamborg, hvor han
var anbragt, fordi han havde forladt sin Arbejdsplads.
I denne Anledning skal man meddele, at Arbejdsministeriet for sit Vedkommende
- ogsaa af Hensyn til de uheldige Virkninger, det vil kunne medføre for Hvervningen
af danske Arbejdere til Tyskland, saafremt de omhandlede Forhold skulde blive almindeligt bekendt, - vilde finde det ønskeligt, at der iværksættes en nærmere Undersøgelse og Vurdering af disse Forhold med Henblik paa Mulighederne for at søge
gennemført en Ændring heri, og man skal derfor henstille til Udenrigsministeriet at
foretage det i saa Henseende fornødne, saaledes at Spørgsmaalet snarest muligt optages
til Forhandling med vedkommende tyske Myndigheder.
Skrivelse fra Socialministeriet til samtlige Amtmænd angaaende Hjælp til Tysklands- 10.-12.
arbejdernes Familier og Tilbagebetaling af ydet Hjælp.
I den senere Tid har det tyske Gesandtskab over for Udenrigsministeriet fremført
forskellige Klager over de sociale Udvalgs og de dertil knyttede Kontorers Behandling
af Sager angaaende Hjælp til de i Tyskland beskæftigede Arbejdere og disses herværende Familier.
Det er saaledes gjort gældende, at Andragender om Hjælp fra de nævnte Arbejderes Paarørende i mange Tilfælde enten uden videre bliver afslaaet eller i alt Fald,
forinden de tages til Følge, møder meget store Vanskeligheder. Gesandtskabet har i
denne Forbindelse endvidere anført, at der ofte over for de hjælpsøgende fremsættes
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Forespørgsler eller Udtalelser, der kan opfattes som indeholdende en Kritik af, at
Forsørgeren har taget Arbejde i Tyskland.
Fra Gesandtskabet er der yderligere rejst Klage over, at ogsaa selve de Personer,
som ønsker at rejse til Tyskland for der at tage Arbejde, efter de for Gesandtskabet
foreliggende Oplysninger i mange Tilfælde faar Afslag paa en Anmodning om Hjælp
til Tøj og Arbejdsredskaber, uanset om de paa Grund af længere Tids Arbejdsløshed
er daarligt forsynet med Beklædningsgenstande.
Paa den saaledes givne Foranledning skal jeg bede Hr. Amtmanden indskærpe de
sociale Udvalg, at Sager angaaende Hjælp til Tysklandsarbejderne og disses herværende Familier maa behandles efter de samme Principper, som følges, naar der
iøvrigt søges om Hjælp af det offentlige.
Det afgørende Synspunkt maa saaledes alene være, om der i det foreliggende Tilfælde efter de almindeligt fulgte Retningslinier skønnes at foreligge Trang til den
ansøgte Hjælp, og det er en Selvfølge, at der ikke maa fremsættes nogen Udtalelse, der
kan opfattes som indeholdende en Misbilligelse af paagældendes Arbejdsforhold i
Tyskland.
Af det anførte vil det fremgaa, at der i det Tidsrum, som hengaar fra en Persons
Afrejse til Tyskland og til den første Pengeoverførelse finder Sted, hvilket Tidsrum
normalt strækker sig over 5-6 Uger, maa ydes paagældende herværende Familie Hjælp
efter de almindelige Regler, saafremt der foreligger Trang hertil, og den i Tyskland
erhvervede Fortjeneste kan i det hele kun tages i Betragtning ved Bedømmelsen af
den herboende Families Trang i det Omfang, hvori Fortjenesten faktisk er blevet overført til Familien.
Paa den givne Anledning skal jeg endvidere meddele, at Bestemmelsen i Forsorgslovenes § 229, hvorefter det normalt ikke er tilladt at yde Kommunehjælp til en Persons
Udvandring, ikke finder Anvendelse paa de heromhandlede Tilfælde, hvor en Person
tager Arbejde i Tyskland. Der vil derfor til saadanne Personer kunne ydes Beklædningshjælp og Hjælp til anden nødvendig Udrustning, ligesom der - alt under Forudsætning
af Trang - vil kunne ydes Hjælp til Fortæring under Rejsen og efter Omstændighederne til Betaling af Rejsen til Tyskland efter endt Orlov i Tilfælde, hvor der ikke
i Henhold til gældende Regler ydes Rejsepenge af paagældende Arbejdsgiver.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om Tilbagebetaling1 ) af den Hjælp, der ydes til en
Arbejder, der rejser til Tyskland, eller til de Personer her i Landet, over for hvilke
han har Forsørgelsespligt, skal jeg henlede Opmærksomheden paa, at Tilbagebetaling
kun vil kunne søges under Iagttagelse af Forsorgslovens §§ 301 og 303 samt Lovens
øvrige Bestemmelser, og Ministeriet maa henstille, at der herved gaas frem med
Varsomhed, saaledes at der ikke udøves noget Tryk for at opnaa Tilbagebetaling,
forinden vedkommende Arbejder har været i Stand til at sende tilstrækkelige Beløb
hjem til at bringe Familiens økonomiske Forhold paa Fode.
I Tilslutning til foranstaaende skal jeg endelig fremkomme med nogle Bemærkninger angaaende de nye Regler i Forsorgslovens § 306, Stk. 1, 2. og 3. Pkt., der
nærmere angiver nogle Situationer, hvor Hjælp ikke kan ydes uden Fattighjælps
Virkning paa Grund af udvist uforsvarlig Økonomi. Der er i de nævnte Bestemmelser
udtalt, at der ikke kan ydes Hjælp uden Fattighjælps Virkning i Arbejdsløshedsperioder,
der indtræder, efter at vedkommende i nogen Tid har haft Arbejde til en Løn, der
ligger væsentlig over hans egen eller Fagets gennemsnitlige Arbejdsindtægt, medmindre han efter Arbejdets Ophør har klaret sig en rimelig Tid. Det er endvidere
udtalt, at Hjælp uden Fattighjælps Virkning heller ikke skal kunne ydes Personer,
der i Almindelighed er arbejdsløse en Del af Aaret, men i den øvrige Del af Aaret
har en Indtægt, der ikke ligger under den aarlige Indtægt, der under tilsvarende Forhold oppebæres af laverelønnede Tjenestemænd og andre, der i Almindelighed ikke
søger offentlig Hjælp, i den sidste Gruppe af Tilfælde skal det dog ikke være ude1) Ang. dette Spprgamo.nl foreligger - med lignende Besvarelse - et Cirkulære af 22.-5.-1942 fra
Arbejds- og Socialministeriet til samtlige Amtmænd, hvori det oplyses, at det oprindelig var udelukket at
apge Kommunehjælp tilbagebetalt I disse Tilfælde.
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lukket at yde en begrænset Hjælp uden Fattighjælps Virkning som Tillæg til for- 1942.
sikringsmæssig Arbejdsløshedsunderstøttelse, jfr. Forsorgslovens § 293, Stk. 1.
Paa given Foranledning har Socialministeriet optaget til Overvejelse, hvorvidt de
nævnte Regler kan finde Anvendelse, naar det drejer sig om Løn, der er indtjent under
Ophold i Udlandet, og til Hr. Amtmandens Underretning skal jeg herved meddele, at
dette Spørgsmaal efter Ministeriets Opfattelse maa besvares benægtende.
Lov Nr. 537 om visse Frikontingenter i de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser.1 )

19.-12.
1943.
30.-1.

Meddelelse fra Udenrigsministeriets Pressebureau om Arbejdskraftsannoncer.2 )

Bkg. fra Handelsministeriet Nr. 226 ang. Overførsel til Danmark af Arbejdsfortjeneste 30.-4.
fra her i Landet hjemmehørende Personer, der midlertidigt har Beskæftigelse i
Tyskland.

I Medfør af § 7 i Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. samt i Overensstemmelse med derom mellem den
danske og tyske Regering trufne Aftaler bestemmes herved følgende:
§ 1.
Her i Landet hjemmehørende Personer som efter 1. September 1939 midlertidigt
har opnaaet lønnet Beskæftigelse i Tyskland, kan af egen Arbejdsfortjeneste overføre
et Beløb af indtil 125 Rmk. om Maaneden her til Landet.
Nedennævnte Grupper af Personer kan dog maanedlig overføre indtil 250 Rmk.:
1. Gifte Personer (fraseparerede dog kun, for saa vidt de paagældende har Underholdspligt overfor Ægtefælle eller Børn under 18 Aar, født indenfor Ægteskab),
2. Enker og Enkemænd, der har Underholdspligt overfor Børn under 18 Aar, født
indenfor Ægteskab,
3. Fraskilte, der har Underholdspligt overfor den tidligere Ægtefælle eller Børn
under 18 Aar, født indenfor Ægteskab,
4. Ugifte Civilingeniører og Skibsofficerer.
Personer, som ikke falder ind under en af de foran angivne Grupper, har - uanset
hvilke Underholdspligter der maatte paahvile de paagældende - kun Ret til maanedlig at overføre indtil 125 Rmk. Det samme gælder gifte kvindelige Arbejdere, hvis Ægtefæller arbejder i Tyskland.
§ 2.
Personer, der indenfor en Maaned ikke fuldt har udnyttet den i § 1 givne Adgang
til at overføre opsparet Arbejdsfortjeneste, kan indenfor et Tidsrum af 2 Maaneder
derefter overføre den ikke benyttede Del af det maanedlig tilladte Beløb, uanset om det
i § 1 fastsatte Størstebeløb herved maatte overskrides indenfor en enkelt Maaned.

§ 3.
Statens Udvandringskontor kan, naar ganske særlige Grunde taler herfor, efter
Samraad med Danmarks Nationalbank give Tilladelse til Overførsel her til Landet af
Arbejdsfortjeneste med større Beløb end i § 1 nævnt.
§ 4.
Overførsel af Beløb i Henhold til §§ 1-3 maa alene finde Sted ved Indbetaling til
Deutsche Bank, der drager Omsorg for Beløbenes Overførsel. Indbetaling kan kun
foretages gennem vedkommende Arbejdsgiver.

§ 5.
Den, der i Strid med Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse her til Landet overfører større Beløb end tilladt i Henhold til §§ 1-3 eller paa nogen Maade yder Bistand
hertil, saavel som den, der iøvrigt overtræder eller medvirker til Overtrædelse af foran1) Se Afsnit A, S. 80.
2) Se Afsnit M, I, Knp, l.
74
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staaende Bestemmelser eller de i Medfør af samme givne Forskrifter, straffes efter
Reglerne i Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger,
Vareforsyning m.v.
§ 6.
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

20.-5.

Fortrolig Skrivelse fra Arbejdsministeriet til Udenrigsministeriet angaaende Forholdene
i de tyske Arbejder-Opdragelseslejre.
Efter at være blevet gjort bekendt med Forholdene i visse tyske Arbejdsopdragelseslejre (Arbeitererziehungslager) og stedfundne Dødsfald blandt danske Arbejdere
under Ophold i saadanne Lejre, udtalte Arbejdsministeriet i Skrivelse af 24. November
19421), at Ministeriet for sit Vedkommende - ogsaa af Hensyn til de uheldige Virkninger, det vilde kunne medføre for Hvervning af danske Arbejdere til Tyskland, saafremt
de omhandlede Forhold skulde blive almindelig bekendt - vilde finde det ønskeligt, at
der blev iværksat en nærmere Undersøgelse og Vurdering af disse Forhold med Henblik
paa Mulighederne for at søge gennemført en Ændring heri. Ministeriet henstillede
derhos til Udenrigsministeriet at foretage det i saa Henseende videre fornødne saaledes at Spørgsmaalet snarest muligt blev optaget til Forhandling med vedkommende
tyske Myndigheder.
Ved Skrivelse af 25. Marts 1943 (0. P. II. J. Nr. 96 L. 1. Tysk.) meddelte Udenrigsministeriet derefter, at Udenrigsministeriet under 24. s. M. havde tilstillet det kgl.
danske Gesandtskab i Berlin en Skrivelse om Sagen, hvori Gesandtskabet blev instrueret
om at rette en Henvendelse til den tyske Regering i Anledning af de blandt danske
Arbejdere i Arbejdsopdragelseslejre eller Koncentrationslejre indtrufne Dødsfald, og
at søge udvirket, dels at danske Arbejdere fremtidig ikke anbringes i disse, dels at
saadanne Arbejderes Forhold, som i Øjeblikket befinder sig i Arbejdsopdragelseslejre,
gøres til Genstand for øjeblikkelig Undersøgelse.
I Skrivelse af 1. og 5. Maj 1943 har Udenrigsministeriet derhos underrettet
Arbejdsministeriet om, at der i indeværende Aar er indtruffet 5 Dødsfald blandt
danske Arbejdere under Ophold i nævnte Lejre. Endvidere har Arbejdsministeriet gennem Indberetninger af 30. April og 3. Maj 1943 fra henholdsvis Arbejderkontoret under
det kgl. danske Generalkonsulat i Hamborg og Statens Udvandringskontor modtaget
Oplysninger vedrørende 2 yderligere Dødsfald i indeværende Aar i Arbejdsopdragelseslejre.
Paa den herved givne Foranledning finder Arbejdsministeriet Anledning til at
udtale, at de hyppige Dødsfald blandt danske '.Arbejdere i de omhandlede Lejre giver
begrundet Formodning om, at den Behandling, de paagældende Arbejdere gøres til
Genstand for, ofte er ganske uforsvarlig, og ab de skete Dødsfald, saafremt de maatte
blive almindeligt kendte, vil afholde danske Arbejdere fra at søge Beskæftigelse i
Tyskland, ligesom Arbejdsministeriets Bestræbelser for at tilvejebringe dansk Arbejdskraft til Arbejde i Tyskland vanskeliggøres, saafremt der ikke tilvejebringes en
Ændring. ·
Om, hvad der videre passerer i Sagen, vil man sætte Pris paa at modtage Underretning.

15.-9.

Uddrag af Artikel i "Sociale Breve" 2 ) om Sabotage og anti-tysk Propaganda.

Hver knaldet Vindiiesrude koster os 5 Koteletter og 4 Spejlæg.
,,De ringer og kalder!
Vi kommer og knalder!"
Dansk Sabotør-Service.
. . . . . . En enkelt effektiv Sabotagehandling kan derfor meget vel koste en Skibsladning af vore Levnedsmidler
1) Se ovenfor.
2) Se ovenfor under 31.-8.-1942.
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Hvorfor engelske Storkapitalister betaler 2000 Kr. for hver Sabotage i 1943.
Danmark. ... .. .
Kan du forstaa Dansk?
Den danske Arbejders Ugeløn vilde være 33 1% højere, hvis han var forstaaende
og venligt indstillet overfor Tyskland.
Hvis han var forstaaende og venligt indstillet overfor Tyskland, vilde Antallet af
dem, der søgte Arbejde i Tyskland, selvfølgelig stige kolossalt, fordi de tyske Indtægtsmuligheder er meget højere end de danske. Danske Arbejdsgivere vilde i saa Fald være
tvunget til at gaa ind paa betydelige Lønforhøjelser i Danmark, da deres Arbejdere
ellers vilde rejse.
Naar danske Arbejdere er tyskfjendtligt indstillet, betyder det altsaa, at Arbejdsgiverne sparer 400 Millioner om Aaret (33 % af den Løn, der i Øjeblikket gives). Det
er derfor i høj Grad fordelagtigt for visse Arbejdsgivere at støtte den anti-tyske Propaganda.
Enhver anti-tysk Propaganda er altsaa et maskeret kapitalistisk Snigløb paa den
danske Arbejders Løn.
·
Spørg Arbejderne - og Kapitalisterne.
Besøg Tusind Arbejderhjem, der har kendt Arbejdsløshedens Forbandelse i de "gode
og lykkelige Aar før den 9. April 1940", og hvis Forsørger har eller har haft Arbejde
i Tyskland. Spørg, hvad man i disse Arbejderhjem mener om Tysklands sociale Genopbygning.
Svaret vil blive en enstemmig Anerkendelse af den retfærdige omsorgsfulde og
forstaaende Behandling, som Arbejdere i Tyskland møder paa enhver tysk Arbejdsplads.

Artikel om Oprettelsen af og Formaalet med "Social Raadgivning".
1944.
Paa Grundlag af den Virksomhed, som Social Arbejderoplysning nu i et Par Aar 15.-4.
har drevet, er der blevet organiseret et Kontor i København, hvis Formaal det er at
hjælpe Familier, hvis Forsørger arbejder i Udlandet, samt at vejlede og støtte Arbejdere,
som har været beskæftiget i Udlandet. Det staar sikkert vore Læsere klart, at der indenfor et saadant Arbejdsfelt findes uendelig mange smaa og store Opgaver.
Uden nogen Udgift for de paagældende ydes der fra Kontoret, som hedder Social
Raadgivning, Hjælp i Sager angaaende Forsinkelse af Pengeoverførsler, Opnaaelse af
Henstand med Afbetalinger, Husleje o. a., og der ydes ogsaa Hjælp i Sygekassesager.
Kontoret paatager sig ligeledes at formulere alle Ansøgninger, Klager, Dokumentationer o. 1., som kan hjælpe i en given Sag.
Med korte Mellemrum vil Kontoret afholde Fester for U dlandsarbejdernes Paarørende, og der vil blive afholdt særlige Børnefester, Filmsaftener, Koncerter og Foredragsmøder.
Enhver Arbejder, der for Fremtiden rejser til Udlandet, eller som allerede opholder
sig der, vil kunne føle sig beroliget ved Tanken om, at der nu findes et Sted, hvor hans
Kære kan henvende sig og uden nogen Udgift faa den Hjælp, som det er menneskeligt
muligt at yde.
Paa Kontoret er ansat Folk, som nøje kender arbejdsretslige Forhold i Tyskland, og
som uden Ventetid for de besøgende kan give øjeblikkelig Besked i enhver Sag. Det er
en Selvfølge, at Kontoret har oprettet et Samarbejde med baade danske og tyske Myndigheder.
Vi opfordrer hermed vore Læsere til i ethvert Tilfælde, hvor de hører om Udlandsarbejderes Familier, der befinder sig i en vanskelig Situation, - da at henvise til Social
Raadgivning, Hovedvagtsgade 6.
Kontoret har intet politisk Formaal; og ingen, der søger Bistand, vil blive udsat for
nogen som helst politisk Paavirkning. Dette bemærkes, fordi der tidligere har været gjort
Forsøg paa at drive politisk Agitation i Forbindelse med det Arbejde, som Social Raadgivning har overtaget.
(Cit.,,Sociale Breve").
74•
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Skrivelse fra Jens Strøm til Dr. Best privat om "Social Raadgivning"s Økonomi.
I Dag - efter at der er gaaet 43 Uger, siden De gjorde det muligt for mig at
hjælpe Tysklandsarbejderne ogsaa økonomisk - har Social Raadgivning rundet de
to Millioner.
Den samlede Grundkapital er efterhaanden naaet op paa Kr. 500.000,-. Paa
Grund af Terrorangrebene paa Berlin, hvorved bl. a. Deutsche Bank blev ødelagt, har
vi i Øjeblikket et Tilgodehavende paa en halv Million.

Heil Hitler!
27.-10. Redegørelse angaaende Bygge- og Entreprenørarbejder i Hamborg fra Arbejdsgiverforeningen til Arbejdsministeriet.1 )
1946
9.-1.

Skrivelse fra Generalsekretariatet for Regeringens Beskæftigelsesudvalg til Redaktionen
angaaende danske Arbejdere i Tyskland og Norge 1941-45.

(Tallene er beregnede paa Grundlag af Oplysninger fra Uden1-igs1niniste1-iet
og Det tyske Arbejdsministerium).
Ultimo Juli
,,
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December
,,
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,,
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,, December
,,
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1941 var der ca.
,,
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,," ,,
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,, ,,

l ) Cite res i Kapitel 9, nedenfor S . 1199.

30.000 Arbejdere i Tyskland og Norge.
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Kapi_tel 7.
Civilt Lønarbejde i Danmark for Besættelsesmagten
eller i dennes Interesse.
"Studenternes Efterretningstjeneste"s Opfordring til at udføre daarligt og langsomt
Arbejde for Tyskerne og ødelægge alt, hvad der kan gavne Tyskerne.1 )

1940.
Nov.

Arbejds- og Socialministeriets (Beskæftigelsescentralen) Skrivelse til samtlige Arbejds- 1941.
anvisningskontorer om modificeret Anvendelse af Lov af 8.-4.-1941!!) (om Sikring af 3.-7.
Arbejdskraft til Landbruget) paa Arbejdskraft, der er beskæftiget ved Arbejder for
den tyske Værnemagt.
For at tilvejebringe størst mulig Sikkerhed for at kunne disponere over den fornødne Arbejdskraft til Landbruget har Arbejds- og Socialministeriet overvejet, om de
i Lov Nr. 182 af 8. April 1941 om Sikring af Landbrugets Arbejdskraft m.v. indeholdte Regler kunde anvendes overfor den Arbejdskraft, som er beskæftiget ved Arbejder for den tyske Værnemagt.
Arbejdsministeriet har derfor forhandlet med Udenrigsministeriet om Sagen, og
Udenrigsministeriet har meddelt, at de tyske Myndigheder har vist fuld Forstaaelse
for de danske Synspunkter og erklæret sig indforstaaet med, at der iværksættes en
Undersøgelse i det Øjemed at konstatere, hvor mange landbrugskyndige Arbejdere der
i Øjeblikket maatte være beskæftiget for Værnemagten her i Landet, og at Arbejdskraft til den tyske Værnemagts Foretagender fremtidig antages gennem de offentlige
Arbejdsanvisningskontorer, ligesom man fra tysk Side intet har at erindre imod, at
der om fornødent blev truffet Foranstaltninger til Udskiftning af disse Landarbejdere
med anden kvalificeret Arbejdskraft.
Herefter har Ministeriet den 31. Maj 1941 anmodet Entreprenørforeningen og Dansk
Arbejdsgiverforening om at meddele Ministeriet Oplysning bl. a. om Antallet af
ugifte Arbejdere under 25 Aar, der af Foreningens Medlemmer beskæftiges ved Arbejde
for den tyske Værnemagt. Endvidere har man anmodet Foreningerne om at foranledige, at deres Medlemmer fremtidig antager Ar bejdskraft til Arbejder, der udføres
for Værnemagten, gennem de offentlige Arbejdsanvisningskontorer.
De nævnte Foreninger har herefter den 4. og 5. Juni 1941 anmodet deres Medlemmer om at meddele de omhandlede Oplysninger samt henstillet til de af Foreningens Medlemmer, der udfører Arbejder for den tyske Værnemagt her i Landet, at
de fremtidig ved disse Arbejder følger Bestemmelserne i Lov Nr. 182 af 8. April 1941
om Sikring af Landbrugets Arbejdskraft m.v.
I Skrivelse af 19. Juni 1941 har Entreprenørforeningen nu meddelt Ministeriet, at
l) Se nedenfor Afsnit K II. Kap. 2.
2 ) Loven, der kun havde Gyldighed til Udgangen af Oktober Maaned 19411, blev aflpst af Lov
Nr. 199 af 30.-4.-194',!• om Formidling af Arbejdskraft til Arbejde i Landkommunerne m. v., hvoraf Uddrag
citeres nedenfor. M. H. t. Lovens Indhold henvises til de almindelige Lovsamlinger, idet det dog bemærkes,
at Lovens § l - navnlig for saa vidt angaar l. Stk. - i det væsentlige har samme Indhold som den
nedenfor citerede § 1 I Loven af 30.-4.-1942.
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der paa nedennævnte af den tyske Værnemagt etablerede Arbejdspladser findes ligeledes nede~ævnte Antal Arbejdere under 25 Aar:
Aalborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Thisted ... .. .. . . . ,... . .... . . .. 15
Karup . ..... .. ..... . ......... . 29
Ry ..... .. .. . .. ... . ....... .. . .
4
5
Ringkøbing . .... . .... . . ...... .
Oxbøl ...... .. .... .. ...... . .. . 46
Nymindegab .. .... ... ........ .
7
Esbjerg ............. . .. .. .. . . 16
Under Henvisning hertil skal man anmode de Kontorer, der mangler ugift Arbejdskraft under 26 Aar til Landbrugsarbejde om at ville rette Henvendelse til vedkommende
Entreprenører om Udskiftning af de ugifte Arbejdere under 25 Aar, der efter Reglerne
i Ministeriets Cirkulære af 19. April 1941 vil kunne henvises til Landbrugsarbejde.
Saafremt Arbejdskraften ikke vil kunne fremskaffes inden for Kontorets Omraade,
skal man anmode Kontoret om at ville søge Arbejdskraften fremskaffet ved Henvendelse til det Kontor inden for hvis Omraade, der efter det oplyste synes at være
Arbejdskraft tilstede.
Endvidere skal man, saafremt Udskiftningen af Arbejdskraft herefter kan finde
Sted, anmode Kontoret om at ville drage Omsorg for, at Udskiftningen kun finder
Sted, saafremt anden kvalificeret Arbejdskraft kan antages.
Det tilføjes, at Dansk Arbejdsgiverforening endnu ikke har meddelt Ministeriet
de omhandlede Oplysninger, men at man, naar disse foreligger, skal udsende en ny
Meddelelse herom.

1942. Uddrag af Lov Nr.199 om Formidling af Arbejdskraft til Arbejde i Landkommunerne m.v.
§ 1.
30.-4.
Stk. 1. Med Arbejdsløshedens Bekæmpelse for Øje fastsættes det, at der ved Arbejder, der iværksættes af Kommuner med Tilskud eller Laan fra Staten, ved større
Arbejder, der iværksættes af Staten, samt ved Grundforbedringsarbejder og ved Arbejder ved Tørveskæring, Brunkuls- og Stødoptagning o. lign., der ikke er et Led i anden
egentlig Landbrugsvirksomhed - bortset fra de for Arbejdets Ledelse nødvendige
Personer - , alene maa beskæftiges Arbejdere, der anvises af den offentlige Arbejdsanvisning, hvorved forstaas de offentlige Arbejdsanvisningskontorer, de statsanerkendte
Arbejdsløshedskasser, de i Medfør af Lov Nr. 278 af 30. Maj 1940, jfr. Lov Nr. 34 af
31. Januar 1942, nedsatte kommunale Arbejdsanvisningsudvalg og Kommuner i Samarbejde.
Stk. 2. Anvisningens Formaal skal være at udvirke den bedst mulige Fordeling af
den ledige Arbejdskraft, saaledes at paa den ene Side Anvisning af Arbejdskraft til de
i Stk. 1 nævnte Arbejder, eventuelt ved Samarbejde med andre Anvisningskontorer, sker
fra Steder eller Egne, der i særlig Grad er ramt af Arbejdsløshed, og paa den anden
Side, at der sikres de Arbejdsomraader, der har Behov for Anvisningens Bistand
til Fremskaffelse af Arbejdskraft - i første Række Landbruget - , den fornødne
Arbejdskraft.

4.-5.

Arbejds- og Socialministeriets (Beskæftigelsescentralens) Skrivelse til samtlige Arbejdsanvisningskontorer om Anvendelse af gældende Regler om Formidling af Arbejdskraft til Arbejde ved Landbruget paa Arbejdskraft, der er beskæftiget for den tyske
Værnemagt.
I Skrivelse af 3. Juli 1941 meddelte Arbejds- og Socialministeriet bl. a., at de
tyske Myndigheder har erklæret sig indforstaaet med, at Arbejdskraften til den tyske
Værnemagts Foretagender fremtidig antages gennem de offentlige Arbejdsanvisningskontorer.
Idet det bemærkes, at denne Ordning fortsat er gældende, skal man anmode Kon-
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toreme om ved Anvisning af Arbejdskraft til saadanne Foretagender i saa vid Ud- 1942.
strækning som muligt at følge Reglen i Lov Nr. 199 af 30. April 1942 om Formidling
af Arbejdskraft til Arbejde i Landkommunerne, saaledes at der saavidt muligt ikke
anvises landbrugskyndige Arbejdere - specielt ikke unge ugifte under 25 Aar fra
Landkommunerne - til disse Foretagender.
Det tilføjes, at Arbejds- og Socialministeriet har anmodet Entreprenørforeningen
og Dansk Arbejdsgiverforening om at foranledige, at Foreningens Medlemmer fremtidig
antager Arbejdskraften til Arbejder, der udføres for Værnemagten, gennem de offentlige Arbejdsanvisningskontorer.

Lov Nr. 213 om Ændring i Lov Nr. 199 af 30. April 1942 om Formidling af Arbejdskraft 22.-5.
til Arbejde i Landkommunerne m. v.
§ 1.
I § 1, Stk. 1, i Lov Nr. 199 af 30. April 1942 om Formidling af Arbejdskraft til
Arbejde i Landkommunerne m. v. indføres i 3die Linie efter Ordene "samt ved": ,,større
Entreprenørarbejder".
§ 2.
Denne Lov træder straks i Kraft.
Arbejds- og Socialministeriets Cirkulære til Københavns Magistrat, samtlige Amtmænd 26.-5.
og Kommunalbestyrelser og de af disse nedsatte Arbejdsanvisningsudvalg, de offentlige Arbejdsanvisningskontorer samt de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser angaaende Lov Nr. 213 af 22. Maj 1942 om Ændring i Lov Nr. 199 af 30. April 1942 om
Formidling af Arbejdskraft til Arbejde i Landkommunerne m. v.1 )

Redegørelse - i Anledning af tysk Forespørgsel - fra Regeringens Beskæftigelses- 27.-8.
udvalg til Udenrigsministeriet for Regeringens Retningslinier m. H. t. Arbejdskraftens
Anvendelse.
Ved Skrivelse af 28. Juli d. A. har Udenrigsministeriet næst at fremsende en fra
Ministerialrat, Dr. Ebner, rettet Henvendelse, hvori han har givet Udtryk for den
Interesse, der bestaar i en rationel Udnyttelse af Produktionsmidler, Raastoffer og
Arbejdskraft, saaledes at der ved offentlige Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløsheden kun gennemføres de Arbejder, der er produktive og umiddelbart tjener Danmarks
økonomiske Interesser, anmodet om at blive sat i Stand til at gøre Hr. Ebner bekendt
med de Retningslinier, der allerede er fastlagt af Regeringens Beskæftigelsesudvalg
med Hensyn til at rationalisere Anvendelsen af den forhaandenværende Arbejdskraft,
ligesom Udenrigsministeriet ligeledes under Henvisning til Hr. Ebners Henvendelse
har anmodet om en almindelig Udtalelse angaaende Ophævelser eller Indskrænkninger
i den nedsatte Arbejdstid - særlig i enkelte Industrier - til Gennemførelse af en
Besparelse af Produktionsmidler.
I denne Anledning skal man, efter at Spørgsmaalet har været drøftet i Regeringens
Beskæftigelsesudvalg, der foruden Statsministeren omfatter Arbejds- og Socialministeren, Finansministeren, Handelsministeren, Indenrigsministeren, Landbrugsministeren,
Ministeren for offentlige Arbejder og Undervisningsministeren, meddele følgende:
1. Udvalget konstaterer med Interesse, at de af Hr. Ebner fremsatte Synspunkter
med Hensyn til de offentlige Arbejder, der iværksættes til Arbejdsløshedens Afhjælpning, falder sammen med de Synspunkter, som har ligget til Grund for den
gennemførte Beskæftigelsesplan. Ved de Arbejdsløshedsforanstaltninger, som med det
Offentliges direkte eller indirekte Støtte er iværksat her i Landet, har man i høj Grad
haft det Hovedsynspunkt for Øje gennem disse Foranstaltninger at skabe forøgede
Produktionsmuligheder for det danske Landbrug og Industri.
Det vil fremgaa af det her anførte, at de Retningslinier, der ligger til Grund
for Beskæftigelsesplanen, i højeste Grad er præget af produktive Synspunkter. Den
l) So Afsnit A, S. 63.
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overvejende Del af Arbejderne er af direkte produktiv Betydning, og af disse er en
meget stor Del af direkte produktiv Betydning for Landbruget. Saavel disse Arbejder
som de øvrige samfundsnyttige Arbejder, der indgaaar i Planen, søges i stort Omfang
tilrettelagt, saaledes at der desforuden opnaas indirekte produktive Fordele dels ved
at fastholde Arbejdskraften i Landdistrikterne om Vinteren til Fordel for Sommerbeskæftigelsen, dels ved at give de langvarigt arbejdsløse med forringet Arbejdsevne
Mulighed for senere at kunne indtræde i det normale produktive Liv paa lige Fod med
de øvrige A;rbejdere.
Hvad angaar det i Hr. Ebners Notits omtalte Spørgsmaal angaaende Ophævelse
eller Indskrænkning af den nedsatte Arbejdstid i de enkelte Industrier, navnlig Tekstilog Læderindustrien, for derved at spare Produktionsmidler, skal man bemærke, at man
ikke kan se, at der ved en Ændring af Arbejdsfordelingen vil opnaas nogen Besparelse
af Produktionsmidler. Tekstilfabrikernes Kapacitetsudnyttelse er afhængig af den
Mængde Raamaterialer, som leveres til Bearbejdelse, og Arbejdsfordelingen lægger ikke
nogen Hindringer i Vejen for en yderligere Produktion i de Tilfælde, hvor Kapaciteten
ikke fuldt er udnyttet, og de fornødne Raastoffer kan tilvejebringes.
For saa vidt der ved Produktionsmidler tænkes paa Besparelser i Kulforbrug ved
Omlægning af Produktionen, anser man det for tvivlsomt, om der paa denne Maade
kan opnaas Besparelser, men i Betragtning af Kulsituationens Alvor har Regeringen
Opmærksomheden henledt paa dette Spørgsmaal, og det vil blive undersøgt i Forbindelse med de øvrige Spørgsmaal, som foranlediges af den herskende Mangel paa Kul.
Hvad angaar Arbejdsfordelingens Betydning for Arbejdskraften, kan det bemærkes,
at denne for Størstedelen omfatter Kvinder, idet ca. 60 % af det Antal Personer, som
holdes i Arbejde i Forbindelse med Arbejdsfordelingen, er Kvinder...... .
Endelig finder man Anledning til at fremhæve, at det forhen omtalte Hovedsynspunkt, der ligger til Grund for Arbejdsfordelingen: at fastholde en vis Arbejderstab
ved Faget, har Betydning ikke blot til at muliggøre en senere Overgang til normale
Forhold, men ogsaa til at muliggøre den Smidighed i Produktionskapaciteten, der er
nødvendig selv under de nuværende ekstraordinære Forhold, hvor der for flere Fags
Vedkommende forekommer betydelige Udsving i Beskæftigelsen som Følge af den
forskellige Tilgang af Raastoffer og Ordreplaceringer. Som Eksempel herpaa kan det
nævnes, at der indenfor Jern- og Metalindustrien i Vinter var gennemført en ret
betydelig Arbejdsfordeling omfattende ca. 34 % af de organiserede faglærte Arbejdere,
medens Forholdet i Løbet af Foraaret og Sommeren - hvor et stadig stigende Antal
Arbejder for Værnemagten, navnlig Skibs- og Automobilreparationer, er placeret hos
danske Virksomheder - er blevet det, at der i adskillige af disse Virksomheder har
maattet og fremde1es maa udføres et betydeligt Overarbejde. Der er fra tysk Side
rettet Henvendelse til de danske Myndigheder om at muliggøre dette Overarbejde,
trods den gældende Lov om Forbud mod Overarbejde, og der er faktisk ogsaa i en
Række Tilfælde givet Dispensation fra Overarbejdsloven for jernindustrielle Virksomheder, herunder Bilreparationsværksteder. En saadan Ordretilgang havde ikke kunnet
effektueres, uden at man netop havde den gennem Arbejdsfordelingen fastholdte Arbejderstab til Raadighed indenfor den enkelte Virksomhed.
(sign.) V. Biihl.

27.-10. Lov Nr. 426 om Formidling af Arbejdskraft til offentlige Arbejder m. v. 1 )
1) Loven. der med enkelte Ændringer afløste Loven af 30,-4.-1942, som ændret ved Loven af 22.-5.-1942.
ophprte at have Gyldighed den 31. Marts 1944, men blev ved Lovanordnlng Nr. 29, 15.-2.-1944 forlænget
Indtil 31.-3.-1946.
Ved RI g sad v ok at ens C Ir k u I m re af 2 7. - 6. - 1 9 4 4 til Politidirektøren i Kpbenhavn
og samtlige Politimestre blev det af Hensyn til Sikringen nf Landbrugets Arbejdskrnft Indskærpet. at det
var af overordentlig stor Betydning. at Lovens Regler om Antagelse af Arbejdskraft til Entreprenprarbejder :fur den tyske Værnemagt overholdtes, og at der blev skredet alvorligt ind overfor de Firmaer,
der tilsidesatte Bestemmelserne.
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Uddrag af Arbejds- og Socialministeriets Cirkulære til Københavns Magistrat, samtlige 1942.
Amtmænd og Kommunalbestyrelser og de af disse nedsatte Beskæftigelsesudvalg, de 4.-11.
offentlige Arbejdsanvisningskontorer samt de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser
angaaende Lov Nr. 426 af 27. Oktober 1942 om Formidling af Arbejdskraft til offentlige Arbejder m. v.
Opmærksomheden henledes særligt paa, at alene Arbejdsanvisningskontorerne og ikke de øvrige anvisende Myndigheder - kan anvise Arbejdskraft til Entreprenørarbejder, hvorfor enhver Henvendelse til de andre Myndigheder herom maa henvises til
vedkommende Arbejdsanvisningskontor. Arbejdsanvisningskontorerne maa ved Anvisning af Arbejdskraft til disse Arbejder, hvilken Anvisning bør ske i Samarbejde med
vedkommende Arbejdsløshedskasser, særlig paase, at den ønskede Arbejdskraft anvises
omgaaende, og at der anvises tilstrækkeligt kvalificeret Arbejdskraft.
Det indskærpes Beskæftigelsesudvalgene, at de i saa stor Udstrækning, det er
muligt, skal forvisse sig om, at der ikke ved de nævnte Foranstaltninger beskæftiges
Arbejdskraft, der ikke er anvist gennem Arbejdsanvisningen.
Anvisningen af Arbejdskraft til de i § 1 nævnte Arbejder1 ) betragtes som sket
med det Forbehold, at de paagældende efter Anvisningens Bestemmelse maa afgaa fra
Arbejdet, saafremt det findes nødvendigt at anvende den paagældende Arbejdskraft ved
andet Arbejde, f. Eks. ved Landbruget.
,,De frie Danske": Paavisning af Sabotagens Værdi og Opfordring til Sabotering af 4.-12.
ethvert Arbejde for Tyskerne.2 )
1943.
9.-3.
Lov om Pris- og Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning. 3 )
Skrivelse fra Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark til Udenrigsministeriet vedrørende Udskiftning af de ved Befæstningsbyggeri beskæftigede Landbrugsarbejdere.
Under Henvisning til den afsluttende Drøftelse om forannævnte Sag den 4.-4.-1944
bekræfter man paany følgende Aftale:
1) Landbrugsarbejdere trækkes uden Ophold bort fra Værnemagtens og Organisation Todt's Byggepladser, imod at der stilles Erstatningsmandskab. Undtagen fra
Udskiftningen er alene saadanne Landbrugsarbejdere, som inden for Rammerne for
militære Byggeforetagender - især ved Luftvaabenet - er beskæftiget ved Landbrugsarbejde. De paagældende Landbrugsarbejdere trækkes dog først bort fra Byggepladserne, naar det stillede Erstatningsmandskab er mødt paa Arbejdspladsen.
2) Hvervningen af Arbejdere til de Institutioner m. v., der har Brug for Arbejdskraft ( ,,Bedarfstrager"), sker fremtidig udelukkende gennem de danske Arbejdsanvisningskontorer.
3) Udskiftningen af Arbejdskraft sker derved, at Arbejdsanvisningskontorerne
henvender sig direkte til de til enhver Tid indenfor deres Omraade værende "Bedarfstriiger".
Man skal endvidere anmode om, at det til Udenrigsministeriet oversendte Udkast
til en Instruks til Arbejdsanvisningskontorerne - som drøftet - suppleres saaledes,
a'.t det i Instrukserne paany udtrykkeligt fremhæves, at Udskiftningen først sker, naar
Erstatningsmandskabet er mødt paa Arbejdspladsen.

6.-4.

Skrivelse fra Arbejdsministeriet (Beskæftigelsescentralen) til samtlige Arbejdsan- 19.-4.
visningskontorer om, at der indtil videre ikke kan anvises landbrugskyndig Arbejdskraft
til større Entreprenørarbejder.
1) >Arbejder, der iværksættes af Kommuner med Tilskud eller Laan fra Staten, ved større Arbejder,
der iværksættes af Staten, samt ved Grundforbedringsarbejder og større Entreprenørarbejder«. Forbeholdet Indskærpes ved Arbejdsministeriets Cirkulære af 14.-5.-1943.
2) Se nedenfor Afsnit K I, Kap, 3.
") Se ovenfor Afnit A, S. 91.
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Ved Lov Nr. 426 af 27. Oktober 1942 om Formidling af Arbejdskraft til offentlige
Arbejder m. v. er det bl. a. fastsat, at Arbejdskraften til større Entreprenørarbejder,
herund6'1· Arbejder for den tyske Værnemagb, skal anvises gennem den offentlige Arbejdsanvisning.
Paa dertil given Foranledning skal man henlede Kontorernes Opmærksomhed paa,
at de tyske Myndigheder er indgaaet paa, at der til de nævnte større Entreprenørarbejder, der udføres for den tyske Værnemagt, indtil videre ikke anvises landbrugskyndig Arbejdskraft, der er npdvendig for Landbruget, he;runder særlig unge, ugifte
undm· 25 Aa1· f1·a Landkommunerne.
!øvrigt henviser man til Arbejdsministeriets Cirkulære af 4. November 1942,
Afsnit II, S. 41 ), hvorefter det ved Anvisning af Arbejdskraft til de nævnte Arbejder
særlig maa paases, at den ønskede Arbejdskraft anvises omgaaende, og at der anvises
tilstrækkeligt kvalificeret Arbejdskraft.

29.-10. Frihedsraadets Opfordring til organiseret og maalbevidst Sabotage.2 )
1.-12.

Uddrag af Indenrigsministeriets Skrivelse til Borgmestre og Politimestre
Ringkøbing og Ribe Amter om Arbejdernes Indkvartering.

Hjørring,

Som det er Dem bekendt, er der af den tyske Værnemagt fremsat Krav om Afgivelse af Kvarter til danske Arbejdere, der beskæftiges med Værnemagtsarbejder inden
for visse Omraader i Jylland. De fornødne Skridt til Sagens Gennemførelse vil blive
foretaget af Værnemagten.
For under disse Forhold at opnaa en saa rimelig Fordeling af Byrden som muligt,
skal Indenrigsministeriet henstille, at Indkvarteringsmyndighederne af Hensyn til den
lokale Befolkning hver inden for sit Omraade virker for en hensigtsmæssig Indkvarteringsordning.
Til Brug ved den praktiske ·Gennemførelse af Indkvarteringen har man samtidig
hermed fremsendt et Antal Blanketter, ..... .
Det tilføjes, at der senere vil fremkomme Meddelelse om den af de tysk Myndigheder fastsatte Godtgørelse for Indkvarteringsydelserne.
6.-12.

Indenrigsministeriets Telegram til Borgmestrene og Politimestrene i Hjørring, Ringkøbing og Ribe Amter.
Da der af den tyske Værnemagt er truffet anden Bestemmelse, bortfalder den i
Indenrigsministeriets Skrivelse af 1. December 1943 forudsatte Ordning vedrørende
Indkvartering af danske Arbejdere. . .....

8.-12,

Uunderskreven Cirkulærskrivelse udsendt af Arbejdsministeriet til samtlige Arbejdsløshedskasser om Vilkaarene for nogle Entreprenørarbejder for den tyske Værnemagt.
Vedrørende nogle Entreprenør- og Jordarbejder, der skal udføres for den tyske
Værnemagt i Jylland i Tiden fra nu og 6-8 Uger frem, har Udenrigsministeriet og
Arbejdsministeriet ført en Række nødvendige Forhandlinger. Under disse Forhandlinger er Vilkaarene for Arbejdets Udførelse ogsaa blevet drøftet, og det kan nu meddeles, at følgende Konditioner gælder for Arbejdet:
1) Henrejse til Arbejdsstedet betales3 ).
2) Arbejdet udføres paa de Vilkaar, der sædvanligvis er gældende for Værnemagtsarbejder i Jylland.
5) For Indkvartering bliver Priserne: Kost pr. Dag Maksimum 4 Kr. Logi vil
1) Citeret ovenfor.
2) Se ovenfor Afsnit C, S .. 286.
S) I A r b e j d s m i n i e t e r i et s C i r k u I ær e a f 11. - 1 2. - 1 9 4 3 bemærkes ad dette Punkt

fjllgende: >Rejsehjælp ydes - ganske som hidtil - enten af Arbejdeljlehedskaasen eller nf den offentlige
Arbejdennvlening, jfr. Arbejdeljlshedelovene § 3, Stk. 2.«
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blive beregnet varierende indtil 1 Kr. pr. Dag. Udgiften til Logi er Arbejderen
uvedkommende.
6) De til Værnemågtsarbejder i Jylland i Tiden 15. November-15. December 1943
antagne Arbejdere vil faa gratis Hjemrejse og Tilbagerejse i Julen, for saa vidt
Afstanden mellem Arbejdsplads og Hjem pr. Jernbane er over 50 km. Der træffes Særforanstaltninger af Statsbanerne til Afvikling af Hjemrejse omkring
22. December og Tilbagerejse omkring 2. Januar.

1943.

Billetter til Julerejsen udstedes paa Grundlag af en af Entreprenøren udstedt,
af det stedlige Arbejdsanvisningskontor attesteret Liste over de Arbejdere, der
efter foranstaaende Regler er berettiget til Julerejse. Listen maa af Entreprenøren tilstilles Arbejdsanvisningskontoret den 15. December 1943.
I Juleferien vil der blive ydet Understøttelse, saafremt paagældende efter Arbejdsløshedslovens almindelige Regler er berettiget hertil. Arbejdskortet forbliver hos Arbejdsgiveren i Juleferien.
Cirkulære fra De samvirkende Fagforbund i Danmark til Forbundene, der er tilsluttet 9.-12.
De samvirkende Forbund, og Arbejdernes Fællesorganisationer vedrørende Krav om
Arbejdskraft til Værnemagtsarbejder i Jylland.1)
Skrivelse fra Arbejdsministeriet (Beskæftigelsescentralen) til samtlige Arbejdsanvis- 14.-12.
ningskontorer om Adgang til i visse Tilfælde at antage Arbejdskraft uden forudgaaende
Anvisning fra offentlige Anvisningskontorer.
I Henhold til Lov Nr. 426 af 27. Oktober om Formidling af Arbejdskraft til offentlige Arbejder m. v. og Arbejdsministeriets Cirkulære af 4. November 1942 angaaende
nævnte Lov, maa der bl. a. ved større Entreprenørarbejder, herunder Arbejder, der udføres for den tyske Værnemagt - bortset fra de for Arbejdets Ledelse nødvendige Personer - alene beskæftiges Arbejdere, der anvises af de offentlige Arbejdsanvisningskontorer.
I
I
Ifølge Lovens § 2 paahviler det Anvisningskontorerne at udøve Anvisningsvirksomheden saaledes, at der sikres andre Arbejdsomraader den fornødne Arbejdskraft.
I Medfør af den ved Lovens § 5 givne Bemyndigelse fastsætter Arbejdsministeriet
herved efter stedfunden Forhandling med Udenrigsministeriet, at Entreprenørfirmaer,
der udfører Arbejder for den tyske Værnemagt, indtil videre skal være berettiget til
at antage Arbejdskraft uden forudgaaende Anvisning gennem de offentlige Arbejdsanvisningskontorer paa fplgende Betingelser:
1) Firmaerne maa ikke antage Arbejdere, som har Beskæftigelse inden for Landbruget, eller Arbejdere, som har forladt deres Beskæftigelse i Landbruget for at
overtage Arbejde ved Værnemagtsarbejder.
2) Det paahviler Firmaerne efter Antagelsen af Arbejderne at tilstille det offentlige Arbejdsanvisningskontor inden for det Omraade, hvor Arbejdet udføres, en
Fortegnelse over de antagne Arbejdere med Oplysning om de paagældendes
Navn, Bopæl, Fødselsaar og -Dag, Medlemsnummer i Arbejdsløshedskassen samt
Forsørgerforhold.
Saafremt Anvisningskontoret herved eller paa anden Maade bliver bekendt med, at
den under 1) anførte Betingelse ikke er overholdt, er Kontoret berettiget og forpligtet
til at foranledige vedkommende Arbejder udskiftet.
Ritzau-Meddelelse om Vederlag til "Kvarterværteme" efter Takster fastsatte af de 1944.
tyske Myndigheder.
6.-1.
Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark har anordnet, at der til
Arbejdere, der er beskæftiget for den tyske Værnemagt her i Landet, i fornødent Omfang vil være at afgive Kvarter, eventuelt med Forplejning. For saadan Indkvartering
t) Indholdet slutter elg npje til Arbejdeministeriets Cirkulærskrivelse af 8.-12.-1943.
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1944.

ydes der Kvarterværterne Vederlag efter nærmere af de tyske Myndigheder fastsatte
Takster.

5.-4.

Cirkulære fra Arbejdsministeriet til Københavns Magistrat, samtlige Amtmænd og Kommunalbestyrelser, de offentlige Arbejdsanvisningskontorer, de kommunale Beskæftigelsesudvalg samt de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser angaaende Lov Nr. 426 af
27. Oktober 1942 om Formidling af Arbejdskraft til offentlige Arbejder m. v., som forlænget ved Lovanordning Nr. 29 af 15. Febn\ar 1944.
Hvad særlig angaar stprre Entreprenprarbejder, der ud/Øres for den tyske Værne1nagt, bemærkes, at Entreprenørfirmaernes hidtidige Adgang til paa visse Betingelser
at antage Arbejdskraft uden om de offentlige Arbejdsanvisningskontorer er ophævet,
saaledes at der fremtidig efter Arbejdsformidlingslovens Bestemmelser ogsaa ved disse
Arbejder - bortset fra de for Arbejdets Ledelse nødvendige Personer - alene maa
beskæftiges Arbejdere, der anvises af de offentlige Arbejdsanvisningskontorer. Ved
denne Anvisning bør Kontorerne paase, at der ikke anvises landbrugskyndig Arbejdskraft, der er nødvendig for Landbruget, herunder særlig unge, ugifte landbrugskyndige Arbejdere, og at der ej heller anvises Sko'vbrugsarbejdere1 ), der hidtil har
haft Beskæftigelse i Skovbruget. Ligeledes maa der i Overensstemmelse med Lovens
almindelige Regler i det Omfang, der maatte blive paakrævet, foretages Udskiftning af
den landbrugskyndige Arbejdskraft, der allerede maatte være beskæftiget ved Entreprenørarbejder for den tyske Værnemagt. Det er en Forudsætning for Udskiftning af
landbrugskyndig Arbejdskraft, at vedkommende offentlige Arbejdsanvisningskontorer
sørger for straks at stille fornødent, kvalificeret Erstatningsmandskab til Raadighed,
særlig ved Henvisning af arbejdsledige fra Byerne. Udskiftningen gennemføres, naar
Erstatningsmandskab ankommer til Arbejdspladsen. Arbejdsanvisningskontorerne maa
drage Omsorg for, at den udskiftede Arbejdskraft samtidig med Udskiftningen anvises
Arbejde ved Landbruget. . . . . . .

Maj

"Danske Tjenestemænd": Arbejdsministeriet udskyder dansk Arbejde for at skaffe
Tyskerne Arbejdskraft til deres Befæstningsanlæg.2 )

25.-6.

,,Fri Presse" advarer mod at tage Tyskerarbejde og sammenligner de beskæftigede
Arbejdere, der tager det, med Skruebrækkere.3 )

8.-9.

,,Information": Advarsel til de Befæstningsarbejdere, som i sidste Øjeblik gaar i
Tyskernes Sold.4 )

1945.
21.-3.

Frihedsraadets Opfordring til at sabotere Arbejdet paa tysk Befæstningsvold i Nordsjælland. 5 )

1946
12.-l.

Skrivelse fra Generalsekretariatet for Regeringens Beskæftigelsesudvalg til Redaktionen
vedrørende Antallet af Arbejdere beskæftiget ved større Entreprenørarbejder for den
tyske Værnemagt.
5.000 Januar 1944 ... . ... . ...... .. .. . 57.000
December 1941 .. . ... . .. ... . .
November 1942 . .. .. . ....... . 12-14.000 Marts 1944 . ... ...... . .. . . . . .. . 69.000
Januar 1943 . . ... . ... . ..... .
16.000 Maj 1944 ... . ...... . ... . ...... . 71.000
Marts 1943 ...... . .... . ..... .
20.000 Juli 1944 ..... .. ...... .. . . .... . 68.000
Maj 1943 . .. ... .. . . ... . .. . . .
30.000 September 1944 ........ . .. . ... . 52.000
28.000 November 1944 . . . . . . . . . . mindst 57.000
Juli 1943 ....... . ....... . .. .
September 1943 ... .... .. . .. .
30.000 Januar 1945 .. .. .............. . 58.000
November 1943 .. . ....... . .. .
33.000 Marts 1945 . ....... . .. .. .. .. .. . 48.000
1) Ordningen for Skovarbejdere blev indfprt allerede ved Arbejdsministeriets Skrivelse af 16.-2.-1944
til Arbejdsanvisningskontorerne.
2) Se nedenfor Afuit K I, Kap, S.
3) Se nedenfor Afsnit K I. Kap. 3.
~) Se nedenfor Afsnit K I, Kap. 3.
5) Fremkommet paa Foranledning af Stiftamtmand Herschend, Silkeborg. Se ipvl'ib,t ovenfo1• Afsnit C,

s.

278.
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I. EKSTRAORDINÆRE INDUSTRILEVERANCER MOD
BETALING OVER DANSK-TYSK CLEARINGKONTO
Efter at der ved Forhandlinger i det dansk-tyske Regeringsudvalg medio Juni 1940
var blevet aftalt Kontingenter for ekstraordinære Industrileverancer og Skibsreparationer for tysk Regning til et Beløb af henholdsvis 21 Mill. RM og 6 Mill. RM indtil
Udgangen af 1940, blev Kontrollen med Udnyttelsen af disse Kontingenter efter
Regeringens Henstilling overdraget til Industriraadet.1 ) Paa Grundlag af denne Henstilling udsendte Industriraadet et Cirkulære af 18. Juni 1940,2) som kom til at danne
Indledningen til den af Industriraadet udøvede Virksomhed i Forbindelse med Kontrollen med de ekstraordinære Industrileverancer til Tyskland.
Paa den ene Side kom Industriraadet til at give de enkelte Virksomheder en
fortløbende Orientering om de Regler, der skulde overholdes med Hensyn til Opnaaelse
af Udførselstilladelse og Finansieringstilladelse fra de danske Myndigheder, ligesom
Raadet fik til Opgave at modtage Anmeldelser af de enkelte Ordrer fra Virksomhederne og foretage en indledende Kontrol af disse Anmeldelser, hvorved Industriraadet
samtidig i Kraft af sin Autoritet overfor de enkelte Virksomheder bidrog til Forstaaelsen af Kontrollens Nødvendighed og til Overholdelsen af de fastsatte danske Bestemmelser. Paa den anden Side stod Industriraadet overfor de danske Myndigheder
som sagkyndig Raadgiver ved Udarbejdelsen af Kontrolreglerne og ved Myndighedernes Forhandlinger med vedkommende tyske Instanser, ligesom Industriraadet til
de bevilgende Myndigheder fremsendte de fra Virksomhederne foretagne Anmeldelser
af modtagne Ordrer, efter at disse Anmeldelser i Industriraadets Sekretariat var
blevet underkastet en første Kontrol, der gjorde det muligt at fremsende Anmeldelserne
til Myndighederne i ensartet Form og med de fornødne Oplysninger. Industriraadet
har saaledes indtaget en Stilling som kontrollerende o.g formidlende Mellemled mellem
l) Se Afsnit L, S. WS2 og S. 1076- 77,
") Se Afsnit A, S. 14,
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Virksomhederne og de danske Myndigheder, fortrinsvis Udenrigsministeriet (Udenrigsministeriets Ko1111mitterede i Industrisager) og Handelsministeriet (Direktoratet f01·
Varefo?·syning).
Ved Varetagelsen af de forannævnte Opgaver kom Industriraadet nødvendigvis
ogsaa til paa det paagældende Omraade at repræsentere Industriens Interesser overfor
den tyske "Weh!rwirtschaftstab", senere "Riistungsstab", som var den af den tyske
Besættelsesmagt oprettede Central-Instans i Danmark for Placering af Ordrer paa
ekstraordinære Industrileverancer. Direkte Forhandlinger mellem Industriraadet og
"Riistungsstab" fandt dog kun Sted i de konkrete Spørgsmaal, som kunde opstaa fra
Tid til anden, og som kunde siges at falde indenfor Rammerne af den ved Regeringens
forannævnte Henstilling givne Bemyndigelse, hvorimod alle Spørgsmaal af principiel
Kal'akter, som "Rtistungsstab" ønskede drøftet med Industriens Hovedorganisation,
af Industriraadet henvistes til Forhandling gennem Udenrigsministeriet.

A. KONTROLLENS GRADVISE OPBYGNING
1) Ifølge Industriraadets Cirkulære af 28. Juni 19401 ) hvilede Kontrollen med
de ekstraordinære Industrileverancer hovedsagelig paa Industriraadet. Virksomhederne
indsendte Anmeldelse af de modtagne Ordrer til Industriraadet, som foretog en Afstemning af, hvorvidt Ordrerne faldt indenfor de ved Regeringsaftalerne fastsatte
Kontingenter, og om de var opført paa "Wehrwirtschaftstab"s Ordrelister, hvilket sidste
var en nødvendig Forudsætning for, at de medgaaende Materialer kunde blive stillet
til Raadighed, eventuelt efterkompenseret fra Tyskland. Saafremt disse Betingelser var
opfyldt, blev Anmeldelserne forelagt Udenrigsminist,eriet, som herefter gav Industriraadet Meddelelse om, hvorvidt Ordren kunde godkendes, og Betalingsmulighed derved
aabnes over dansk-tysk Clearing indenfor de aftalte ekstraordinære Kontingenter.
Genpart af Udenrigsministeriets Godkendelse tilstilledes Nationalbanken, ligesom Industriraadet lod Meddelelse om Udenrigsministeriets Tilladelse gaa videre til vedkommende Virksomhed. Naar Virksomheden efter Fabrikationens Tilendebringelse ansøgte
om Udførselstilladelse hos Di?-ektoratet f01· Vareforsyning, blev Firmaets Ansøgning
herom tilstillet Industriraadet til Udtalelse, og faldt Ansøgningen indenfor Rammerne
af den ved Arbejdets Paabegyndelse af Udenrigsministeriet givne Tilladelse, blev Udførselstilladelse udstedt af Direktoratet for Vareforsyning efter Indstilling fra Industriraadet.
2) Hovedparten af de beordrede Leverancer faldt paa Varer indeholdende Jern
og Metal, og efterhaanden som Odreplaceringen greb om sig, blev det nødvendigt fra
dansk Side at faa etableret en fast Ordning med Hensyn til Materialernes Tilvejebringelse fra Tyskland. Efter forudgaaende Forhandlinger med vedkommende tyske
Myndigheder udstedtes herefter Handelsministeriets Bekendtgprelse af 4. Novembe1·
19402 ), hvorefter Godkendelse af de enkelte tyske Ordrer, hvilken Godkendelse skulde
gives af Direktoratet for Vareforsyning, blev gjort betinget af, at der paa Forhaand i
hvert enkelt Tilfælde fra tysk Side var givet Garanti for, at det til Ordrens Gennemførelse medgaaende Forbrug af Jern og Metal sanntJ Gtunmii, hvilken sidste Vare var
særlig knap og ofte indgik i Leverancerne, blev stillet til Raadighed fra Tyskland
udover de ved Handelsaftalerne stipulerede Importkontingenter til dansk Forbrug.
Virksomhedernes Anmeldelser af de enkelte Ordrer til Industriraadet 1maatte herefter
foruden at være forsynet med Listenummer fra "Wehrwirtschaftstab" desuden være
bilagt J ern-, Metal- og (}umimianvisninger, udstedt af "Wehrwirtschaftstab" paa Grundlag af vedkommende tyske Ordregivers tyske Tildeling-Kvota3 }. Jern-, Metal- og
Gummianvisningerne skulde lyde paa det til Ordrens Gennemførelse medgaaende Kvantum, og efter Ordrens Godkendelse af Direktoratet for Vareforsyning, hvilken Godkendelse blev givet i Form af et Tilsagn om Udførselstilladelse, forpligtedes den danske
Ordretager til inden 14 Dage fra Ordrens Godkendelse gennem Fælleskontoret for Jern
1) Se Afsnit A, S. 14.
~) Se Afsnit A , S . 20.

3) Se Industrirnadets Cirkulære af 5. Novemer 19:40. Afsnit A, S. 20.
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og Metal at foretage Bestilling af de paa Jern-, Metal- og Gummianvisningerne anførte
Kvant!teter i Tyskland. Kontrollen med, at Bestilling rettidig blev foretaget, og at
Matenalerne kom hjem fra Tyskland, blev overdraget Fælleskontoret for Jem og Metal,
der var oprettet af Grosserer-Societetets Komite og Industriraadet i Forening, og som
i Forvejen i Samarbejde med Direktoratet for Vareforsyning forestod Fordelingen af
Jern- og Metalimporten.
Efter at der ved Handelimiinisteriets Bekendtgprelse af 11. December 19401 ) desuden var blevet fastsat Regler om Salg af andre Varer end Jern og Meta! samt Gummi
til den tyske Værnemagt, var der ogsaa skabt Grundlag for en mere effektiv Kontrol
med Materialeforbruget til de ekstraordinære Industrileverancer, fortrinsvis Unifomer,
Fodtøj, Barakker og Møbler, som beordredes i andre Industrigrene end Jern- og Metalindustrien. De handelsministerielle Bekendtgørelser af 4. November og 11. December
1940 kom saaledes sideløbende med Eksportforbuilene til at danne Grundlaget for den
Kontrol med Materialeforbruget og de Krav om at faa Materialerne særskilt stillet
til Raadighed fra Tyskland, som i Samarbejde mellem Industriraadet og Direktoratet
for Vareforsyning opretholdtes for de ekstraordinære Industrileverancers Vedkommende.
3) Ved Udgangen af 1940 var der gennem Industriraadet til Udenrigsministeriet,
henholdsvis Direktoratet for Vareforsyning, blevet anmeldt Ordrer paa ekstraordinære
Industrileverancer i et Omfang omtrent svarende til det i Juni Maaned aftalte ekstraordinære Industrikontingent paa 21 Mil!. RM. Industriraadet gjorde i Skrivelse af 6.
Januar 1941 Udenrigsministeriet opmærksom paa dette Forhold, og Myndighederne
maatte derfor i Samraad med Industriraadet tage under Overvejelse at faa lagt Loft
over den fortsatte Ordreplacering fra "Wehrwirtschaftstab"s Side.
Der blev herefter dels ved Regeringsudvalgs-Forhandlinger i Berlin, dels ved Forhandlinger med "Wehrwirtschaftstab" i København indledt Drøftelser vedrørende den
danske Stats fortsatte Finansiering af Ordrer paa ekstraordinære Industrileverancer.
I Stedet for at søge aftalt nye summariske Værdigrænser foretrak man fra dansk
Side at faa etableret en Betalings-, Pris- og Avancekontrol med hver enlcelt ekstraordinær flysk Ordre, som placeredes hos den danske Industri, og med dette Formaal
oprettedes i Maj 1941 Institutionen Udenrigsministeriets Ko1n1nitterede i Industrisager ,
som fik til Opgave at gennemføne den paagældende Kontrol2 ). Reglerne for Udøvelsen
af Betalings-, Pris- og Avancekontrollen blev aftalt med Industriraadet, som paatog sig
at offentliggøre de paagældende Regler indenfor Industriens Kreds og med sin Autoritet
som Industriens Hovedorganisation at bidrage til Reglernes Overholdelse.
Vedrørende Industriraadets Opgaver i denne Forbindelse og dets Bidrag til Kontrollens effektive Gennemførelse henvises iøvrigt til følgende Citat fra en af Udvalget
vedrørende ekstraordinære Industriarbejder for tysk Regning i Juni 1942 afgiven
Beretning3):
»Forbindelsen med Industriraadet, hos hvem som nævnt Kontrollen
hidtil havde ligget, blev bevaret under den nye Ordning, og ved Gennemførelsen af de forskellige Bestemmelser blev det af Betydning, at Kontrollen fortsat i stor Udstrækning kunde basei:es paa Industriraadets Autoritet
overfor de enkelte Industrivirksomheder, hvilket f. Eks. har fundet Udtryk
i, at en Række Retningslinier for den indførte Pris- og Betalingskontrol med
saavel de egentlige ekstraordinære Industrileverancer som med Skibsværftsarbejderne udsendtes som Cirkulærer fra Industriraadet. Industriraadet har
i det hele medvirket ved Tilrettelæggelsen og Gennemførelsen af Foranstaltningerne og har formidlet de mange konkrete Sager, hvilket har bidraget til en Forenkling af det administrative Arbejde 1 og i høj Grad medvirket til hos de enkelte Industrivirksomheder at skabe Forstaaelse af Kontrollens Nødvendighed."
1) Se Afsnit A. S . 23 .
2) Se Afsnit L, S. 1029-37 .
3) Se Afsnit L, S . 1033.
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. Den af Udenrigsministeriet hidtil varetagne Opgave med at give Finansieringstilladelse for de enkelte tyske Ordrer, efter at disse var blevet anmeldt fra Industriraadet, kom herefter til at hvile hos Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, som gjorde Finansieringstilladelsen afhængig af en Pris- og Avancekontrol med
hver enkelt Ordre. Efter at Kommitterede til en Begyndelse havde udført denne Avanceog Priskontrol ved Hjælp af Stikprøver paa Kalkulationer, som Industriraadet indkaldte
fra de enkelte Virksomheder, blev Pris- og Avancekontrollen ved et Cirkulære c~f 26.
Septe1nber 1941 1 ) fra lndustriraadet gjort obligatorisk for alle anmeldte Ordrer. Herefter skulde Ordreanmeldelserne til Industriraadet foruden at være forsynet med de
førnævnte Bevisligheder med Hensyn til Materialernes Fremskaffelse fra Tyskland
desuden være bilagt en detailleret Forkalkulation af Tilbudsprisen samt Oplysninger
vedrørende de aftalte Betalingsbetingelser.
Mellem Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, som udstedte Finansierings- og Pristilladelsen, og Direktoratet for Vareforsyning, der udstedte Leveringstilladelsen i Form af Tilsagn om Udførselstilladelse, blev der herefter ved Industriraadets Formidling skabt Kontakt paa den Maade, at Direktoratet for Vareforsyning
ikke udstedte noget Tilsagn om Udførselsqlladelse, før der af Udenrigsministeriets
Kommitterede i Industrisager var givet Finansieringstilladelse. Efter at Industriraadet havde modtaget Anmeldelse af den enkelte Ordre fra vedkommende Virksomhed
og kontrolleret, at Ordren fra "Wehrwirtschaftstab" var forsynet med Listenummer,
og at Anmeldelsen indeholdt alle de fornødne Oplysninger vedrørende Materialeforbrug,
Priser og Betalingsbetingelser, blev Anmeldelsen af Industriraadet i ensartet Form
videregivet til henholdsvis Udenrigsininisteriets Kommitterede i Industrisager og Direktoratet for Vareforsyning. Naar Kommitterede havde givet Finansierings- og Pristilladelse, blev Meddelelse herom gennem lndustriraadet tilstillet Virksomheden, og paa
tilsvarende Maade blev Tilsagn om Udfprselstilladelse fra Direktoratet for Vareforsyning, efter at dette havde modtaget Meddelelse fra Kommitterede vedrørende Finansierings- og Pristilladelsen, gennem lndustriraadet tilstillet Virksomheden. Det tilføjes,
at Genpart af Finansierings- og Pristilladelsen tilstilledes Nationalbanken med Henblik
paa Kontrollen med Udbetalingen af Ordrebeløbet over den dansk-tyske Clearingkonto,
ligesom en Genpart af Tilladelsen fra Direktoratet for Vareforsyning, for saa vidt
angik. Varer indeholdende Jern og Meta!, blev tilstillet Fælleskontoret for Jern og
Metal, saaledes at Fælleskontoret kunde gennemføre Kontrollen med Leveringen af
Materialerne fra Tyskland.
4) Fra og med den 1. Marts 1942 blev alle Sager angaaende Godkendelse af Ordrer
paa SkibsrepMationer og Skibsnybygninger af Industriraadet udskilt i et særligt Centralkontor for Skibs- og Baadebygningssager. Som Følge af Ordrernes og Arbejdets
særlige Karakter viste det sig her nødvendigt at arbejde med et System af saakaldte
,,staaende" Tilladelser til den Kreds af Virksomheder, nemlig Jernskibsværfter, Træskibsværfter og Maskinfabriker beliggende ved Havn, som fra tysk Side blev draget
ind i Arbejdet med at reparere og bygge Skibe for tysk Regning. Den staaende Tilladelse til at udføre Skibsreparationer for tysk Regning blev givet paa en Række
særlige Betingelser med Hensyn til Indsendelse af Oplysninger om anvendte Materialer,
udbetalte Lønninger, kalkulerede Priser og Avancer og fakturerede Regningsbeløb,
hvilke Betingelser blev fastlagt i et Cirkulære af 2. Marts 19422 ) fra Industriraadet.
Industriraadets Centralkontor kom herefter til at indtage en lignende Stilling som
Formidlings- og Kontrolinstans, som Industriraadet varetog med Hensyn til de øvrige
ekstraordinære Industrileverancer.:i)
5) I April 1942 blev Pris- og Avancekontrollen efter Aftale mellem UdenrigsJninisteriet og lndustriraadet gjort til Genstand for en betydelig Udvidelse og Skærpelse,
idet der udover Forelæggelse af en Forkalkulation ved Ordrens Anmeldelse blev fastsat
1) Se Afsnit A, S. 40-43.
2) Se Afsnit A, S. 52-65.
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Bestemmelser angaaende Indsendelse af en revisorattesteret Efterkalkulation af hver
enkelt Ordre efter Arbejdets Afslutning. Reglerne herom blev fastlagt i en skriftlig
Aftale af 27.Marts1942 1) mellem Udenrigsministeriet og Industriraadet, og Reglerne blev
overfor Industrien offentliggjort af Industriraadet ved et Cirkulære af 15. April 19422 ).
Det blev herefter muligt for Kommitterede at efterkontrollere, hvorvidt den ved Bedømmelsen af Forkalkulationen tilladte Avance var blevet overskredet, idet Beløb, som var
indtjent udover den ved Forkalkulationen fastsatte Fortjeneste, blev krævet indbetalt til
en særlig Reguleringsfond i Nationalbanken. Hidtil var Efterkalikulationer kun blevet indsendt stikprøvevis paa Kommitteredes Opfordring, der udsendtes gennem Industriraadet.
Forretningsgangen ved Behandlingen af Sager angaaende Godkendelse af Ordrer
paa ekstraordinære Industrileverancer blev herefter for Industriraadets Vedkommende
udvidet til ogsaa at omfatte Kontrol med Afslutningen af de enkelte Ordrer. Virksomhederne forpligtedes nemlig til at indsende en Anmeldelse til Industriraadet, naar
de enkelte Ordrer var færdigudførte og færdigfakturerede, hvilken Anmeldelse blev
videregivet til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Industriraadet paatog sig at sørge for, at Virksomhederne indenfor en vis begrænset Frist fra Anmelde!,.
sen af Ordrens Færdigfakturering indsendte en revisorattesteret Efterkalkulation, som
blev videregivet til Kommitterede. Kommitteredes Afgørelse af Spørgsmaalet om
Godkendelse af Efterkalkulation og Efterreguleringen af den opnaaede Avance blev
gennem Industriraadet sendt til Virksomhederne.
En fortløbende Kontrol med de enkelte Arbejders Færdiggørelse havde Industriraadet iøvrigt paa den Maade, at Virksomhederne, efterhaanden som Dellevering
skulde finde Sted, gennem Industriraadet maatte ansøge Direktoratet for Vareforsyning
om endelig Udfprselstilladelse i Henhold til det ved Ordrens Godkendelse opnaaede Tilsagn om Udførselstilladelse. Ansøgning om endelig Udførselstilladelse blev først indstillet til Ekspedition fra Direktoratet for Vareforsyning, efter at lndustriraadet havde
forvisset sig om, at de til Ordrens Gennemførelse fornødne Materialer virkelig var
ankommet, henholdsvis bestilt fra Tyskland, hvilket for Jern og Metal samt Gummis
Vedkommende skete i Samarbejde med Fælleskontoret for Jern og Metal.
6) Efter Udsendelsen af Industriraadets Cirkulære af 15. April 1942 havde man
fra Myndighedernes og Industriraadets Side skabt det Hovedgrundlag 3 ) for Kontrollen
med de ekstraordinære Industrileverancer, som var gældende indtil Besættelsens Ophør.
Det stod herefter kun tilbage at uddybe og supplere de fastsatte Regler, efterhaanden
som der gennem Praksis dukkede Tvivlsspørgsmaal op, som endnu ikke var blevet
fuldt afklarede ved de Regler, der var 'givet til og med den 15. April 1942. I et
Cirkulære af 26. August 19424 ) fra Industriraadet blev der givet Virksomhederne en
mere dybtgaaende Orientering med Hensyn til Reglerne for Pris- og Avancekontrollen
saavel ved For- som ved Efterkalkulationen. Endvidere blev der ved Cirkulære af 28.
Januar 19496 ) og 14. April 19496) givet nærmere Bestemmelser med Hensyn til henholdsvis Prisansættelsen for Materialer, der anvendtes ved ekstraordinære Industrileverancer, og Indkalkulering af Udgifter til den særlige Bevogtningstjeneste samt
Efterkalkulationer fra Underleverandører. Endelig blev der ved Cirkulære af 26.
Oktober 19491 ) givet faste Regler for de Afskrivningssatser, der maatte anvendes ved
For- og Ef~rkalkulationer af ekstraordinære Industrileverancer, ligesom der ved et
Cirkulære af 29. December 19448) blev givet Bestemmelser om Adgang til at foretage
skattefrie Henlæggelser til Imødegaaelse af Krav om Tilbagebetaling af for meget
indvunden Fortjeneste ved ekstraordinære Industrileverancer. Fra Tid til anden blev
der desuden givet skærpende Bestemmelser vedrørende Anvendelsen af Materialer til
1) Se Afsnit
2) Se Afsnit
3) Se Afsnit
4) Se Afsnit
5) Se Afsint
0) Se Afsnit
7) Se Afsnit
8) Se Afsnit
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A,
A,
A,
A,
A,
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ekstraordinære Industrileverancer, hvorom særlig henvises til Afsnit 3 i Industriraadets
Cirkulære af 14. April 19491 ), hvortil kom lejlighedsvise Cirkulærer fra Fælleskontoret
for Jern og Meta! og Centralkontoret i Skibs- og Baadebygningssager.

B. TYSK KRITIK AF DEN DANSKE KONTROL OG FORRETNINGSGANG
Den gradvise Udbygning og 'Skærpelse af Materiale- og Priskontrollen med de
ekstraordinære Industrileverancer, som fandt Sted gennem Forhandlinger mellem Myndighederne og Industriraadet, maatte nødvendigvis støde paa Modstand fra tysk Side,
særlig fra "Riistungsstab". Mens de heraf flydende principielle Vanskeligheder og
Problemer, som var Genstand for hyppige Forhandlinger mellem vedkommende tyske
Instanser og Udenrigsministeriet, er omtalt ovenfor i Afsnit L, skal her kun omtales
et Par af de Vanskeligheder, som opstod særlig for Industriraadet i Forbindelse med
,,Riistungsstab"s Modstand mod det danske Kontrolapparat.
1) Det blev fra dansk Side saavel i de offentliggjorte Regler som i den daglige
Praksis ofte slaaet fast, at Virksomhederne ikke maatte paabegynde et Arbejde for tysk
Regning, /pr der vwr givet Tilladelse fra de danske Myndigheder i Form af Finansierings- og Pristilladelse fra Udenrigsministeriets Komitterede i Industrisager og
Tilsagn om Udførselstilladelse fra Direktoratet for Varefol"Syning. Fra "Riistungsstab"s
Side hævdede man herovenfor, at denne Regel medførte en unødvendig Forsinkelse af
Ordrernes Gennemførelse, og "Riistungsstab" gjorde gældende, at i det Øjeblik en fra
tysk Side placeret Ordre var blevet forsynet med et Lisf!enwmmer fra "Riistungsstab",
var dette Listenummer at betragte som en endelig Godkendelse af Ordren paa en
saadan Maade, at den danske Virksomhed straks kunde paabegynde Arbejdet. Foruden
at fastholde det principielle Standpunkt, at Spørgsmaalet om Godkendelse af en Ordre
paa ekstraordinære Industrileverancer, hvis Gennemførelse kun var mulig i Kraft af
den danske Stats Garanti overfor Nationalbanken, maatte være et internt dansk Anliggende, kunde Industriraadet heroverfor i Forening med Myndighederne Gang paa
Gang gøre "Riistungsstab" opmærksom paa, at den Omstændighed, at en Ordre var
forsynet med Listenummer, paa ingen Maade afgav nogen Garanti for, at man fra tysk
Side ogsaa virkelig havde sørget for fuld Dækning af Materialeforbruget, saaledes at
Ordren kunde gennemføres, uden at der blev lagt Beslag paa danske Materialebeholdninger. Det viste sig nemlig ofte, at der til lndustriraadet blev anmeldt Ordrer, som nok
var forsynet med Listenummer fra "Riistungsstab", men som desuagtet ikke kunde
forelægges de danske Myndigheder til Godkendelse, fordi "Riistungsstab" og den
tyske Ordregiver endnu ikke havde fremskaffet de fornødne Anvisninger til Dækning af
Materialeforbruget.
Det lykkedes indtil Besættelsens Ophør at fastholde den principielle danske Linie,
hvorefter ingen Virksomhed kunde faa Tilladelse til at paabegynde Arbejdet, før alle
Bevisligheder med Hensyn til Dækning af Materialeforbruget fra tysk Side var bragt i
Orden. Men for at fastholde denne Linie trods de stadigt hyppigere Henvendelser fra
"Riistungsstab" om en hurtigere og lempeligere Ekspedition maatte Industriraadet og
Myndighederne dog gøre visse Indrømmelser med Hensyn til Forretningsgangen. I
December 1942 gennemførte Industriraadet saaledes efter Henstilling fra Udenrigsministeriet en Forretningsgang med ensartede Awmeldelsesblanketter, som skulde indsendes til Industriraadet, saa snart Virksomhederne fra "Riistungsstab" havde modtaget
Meddelelse om Ordrernes Listenummer. Det herom til Virksomhederne udsendte Cirkulære af 21. December 1942 er gengivet i Bilag A. Samtidig indførte Industriraadet
den Praksis, at man paa Grundlag af "Riistungsstab"s Ordrelister, der tilstilledes
Industriraadet med gennemsnitlig 10-14 Dages Mellemrum, udskrev An?Jtodninger til
de danske Ordretagere om at foretaue An?Jteldelse af Ordrerne til Industriraadet i
Overensstemmelse med de gældende Regler. Endelig blev der efter Udstedelsen af
von Hanneken's Forordning af 4. September 1943 om Leverancer til den tyske Værnel ) Se Afsnit A, S. 96-97,

INDUSTRIRAADET OG KONTROLLEN MED V ÆRNEMAGTSLEVERANCER

1177

magt1 ) mellem Udenrigsministeriet og "Riistungsstab" truffet en Aftale om, at
"Riistungsstab" senest 10 Dage efter Udsendelsen af en Ordreliste skulde have tilstillet
Oplysninger om, i hvilket Omfang de paa Ordrelisten anførte Ordrer var blevet
anmeldt og godkendt, hvorved Myndighederne fik Mulighed for overfor "Riistungsstab"
at paapege Aarsagerne til, at visse Ordrer ikke var naaet frem til Godkendelse indenfor
10-Dages-Fristen. De paagældende 10-Dages-Lister blev udarbejdet af Industriraadet
og Direktoratet for Vareforsyning i Forening, hvorefter de videresendtes til "Riistungsstab" gennem Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager.
2) En anden ofte tilbagevendende Vanskelighed var "Riistungsstab"s Modstand mod
den Skærpelse af Kravene om Materialekompensationen, som Direktoratet for Vareforsyning i Samarbejde med Industriraadet og Fælleskontoret for Jern og Metal var
nødsaget til at gennemføre, efterhaanden som den hjemlige Forsyningssituation undergik en Forværring. ,,Riistungsstab"s Synspunkt var her til Stadighed, at blot der var
Dækning paa Papiret i Form af tyske Materialeleverings-Tilsagn (,,Gutschriften"),
burde Industrien lægge ud af sine egne Beholdninger til Arbejdernes Paabegyndelse mod
senere Kompensation (,,Nachschub") fra Tyskland. Erfaringerne viste imidlertid, at
,,Riistungsstab"s Bestræbelser for at fremskynde Kompensationen fra Tyskland svækkedes betydeligt, naar Ordrerne var færdigudførte og afleverede, hvorfor man fra dansk
Side paa en lang Række Omraader stillede Krav om Forudlevering af Materialerne,
idet man nægtede Udførselstilladelse, indtil vedkommende Materialer var ankommet fra
Tyskland. Dette Standpunkt gennemførtes trods tyske Protester med meget faa Undtagelser lige til Besættelsens Ophør.
Kravet om Forudlevering løstes naturligvis af sig selv ved den ikke ringe Del af
Ordrerne, særlig indenfor Maskinindustrien og Konfektionsindustrien, som bestod i
Forarbejdning af Halvfabrikata, der fremsendtes af den tyske Ordregiver. Men iøvrigt
krævede Direktoratet for Vareforsyning med Industriraadet og Fælleskontoret for Jern
og Metal s_om Kontrolinstans forskudsvis Levering af alle Arter af Metaller, legeret
og rustfrit Staal, i visse Tilfælde Staalplader, samt af Halvfabrikata saasom Kuglelejer
og Spm ag alle Dele af Gu.111,111,i, hvorimod man for Raajern og almindelig ulegeret Jern
maatte nøjes med efterfølgende Kompensation, dog undtaget Materialer til Skibsbygning. For Træ støttede man sig dels til den "Vandrekort-Ordning"2 ), der indførtes
ved Levering af Træ til Besættelsesmagten i Danmark, dels til Særaftaler om Forudlevering af Træ fra Tyskland, som henlagdes paa Beredskabslager. Læder til Fodtpj
blev i visse Tilfælde forudleveret fra Tyskland, i andre Tilfælde stilledes dansk Læder
til Raadighed mod Garvestoffer fra Tyskland til almindeligt dansk Forbrug.
De energiske danske Krav om Forudlevering af Materialer førte iøvrigt til, at
"Riistungsstab" paa visse Omraader saa sig nødsaget til at medvirke til Oprettelse af
Beredskabslagre af tyske Materialer hos danske Importører, som de danske Ordretagere
kunde trække paa til Gennemførelsen af Ordrerne. Beredskabslagre oprettedes saaledes
for forskellige Metaller, Skibsbygningsmaterialer, Installationsmateriel og Træ, hvad
der naturligvis var en forsyningsmæssig Gevinst set fra et dansk Synspunkt.
3) Den gradvise Skærpelse af Pris- og Avancekontrollen mødte ligesom Materialekontrollen Modstand fra tysk Side, idet "Riistungsstab" gjorde gældende, at Avancebegrænsningen hæmmede den "Lieferfreude", som man fra tysk Side var interesseret i
at opretholde indenfor Industrien. Industriraadet saa det her som sin Opgave at
opretholde en saadan Solidaritet indenfor Industriens Rækker overfor de i Virkeligheden paa frivillig Basis mellem Udenrigsministeriet og Industriraadet aftalte Priskontrol-Bestemmelser, at man kunde afstive de enkelte Branchers og Virksomheders
Holdning overfor de Forsøg, som "Riistungsstab" foretog paa at skabe Utilfredshed
med den danske Pris- og Avancekontrol.
Industriraadets Opgave i denne Henseende kan karakteriseres ved følgende Uddrag
af et af lndustriraadet den 22. September 1945 udarbejdet MemorandU?n vedrørende
i) Se Afsnit A, S. 10.7-08 og S. 111 (lndu•triraadets Cirkulære af 214. September 1943).
2) Se Afsnit L, S. 1097-1102.
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Industriens Stilling til de Lovforslag om Tilbagebetaling og Avanceberegning vedrørende Leverancer og Arbejder for tysk Regning, som paa daværende Tidspunkt var
til Behandling i Rigsdagen:
,,Paa Industriraadets Initiativ gik man da den Vej, at Reglerne for Prisog Avancekontrollen med ekstraordinære Industrileverancer for tysk Regning
blev fastlagt ved Aftaler mellem Udenrigsministeriet og Industriraadet, idet
Raadet i Kraft af sin Autoritet som industriel Hovedorganisation herved,
dels overfor de enkelte Brancher og Virksomheder, dels overfor de tyske
Myndigheder lagde Ryg til Ordningens Gennemførelse. Ved de talrige
Forsøg, der i Tidens Løb blev gjort fra tysk Side paa at faa ophævet eller
indskrænket Priskontrollen med Industrileverancerne, viste denne Ordning
sin Styrke, idet Myndighederne kunde henvise til, at det var en Ordning,
som Industrien i egen Interesse frivilligt havde underkastet sig, og af
samme Aarsag maatte ogsaa de tyske Forsøg paa ved Hjælp af de ganske
faa Virksomheden, som ikke vilde følge de af Industriraadet trufne Aftaler
og givne Paroler, at drive en Kile ind mellem Industrien og de danske
Regeringsmyndigheder komme til kort overfor den Solidaritet, der i denne
Henseende var skabt mellem Industriraadet og Udenrigsministeriet."

C. FORRETNINGSGANGEN I INDUSTRIRAADET 1 )
Til Belysning af Forretningsgangen for Sager angaaende Godkendelse af Ordrer
paa ekstraordinære Industrileverancer skal her gives en kort Redegørelse, der er
baseret paa Forholdene i Tiden mellem 15. April 1942 og Besættelsens Ophør. De
vigtigste anvendte Anmeldelses- og Godkendelsesformularer er gengivet i Bilagene.
1) Spørgsmaalet om Ordreplacering og Tilbudsafgivelse foregik ved direkte Forhandling mellem den tyske Ordregiver assisteret af "Riistungsstab" (Firma, Selskab
eller offentlig Myndighed i Tyskland) paa den ene Side og den danske Ordrermodtager
paa den anden Side. Den tyske Ordregiver var forpligtet til at fremsende sin Ordre
med dertil hørende Materialeanvisninger gennem "Riistungsstab". Var Ordren af
militær Betydning, forsynedes den af "Riistungsstab" med "A-Liste-Nr.", var den af
civil Betydning med "C-Liste-Nr." Eksemplarer af "Riistungsstab"s A- og C-Lister
stilledes med 10-14 Dages Mellemrum til Raadighed for lndustriraadet, ligesom Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager og Direktoratet for Vareforsyning modtog Eksemplarer af Listerne. Naar Forhandlingerne om Ordreplacering var afslutttet,
fik den danske Ordretager Meddelelse om Listenummeret fra "Riistungsstab" tillige med
Materialeanvisningerne.
2) Den danske Ondretager skulde herefter foretage Anmeldelse af den modtagne
Ordre til Industriraadet paa den i Bilag A omtalte Anmeldelsesblanket i tre Eksemplarer. Anmeldelsen skulde være bilagt, ligeledes i 3 Eksemplarer, MaterialedækningsBeviser og Forkalkulation.
Var Blanketten fuldstændigt udfyldt samt Materialedæknings-Beviser og detailleret Forkalkulation i Orden, videresendte Industriraadet med sin Paategning et Eksemplar bilagt Forkalkulation til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, der
forestod Betalings- og Priskontrollen, og et Eksemplar bilagt MaterialedækningsBeviser til Direktoratet for Van-eforsyning, der tog Stilling til SpØrgsmaalet om Udstedelse af Tilsagn om Udførselstilladelse. Var der Fejl, Mangler eller Undladelser i
Ordretagerens Anmeldelse, blev denne af Industriraadet returneret til Ordretageren med
Anmodning om Korrigering af Manglerne. Inden Anmeldelsesblankettens Videresendelse
til nævnte to Instanser foretog Industriraadet en Afstemning med de fra "Riistungsstab"
modtagne A- og C-Lister.
3) Fandt Kommitterede eller Direktoratet for Vareforsyning Tvivlsspørgsmaal eller
1) Den af Industrirandet fulgte Fremgangsmande ved Behandlingen nf snndnnne Sager blev ogsna
anvendt af >Grosserer-Societetets Komlt:e's og Provlnshandelskammerets Ekspeditionskontor vedrprende
Leverancer til tyske Aftagerec. Til dette Kontor henvendte sig hovedsagelig Leverandprer, der var Medlemmer nf eller paa anden Maade f plte sig knyttet til ovennævnte Organisationer.
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Forhold, der burde rettes, gik Meddelelse herom til Industriraadet. Raadet optog herefter enten skriftlig eller mundtlig Forhandling om SJ>Ørgsmaalene med den danske
Ordretager. Det samme skete som Hovedregel, naar der opstod Uenighed mellem Ordretageren og Kommitterede, henholdsvis Direktoratet for Vareforsyning om Sagens Behandling og vedkommende Myndigheds Afgørelse i Pris- og Materialespørgsmaalene.
Raadets Intervention skete da efter Anmodning snart fra den danske Ordretager, snart
fra Kommitterede eller Direktoratet for Vareforsyning.
4) Blev Ordren godkendt af Kommitterede, blev dennes Godkendelse givet i Form
af en Fi,w,nsierings- og Pristilladelse, der med uændret eller nedsat Pris og Angivelse
af den tilladte Avanceprocent samt af Betalingsbetingelserne blev tilstillet Industriraadet. Meddelelse om Finansierings- og Prisgodkendelse paa Betingelse af, at der
opnaaedes Tilsagn om Udførselstilladelse fra Direktoratet for Vareforsyning, blev
herefter tilstillet Ordretageren fra Industriraadet i Form af den i Bilag B gengivne
Formular.
Skønnede Kommitterede ikke indenfor en rimelig Tid at kunne tage Stilling til den
forkalkulerede Pris, blev Finansieringstilladelse, hvis Ordren iøvrigt kunde godkendes,
givet gennem Industriraadet med Forbehold af senere Prisgodkendelse. Afslag meddeltes i særskilte Skrivelser med Angivelse af Motiveringen.
Genparter af Kommitteredes Afgørelser tilstilledes Natio,w,lbanken og Direktoratet
for Vareforsyning. Førstnævnte Institution foretog i Samraad med Kommitterede
Kontrol med Overholdelsen af de af Kommitterede godkendte Betalingsbetingelser.
5) Efter at Kommitterede havde taget Stilling til Finansiering samt Pris og
Avance, tog Direktoratet for Vareforsyning den fra Industriraadet modtagne An-.
meldelse op til Behandling paa Grundlag af de foreliggende Oplysninger om Dækningen
af Materialeforbruget. Kunde Ordren godkendes, fremsendte Direktoratet for Vareforsyning til Industriraadet et til den danske Ordretager stilet Tilsagn om Udfprselstilladelse efter den i Bilag C-D gengivne Formular for henholdsvis Forarbejdsningsordrer og Ordrer, hvortil Ordretageren selv skulde indkøbe Materialerne i Tyskland.
I Tilsagnet anførtes de detaillerede Betingelser med Hensyn til forskudsvis eller efterfølgende Kompensation fra Tyskland af Materialeforbruget. Tilsagnet videresendtes
til Ordretageren fra Industriraadet, ifølge den i Bilag E-F gengivne Formular. Eventuelle Afslag fra Direktoratet for Vareforsyning fremsendtes via Industriraadet tillige
med Motivering i særskilte Skrivelser.
Genpart af Direktoratets Tilsagn om Udførselstillade)se tilstilledes Kommitterede
og Danmarks Nationalbank. Angik Ordren jern- og metalindustrielle Leverancer, gik
der desuden Genpart til Fælleskontoret for Jern og Metal, der overvaagede Materialernes rettidige Bestilling og deres Hjemførsel fra Tyskland. Kontrollen med Ankomsten
af andre Materialer, der krævedes leveret fra Tyskland, og af "Forarbejdnings-Materialer" varetoges af Industriraadet.
6) Efterhaanden som Arbejdet paa Udførelsen af en ekstraordinær Industriordre
skred frem, søgte Virksomheden gennem Industriraadet om endelig Udfprselstilladelse
for de stedfindende Delleveringer i Henhold til det af Direktoratet for Vareforsyning
givne Tilsagn om Udførselstilladelse. Ansøgningerne om endelig Udførselstilladelse indsendtes til Industriraadet, som foretog en Undersøgelse af, hvorvidt de af Direktoratet
for Vareforsyning stillede Betingelser med Hensyn til Materialernes Fremskaffelse
var opfyldte, ligesom man undersøgte, om Beløbet paa Virksomhedens Ansøgning faldt
indenfor den af Kommitterede godkendte Pris. Var disse Forhold i Orden, blev Ansøgningen videresendt til Direktoratet for Vareforsyning med Industriraadets Indstilling om Ekspedition, der skete gennem Udstedelse af endelig Udførselstilladelse. Var
Betingelserne ikke opfyldte, blev Ansøgningen enten returneret til Virksomheden eller
tilbageholdt af Industriraadet, indtil Virksomheden havde bragt Forholdene i Orden.
En Meddelelse om de stedfundne "Træk" paa de givne Tilsagn om Udførselstilladelse
blev af Industriraadet tilstillet Kommitterede til Brug for dennes Betalingskontrol,
der udøvedes i Samarbejde med Danmarks Nationalbank.
7) Naar en Ordre var afsluttet, modtog Industriraadet en Færdigfakturerings-
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Meddelelse fra den danske Ordretager, hvilken Meddelelse med Angivelse af det endeligt
fakturerede Beløb videresendtes til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
En Kontrol med, at Færdigfakturerings-Meddelelsen rettidig indsendtes, kunde Industriraadet føre ved Hjælp af de under Punkt 6 nævnte Ansøgninger om endelig U dførselstilladelse, saaledes at Industriraadet kunde rykke de danske Ordretagere, naar de ikke
paa eget Initiativ indsendte Færdigfakturerings-Meddelelser.
8) Senest 2 Maaneder efter Færdigfakturerings-Meddelelsen skulde den danske
Ordretager til Industriraadet indsende revisorattesteret Efterkalkulation i 2 Eksemplarer, hvoraf 1 Eksemplar blev videregivet til Kommitterede. Konimitteredes Afg(irelse
i Spørgsmaalet om Godkendelse af den efterkalkulerede Pris og endelig Efterregulering af den opnaaede Avance med eventuel Angivelse af den Merfortjeneste, som
skulde indbetales til Reguleringsfonden i Danmarks Nationalbank, blev i individuel
Form meddelt Virksomheden gennem Industriraadet. Blev der fra Ordretagerens Side
rejst Indvendinger mod den af Kommitterede trufne Afgørelse, blev Spørgsmaalet
drøftet mellem Ordretageren og Kommitterede som Hovedregel ved Industriraadets
Formidling. Blev der ikke rettidigt indsendt Efterkalkulation, fik vedkommende Virksomhed tilsendt en Rykkerskrivelse fra Industriraadet.
Mens ovennævnte 8 Punkter refererer Forretningsgangen med Hensyn til Behandlingen af hver enkelt Ordre, varetog Industriraadet desuden en Række løbende Opgaver
i Forbindelse med den regelmæssige Kontrol med de ekstraordinære Industrileverancer
i Almindelighed. a) Efter Modtagelse af "Riistungsstab"s A- og C-Lister foretog
Industriraadet periodisk en Gennemgang af disse med Henblik paa Konstatering af,
om der forekom Ordrer, som ikke var anmeldt af vedkommende danske Ordretager.
Var dette Tilfældet, fik vedkommende Ordretager tilsendt en Rykkerskrivelse fra
Industriraadet. Denne Gennemgang af Ordrelisterne dannede ligeledes Grundlag for
10-Dages Oversigterne1 ), der videresendtes til Udenrigsministeriets Kontor for
særlige Handelssager, som forelagde dem for "Riistungsstab". b) I Overensstemmelse
med Priskontrolreglerne skulde Virksomhederne hvert Aar til Kommitterede indsende
Omkostningsberegninger2) til Brug ved Fastsættelsen ~ de Satser for Omkostningstillægene, der kunde tillades anvendt i de individuelle Kalkulationer. Ogsaa disse
Omkostningsberegninger fremskaffedes gennem Industriraadet. c) Mens Kontrollen
med Overholdelsen af "Lpnklaus1Llen" 3 ), som gik ud paa at hindre, at der ved Udførelsen af Industriarbejder for tysk Regning blev betalt højere Lønninger end gældende
ved andet Arbejde, blev varetaget af Dansk Arbejdsgiverforening, forsaavidt angaar
dennes Medlemmer, der i Kraft af deres Medlemsskab var forpligtet til regelmæssigt
at indsende Lønningslister til Arbejdsgiverforeningen, indkaldte Industriraadet hver
Maaned Lpnningslister fra de Virksomheder, der ikke stod som Medlemmer af Dansk
Arbejdsgiverforening. De af Industriraadet indkaldte Lønningslister blev videregivet
til Arbejdsgiverforeningen, som via Industriraadet foretog Indberetning til Kommitterede, naar der forelaa Overskridelse af Klausulen. d) Hvert Kvartal udsendte Industriraadet efter Kommitteredes Henstilling saåkaldte "Standpunktskort"4 ) til de Virksomheder, der havde Ordrer løbende, idet Virksomhederne skulde tilbagesende Kortene
i udfyldt Stand til Industriraadet med Angivelse af Omfanget af det hidtil udførte Arbejde og de stedfundne Betalinger for hver enkelt Ordre.
I Industriraadets Centralkontor for Skibs- og Baadebygningssager fulgte man en
lignende Forretningsgang som i Industriraadet, dog med de Afvigelser der fulgte af
det særlige System med "staaende" Tilladelser6). Centralkontoret førte Kontrol
med Indsendelsen af Materialeforbrugs-Meldinger, Anmeldelser af Regningsbeløb,
Indsendelse af Kalkulationer og Omkostningsberegninger, Lønningslister og Opgørelser over Arbejdets Omfang, og Kontoret havde i disse Henseender fast Forbin1) Se
2) Se
S) Se
4) Se
5) Se

f or11n S. 1177.
Afsnit L, S. 1060-64.
Afsnit A, S. 62. (Cirkulæret llf 15.-4.-1942) og Afsnit L, S. 1040.
Afsnit L. S. 1042.
foran S. 111/4.
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delse med Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, Handelsministeriets
Skibstilsyn, Direktoratet for Vareforsyning og Fælleskontoret for Jern og Metal, ligesom Kontoret paatog sig de løbende Opgaver med Instruktion af de Virksomheder,
som havde "staaende" Tilladelse til at reparere Skibe for tysk Regning. Sager angaaende Nybygning af Skibe og Baade behandledes individuelt efter Listenummer-Systemet svarende til Industriraadets Behandling af Sager angaaende ekstraordinære Industrileverancer.

D. ARTEN OG OMFANGET AF DE EKSTRAORDINÆRE INDUSTRILEVERANCER
Vedrørende de ekstraordinære Industrileverancers Art og Omfang og den til disse
Arbejder knyttede Beskæftigelse henvises til nedenstaaende Uddrag af en af Indus flri,,.aadets Formand ved et Mpde i Indust-riraadet den 16. Maj 1945 afgiven Re-retning.
Den fulde Ordlyd af Beretningen findes gengivet i "Tidsskrift for Industri" Nr. 7 for
den 20. Maj 1945.
"Det har særlig været gennem den saakaldte ekstraordinære Industrieksport til
Firmaer og Institutioner i Tyskland, at Industriens Beskæftigelse og Produktion er
blevet paavii-ket af Besættelsen. Allerede i Sommeren 1940 blev der her i Byen oprettet
en tysk Institution, der oprindeligt fungerede under Navn af "Wehrwirtschaftstab",
men som senere omdøbtes til "Riistungsstab", og som har haft til Opgave at placere
Ordrer paa Arbejder og Leverancer for den tyske Industri. Det har her fortrinsvis drejet
sig om saakaldte "Verlagerungsauftriige", idet man fra tysk Side, ligesom man gjorde
det under Besættelsen af andre europæiske Lande, søgte at faa flyttet en Del af den
tyske Industriproduktion af militær og civil Betydning over paa danske Industrivirksomheder. Ordrerne kom herved delvis til at bestaa i Forarbejdning af Halvfabrikata,
som blev sendt herop til Forarbejdning for tyske Fabriker, eller Ordrer paa Produktionsmidler eller Forbrugsvarer af civil Karakter, som man grundet paa Arbejdermangel
i Tyskland ikke kunde overkomme at producere hjemme, og som man derfor lod udføre
her i Landet.
I de 5 Besættelsesaar har den danske Industri paa denne Maade udført ekstraordinære Industriordrer til et samlet Beløb af rundt regnet 1 Milliard Kr., svarende
til gennemsnitlig 200 Mill. Kr. 1om Aaret. For at give et Indtryk af, hvad dette Tal
i Realiteten betyder, kan jeg anføre, at Danmarks samlede Industrieksport i Aarene
før Krigen udgjorde ca. 400 Mill. Kr. om Aaret. Tager man Hensyn til den under
Krigen stedfundne Prisstigning, kan man vel groft regne med, at de ekstraordinære
Industrileverancer for tysk Regning paa gennemsnitlig 200 Mill. Kr. aarlig i Besættelsesaarene har svaret til mellem ¾. og ½ af vor normale Eksport af Industrivarer.
Idet jeg gerne vil understrege, at Tallene er foreløbige, da en endelig Opgørelse
først vil kunne fremkomme paa et senere Tidspunkt, skal jeg give nogle faa Tal til
Belysning af, hvorledes den ekstraordinære Industrieksport fordeler sig paa de forskellige Grene af Industrien. Fra tysk Side var man særlig interesseret i at placere
Ordrer hos den danske Jernindustri, særlig Maskin- og Skibsbygningsindustrien, og
man kan her regne, at der i de forløbne 5 Besættelsesaar af det samlede Beløb af
udførte ekstraordinære Industriordrer paa ca. 1 Milliard Kr. er udført Arbejder til et Beløb til ca. 835 Mill. Kr. Heraf falder ca. 485 Mill. Kr. paa Jernstøberier og Maskinfabriker,
Automobil- og Karosserifabriker samt den elektromekaniske Industri, hvor Leverancerne
har bestaaet i Maskiner af forskellig Art, Apparatur, Jernbanevogne og andre Transportmidler, Radiomateriel og Installationsartikler. Paa Skibsarbejdernes Omraade er der
i de 5 Besættelsesaar udført for ca. 350 Mill. Kr., hvoraf ca. 250 Mill Kr. falder
paa Reparationer paa den tyske Handelsmarines og Krigsmarines Skibe og Baade,
mens ca. 100 Mill. Kr. falder paa egentlige Nybygningsarbejder. Af de samlede udførte
Skibsarbejder til et Beløb af ca. 350 Mill. Kr. falder dog godt ¾. paa Baadeværfterne
og Maskinfabriker beliggende ved Havn, som har udført Nybygninger af Motorfartøjer og Reparationsarbejder paa Skibe under Krigen. Paa de egentlige Jernskibsværfter, som har udført de ¾ af Skibsarbejdet, har Beskæftigelsen under Krigen gennemsnitlig ligget ca. 15 pCt. under Førkrigsniveauet. Resten af det samlede Beløb af ud-
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førte ekstraordinære Industriordrer paa 1 Milliard Kr., nemlig 165 Mill. Kr., falder
paa andre Industrier. De 165 Mill. Kr. fordeler sig her med rundt regnet 80 Mill. Kr.
paa Træindustrien, fortrinsvis Leverancer af Seriemøbler, Barakker og Træfodtøj,
endvidere ca. 50 Mill. Kr. paa Konfektionsindustrien, der har konfektioneret Uniformer
og civil Beklædning for tysk Regning, ca. 25 Mill. Kr. paa Læder- og Skotøjsindustrien,
hvis Leverancer var Led i særlige Aftaler angaaende Tilførsel af Garvestoffer fra Tyskland, og endelig ca 10 Mill. Kr. paa andre Industrier1 ).
Omfanget af de ekstraordinære Industriarbejder for tysk Regning kulminerede i
1943, da der ifølge en af Industriraadet foretagen særlig Undersøgelse direkte og
indirekte beskæftigedes ca. 25.000 Industriarbejdere ved de paagældende Leverancer,
svarende til knap 15 pCt. af det samlede Antal Arbejdere i hele Industrien. Utvivlsomt har den Mentalitetsforandring, der kom i Tiden efter den 29. August 1943, haft
sin Andel i Tilbagegangen i disse Leverancer, og det er lykkedes flere og flere Virksomheder at afvikle deres Leveringsforpligtelser, ligesom Ordretilgangen fra Tyskland
som Følge af Materialemangel og andre Forhold gik stærkt tilbage i Løbet af 1944
og første Kvartal af 1945. Mens saaledes Ordretilgangen af ekstraordinære Industrileverancer i første Halvaar af 1943 eksklusive Ordrer til Værftsindustrien udgjorde
ca. 22 Mill. Kr. pr. Maaned, var den i sidste Halvaar af 1944 faldet til ca. 10 Mill. Kr.
pr. Maaned. I de første 4 Maaneder af indeværende Aar har Ordretilgangen været nede
paa et Minimum."
Til Supplering af de i foranstaaende Beretning givne Oplysninger tjener nedenstaaende Oversigt over den til de ekstraordinære Industrileverancer pr. 1. Oktober 1943
knyttede Beskæftigelse i Antal Arbejdere. Oversigten hidrører fra et af Industriraadets
Sekretariat i December 1943 udarbejdet fortroligt Memorandum vedrørende Omfanget
af den til de ekstraordinære Industrileverancer knyttede Beskæftigelse, og Tallene er
tilvejebragt gennem en af Industriraadet foretagen Enquete.
Brancher:

. Antal Arbejdere direkte
og Indirekte beskæftigede ved ekstraordinære
Indmtrllevernncer pr. 1.
Oktober 1948.

I pCt, af gennemsnitligt Antal beskæftigede
Arbejdere ved hele Produktionen I 1942.

Jern- og Metalindustrien, inkl. Skibsværfter og Baadeværfter ..... . ... .
Konfektionsindustrien ...... . . . .. . .. .
Skotøjsindustrien ............... . .. .
Træindustrien .................. .. . .
Andre Industrier . . ...... . ......... .

16.950
3.850
900
1.600
250

26,0
19,0
17,6
14,0
0,1

Hele Industrien . ....... .. ... . ... . . .

23.550

12,6

Tallene maa dog af forskellige Grunde antages at ligge i Underkanten af de virkelige Beskæftigelsestal, blandt andet fordi det har været vanskeligt at vurdere Omfanget
af den indirekte Beskæftigelse hos Underleverandører. De i Industriraadets Formands
foranstaaende Beretning anførte ca. 25.000 Arbejdere svarende til 15 pCt. af Industriens
samlede Arbejdertal er derfor fremkommet ved en skønsmæssig Forhøjelse af Tallene
i ovennævnte Oversigt.

E. DEN ØKONOMISK-POLITISKE BAGGRUND FOR INDUSTRIENS DELTAGELSE
I DEN EKSTRAORDINÆRE INDUSTRIEKSPORT TIL TYSKLAND OG FOR
INDUSTRIRAADETS MEDVIRKEN VED DEN DANSKE KONTROL
I den af Industriraadets Formand paa Mødet i Industriraadet den 16. Maj 1945
afgivne Redegørelse forekommer omstaaende Afsnit vedrørende de Motiver, der laa bag
Industriraadets Holdning overfor de ekstraordinære Industrileverancer i Besættelses1) I Tallene er medregnet vl88e ekstraordinære Industri-Kontingenter, som faldt udenfor A- og CLlste-Systemet, nemlig civilt Fodtøj og Mælketrnnsportspande. Der er derfor Ikke fuld Overensstemmelse med
Tallene I Afsnit L, $, 1028-29, Til Gengæld er her Ikke medregnet Tallene for Automobilrepnrntloner.
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aarene. Ogsaa dette Afsnit af Redegørelsen er aftrykt i "Tidsskrift for Industri" Nr. 7
for den 20. Maj 1945.
"Straks fra det Øjeblik, hvor de ekstraordinære Industriordrer begyndte at strømme
md gennem "Wehrwirtschaftstab", søgte man fra Industriraadets Side Kontakt med
Myndighederne, særlig Udenrigsministeriet og Handelsministeriet, med Henblik paa
at faa gennemført en vis Begrænsning af de paagældende Leverancer og at faa etableret
nødvendige Kontrolforanstaltninger. Det drejede sig jo om Industrileverancer, som
skulde finansieres af Nationalbanken, fortrinsvis over den dansk-tyske Clearingkonto,
idet Tyskland paa dette Omraade lige saa lidt som med Hensyn til Landbrugseksporten
var i Stand til i tilsvarende Omfang at præstere Modydelser i Form af Vareleverancer.
Det stod derfor paa et tidligt Tidspunkt Myndighederne og Industriens Ledelse klart,
at det var nødvendigt at skabe Regler for Udførelsen af de paagældende Arbejder.
Fra de tyske Instansers Side, baade i Berlin og her i København, havde man ikke
nogen Forstaaelse af de Betænkeligheder, som man fra dansk Side nærede med Hensyn
til Gennemførelsen af de paagældende Leverancer, idet de tyske Forhandlere henviste
til, at de paagældende Ordrer maatte være en værdifuld Hjælp til Afhjælpning af den
Arbejdsløshed, som truede indenfor Industrien som Følge af Standsningen af vigtige
Raavaretilførsler og Ophøret af Størsteparten af vor sædvanlige Industrieksport. Efterhaanden som Tiden gik, blev det imidlertid mere og mere klart tilkendegivet fra tysk
Side, at de paagældende Leverancer var vigtige for Tyskland, saaledes at Hensynet
til at opretholde Beskæftigelsen her i Landet gradvis traadte i Baggrunden. Af større
Vægt var det unægteligt, at man fra tysk Side straks fra Begyndelsen ikke lagde
Skjul paa, at de danske Industrileverancer lige saa vel som vor Landbrugseksport var
en nødvendig Forudsætning for, at der fra Tyskland leveredes os livsnødvendige Raavarer og Brændsel.
Fra Industriens Side indtog man i nær Forstaaelse med Myndighederne overfor de
tyske Ønsker om Gennemførelse af ekstraordinære Industrileverancer det Standpunkt,
at Industrien, saadan som de magtpolitiske Forhold nu engang laa, maatte søge at
paatage sig de paagældende Ordrer i et vist Omfang for saa vidt muligt at beskæftige
vore Arbejdere her i Landet og opnaa de nødtørftigste Forsyninger af Raavarer til
vort eget Forbrug. Vi bør i denne Forbindelse ikke glemme, at der under Besættelsen
var Tider, hvor vi fra Dag til Dag var forberedt paa, at der fra tysk Side ligesom i
Holland og andre besatte Lande vilde blive tvangsudskrevet dansk Arbejdskraft til
Tyskland. Men Forudsætningen for, at man kunde holde Omfanget af de ekstraordinære Industrileverancer indenfor disse Rammer, maatte da efter Industriraadets
Opfattelse være, at der blev truffet Kontrolforanstaltninger i to vigtige Henseender:
1) For det første maatte det være et uafviseligt Krav fra dansk Side, at de til Leverancernes Gennemførelse medgaaende Materialer blev stillet særskilt til Raadighed
fra Tyskland udover de Materialer, som blev stipuleret i Handelsaftalerne til dansk
Forbrug. Kun herved kunde det undgaas, at de paagældende Leverancer medførte en
Svækkelse af den Raastofbasis, paa hvilken Industrien kunde opretholde Forsyningerne
til Hjemmemarkedet. 2) Og for det andet maatte man søge at skabe en Garanti for,
at de paagældende Leverancer ikke i Almmdelighed blev bedre betalt end dansk Produktion. Fra tysk Side spillede de prismæssige Hensyn nemlig ikke nogen Rolle, hvorimod man fra dansk Side paa et tidligt Tidspunkt blev klar over, at de paagældende
Leverancer, dersom man lod Prisfastsættelsen skøtte sig selv, vilde kunne øve et
voldsomt Pres paa vort Løn- og øvrige Omkostningsniveau, ligesom de vilde kunne
trænge Produktio,nen for Hjemmemarkedet i Baggrunden. Der laa en betydelig Fare
i, at Firmaer, der særlig udførte tyske Arbejder, for disse opnaaede højere Priser og
derved gennem højere Lønninger søgte at drage Arbejdskraft fra Virksomheder, der
var beskæftiget i den normale Produktion. Ogsaa i prismæssig Henseende faldt Industriens Synspunkter fuldt ud sammen med Myndighedernes Opfattelse, idet man maatte
have den største Interesse i at begrænse Statens Finansieringsbyrde paa Clearingkontoen.
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Industriraadets Deltagelse i hele denne omfattende Kontrol med de ekstraordinære
tyske Industrileverancer var navnlig til en Begyndelse en vanskelig Opgave. Størsteparten af de industrielle Virksomheder indsaa dog ret snart Nødvendigheden af, at
Industriraadet saa kraftigt som muligt gik ind for en omfattende Regulering og Kontrol. Industriraadets positive Stillingtagen paa dette Felt har ikke blot været dikteret
af Hensynet til at begrænse Statens Finansieringsbyrde og at stabilisere Prisniveauet
her i Landet i Almindelighed. Men det har ogsaa i allerhøjeste Grad været i Industriens
egen Interesse, at der paa dette Omraade blev truffet Foranstaltninger, som kunde
forhindre, at de ekstraordinære Industrileverancer kom til at medføre en kunstig Opskruning af Industriens Omkostningsniveau til Skade for vor Konkurrenceevne efter
Krigen."

I I. S A L G A F IND U S T RI VARER TIL D E N TY SKE VÆR N EM AGT MOD BETALING PAA "VÆRNEMAGTSKONTOEN"
Paa Foranledning af Udenrigsministeriet og Handelsministeriet udsendte Industriraadet til sine Medlemmer under den 14. Maj 19401 ) et Cirkulære, hvori man henledte
disses Opmærksomhed paa, at Salg til den tyske Værnemagt af Varer eller Genstande
af enhver Art i Almindelighed kun kunde finde Sted, naar der forud var truffet
Aftale herom mellem den danske og den tyske Regering, hvorfor Medlemmerne i hvert
enkelt Tilfælde, hvor de modtog Anmodning om Salg til Værnemagten, gennem Industriraadet skulde skaffe sig Sikkerhed for, om den paagældende Forretning faldt indenfor
de trufne Regeringsaftaler. Cirkulæret gav Anledning til, at Industriraadet i de følgende Maaneder modtog en Del Henvendelser fra Industrivirksomheder, som havde
faaet Ordrer paa Vareleverancer til den tyske Værnemagt, hvilke Henvendelser af
Industriraadet blev forelagt Udenrigsministeriet, forinden Svar blev afgivet til vedkommende Virksomhed. Nogen fast Ordning opnaaedes imidlertid ikke ved det paagældende Cirkulære, saa meget mere som dette ikke fastsatte nogen Straf for Salg
til Værnemagten uden forudgaaende Tilladelse, hvorfor det hurtigt viste sig nødvendigt
for Myndighederne at faa udformet faste Bestemmelser.

A.

SALG AF VARER INDEHOLDENDE JERN, METAL OG GUMMI,
DE SAAKALDTE B-LEVERANCER
Ved Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 19402 ) blev det i Bekendtgørelsesform slaaet fast, at der til Salg af Varer indeholdende Jern, Staal eller andre
Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautsjuk skulde indhentes forudgaaende Tilladelse fra Direktoratet for Van·eforsyning, og Anmodninger om Salgstilladelse skulde, for saa vidt angaar Industrivarer, indsendes gennem Industriraadefl).
Raadet kom herved til paa det paagældende Omraade at varetage samme formidlende
og kontrollerende Funktioner4), som det udøvede med Hensyn til Eksportleverancer af
Industrivarer indeholdende Jern, Staal, Metaller og Kautsjuk til Tyskland 5 ). Mens de
ekstraordinære Industrileverancer mod Betaling over dansk-tysk Clearingkonto blev
registreret paa "Riistungsstab"s A- eller C-Lister, blev Ordrer fra den tyske Værnemagt
mod Betaling paa "Værnemagtskontoen", naar de medførte Forbrug af Jern, Staal eller
Gummi, registreret paa en af "Riistungsstab" udarbejdet B-Liste, og de danske Ordretagere skulde saaledes ved Forelæggelsen af deres Ansøgninger om Leveringstilladelse
til lndustriraadet indsende Meddelelse om Ordrens B-Listenummer samt de til Dælrning
af Jern-, Metal- og Gummiforbruget hørende tyske Kompensations~Anvisninger, der
udstedtes af "Riistungsstab". Raadet forelagde Sagerne for Direktoratet for Varefor1) Se Afsnit A. S. 11.
2) Se Afsnit A, S. 20.
3) Anmodninger om So.lgstllladelse fra Handelsfirmaer indsendtes til og behandledes af >Gr068erer-

Socletetets Komite'• og Provlnahandelskammerets Kontor vedrprende Leverancer til tyBke Aftagere«.
4 ) Se Induatrlraadets Cirkulære af 6. November 1940, Afsnit A, S. 20.
5) Se foran S. 1172-73 og S. 1178-79.
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syning, hvis Godkendelser havde Form af Leveringstilladelser indeholdende Angivelse
af de Betingelser, der skulde opfyldes med Hensyn til forskudsvis eller efterfølgende
Kompensation af de medgaaende Kvanta Jern, Metal og Gllill1!111i1 ). Kontrollen med, at
Kompensationen blev gennemført, hvilede ligesom for A- og C-Liste-Leverancernes
Vedkommende paa Fælleskontoret for Jern og Metal, som foretog Kontrollen i Samarbejde med Industriraadet og Direktoratet for Vareforsyning.

B. SALG AF ANDRE VARER
Ved Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940 blev det slaaet
fast, at der ved Salg af alle Varer til en Værdi af Kr. 200,- og derover skulde indhentes
forudgaaende Leveringstilladelse, der blev udstedt af Udewrigsministeriets Kontor for
særlige H andelssaoer. Der blev ikke paa dette Omraade paalagt Industriraadet særlige
Opgaver med Hensyn til Sagernes Behandling og Kontrollens Gennemførelse, og
Hovedreglen var derfor i Praksis den, at Industrivirksomheder, som modtog Ordrer paa
Vareleverancer til den tyske Værnemagt, henvendte sig direkte hos Udenrigsministeriets
Kontor for særlige Handelssager2).
Kun i de Tilfælde, hvor Sagerne fremkaldte Spørgsmaal af principiel Interesse
for Industrien, blev disse drøftet mellem Udenrigsministeriets Kontor for særlige
Handelssager og Industriraadet, og det samme gjaldt i de Tilfælde, som særlig fremkom i den sidste Del af Besættelsesperioden, hvor Udenrigsministeriet anmodede om
Industriraadets Bistand ved Fordelingen af Rekvisitioner paa samlede Vareleverancer
til den tyske Værnemagt, eksempelvis Kunsthonning og Marmelade. Endelig bør det
nævnes, at Industriraadet deltog i Forhandlingerne angaaende Tilrettelæggelsen af den
af Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager administrerede Særordning
med Hensyn til Levering af Træ3) til Værnemagten, ligesom Raadet har deltaget i
de principielle Drøftelser om Særordningen for Salg af Malervwrer3 ), hvilken Særordning administreredes i Samarbejde mellem Brancheforeningen for Lak- og Farveindustri, Direktoratet for Vareforsyning og Udenrigsministeriets Kontor for særlige
Handelssager.
I Industriraadets Cirkulærer af 14. April 19434 ) og 24. September 19436 ) blev der
iøvrigt givet supplerende Meddelelser angaaende Varesalg til Værnemagten. Det drejede
sig dog her kun om en Uddybning af Reglerne i de handelsministerielle Bekendtgørelser.
Der foreligger ikke nogen Statistik til Belysning af Omfanget af de Leverancer
og Arbejder, som den tyske Besættelsesmagt rekvirerede hos Industrien. Det hedder
herom i den af Industriraadets Formand paa Mødet i Industriraadet den 16. Maj 1945
afgivne Beretning (,,Tidsskrift for Industri" Nr. 7 for den 20. Maj 1945), ,,at Industriens
Deltagelse i Leverancer og Arbejder for Værnemagten lier i Landet har været ret
begrænset, idet de Arbejder, der er udført fon Besættelsesmagten, fortrinsvis har
været større Jord- og Byggearbejder, som hovedsagelig er udført af Entreprenører
og Haandværksvirksomheder. Med Hensyn til Besættelsesmagtens løbende Forbrug af
Varer har det naturligvis ikke kunnet undgaas, at Industrien paa forskellig Maade,
fortrinsvis ad indirekte Vej, har maattet præstere visse Leverancer af Levnedsmidler
og Byggematerialer, og navnlig siden 29. August 1943, hvor, Forholdene skærpedes, har
Besættelsesmagten desuden i flere Tilfælde direkte rekvireret saadanne Vareleverancer
fra Industrivirksomheder."

1) Se Afsnit L, S. 1084 og Bilag C-D.
2) Se Afsnit L, S. 1087-93.
3) Se Afsnit L, S. 1089.
4) Se Afsnit A, S. 97.
5)

So Afsnit A, S. 111.
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III. B I L A G T I L K A P I T E L 8.
Bilag A. Cirkulæreskrivelse af 21.-12.-1942 fra Industriraadet til Leverandører af ekstraordinære
Industrileverancer mod Betaling over dansk-tysk Clearingkonto.
Med Henblik paa at faa forenklet og fremskyndet Ekspeditionen af Sagerne angaaende Godkendelse af ekstraordinære Industrileverancer i Overensstemmelse med
Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940 og Industriraadets fortrolige
Cirkulærer af 26.-9. f. A., 15.-4. og 26.-8. d. A. har Udenrigsministeriets Kommitterede
i Industrisager og Direktoratet for Vareforsyning henstillet til lndustriraadet, at Virksomhedernes -endelige Anmeldelser af de paagældende Arbejder sker paa enswrtede
Anmeldelses-Blanketter. Ved endelig Anmeldelse forstaas den Begæring om Aabning af
Betalingsmulighed og om Udførselstilladelse, som Virksomheden skal indsende, saa
snart den paagældende Ordre har faaet Liste-Nwnmner fra W ehrwirtschaftstab.
Saasnart Virksomheden modtager Meddelelse fra Wehrwirtschaftstab om den paagældende Leverances Liste-Nummer (A- eller C-Listenummer), maa Virksomheden
derfor omgaaende til Industriraadet indsende vedlagte Blanket i udfyldt Stand. Den
paagældende Blanket, der skal indsendes i 9 Eksemplwrer, maa være fuldstændig udfyldt, saaledes at ingen af de paa Blanketten anførte Rubrikker staar tomme. Medgaar
der f. Eks. ikke noget Forbrug af andre Materialer end Jern og Metaller, jfr. Rubrik M,
udfyldes denne Rubrik med "Ingen" eller "Nul", idet Raadet gør opmærksom paa, at
Sagen bliver unødigt forsinket, saafremt Blanketten ikke er fuldstændig udfyldt.
De 3 Blanketter, som skal indsendes til lndustriraadet, maa, jfr. Rubrik G, være
bilagt Kalkulations-Oplysninger i ialt 2 Eksennplarer, saafremt saadanne Oplysninger
ikke har været indsendt ved Foranmeldelsen, eller saafremt den ved Foranmeldelsen
indsendte Kalkulation i Mellemtiden har maattet ændres. Endelig skal samtidig med
nævnte Blanketter, jfr. Rubrik K, indsendes 1 Eksemplar (med dansk Tekst) af den af
Wehrwirtschaftstab udstedte Jern/Metalanvisning for Forbruget af Jern, Staal og Metaller. Eventuelle Meddelelser fra Wehrwirtschaftstab om Kompensation af andre Materialer end Jern og Metaller, jfr. Rubrik M, skal ligeledes vedlægges i Original eller
Afskrift.

Bilag B. Prisgodkendelsesformular anvendt af lndustriraadet 1942--45.
INDUSTRIRAADET
Vedr. Liste Nr........ .
I Tilslutning til Deres .Anmeldelse af . . . . . . . . . . . . . . vedrørende den Ordre, som
De har modtaget paa Levering af: .......................... , tillader Industriraadet
sig at meddele, at de indsendte Oplysninger har været forelagt Udenrigsministeriets
Kommitterede i Industrisager.
Raadet har herefter modtaget Meddelelse om, at Kommitterede kan godkende en
Pris af Kr............... paa Betingelse af, at De overholder de i Raadets Cirkulærer
af 15.-4.-1942 og 14.-4.-1943 nævnte Klausuler om Prisændringer, Aflønning og Underleverandører. Det bemærkes, at Kommitteredes Prisgodkendelse er baseret paa en
Nettofortjeneste af .... % inkl. ekskl. Forrentning (af Ordrebeløbet: Kr.......... .
ekskl. Fragt og Emballage m.v.), samt at den i førstnævnte Cirkulære omhandlede Regulering ved Efterkalkulationen foretages herudfra. Man henleder Deres Opmærksomhed
paa, at der i Henhold til Bestemmelserne maa indsendes Anmeldelse, naar Ordren er
færdigfaktureret, samt at der senest 2 Maaneder herefter skal indsendes en revisorattesteret Efterkalkulation.
Kommitterede har endvidere givet Tilsagn om, at Leverancen vil kunne finansieres
over den dansk-tyske Clearingkonto under Forudsætning af, at der opnaas Udførselstilladelse fra Direktoratet for Vareforsyning.
Raadet har paa Grundlag af Deres Oplysninger om Fremskaffelsen af Materialerne
til Fabrikationen anmodet Direktoratet for Vareforsyning om Udførselstilladelse i
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Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940, og saa snart
der foreligger Svar fra Direktoratet, skal Raadet vende tilbage til Sagen.
Det bemærkes udtrykkeligt, at Arbejdet ikke maa paabegyndes, før der foreligger
Tilladelse fra Direktoratet.
Formular for de af Direktoratet for Vareforsyning udstedte Tilsagn om Udførsels- Bilag C.
tilladelse (,,Kompensations-Ordrer"), anvendt 1942-45.
DIREKTORATET FOR VAREFORS'YNING
Fa...... .
Re/.: Ekstraordinær Industrileverance tysk Liste A Nr.
I Anledning af Selskabets Ansøgning af . . . . - indsendt gennem Industriraadet
med Paategning af . . . . - skal man herved meddele Virksomheden Tilsagn om
Udførselstilladelse til ........ af ............ til en Værdi af Kr. . . . . . . . . (Pris-prøvning er foretaget).
Selskabet har kun Ret til at modtage Betalingen, naar det af Afregningen fra
Danmarks Nationalbank fremgaar, at Betalingen har fundet Sted over dansk-tysk
Clearingkonto.
Tilsagnet, som har Gyldighed indtil ........ , er givet under Forudsætning af, at
der i Overensstemmelse med de i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4.-11.-1940
fastsatte Bestemmelser som Kompensation for de ved Varens Fremstilling medgaaende
Materialer leveres fra Tyskland følgende: .................. idet samtidig meddeles,
at ovennævnte Kvantum Jern og Staal, der er anvist paa Jernanvisning (Eisengutschrift Nr........... ), maa beordres af det Firma og i den Form, som bestemmes af
Fælleskontoret for Jern og Metal, Nørregade 6, København K.
Herom maa Selskabet inden 14 Dage efter Modtagelsen af denne Tilladelse rette
Henvendelse til Fælleskontoret.
Ovennævnte Kvanta Kobber, Zink, Tin og Bly maa dog kræves forskudsvis leveret
fra Tyskland.
Begæring om Udstedelse af Udførselstilladelse, som skal fremsættes paa de
almindelige Ansøgningsblanketter, indsendes under Henvisning til nærværende Tilsagn
til Direktoratet for Vareforsyning gennem Industriraadet.
Formular for de af Direktoratet for Vareforsyning udstedte Tilsagn om Udførsels- Bilag D.
tilladelse (,,Bearbejdnings-Ordrer"), anvendt 1942-45.
DIREKTORATET FOR VAREFORS'YNING
Fa.: ............................. .
Re/.: Ekstraordinær Indust:1rileverance tysk Liste A Nr.
I Anledning af Firmaets Ansøgning af . . . . - indsendt gennem lndustriraadet
med Paategning af .... - skal man herved meddele Virksomheden Tilsagn om Udførselstilladelse til .............. af .............. til en samlet Værdi af Kr...... .
(PrisprØvning er foretaget).
Firmaet har kun Ret til at modtage Betalingen, naar det af Afregningen fra
Danmarks Nationalbank fremgaar, at Betalingen har fundet Sted over dansk-tysk
Clearingkonto.
Tilsagnet, som har Gyldighed indtil ............ , er givet under Forudsætning af,
at Ordren bestaar i Bearbejdning af Materialer, der uden Beregning stilles til Raadighed af den tyske Ordregiver inden Arbejdets Paabegyndelse. V ed eventuel Begæring
om Bevilling til Indførsel af Varer i Henhold til dette Tilsagn maa Firmaet i Begæringen henvise til Tilsagnet.
Begæring om Udstedelse af ovennævnte Udførselstilladelse, som skal fremsættes
paa de almindelige Ansøgningsblanketter, indsendes under Henvisning til nærværende
Tilsagn til Direktoratet for Vareforsyning gennem ovennævnte Hovedorganisation.
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Bilag E. Følgeskrivelse fra lndustriraadet til de af Direktoratet for Vareforsyning udstedte
Tilsagn om Udførselstilladelser (,,Kompensations-Ordrer"), anvendt 1942-45.
INDUSTRIRAADET
Ved,r. Liste N,r. A ....
I Tilslutning til Selskabets Anmeldelse af . . . . tillader Industriraadet sig hoslagt
at fremsende et af Direktoratet for Vareforsyning udfærdiget Tilsagn om Udførselstilladelse for ................ til en Værdi af Kr......... til .......... . .... . ..... .
Man henviser til det i Direktoratets Skrivelse stillede Krav om Kompensation for
Materialeforbruget og skal iøvrigt meddele, at Bestilling paa det anførte Kvantum
Jern og Metal enten direkte eller gennem Deres normale Materialeleverandør skal
forelægges Fælleskontoret for Jern og Metal til Afstempling.
N aar den paagældende Leverance er klar til Afsendelse, maa Deres Begæring om
Udførselstilladelse indsendes til Industriraadet under Henvisning til nærværende
Skrivelse og med dokumenterede Oplysninger om, at de i Direktoratets Tilsagn anførte
Kvanta Metaller, for hvilke der er stillet Krav om Forudlevering, er ankommet fra
Tyskland.
Man henviser iøvrigt til Indholdet af Direktoratets Skrivelse.
Bilag F. Følgeskrivelse fra Industriraadet til de af Direktoratet for Vareforsyning udstedte Tilsagn om Udførselstilladelse (,,Bearbejdnings-Ordrer"), anvendt 1942-45.
INDUSTRIRAADET
Ved,r. A-Listenumme,r ....
I Tilslutning til Industriraadets Skriv.else af . . . . tillader man sig efter stedfunden
Forhandling med Direktoratet for Vareforsyning vedlagt at fremsende Tilsagn om
Udførselstilladelse for . ............ . til en Værdi afd. Kr . .. ..... . til ............. .
Tilsagnet er af Direktoratet, i Henhold til de med Deres Indberetninger givne
Oplysninger, udstedt under Forudsætning af, at den paagældende Ordre udelukkende
bestaar i Bearbejdning af Materialer, som leveres af den tyske Ordregiver før Fabrikationens Paabegyndelse, saaledes at der ikke til dette Arbejde rnaa udlægges Materialer
fra dansk Lager.

Kapitel 9.
Dokumenter iøvrigt angaaende Entreprenør- og
Haandværksarbejder for tysk Regning 1) .
Skrivelse fra Entreprenørforeningen til Udenrigsministeriet angaaende de første Værne- 1940.
23.-5.
magts-Entreprenørarbejder i Danmark.
Adskillige Ingeniør- og Entreprenørfirmaer, der er Medlemmer af Entreprenørforeningen, har i de forløbne Uger faaet Henvendelse fra den tyske Værnemagt om Udførelse af forskellige Arbejder af militær Art her i Landet.
En saadan Henvendelse maa naturligvis give Anledning til alvorlig Overvejelse for
Entreprenøren om Forsvarligheden af uden videre at paatage sig Udførelse af Arbejde
af den paagældende Art, og det er Foreningen bekendt, at nogle af de Firmaer, til
hvem der rettedes Henvendelse, inden de gav endeligt Svar til den tyske Værnemagt,
søgte nærmere Orientering om Spørgsmaalet i Udenrigsministeriet eller hos Regeringsmedlemmer, uden at der dog blev angivet bestemte Retningslinier.
Efterhaanden som Omfanget af Arbejderne for Værnemagten er forøget, er der
blandt Entreprenørforeningens Medlemmer i stigende Grad følt Trang til at faa nøjagtig Klarhed over hele dette Forhold.
Entreprenørforeningen tillader sig derfor, da man har forstaaet, at der fra Udenrigsministeriets Side gerne ønskes en Centralisering af denne Slags Sager, at anmode
om nærmere Angivelse af Udenrigsministeriets Syn paa Sagen samt Retningslinier for,
hvorledes Entreprenørforeningens Medlemmer skal forholde sig ved fremtidige Henvendelser.
Herunder rejser sig ogsaa Spørgsmaalet om Levering af Materialer til de paagældende Anlæg, som der er eller vil blive Mangel paa her i Landet, f. Eks. Armeringsjern, Kul og lignende Varer, som er afhængige af Importen.
Vi undlader ikke at gøre opmærksom paa, at i et enkelt Tilfælde er Arbejde af
saadan Art overdraget Entreprenøren gennem den danske Hærledelse2), og vi vilde
mene, at det maatte være at foretrække, om denne Fremgangsmaade kunde blive
anvendt for de Arbejder, der i Fremtiden maatte ønskes udført.
Da Sagen er af overordentlig stor Betydning for saavel Foreningen som de enkelte
Firmaer, tillader vi os at udbede os Ministeriets snarlige Svar.
1) Den I Afsnit L (I Forbindelse med Afsnit A) foreliggende Dokumentsamling er I dette Kapitel
suppleret med Dokumenter hidrprende fra Arbejdsgiverforeningen, Entreprenørforeningen, Fællesrepræsentationen for da.nøk Haandværk og Industri, Hanndværksraadet og Druuna.rks Automobilforhnndler-Forening.
Samlingen kunde suppleres med BIiag fra en lang Række andre Organisationer, til hvem Redaktionen ha.r
rettet Henvendelse, saaaom .Jernindustriens Sammenslutning, Grosserer-Societetet, Provinshandelsknmmeret,
De danske Hnndelsforenlngers Fæilesorgnn!S11.tion, Fællesforeningen for Dnn.mru-ks Brugsforeninger, De
811.IDvlrkende Kpbmandsforeninger I Danmark, Dansk Tekstilunion m. fl. Redaktionen ha.r imidlertid ikke gennem disse Henvendelser modtaget Stof, der I væsentlig Grød har afveget fra det I Afsnittene A og L offentliggjorte, og har I de fleste Tilfælde modtaget Meddelelse om, at OrgnniS11.tlonerne I deres Udsendelser til
Medlemmerne har henholdt sig til Ordlyden af de ovenfor citerede Skrivelser og Cirkulærer fra Ministerierne
og Industrirandet, jfr. herved ovenfor S. 1178, Note 1.
2) Der sigtes herved til Fa. Larsen og Nielsen, der den 9. April 1940 havde et Arbejde, som Tyskerne
pnskede fortsat, i Entreprise for den da.nske Hær.
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1940.
10.-6.

Udenrigsministeriets Svar til Entreprenørforeningen.
I Anledning af Foreningens Skrivelse af 23. f. M. vedrørende Henvendelser fra de
tyske Besættelsestropper om Udførelse af forskellige Arbejder af militær Art her i
Landet meddeler Udenrigsministeriet, at man vilde sætte Pris paa, om danske Entreprenører i hvert enkelt Tilfælde af saadanne Henvendelser forelægger Sagen for Udenrigsministeriet med Angivelse af, dels hvorvidt Firmaet skal levere Materiale, i bekræftende Fald hvilke og i hvilket Omfang, dels den skønsmæssige Pris for det paagældende Arbejde.
Det maa forventes, at Udenrigsministeriet, saafremt det i de enkelte Tilfælde
maatte vise sig, at Firmaerne selv skal levere Materialer, hvoraf der her i Landet
ikke findes rigelige Beholdninger, eller til hvis Fremstilling der medgaar udenlandske
Raastoffer, vil gøre sin Tilslutning til Kontraktafsluttelse betinget af, at de paagældende Materialer, henholdsvis Raastoffer bliver erstattet Landet in natura fra tysk Side.

13.-6.

Referat af Konference i Udenrigsministeriet om Værnemagts-Entreprenørarbejder,1 )
Torsdag den 19.-6.-1940 Kl. 15 Konference i Udenrigsministeriet med Legationsraad Svenningsen angaaende Entreprenørernes Arbejde for den tyske Værnemagt.
Mødte var for Entreprenørforeningen: E. Thorsen og Nøring.
Ing. Thorsen gav Udtryk for, at Foreningen havde haabet, at den fra Ministeriet
kw1de havde faaet mere bestemte Retningslinier angivet om, hvorledes Entreprenørerne
skulde forholde sig overfor Henvendelse fra Værnemagten; man havde tænkt sig at
kunne faa Besked om, hvorvidt det forlangtes af Regeringen, at Entreprenørerne
skulde paatage sig Arbejdet, eller om denne eventuelt helst saa, at man undslog sig
derfor. Ing. Thorsen refererede Udtalelser fra Ing. Højgaard og Ing. Thomsen vedrørende deres Orientering om Spørgsmaalet hos Christmas Møller og Statsministeren,
og man havde deraf faaet Indtrykket, at det fra Regeringens Side var ønskeligt, at
Entreprenørerne paatog sig Arbejdet for at undgaa, at Tyskerne enten selv sendte
Arbejdere herop eller rekvirerede danske Arbejdere.
Lcgationsraad Svenningser,. bekræftede, at Ministeriets Synspunkt var, at det var
ønskeligt, at Entreprenørerne paatog sig Udførelsen af Arbejdet, men selvfølgelig stod
det enhver frit selv at afgøre, om han vilde eller ej.
Aftalen mellem Ministeriet og Værnemagten var, at der i hvert enkelt Tilfælde
skulde entreres direkte mellem Værnemagten og den enkelte Entreprenør. Forholdet
vedrørende Levering af Materialer, hvoraf der ikke findes rigelige Beholdninger her
i Landet, og som Entreprenørforeningen ogsaa havde peget paa i sit Brev, havde i
højeste Grad Ministeriets Interesse, og Ministeriet vilde have saadanne Materialer
erstattet in natura fra tysk Side. Af Hensyn til Forhandlingerne derom i Forbindelse
med Forhandlingerne om Handelsaftaler var det af Interesse for Ministeriet at faa
Rede paa Mængden og Værdien af saadanne anvendte Materialer som Jern, Træ,
Cement, Brændstof fra danske Beholdninger, herunder Kul, Benzin og Brændselsolie,
eventuelt endvidere Mursten, Mørtel, Tagpap og andre Bygningsmaterialer.
Svenningsen anmodede Entreprenørforeningen om at indhente disse Oplysninger
fra Foreningens Medlemmer; dette havde vi pl'incipielt heller ikke noget imod, men vi
nærede Tvivl om, hvorvidt Entreprenørerne ikke af Hensyn til deres Tavshedspligt
overfor Bygherren maatte være betænkelige ved at tilstille os saadanne Oplysninger.
Det aftaltes derefter, at Udenrigsministeriet selv retter den fornødne Forespørgsel
derom til Entreprenørfirmaerne, efter at Entreprenørforeningen har tilstillet Ministeriet
en Fortegnelse over de Medlemmer, som vi mener har udført eller eventuelt foreløbig
kun har givet Tilbud paa Arbejder for Værnemagten.2 )
1) Ifplge Oplysning fm Entreprenprforeningen er Referatet nedskrevet ai Foreningens Repræsentanter
umiddelbart efter Mpdet, men det er Ikke blevet godkendt af Udenrigsministeriet, der fprst har fnaet det
tilsendt efter Befrielsen. Ministeriet vides Ikke at hnve protesteret mod Referntets Indhold.
2) En B1Lndnn Fortegnelse omfattende 24 stprre Entreprenprvlrksomheder fremsendtes til Udenrigsministeriet ved Entreprenørforeningens Skrivelse af 16.-6.-194~.
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Ing. Thorsen resumerede tilsidst Forholdene, som der herefter var Enighed om:
1940.
Entreprenørforeningen fremsender snarest den ønskede Fortegnelse til Udenrigsministeriet, som derefter selv retter de fornødne Forespørgsler til Firmaerne. Ved
fremtidige Anmeldelser af Forespørgsler fra Værnemagten til vore Medlemmer kan vi
give dem Besked om, at de selv maa afgøre, om de vil paatage sig Arbejdet eller ej,
men at det er ønsket fra Regeringens Side, at Entreprenører udfører Arbejdet, fremfor
at Værnemagten selv gør det.
Vi giver omgaaende Udenrigsministeriet Meddelelse om de fremtidige Henvendelser
til vore Medlemmer, hvorefter Ministeriet selv retter Forespørgsel til vedkommende
om, hvad Ministeriet ønsker Oplysning om.
Konferencen forbi Kl. 16.
Fortroligt Cirkulære fra Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri til 1941.
Fællesrepræsentationens Foreninger angaaende Haandværksarbejde til Tyskland eller 29.-11.
Værnemagten her i Landet.
I Anledning af, at man fra Regeringens Side har ønsket at gøre Haandværksvirksomhederne bekendt med de gældende Bestemmelser, der maa efterfølges, naar en
Virksomhed modtager Forespørgsel eller Ordre paa Levering af Haandværksvarer til
Tyskland eller paa Udførelsen af Entreprenør- og Byggearbejder i Tyskland mod
Betaling over dansk-tysk Clearing, skal Fællesrepræsentationen meddele følgende, som
Foreningerne maa bringe til Medlemmernes og saavidt muligt ogsaa til udenfor Foreninger staaende Haandværkeres Kundskab.
Saafremt en Haandværksvirksomhed modtager Forespørgsel eller Ordre paa Levering af Haandværksvarer til Tyskland, for hvilke Betaling skal ske over dansk-tysk
Clearing, maa Virksomheden rette Henvendelse til Fællesrwpræsentationen for danslc
Haandv.ærlc og Imdustri, der derpaa vil give Virksomheden nærmere Oplysning om,
hvorledes Tilladelse til den paagældende Leverance opnaas. Før Tilladelsen, der fremskaffes gennem Fællesrepræsentationen fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, foreligger, maa Kontrakt ilclce afsluttes.
Saafremt en Haandværksvirksomhed vil levere Varer til den tyske Værnemagt her
i Landet, maa Henvendelse til Fællesrepræsentationen for danslc Haandværlc og Industri
ske, hvis Leverancen angaar Varer indeholdende Jern, andet Metal eller Kautsjuk til
en samlet Vægt paa 50 kg og derover, og ligeledes for alle Varer, hvis Værdien af
Leverancen overskrider Kr. 200,00. Fællesrepræsentationen vil derefter drage Omsorg
for, at Sagen viderebehandles af de dertil bestemte Myndigheder.
Saafremt en Haandværksvirksomhed modtager Forespørgsel eller Ordre paa Udførelsen af Entreprenør- og Byggearbejder i Tyskland mod Betaling over dansk-tysk
Clearing, maa Virksomheden, forinden Kontrakt afsluttes, indhente Tilladelse hertil
fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Ansøgning om Tilladelse indsendes gennem Danslc Arbejdsgiverforening.
Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri er indforstaaet med at
yde alle Haandværksvirksomheder fornøden Orientering og Vejledning.
Nærværende Cirkulære fremkommer paa Handelsministeriets Foranledning og efter
stedfunden Forhandling med Industriraadet.
Skrivelse fra Udenrigsministeriet til Entreprenørforeningen vedrørende tyske Krav til 1944.
syv Entreprenørfirmaer.
24.-2.
Syv Entreprenørfirmaer, ne1nlig 1) Wright, Thomsen & Kier, 2) Christiani &
Nielsen, 3) Carl Jensen & Kaj Hauer, 4) Kastrup Nielsen, 5) Bay & Vinding, 6) H.
Hoffmann & Sønner og 7) T. Bird, har fra det tyske Riges Befuldmægtigede modtaget
enslydende Skrivelser af følgende Indhold:
"Unter Hinweis auf meine Bekanntmachung vom 5. Oktober 1943, wonach die
Verordnung vom 4. September 1943 iibei, Leistungen und Lieferungen an die deutsche
W ehrmacht in Dlinemark in Kraft bleibt, sind Sie verpflichtet, Leistungsauftrage der
deutscheu Wehrmacht in Danemark, einschliesslich der ihr angeschlossenen Verbande,
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OT und Riistungsstab Diinemark, im Rahmen der bestehenden Leistungs- und Lieferungsmoglichkeiten anzunehmen und ohne Verzug auszufiihren.
Wegen Vergiitung verweise ich auf die Bestimmungen und Verordnungen vom 4.
September 1943·
In Namen des Reichsbevollmachtigten in Danemark.
(sign.) Martinsen,
Leiter der Hauptabteilung IV."
Firmaerne har mundtligt og skriftligt forespurgt Udenrigsministeriet, dels om
ovennævnte Skrivelse opfylder de formelle Betingelser for at udgøre et Paalæg i Henhold til General von Hannekens og det tyske Riges Befuldmægtigedes Forordninger,
dels om de danske Myndigheder i bekræftende Fald vil kunne yde de paagældende
Firmaer Beskyttelse, saafremt de vægrer sig ved at efterkomme det saaledes givne
Paalæg.
Ved at meddele foranstaaende anmoder Udenrigsministeriet Entreprenørforeningen
om at ville gøre de nævnte syv danske Firmaer bekendt med, at Udenrigsministeriet
maa anse den foreliggende Skrivelse fra det tyske Riges Befuldmægtigede, der henviser til de af General von Hanneken og af den Befuldmægtigede selv udstedte Bestemmelser, som et Paalæg udstedt i Henhold til disse Bestemmelser, hvis folkeretlige
Berettigelse Udenrigsministeriet i øvrigt ikke har anerkendt. De danske Myndigheder
e1• ikke i Besiddelse af Midler til at yde Firmaerne Beskyttelse for eventuelle Konsekvenser af, at Firmaerne nægter at efterkomme det tyske Arbejdspaalæg.

1945.
Juli

Uddrag af Redegørelse fra Danmarks Automobilforhandler-Forening for Reparationer
af tyske Værnemagtskøretøjer paa danske Automobilværksteder. 1 )
I

Reparationsarbejdet blev organiseret paa følgende Maade: En Afdeling af den
tyske Værnemagt, Heeres Kraftwagen-Park, H. K. P., skulde fra tysk Side give Ordrer
til og føre Kontrol med Reparationerne og oprettede i den Anledning rundt om i Landet
lokale Kontorer. Fra disse Kontorer rettedes der Henvendelse til Bilværkstederne om
Foretagelse af Reparationer paa tyske Motorkøretøjer. Ifølge de mellem de danske og
tyske Myndigheder aftalte Regler skulde et Automobilværksted, forinden det paatog
sig Reparationsarbejde for den tyske Værnemagt, have Tilladelse hertil fra Direktoratet
for Vareforsyning, dels naar Reparationen medførte Forbrug af Jern, Metaller og
Kautsjuk, hvilke Varer Tyskerne skulde yde Kompensation for, dels naar Reparationen
selv uden Forbrug af de nævnte Materialer beløb sig til over 100 Kroner. Det paagældende Værksted maatte derfor henvende sig til det af Grosserer-Societetets Komite
og Provinshandelskammeret oprettede Ekspeditionskontor vedrørende Leverancer til
tyske Aftagere med Anmodning om at maatte faa den omtalte Tilladelse fra Varedirektoratet. Dette Ekspeditionskontor, som blev forestaaet af Sekretær Mogens Jensen
- og derfor til daglig blev kaldt Mogens Jensens Kontor - sendte herefter Andragendet videre til Direktoratet for Vareforsyning, som udstedte Tilladelsen . . . ... .
. . . . . . Tilladelserne blev givet oprindelig for en Maaned ad Gangen, senere for et
Kvartal, og til sidst havde de Gyldighed i en halvaarlig Periode. De paagældende
Automobilreparatører behøvede dog ikke at ansøge om nye Tilladelser, naar de gamle
udløb - Forholdet var i Virkeligheden det, at naar en Reparatør een Gang havde
faaet Tilladelse til H. K. P.-Arbejde, kunde han overfor Tyskerne ikke senere frasige
sig dette - ; der blev uden videre tilsendt Reparatøren fornyet Tilladelse fra Direktoratet for Vareforsyning, men som det fremgaar af de aftrykte Tilladelser, blev
disses Indhold, alt som Tiden gik, mere og mere detailleret og begrænset. Det skal
saaledes eksempelvis nævnes, at der skulde særlig Tilladelse til Montering af Gasgenerator paa tyske Vogne, og endvidere indførtes der en Sondring mellem Arbejde
1) Danmnrks Automobilforhandler-Forening har i Forbindelse med Hpjesteretssagfprer, Dr. jur.
Bernt H j ej I e udarbejdet en 89 Sider stor Samling af Dokumenter nngnaende Emnet. Her citeres
Uddrag nf den indledende Redegprelse til denne Samling.
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paa Biler, som var knyttet til Værnemagtens henholdvis i Udlandet og her i Landet
stationerede Køretøjer (A og B Arbejde), ..... .
Naar et Automobilværksted i Henhold til ovennævnte Tilladelser arbejdede for
Tyskerne, skulde der indsendes en 1naanedlig Rapport til Mogens Jensens Kontor med
Angivelse af, hvilket Forbrug af Reservedele og Kautsjuk, der i Maanedens Løb var
medgaaet til Reparation af tyske Biler. Oprindelig var disse Rapporter ikke bundet
af nogen særlig Form, men efter Juli Maaned 1942 indførte man særlige Skemaer,
som Reparatørerne skulde udfylde. . ... . . Paa Grundlag af samtlige disse maanedlige
Rapporter udarbejdede Mogens Jensens Kontor til Direktoratet for Vareforsyning en
Oversigt over, hvilke Mængder Jern, Metal og Kautsjuk, der var leveret i Maanedens
Løb, og denne Oversigt blev tilstillet Udenrigsministeriet med Anmodning om i Henhold
til den forudgaaende Aftale med Tyskerne, at tilsvarende Kvanta Materialer i Løbet
af den kommende Maaned maatte blive sendt til Danmark som Kompensation. Denne
Kompensationsordning virkede et Stykke ind i 1944, saaledes at de Materialer, som
blev forbrugt til de tyske Reparationer omgaaende blev erstattet.
Automobilreparatørernes Regninger for udførte Reparationer m. v. blev udstedt
i 2 ligelydende Eksemplarer, hvoraf det ene blev forelagt en tysk Kontn·ol, nemlig den
stedlige H. K. P.-Afdeling, som kontrollerede Udførelsen af Arbejdet og Prisen for
dette. Naar H. K. P. havde godkendt en Regning, fandt Betalingen Sted, ved at H. K. P.
til Reparatøren udstedte en Check trukket paa Danmarks Nationalbank. Naar Checken
var blevet præsenteret i Nationalbanken, gik der Meddelelse herfra til Direktoratet for
Vareforsyning om, at den paagældende Regning var blevet betalt. I Mellemtiden havde
det andet Eksemplar været forelagt en dansk Kontrol, nemlig den Motorsagkyndige i
det paagældende Distrikt, ...... Med den Motorsagkyndiges Udtalelse gik Regningen
herefter videre til Direktoratet for Vareforsyning, som ligeledes skulde godkende den.
Det er i adskillige Tilfælde sket, at Direktoratet har krævet og opnaaet Tilbagebetaling
af Beløb, der skønnedes for højt ansat i de paagældende Regninger.
Endelig skulde Automobilreparatørerne til Direktoratet for Vareforsyning indsende
revisorattesterede Oplysninger med Henblik paa en eventuel Regulering af de mellem
H. K. P. og Reparationsværkstedet aftalte Timesatser m. v ..... . .
Disse omfattende Kontrolregler for H. K. P.-Arbejdet var udarbejdet paa Møder,
hvor Repræsentanter for Ministerierne, Varedirektoratet, Prisdirektoratet, Automobilbranchen og H . K. P. traadte sammen og fastlagde Rammerne for Arbejdet. . .... .
Udover ovennævnte Regler havde Handelsministeriet efter Optællinger hos Automobilreparatørerne ved Bekendtgørelser af 12.-10.-1940 og 30.-4.-1941 forbudt Salg
og Udlevering af Bildæk og Slanger og ved Bekendtgørelse af 5.-8.-1941 forbudt Paalægning af Slidbaner, medmindre der i hvert enkelt Tilfælde forelaa Tilladelse fra
Direktoratet for Vareforsyning. Disse Regler var givet af Hensyn til Kontrollen med
Leverancerne til Værnemagten, idet Aftalen med Tyskerne gik ud paa, at Danmark
skulde have fuld Kompensation for Bildæk og Slanger, som var udleveret til Værnemagten, og for de Kvanta Gummi, som var medgaaet til Reparation af Tyskernes
Bildæk.
Alt som Tiden gik, steg det tyske Behov for Reparationsarbejde paa danske Værksteder. Det var derfor nødvendigt, at de fastlagte Rammer for H. K. P.-Arbejdet og
Kontrollen nøje overholdtes. Det var ofte meget vanskeligt at begrænse H. K. P.Arbejdet til det aftalte Omfang, idet det mange Gage er sket, at tyske Officerer fra
H. K. P. har indfundet sig paa forskellige Bilværksteder, hvor de meddelte Indehaveren,
at der ingen Diskussion var om, hvorvidt Værkstedet vilde arbejde for Tyskerne eller
ej, og efterhaanden som Danmarks Kredit til Tyskland voksede, steg det tyske Pres paa
de danske Værksteder. Trods disse Vanskeligheder har H. K. P.-Arbejdet holdt sig
indenfor de fastlagte Rammer, og det er da ogsaa fra de danske Myndigheders Side
blevet udtalt, at H. K. P.-Værkstederne hørte til de Virksomheder, der havde arbejdet
under den bedste offentlige Kontrol baade med Hensyn til Priser, Omfang og
Kompensationsmaterialer. I 1943 og 1944 stilledes yderligere Krav om Udvidelse af
H. K. P.-Arbejdet, og sammen med Arbejdstilladelsen for 4. Kvartal af 1943 udsendtes
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Vejledning fra Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager. Denne
Vejledning henviser til de Regler, som Tyskerne den 29. August 1943 paaberaabte sig,
og Meningen med Vejledningen har været denne, at uanset de ændrede Tilstande, der
blev indført den 29. August 1943, bestod Arbejds- og Leveringspligten stadig for H.K.P.Værkstederne. Naar Tyskerne fandt Værksteder, som de ikke syntes effektuerede tyske
Ordrer tilstrækkeligt hurtigt og i tilstrækkeligt Omfang, beslaglagde de ofte en hel
Virksomhed med dens Reservedelslager Nogle enkelte større Bilreparationsfirmaer
kunde dog undgaa H. K. P.-Arbejde, men kun naar Besættelsesmagten i Forvejen havde
opnaaet tilstrækkelig Kapacitet hos andre Firmaer..

12.-7.

Redegørelse fra Haandværksraadet til Haandbogens Redaktion for Raadets Vejledning
vedrørende Haandværksarbejder for Væmemagten.
I Besvarelse af Deres ærede Skrivelse af 4. ds. skal vi herved oplyse følgende
med Henblik paa, i hvilket Omfang vi har vejledet Haandværkerorganisationerne vedrørende Arbejder for Værnemagten.
1) Som Cirkulære Nr. 6 udsendtes den 18. December 1940 til Raadets Medlemmer
Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer
til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer. Det tilføjedes i Cirkulæret: ,,Paa Foranledning af Formanden skal vi særligt henlede Deres Opmærksomhed paa Bekendtgørelsens § 2, Stk. 1 c, som, det kan forventes, vil blive forlangt
strengt overholdt."
2) Som Cirkulære Nr. 15 udsendtes den 2.-6.-1942 til Raadsmedlemmerne og Formændene for de lokale Sammenslutninger af Arbejdsgiverforeningens Medlemmer Arbejds- og Socialministeriets Cirkulære af 26. Maj 1942 (Formidling af Arbejdskraft
til Arbejde i Landkommunerne).
3) Som Cirkulære Nr. 28 af 13. September 1943 udsendtes en Redegørelse for, hvorledes en Haandværker skal forholde sig, naar han skal udføre Arbejde for eller
levere noget til den tyske Værnemagt. Cirkulæret var bilagt Haager-Konventionens
Landkriegs-Reglement. Udsendt til Raadsmedlemmerne og Formændene for Fællesrepræsentationernes og Arbejdsgiverforeningens faglige Foreninger og lokale Sammenslutninger i ca. 250 Eksemplarer.
4) I Cirkulære Nr. 29 af 28. September 1943 gjorde vi opmærksom paa "at ingen
Værnemagtsleverance bør paabegyndes, før de danske Myndigheders skriftlige Tilladelse foreligger". Som Bilag 1. vedlagdes Udenrigsministeriets Kontor for særlige
Handelssager's grønne Vejledning vedrørende den tyske Øverstbefalendes Forordning af 4. September 1943. Som Bilag 2. vedlagdes en Artikel "Er en BruttoavanceOrdning for Byggehaandværksfagene paakrævet?", i hvilken vi - i Anledning af
en paatænkt Aktion fra Priskontrolraadets Side - søgte, saa indpakket som det
nu dengang var nødvendigt, at opfordre Haandværkerne til først og fremmest at
passe deres danske Kundekreds. Se Side 5 i Artiklen.1 )
5) Foranlediget af den indgaaende Drøftelse, der fandt Sted paa et Møde i Maj
Maaned i Arbejdsgiverforeningen mellem Formændene for de lokale Sammenslutninger af Arbejdsgiverforeningens Medlemmer vedrørende Spørgsmaalet om Tilbøjeligheden til at søge at tilvende sig Arbejdskraft ved at betale Lønninger, der
i Realiteten laa betydeligt over, hvad der var lovligt ifølge de gældende Overens1) Det hedder heri :

Arbejder for den danske Kundekreds
Det er aabenba.rt kun de Arbejder, som Hnandværkerne udfører her i I.ai.ndet for deres normAle
Kundekreds, enten det nu er Llcltntlonsnrbejder eller Arbejder efter Regning, Priskontrolrandet har for Øje.
Man tænker sig aabenbart den Mulighed, nt danske Haandværkere skulde behandle den danske
Kundekreds, den, de ogsaa .I Fremtiden skal leve nf, ringere end den tidsbegrænsede udenlandske. Denne
Tanke kan ingen bedre end Byggehaandværkerne selv ved deres Handlemaade vise er ganske uberettiget,
og den bjlr under alle Omstændigheder være det, sna viet som det man betragtes som en uskreven Lov,
ganske uanset hvilke Love eller Ordninger vi har eller ei, at danske Hanndværkere øelvfplgellg f pral; og
fremmest behandler danske Kunder øan gunstigt o g ø a a I priømæsøig Heruieende øom furøvnrllgt.
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komster, udsendtes med Cirkulære Nr. 41 af 8. Juni 1944 til de sædvanlige Organisationsledere, Lov Nr. 93 af 9. Marts 1943 om Pris- og Lønkontrol med visse
Arbejder for udenlandsk Regning, idet vi understregede Nødvendigheden af, at
enhver Haandværksmester under de paagældende Organisationer blev gjort bekendt
med denne Lov.
Herudover har vi ved forskellige Lejligheder i Foredrag i nogle Haandværkerorganisationer i Provinsbyerne søgt at modvirke en eventuel Tilbøjelighed til at
udføre Arbejder for Værnemagten, ligesom vi har gjort, hvad vi kunde for at faa visse
Møbelleverancer til Tyskland nedsat til det mindst mulige.

1945.

Redegørelse fra Entreprenørforeningen angaaende forskellige Forhold vedrørende 20.-9.
Væmemagtsarbejdet samt Byggearbejderne i Hamborg.
Værnemagtsll!rbejdernes Paabegyndelse i 1940.
Den 16. April 1940 henvendte Repræsentanter for den tyske Værnemagt (Luftwaffe) sig til Firmaerne Christiani & Nielsen, Monberg & Thorsen og Wright, Thomsen
& Kier med Forespørgsel om, hvorvidt de paagældende Firmaer vilde være villig til at
paabegynde Arbejde ved Udførelse af Flyvepladser i Jylland. De to førstnævnte Firmaer
meddelte, at de ikke ønskede at udføre disse Arbejder, idet dog Christiani & Nielsen
henviste til W.T.K., som de mente havde særlige Forudsætninger for at udføre saadant
Arbejde. Efter at Ingeniør Thomsen havde raadført sig med Statsminister Stauning
og Minister Christmas Møller, bestemte W.T.K. sig til at gaa ind for Udførelsen af
disse Arbejder.
Ifølge Referat af Ingeniør Thomsens Udtalelser ved et Møde i Entreprenørforeningen den 20. Maj 1940 havde han først talt med Stauning, som var meget raadvild;
derefter med Christmas Møller, som sagde, at den samlede Regering (de 18 Ministre)
var enige om, at det var den rigtigste Maade at gøre det paa; man var bange for
nazistisk Paavirkning af danske Arbejdere fra eventuelle tyske Arbejdere.
Forud for Henvendelsen til de ovennævnte Firmaer om Udførelse af disse Arbejder
havde der fundet et Møde Sted i Udenrigsministeriet, hvor man fra tysk Side havde
meddelt, at man agtede omgaaende at paabegynde Udførelse af Flyvepladser for at
kunne værne sig mod eventuelle Angreb fra de Allieredes Side. Efter at Regeringen
havde protesteret mod Paabegyndelsen af disse Arbejder, resulterede Mødet i, at
Ministeriet, som Følge af at man gerne ønskede danske Arbejdere beskæftiget ved
disse Anlæg, dels af Beskæftigelseshensyn, dels for at undgaa en eventuel nazistisk
Paavirkning fra de tyske Arbejderes Side, henstillede at anvende danske Entreprenørfirmaer til Udførelsen. Firmaerne Christiani & Nielsen, Højgaard & Schultz, Monberg
& Thorsen og Wright, Thomsen & Kier blev nævnt som Firmaer, der vilde kunne paatage
sig disse Opgaver.
Omtrent paa samme Tidspunkt fik andre Firmaer Opfordring til at arbejde for
den tyske Værnemagt, og i Begyndelsen af Maj havde et mintlre Antal Firmaer paabegyndt Arbejder ved Anlæg af Flyvepladser paa forskellige Steder i Jylland samt i
Værløse.
Entreprenørforeningen var ikke blevet underettet om Paabegyndelsen af disse
Arbejder, selv om Medlemmerne ifølge Foreningens Love er pligtige til straks at
melde Paabegyndelsen af ethvert Arbejde, og det varede derfor nogen Tid, før man i
Foreningen blev klar over, hvilke Arbejder der var begyndt, og hvilke Firmaer der
var beskæftiget dermed.
Den 20. Maj blev der imidlertid paa Initiativ af Ingeniør Højgaard afholdt et Møde
i Foreningen, hvortil man indkaldte Repræsentanter for de Firmaer, som man vidste
havde paabegyndt Arbejde for Værnemagten, eller som havde faaet Opfordring til at
udføre saadant Arbejde. Under Mødet fremkom Deltagerne med Oplysninger om, hvorledes Henvendelsen om Paabegyndelsen af Arbejdet var sket, og herunder gav Ingeniør
Højgaard og Ingeniør Thomsen Meddelelse om det ovenfor omtalte Møde i Udenrigsministeriet. Ingeniør Højgaard kritiserede Regeringens Standpunkt, idet han mente,
at den skulde have protesteret mod Paabegyndelsen af disse Arbejder og derefter finde
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sig i, hvad der vilde ske. Endvidere beklagede han overfor Ingeniør Thomsen og Ingeniør
Christensen (Danalith), at deres Firmaer var gaaet ind paa Udførelsen af disse Arbejder. Under Mødet gav nogle af Firmaerne endvidere Oplysning om de Betalingsbetingelser, der var aftalt for Udførelsen af de forskellige Arbejder, og herunder oplyste
Ingeniør Thomsen, at hans Firma havde truffet Aftale om, at Arbejdet skulde udføres
i Regning paa Basis af et Honorar paa 10% paa Materialer og 25% paa Arbejdsløn.
Tyskerne var rede til at betale mere, men Firmaet mente, at disse Satser var passende.
Mødet resulterede i, at man blev enig om, at Foreningen skulde henvende sig
til Udenrigsministeriet med Anmodning om, at Regeringen skulde angive bestemte
Retningslinier med Hensyn til, hvorledes Entreprenørerne havde at forholde sig overfor
Henvendelser fra Værnemagten, saaledes at man kunde faa klar Besked, hvorvidt
Regeringen forlangte, at Entreprenørerne skulde paatage sig saadanne Arbejder, eller
om den eventuelt helst saa, at man undslog sig derfor.
Torsdag den 13. Juni fandt et Møde Sted i Udenrigsministeriet med Direktør
Svenningsen, hvor Ingeniør Thorsen forelagde Sagen paa Entreprenørforeningens
Vegne. Han refererede Ingeniør Højgaards og Ingeniør Thomsens Udtalelser vedrørende
deres Orientering om Spørgsmaalet hos Statsminister Stauning og Minister Christmas
Møller og henstillede, at Regeringen tog et klart Standpunkt i Sagen. Direktør Svenningsen svarede hertil, at Ministeriets Synspunkt var, at det var ønskeligt, at Entreprenørerne paatog sig Udførelsen af Arbejderne, men selvfølgelig stod det enhver frit
for, om han vilde eller ej. Ministeriet ønskede altsaa ikke at tage Ansvaret for, om
Entreprenørerne overtog disse Arbejder, men hvert enkelt Firma maatte selv bære
Ansvaret herfor.

Arbejder for 'Organisation Todt i 1942.
Den 19.-5.-1942 afholdtes Møde af en Kreds af Entreprenørforeningens Medlemmer,
som var indbudt af O.T. til at udføre Betonarbejder langs Jyllands Vestkyst, til
nærmere Drøftelse af, hvorledes Aflønningen kunde ske for at være i Overensstemmelse
med Entreprenørforeningens Overenskomster. Endvidere drøftedes visse Kontraktspørgsmaal i Forholdet overfor O.T.
Efter at der fra en af Deltagerne i Mødet var indhentet Bestyrelsens Udtalelse om,
hvilke Retningslinier der skulde følges ved Aflønningen, udsendte et af Mødet den
19.-5. nedsat Udvalg en Rundskrivelse af 26.-5.-1942 vedrørende Aflønningsforholdene
etc. til Deltagerne i Mødet.
Nedsættelse af Udvalg til Forhandling med O.T. 1942.
Den 17.-12.-1942 udsendte O.T. Oberbauleitung Danemark et Brev til samtlige
Entreprenører beskæftiget ved O.T.-Byggeforetagender i Jylland, hvori Entreprenørerne
anmodedes om at vælge et Udvalg til at optage Forhandling med OT. om Oprettelse
af ensartede Kontraktforhold og Prisforhold, idet O.T. havde til Hensigt ogsaa at inddrage de danske Priskontrolmyndigheder i disse Forhandlinger.
Da den overvejende Del af de paagældende Entreprenører var uorganiserede,
ønskede vore Medlemmer ikke at deltage i Udvalgsarbejde med dem.
Som Følge heraf henvendte O.T. sig ved Brev af 9.-1.-1943 til Entreprenørforeningen og anmodede Foreningen om snarest at foranledige et Udvalg udpeget blandt de
organiserede Entreprenører ved O.T. Arbejder til at træde i Forhandling med O.T.
Entreprenørforeningen indkaldte derfor de af vore Medlemmer, som vi var bekendt
med arbejdede for O.T., til et Møde den 15.-1.-1943, hvor Entreprenørerne valgte
følgende til Udvalget:
H. K. Wright, Kaj Hauer, P. Vinding og Ib A. Rimstad.
Entreprenørforeningens Formand, Civilingeniør Einer Thorsen, gav ved Mødet
Udtryk for, at Foreningen intet vilde have at gøre med de kommende Forhandlinger
med O.T., og Foreningen har ikke noget nærmere Kendskab til de følgende Forhandlinger og deres Resultat.
Ved Brev af 15.-1.-1943 gav Entreprenørforeningens Formand O.T. Meddelelse
om, hvem der var blevet valgt til Udvalget.
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Henvenclefae fra 0.T. angaaende Pansergrave. 1949.
Den 19. November 1943 blev Entreprenørforeningens Formand ringet op af O.T.
og anmodet om at komme til en Samtale paa O.T.s Kontor angaaende Udførelse af
visse Jordarbejder.
O.T. var ved Henvendelse til Udenrigsministeriet blevet henvist til Entreprenørforeningens Formand.
Ved Mødet hos 0.T. den 19. November deltog fra Entreprenørforeningen foruden
Ing. Thorsen ogsaa Direktør Nøring. O.T. var repræsenteret ved Stadtbaurat Ing. Gabsdil. Denne meddelte, at man skulde bruge ca. 20 Firmaer til Udførelse af nogle simple
Jordarbejder i Jylland (paa dette Tidspunkt var vi ikke bekendt med, at det var det
saakaldte Sofort-Program med Udførelse af Pansergrave, det gjaldt), og O.T., der
selv havde fundet 7--8 Firmaer, anmodede Entreprenørforeningen om at skaffe 10-12
Firmaer, som van villige til at paatage sig dette Jordarbejde, idet Gabsdil gik ud fra,
at Entreprenørforeningen havde Kendskab til de enkelte Medlemmers Kapacitet, og
hvad de for Øjeblikket havde af Arbejde.
Den fornødne Arbejdskraft skulde efter O.T.s Udtalelse stilles til Raadighed fra
Arbejdsanvisningskontorerne, og der skulde saa vidt muligt beskæftiges ca. 500 Mand
af hvert Firma, og Arbejdet regnedes at skulle være lavet paa 6--8 Uger. - Vi
benægtede at kende noget til, hvad de enkelte Medlemmer havde at udføre, og hvad
de kunde paatage sig. Gabsdil henstillede derefter til Entreprenørforeningen, at den
ved telefonisk Henvendelse til en Del af Medlemmerne forhørte, om nogle af dem maatte
være villige til at paatage sig dette Arbejde. Dette afslog vi og henviste til, at O.T.
jo i Henhold til von Hannekens Forordning havde Myndighed til at paalægge de
Firmaer, som ønskedes, til at udføre Arbejdet.
O.T. vilde dog ikke gerne benytte sig deraf og fornyede sin Henstilling til os om
pr. Telefon hos Medlemmerne at undersøge, om de maatte være interesserede i at gaa i
Forhandling med 0.T. om Udførelse af saadanne Arbejder. Efter gentagne Henstillinger
mente vi ikke at kunne afslaa at være behjælpelig med at rette en saadan Forespørgsel.
I de nærmeste Dage derefter rettede Direktør Nøring telefonisk Henvendelse til
en Række af vore Medlemmer, som vi var bekendt med allerede udførte Arbejder for
Værnemagten eller tidligere havde gjort det. Der blev givet dem en Fremstilling
af 0.T.s Henvendelse og Henstilling til os, og der blev blot anmodet Medlemmerne om
frit at svare Ja eller Nej, om de havde Interesse i at forhandle med O.T. derom.
En Del af Firmaerne sagde Nej, medens andre (en halv Snes Stykker) sagde Ja, og
de sidstes Navne blev derefter meddelt til O.T., som der~fter selv bestemte, hvem de
vilde henvende sig til.
H envendelse f1·a O.T. angaaende Betonarbejde1·. 1944.
Den 24.-1.-1944 henvendte Gabsdil fra O.T. sig atter til Entreprenørforeningen, idet
man nu ønskede anvist 2--3 Firmaer, som kunde paatage sig Udførelse af ret betydelige
Betonarbejder. For et Syns Skyld foretog vi som ved Jordarbejdeme en telefonisk
Henvendelse til en Del Firmaer, som ikke tidligere havde arbejdet for Værnemagten.
De sagde alle Nej, hvad vi derefter meddelte Gabsdil ved et Møde den 25.-1.; han mente,
der maatte være adskillige Betonfirmaer, som kunde paatage sig saadant Arbejde, og
vi maatte efter en længere alvorlig Diskussion atter forsøge Henvendelse til nogle
andre Firmaer.
Vi gav overfor Gabsdil Udtryk for, at Grunden til, at man nu vilde have nye
Firmaer, formentlig var, at nogle af de Firmaer, som hidtil havde arbejdet for 0.T.,
nu var ved at trække sig ud af Arbejdet. Da vi ikke saa os i Stand til at imødekomme
O.T.s Ønske om at anvise Betonfirmaer, henvendte O.T. sig videre om Sagen til Udenrigsministeriet.
Paa Foranledning af Direktør Svenningsen havde Entreprenørforeningens Formand,
Ingeniør Thorsen, den 10.-2.-1944 en Samtale med Dr. Stalmann vedrørende Sagen.
Dr. Stalmann meddelte straks, at man for de Firmaers Vedkommende, som hidtil havde
arbejdet for O.T. havde bestemt sig til at foretage Tvangsudskrivning, og Ordren vilde
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blive givet om faa Dage. Ing. Thorsen gjorde opmærksom paa, at de Firmaer, som hidtil
ikke havde arbejdet for Værnemagten, ikke raadede over en Organisation og Materialebeholdning, som man forestillede sig fra tysk Side, selv om en mindre Kreds af
Firmaerne tidligere havde udført store Ingeniør- og Entreprenørarbejder i Udlandet,
men Firmaernes Materiel og Organisation her i Landet var af beskedent Omfang.
Endvidere blev gjort opmærksom paa, at naar en Række Firmaer nu gennem 4 Aar
havde holdt sig udenfor Værnemagtsarbejde, maatte det være forstaaeligt, at de fortsat
var tilbageholdende deroverfor.
Man gik derefter over til at drøfte, hvorvidt der for at undgaa Tvangsudskrivning
af nye Firmaer kunde skaffes noget Materiel til Veje, ved at de Firmaer, som hidtil
ikke havde arbejdet for Værnemagten, stillede det til Raadighed, naar det blev rekvireret efter de derom givne Forordninger. Ing. Thorsen lovede at undersøge det Spørgsmaal omgaaende, og efter at have holdt Møde med en Kreds af de Firmaer, som hidtil
ikke havde arbejdet for Værnemagten, kunde det den 12.-2. meddeles Dr. Stalmann,
at Firmaerne havde erklæret sig villige til mod Rekvisition at stille noget Materiel
til Raadighed, og at Entreprenørforeningen vilde paatage sig at være Mellemled
mellem 0.T. og Firmaerne i dette Forhold. Dr. Stalmann erklærede sig herefter indforstaaet med, at man under disse Omstændigheder vilde undlade at tvangsudskrive
nye Firmaer. - Den 15.-2. havde Ing. Thorsen og Direktør Nøring derefter Møde i
Nyborg med Lederen af O.T. i Danmark, Landesrat Martinsen og Baurat Fink, for at
faa nærmere Rede paa hvilket Materiel, der ønskedes.
Det drejede sig om 20-25 Blandemaskiner og nogle Gravemaskiner og Tipvognsmateriel. Resultatet blev, at der blev stillet ca. 20 Blandemaskiner til Raadighed fra
Firmaernes Side, men da Tyskerne vægrede sig ved at udstede Rekvisitionen i Henhold
til Forordningerne, og Firmaerne søgte at trække Tiden ud ved at forlange en tilfredsstillende Kontrakt for Lejemaalet med Garanti for den rette Tilbagelevering efter
Anvendelsen af Maskinerne etc., løb hele Historien ud i Sandet, idet der ikke blev
leveret Tyskerne en eneste Maskine.

Ordre til 7 Firmaer om fortsat Arbejde. 1944.
Ved Brev af 24.-2.-19441 ) meddelte Udenrigsministeriet Entreprenørforeningen, at
følgende 7 Firmaer: Wright, Thomsen & Kier, Christiani & Nielsen, Carl Jensen & Kaj
Hauer, Chr. Kastrup-Nielsen, Bay & Vinding, H. Hoffmann & Sønner og T. Bird, fra
det tyske Riges Befuldmægtigede havde faaet enslydende Skrivelse om, at de i Henhold
til hans Bekendtgørelse af 5.-10.-1943 og Forordningen af 4.-9.-1943 var forpligtet til
fortsat at paatage sig at udføre Værnemagtsarbejder.
Udenrigsministeriet meddelte os videre, at de danske Myndigheder ikke var i
Besiddelse af Midler til at yde Firmaernes Beskyttelse for eventuelle Konsekvenser
af, at de nægtede at efterkomme det tyske Arbejdspaalæg.
Angaaende A1·bejrlerne i Hambor,q.~)
Entreprenprforening-ens Kontrol med Overhol,delse af A1·bejdslpnningerne
hos Foreningens Medlmnmer. 3 )
Da der kort Tid efter Værnemagtsarbejdernes Paabegyndelse i Forsommeren 1940
viste sig Vanskeligheder ved at faa Arbejdet udført til de overenskomstmæssige Lønninger ved Flyvepladserne ved Aalborg, foretog Entreprenørforeningen en nøjere
Undersøgelse af Forholdene, og efter fornøden Forhandling med Dansk Arbejdsmandsforbund blev i Løbet af kort Tid alle Aflønninger hos vore Medlemmer bragt i Overensstemmelse med Overenskomsterne.
1) Citeret ovenfor.
2) Dette Afsnit o.f Redegprelsen udelades, Idet der henvises til Afsnit L, Kap. 2 A, S. 1054 f, so.mt
Arbejdsir!verforenlngena Redegprelse o.f '.!7.-10.-1945 strnks nedenfor.
3) Jfr. hermed Afsnit L, Kap. 2 A, S. 1056 ff.
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Efter at Flyvepladsen ved Aalborg i Begyndelsen af Juli 1940 havde været udsat
for Bombeangreb i Arbejdstiden, blev der fra Arbejderside rejst Krav om et særligt
Faretillæg paa 50% til Timelønnen. I den Anledning afholdtes forskellige Møder dels
i Entreprenørforeningen og dels i Arbejdsgiverforeningen, hvor Arbejdsgiverorganisationerne bestemt afviste Kravet. Arbejderne truede med Strejke, hvis ikke de fik Kravet
gennemført, men alligevel fastholdt vi intet at give, og Arbejdet fortsattes. Senere blev
Kravet rejst igen, men det blev atter afvist, og der er saa vidt os bekendt ikke af vore
Medlemmer betalt noget som helst Faretillæg ved Arbejde for Værnemagten.
Paa andre Arbejdspladser var der ogsaa i 1940 Tendens til i visse Tilfælde at
skrue Lønningerne i Vejret, men ved kraftige Indgreb fra Entreprenørforeningens Side
blev ogsaa her Lønniveauet atter bragt ned til det normale.
Saa vidt os bekendt var Aflønningen herefter normal ved de tyske Arbejder, som
fortsattes i 1941 i mere begrænset Omfang end i 1940.
Efter at Befæstningsarbejderne for O.T. paa Jyllands Vestkyst blev paabegyndt i
1942, viste der sig paany Tilbøjeligheder til at fravige de overenskomstmæssige Betalingsvilkaar, vel navnlig fordi det var vanskeligt at faa Arbejderne til at rejse ud til
de afsides beliggende Arbejdspladser, men Entreprenørforeningen greb straks ind og
foretog flere Inspektionsrejser til en Række af Foreningens Medlemmers Arbejdspladser for at undersøge, hvorledes Aflønningen skete hos vore Medlemmer.
Disse Inspektionsrejser godtgjorde, at Flertallet af Foreningens Medlemmer overholdt det gældende Lønniveau, og at de faa Overtrædelser, som blev konstateret, ophørte,
efter at de var blevet paatalt fra Foreningens Side.
Forseelserne bestod væsentlig i, at der til Arbejderne i Akkord hver Uge forskudsvis blev udbetalt et større Beløb pr. Time end den overenskomstmæssige Timeløn,
men dog ikke større, end at det ikke overskred, hvad Arbejderne virkelig tjente pr.
Time, naar Akkorden blev færdig og endelig gjort op.
Det er Foreningens Opfattelse, at den har gjort, hvad der var muligt, for at bevare
Lønniveauet, og at det Arbejde, der er gjort, ogsaa i det store og hele har givet et
godt Resultat. At der til Trods herfor alligevel af Arbejderne er opnaaet meget store
Fortjenester, som gjorde disse Pladser særlig tillokkende i Forhold til de civile Arbejdspladser, skyldes formentlig i første Række den lange Arbejdstid og dernæst, at der
ved Akkordarbejde har kunnet opnaas usædvanlig store Fortjenester, fordi de paagældende Arbejder var af ensartet Karakter.
Hvorledes Aflønningsforholdene har været hos den lange Række af uorganiserede
Arbejdsgivere, som optraadte som Værnemagtsentreprenører, har vi ikke noget Kendskab til.

1945.

Arbejdsgiverforeningens Redegørelse til Arbejdsministeriet angaaende Bygge- og 27.10.
Entreprenørarbejder i Hamborg.1 )
Paa Foranledning af Generalkonsul Yde, Hamborg, blev Oldermand Eising pr. 1.
November 1940 kaldt til Møde i Udenrigsministeriet (i dette Møde deltog efter Oldermandens Ønske endvidere Civilingeniør Thorsen m. fl.) for at drøfte en af Generalkonsul Yde og de tyske Byggeautoriteter i Hamborg med Omegn udkastet Plan gaaende
ud paa, at danske Arbejdsgivere indenfor Byggehaandværket med deres egne Arbejdere
skulde paatage sig civilt Arbejde - Boligbyggeri og Beskyttelsesrum - i Hamborg
med flere Byer. Det var derhos Planen, at de danske Firmaer skulde medtage egne
Maskiner, Redskaber og Stillads samt om muligt Lastbiler. Det blev endvidere oplyst,
at der forelaa Aftale med belgiske og hollandske Arbejdsgivere vedrørende det paatænkte Arrangement. Samtalen i Udenrigsministeriet mundede ud i, at Oldermand Eising
- næst at understrege, at han ikke kunde tage Stilling til Sagen - lovede at indkalde
Repræsentanter for de Arbejdsgiverforeningen tilsluttede Byggefagsorganisationer for
at forelægge disse Spørgsmaalet. Fra Udenrigsministeriets Side blev der derhos givet
Tilsagn om at give Arbejdsministeriet fornøden Underretning.
1) Sammenlign hermed Afsnit L, Kap. 2 A, S. 1054 f .
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Den 6. November holdt Oldennand Eising Møde med Repræsentanter for Byggefagene og redegjorde her for Forhandlingerne i Udenrigsministeriet med Tilføjende
om, at Oldermanden hverken vilde anbefale eller fraraade, men at man - hvis Tyskernes Plan blev ført ud i Livet - under alle Omstændigheder maatte begrænse Omfanget af Arbejdsstyrken mest muligt. Resultatet af Drøftelsen blev, at man enedes om
snarest at sende en Repræsentation til Hamborg (Delegationens Rejse foregik i Dagene
18.-21. November).
Den 15. November havde Oldermand Eising Møde med de af Organisationerne
udpegede Deltagere i Hamborg-Rejsen og meddelte ved denne Lejlighed bl. a ., at han
havde henvist til Arbejdsministeren og Statsministeren for med disse at drøfte visse
Enkeltheder. Han havde derved erfaret, at de to Ministre overhovedet intet Kendskab
havde til Sagen, før Oldermanden henvendte sig til dem, idet Udenrigsministeriet ikke
som lovet havde givet de to Ministre nogen som helst Underretning. De to Ministre
var selvsagt ikke begejstret for Tanken, og der maatte derfor ikke under Forhandlingerne i Hamborg afgives Løfter af nogen Art, da de danske Myndigheder først maatte
tage Stilling til Spørgsmaalet.
Efter Delegationens Hjemkomst fra Hamborg fandt der et nyt Møde Sted den
27. November. Oldermand Eising, der ikke havde deltaget i Rejsen til Hamborg, havde
i Mellemtiden haft Drøftelser saavel med Arbejdsministeren som Statsministeren og
kunde derfor oplyse, at de to Ministre vel ikke saa paa Spørgsmaalet med den største
Velvilje, men paa den anden Side fandt, at det var uklogt pure at give Afslag. Det
gjaldt derfor om at begrænse de af Tyskerne ønskede Arbejder mest muligt, og Maksimum for Arbejderantallet maatte være 1000. Mødet resulterede i, at man nedsatte et
mindre Udvalg med Ingeniør Thorsen i Spidsen til at fortsætte Drøftelserne med de
tyske Myndigheder.
Fra tysk Side havde man fra første Begyndelse ønsket en Arbejdsstyrke paa ca.
50.000 Arbejdere, men Resultatet af Forhandlingerne blev tilsidst, at der blev opgivet
22 Firmaer med tilsammen 1000 Arbejdere til at paatage sig dels Opførelsen af Boliger,
dels Udførelsen af Beskyttelsesrum. Angaaende saavel Arbejdsgivernes Forhold overfor
Byggemyndighederne som Arbejdernes Aflønningsvilkaar, Hjemførelse af Fortjeneste
m. m. blev der den 5. December 1940 oprettet en Rammeaftale (,,Anordnung"). Arbejdsgiverne fik Lov til at medtage Blandemaskine og Hejseapparater, men derimod hverken
Stillads eller Biler.
Udover de omtalte 22 Firmaer har adskillige andre Firmaer ved direkte Henvendelse
til de tyske Myndigheder eller paa anden Maade forskaffet sig Arbejde i Tyskland, og
de uheldige Foreteelser, der senere fandt Sted, bl. a. med Hensyn til Hvervning af
Arbejdskraft og Løfter om Aflønningsvilkaar, der ikke kunde opfyldes, maa lægges
disse sidste Firmaer til Last og ikke de 22 Firmaer, som fra Udvalgets Side blev opgivet til Tyskerne.

AFSNIT H
SABOTAGE OG LIGNENDE TYSKFJENDTLIGE
AKTIONER

Ka"pitel 1.
Indledning og statistiske Oversigter.
Straks efter den 9. April begyndte de første aktive og spontane Modstandsytringer
over for Tyskerne og deres danske Medhjælpere.
I Begyndelsen var der naturligvis ikke Tale om nogen organiseret Modstand, men
kun om enkelte Personers eller smaa Gruppers Trodsen af Tyskernes Bestemmelser,
Generen og Forsinkelse af deres Arbejde, ,,Tyverier" af deres Vaaben, Rudeknusninger,
Beskadigelser af Telefonnet, Gennemskæring af Bilgummi, Antændelse af Vogne med
Halm o. lign.1 )

A. SABOTAGEORGANISATIONER
I Efteraaret 1941 voksede imidlertid de første Spirer!!) til organiserede Sabotagegrupper frem. I Sensommeren 1941 sprang Løjtnant i Marinens Flyvevaaben Thomas
Sneum som den første af de Faldskærmsfolk, der skulde hjælpe Modstandsbevægelsen,
ned i Danmark. Den 27. December 1941 landede de næste Faldskærmsfolk fra England
(Læge Carl Johan Bn,un, der blev dræbt i Springet, og Maskinmester Mogens HaJmmer),
og den 17. April 1942 fulgte yderligere 3 efter.
Dermed var Kontakten med England oprettet, og de danske Sabotører fik nu
Instruktioner i Vaabenbrug og Anvendelse af Sprængstof, samt modtog Ordrer
og Meddelelser om egnede Sabotageobjekter. I August 1942 foretoges de første Nedkastninger af Sabotagemateriel fra England. Pioneren i dette Modstandsarbejde i Jylland var Godsejer Fl<mLming Ju~ker (Faber), der senere blev efterfulgt af Toldassistent A. J. Jensen (Toulstrup). I Løbet af Foraaret og Sommeren 1943 kom der
Fart i Nedkastningerne, som fra nu af blev stadig talrigere og gav de stærkere og
stærkere Sabotagegrupper øget Slagkraft ved at forsyne dem med moderne Materiel,
saaledes at Sabotageeksplosionerne nu afløste de tidligere næsten eneraadende Sabotagebrande.
De største Sabotagegruper, BO-PA og Holger Danske, som havde et ret snævert
Samarbejde, og som tilsammen aldrig talte mere end 500-550 Mand, voksede begge op
i København, medens Sabotagen i Provinsen i Hovedsagen udførtes af særlige Grupper
indenfor Modstandsbevægelsens militære Organisation. Saaledes koordineredes de jydske
Jernbanesabotørers Arbejde fra det underjordiske militære Hovedkvarter i Jylland
under Ledelse af den senere Generalmajor Bennike.
I Februar 1942 dannede en Del tidligere Spaniensfrivillige paa Opfordring fra det
dengang illegale kommunistiske Partis Ledelse en Sabotagegruppe, der i Begyndelsen
blev kaldt KO-PA (kommunistiske Partisaner). I Foraaret 1943, da Organisationen
1) Di888 mindre Aktioner er hverken medtaget i nedenstaaende Bilag tll Kap. 1 eller i den som Kap. 2
aftrykte Oversigt over Krigens danske S11.botngeaktloner, og det er umuligt at faa Tal paa disse fprste
smaa aktive Handlinger mod Tyskerne ; men skpnt Opgprelsen sandsynligvis kun omfatter en lille Brpkdel
af disse Aktioner, skal fplgende Mlnimumstnl gives for de fprste Aar:
Beskadigelser af
>Tyveri« af
Tyskernes
enkelte
Telefonnet
Vaaben
194il
32
10
1941
26
Hl
1942
40
20
1943
100
76
Se ipvrlgt om saadnnne Smanaktioner Afsnit B, S. 169 f og 160 f, samt Afsnit D. S. 294.

2) Som et af de tidligste Eksempler paa en bevidst organiseret, aktiv Gruppe knn nævnes ChurchillKlubben frn Aalborg, der fra December 1941 og frem til Afslpringen af Orgnnlsatlonen i Maj 1942 udfprte ndøkilllge Vaabentyverler, Telefon- og Automobllsabotnger, samt afbrændte flere Jernbanevogne
med tysk Krigsmateriel.
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skulde udvides, begyndte den at optage unge Mænd uden partipolitiske Hensyn, og
Navnet paa Gruppen blev forandret til BO-PA (borgerlige Partisaner). Siden dette
Tidspunkt har BO-PA haft omkring 125-175 Medlemmer - men der har stadig været
Brug for nye Folk til at udfylde de ofte opstaaede Huller. BO-PA har saaledes ialt haft
38 Faldne.
Organisationen bestod normalt af 5-Mandsgrupper under en Gruppeleder, 2 Gruppeledere under en Delingsfører og 2-3 Delingsførere under en Afdelingsleder, som stod
direkte under selve Chefen og dennes Næstkommanderende.
BO-PA har udført op imod 1000 Aktioner, deriblandt Størsteparten af de helt
store Sabotager, som f. Eks. mod Industrisyndikatet den 22. Juni 1944 og noget senere
mod "Torotor", Aktioner, der krævede langvarig og intensiv Forberedelse, og som var
meget effektive.
Sabotagegrupen Holger Danske dannedes i Foraaret 1943; denne første Gruppe
blev dog hurtigt revet op, men Jens Lillelund, der var den eneste tilbageblevne, startede
paa ny og blev hurtigt Leder af en større Organisation, der ogsaa. valgte Navnet
Holger Danske. I Efteraa.ret 1943 maa.tte han rejse til Sverige, da Gestapo var paa
Sporet af ham, hvorefter Jprgen Staffeldt blev Leder af Holger Danske med Kontakt
til Frihedsraadet gennem Dansk Samling.
I Sommeren 1944 kom Jens Lillelund hjem igen, og Holger Danske blev omorganiseret. Der har været flere forskellige Ledere, og Forbindelsen opad til Frihedsraadet,
hvorfra Ordrene blev modtaget og hvem alle vigtige Afgørelser blev forelagt, blev
nu knyttet gennem Prokurist V. Villadsen til den upolitiske illegale Organisation "Ringen"s Repræsentant i Frihedsraadet, Frode Jacobsen.
Holger Danske, der har haft et ret svingende Medlemstal (ved Kapitulationen ca.
400 Mand), bestod af 6-Mandsgrupper, 2 Gruppeførere under en Delingsfører, 2 Delingsførere under en Afdelingsleder og 3--5 Afdelingsledere under hver af de 3 Kompagnichefer, der sammen med Chefen og Næstkommanderende udgjorde det 5-Mandsraad, der var Organisationens øverste Ledelse.
Foruden enkelte af de store og mere kendte Sabotager (f. Eks. Aktionen mod
Industrisyndikatets Monteringshal paa Havnevej i Hellerup, Varde Staalværk og
Kapringen af Færgen "Store-Bælt") har Holger Danske udført et Utal af almindelige
dagligdags Sabotager; endvidere fik Organisationen af Frihedsraadet i stigende Omfang
overdraget at likvidere Stikkere. 1 )
Under sin Virksomhed har Holger Danske mistet mere end 60 Mand, foruden de
mange, der blev fængslet og deporteret.
Efter F1·ihedsraadets Dannelse overtog dette den øverste Ledelse af Sabotagen, se
herom Afsnit C, S. 223.

B.

SABOTAGERNES

ANTAL

OG

OBJEKTER

Sabotagens Vækst ses af Bilag 1, som viser, at der først kom en virkelig Stigning
i Aktionernes Antal fra Juli 1942.2 )
Endvidere ses der i 1943 en vældig Stigning op til et Klimaks paa op mod 200
Sabotager i August. 1943 har ialt flere Sabotager end 1944 - men 1944 har til Gengæld langt de største Aktioner. Endelig viser Bilaget en vældig Foraarsoffensiv i 1945,
som bragte Sabotageaktionernes Tal op paa det dobbelte og 3-dobbelte af Tallet for
de tilsvarende Maaneder i 1944.
Af Bilag 2 fremgaar det, hvilke Objekter Sabotagen var rettet imod. Især bemærkes
de mange Aktioner, rettet direkte mod tyske militære Anlæg, samt at et overvejende
Antal af Aktionerne i 1945 rettedes mod Tyskernes Automobiler, Olie- og Benzinlagre
samt mod Havneanlæg. Bilag S-6 viser Jernbanesabotagen.
1) Af de nedenfor under D nævnte Likvideringer er mere end 200 udfprt af H o I g e r D n n s k e.
2) Jfr. Statsminister Buhl's Radiotale den 2. September 1942, Afsnit B, Side 205 - og Christmns
Mpllers fprste Sabotagetale i BBC den 6. September 1942, se nedenfor Afsnit I, Kap. 1.
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C.

SABOTAGENS

OMKOSTNINGER

Det er ofte under Krigen blevet fremhævet, at Sabotagen var dyr for Danmark,
ved at der blev ødelagt store danske Værdier.
Herimod er der, bl. a. under Henvisning til Bombardementet paa B. & W., blevet
indvendt, at de Allierede vilde have den tyske Produktion standset, og at det vilde
blive dyrere baade i Menneskeliv og i materielle Værdier udenfor de egentlige Sabotageobjekter, hvis Ødelæggelsen skulde ske ved Luftbombardementer, som samtidig vilde
være mindre effektive.1 )
En nøjagtig Opgørelse af Skaden ved Sabotagen kan
følgende Beløb kan anses som omtrent rigtige:
Skade paa Bygninger ....................... .
Skade paa Jernbaner .......... .. ........... .
Skade paa Skibe:.?) ........................... .
Skade paa Erhvervsløsøre ....... . ........... .

endnu ikke foretages, men
ca.
ca.
ca.
ca.

!alt ca.

65
10
5
201

Mil!.
Mill.
Mil!.
Mil!.

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

281 Mill. Kr.

D.

STIKKERLIKVIDERINGER, FORETAGET AF MODSTANDSBEVÆGELSEN
Da det endnu ikke er fuldtud opklaret, hvorvidt visse Drab fra Besættelsestiden
bør optages i nedenstaaende Skema, er her kun medtaget sikre Tilfælde, hvorfor det
maa formodes, at det endelige Tal vil ligge noget højere, antagelig ornlcring 500.
1943

1944

1945

7

26

4
6
5
11

37
39
73
10

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

1
4
3

17

11

22

Hele Aaret

19

10
14

22
12
9

139

185

!alt 343.

l) Ved Luftbombarder.;~ntet paa B. & W . blev snnledes kun ca. 7 <!,, nf Fnbl'ikkens Mo.skiner Ødelagt, medens ved BO-PA's Aktion mod Industrisyndikntet den 22. Juni 1944 omkring 30 '/o nf Maskinerne
blev sat ud af Funktion.
~) Eksklusive Skaderne paa Færgerne >Sjællande og :.Danmark«, der andr01r ca, 5, 7 Mill. Kr.
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Bilag 1. Tidsmæssig Tabel over Sabotager.1 )
1940

P

lait

Janoor .. .. .. .
Februar ... ...
Marts .. . .... ..
April .... .. ...
Maj ..... .... ..
Juni ..........
Juli ... ........
August .. .... .
September...
Oktober .... ..
November.. .
December....

0
1
1
0
0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
1
1
0
3
0
0
3
2

lait .. .. ...... .. ,

3

7

10

0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
3
0
0

a

I

1941
P
lait

H

I

I

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
3
2
2
2
2
1
0
1
2

0
2
0
8
2
2
3
2
2
0
1
2

2

17

19

2

I

H
0
0
1
0
0
1

1942
P
lait

16
3
3
3
6

I 34

88

a

I

3
2
2
4
4
6
14
29
18
9
14
17

3

2
1
4
4
6
Il
14
15
6
11
12

I

122

H
6

13
20
26
83
17
24
60
60
86
67
81

I372

1943

P

I

H

1944
P
lait

48
15
12
27
26
26
8
18
22
8
16
26

63
68
41
40
34
26
86
49
64
69
83
63

101
73
63
67
60
62
44
67
86
77
99
88

1251

616

867

lait

9
14
29
16
40
60
44
70
62
29
44
27
84
60
148 198
86
85
63
99
84 161
73
42
597

969

I

1946

H

p

27
40
23
38
9

67
137
141
189
21

94
177
164
222
30

!132

555

687

lait

Ialt: 2671. Heraf H: 794 og P: 1877.

Bilag 2. Tabel over Sabotager opdelt efter Aar og Objekter.
Tyske militære
Anlæg, Depoter,
Lejre

I

Fabriker, Entreprenørvlrksomheder o. I.

I

Havneanlæg,
Værfter, Skibe,
Kraner

Banegaarde m.v. ,
Biler og
Garager

p

lait I H

31
7
4

3
7
30
79
60
34

4
7
36
110
67
88

1
0
16
202
96
66

0
0
6
177
162
136

1
0
22
379
247
191

1
0
1
16
6
13

0
6
11
61
61
46

1
6
12
67
67
68

Total .. ...... . , 49

203

252

I 370

470

840

37

114

211

I
1940 . .... . ... . .
1941 .. .. ... ....
1942 . .. ... ...
1948 . ... ... .. .
1944 . . ... ... . .
1946 . ...... .. .

p

H
1
0
6

Elektriske
Anlæg

1940 ... .. .....
1941. ..... ... . .
1942 . . ...... . .
1943 . ....... ..
1944 .. ........ .
1946 . .. .. .. ...

Total. ..... ...

I

p

lalt j H

Inlt j H

Restauranter
og Fjldevarer

H

p

lait

H

p

lait

0
0
0
18
6
2

1
1
2
42
31
13

l
1
2
60
87
16

0
0
1
10
7
0

0
0
3
37
43
48

0
0
4
47
60
48

26

00

ns

18

131

u0

i

Beklædning,
Fodtpj,Vaskerier

IH

i

p

i

I

1
1
22
42
14

1
4
29
143
198
206

80

501

581

j

p

0
0
2
40
33
16

0
0
8
66
68
12

1
0
7
62
96
63

9o

i 144

218

lait

0
0
1
16
13
7

0
0
1
24
20
8

31

53

lait

0
1
7
24

1
0
0
4
8
27

!

1
1
0
6
16
61

33

40

73

0

1

Jpvrigt Naziforretninger m .m.
H

P

p

lait I H

1
3
28
121
166
192

0

Olie og Benzin

lait

I

H

p

1
0
16
118
163
66

3
2
34
372
251
132

7
17
88
597
616
555

10
19
122
969
867
687

a62

i 194

1880

2614

lait

lait

Bilag 3. Jembanesabotagen tidsmæssigt.
Antal Aktione,,-.2)

.......

Januar
Februar .......
Marts •••• •• oo•
April .... ...... .
Maj
Juni

............
...........

Hele Aaret

1942

1948
2
6
10
8
6
6

1944
8
8
3
6

a

19

1946
67
276
431
635
2

............

Juli
August ........
September .. ..
Oktober
November ....
December

......
....

1942

2
4
6

1948
9
22
83
13
49
18

1944

176

328

1946

28
18
86
63
69
84
1301

lait 1810 Aktioner, hvoraf 1646 vedrprer Statsbanerne.

l) H betyder i det fØlgende Hovedstaden, P Provinsen. Anga.aende Smaa-Aktioner, se S. 1203 Note 1.
Bliagene 1 og 2 omfatter snmme Materiale, som behandles I Kap , 2, jfr. nedenfor S. 1209 ff med Note 1.
2) Gennemsnitlig Antal Sprængninger pr. Aktion er ca. 4.
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Bilag 4.

~

i""
.,;, .s Il!

~

Statsbanerne
Strækning:

"'

i

~

~l

København Helsingør .........••....
16
1
38
68
VnnlØH - Frederiksøund ............. . .
1·6
17
2
København - Roskilde •...........•.....
16
16
1
Roskilde - Næstved •....................
10
2
1
1
16
Roskilde - Kalundborg •..... .. ....... ...
15
4
1
20
1
Roskilde - Korsør ...•.......... ..... .... .
40
9
1
60
1
Ringsted - Gedser •...........•..•........
86
9
12
6
1
62
1
Nyborg - Fredericia •....................
290
8
17
1
2
1
1
1
2
2 326
7
Fredericia - Esbjerg •....................
21
346
18
3
2
3
3 390
6
Esbjerg - Skem .......................... .
420
22
16
2
2
4 471
6
4
Skern - Holstebro ........... ........ .... .
380 10
16
2
1
409
8
Holstebro - Struer ..................•.....
270
4
6
1
282
1
1
Struer - Thisted .....................••.•..
840
1
6
8 360
1
Padborg - Lunderskov ................. .
226
87
2
4
1
8
7
4 288
26
Fredericia ........•....................•.•..•..•
10
lS
8
34
2
1
Fredericia - Aarhus •..............•..•..
83
865
8
1
8
2
6
6
3 426
6
Aarhus - Aalborg .......................•
84
11
780
4
6, 797
3
1
9
6
Aalborg - Frederikshavn .............. .
18
160
16
1
1
186
4
Aarhus •...............................•.........
40
31 27
2
12 113
Tønder - Bramminge ...•.................
150
13
8
1
1
1
169
4
Bramminge - Funder .........•..•.•......
366 22
4
2 894
2
Funder Silkeborg .................... .
165
9
165
1
Silkeborg - Laurbjerg ................. .
90
90
Skanderborg Skern ................. .
260
10
6
2
1
269
8
Vejle Herning .. ..........•..•........
626 28 26
1
1 68Z
3
Herning - Holstebro ..................•..
520
8
Z 626
4
4 16
Struer - Viborg .......................... .
400
3
1
1 428
2
Viborg Langaa ...................... . .
276
6
1
282
6
Herning - LØgstpr ....................... .
166
1
2
168
5
Hobro - Aalestrup ....................... .
66
65
8
Randers - Ryomgaard ...•..............
20
28
1
Aarhus Grenna ....................... .
186
3
1 190
4
Skive Glyngøre ....................... .
20
20
6
Sønderborg - Tønder ......•........•.....
20
26
Tommerup - A88ens ..................•..
126
4
8
1
1 134
1
- - - -- -- S-p _r æ_n_g_n_l_n_g _e r_ l_a_It_:_ 7_0_8_0_ 8_8_3_ 2_1_8__2_4 _ _
6_ _
8_ _
28 - 1-6- -1-1- -4-1- -84
-78_8_9_ 1_1_2_

Privatbanerne
Strækning:
Hlllerjld - Frederlksv. - Hundest.
Amagerbanan . . .......•..••..........•........
Lollandske Jernbaner .................... .
Odense - Svendborg ..........•. •. .. .....
Nyborg - Faaborg •........•..•...........
Nyborg - Svendborg ............... ..... .
Odense - Nr. Broby -1''aaborg ••....
Nordvestfynske Jernbane .............. .
Odense - Bogense •..............•........
Skagensbanen •..•..............•.............•
Tbløted - Fjerritslev .................... .
Fjerritslev - Nr. Sundby - Fr.hnvn
Aalborg - Hadsund ...•..•.................
Randers - Hadsund ...................... . .
Aarhus - Hammel - Thorsø •.....•..
Vejle - Vandel - Grindsted ........ .
Troldhede - Kolding - Vejen ........ .
Varde - Nr. Nebel ....................... .

1

1

2

1

81
16
16
68
65
101

4
6

10
4

8
8
8

7
2
4

2
2

2

1

1

2

4

6
2
96
25
15
68
70
119

2

2

18
84
1
20
22
11
18
22

18

1

Sprængninger lait:

482

Hele Landet
Statsbanerne •.•............•.................
Prlvathnneme ................................
S prænlfD.in ger fait:

1

41

6

26

29

7

2

1

2

2

1
7

7030
482

383
25

213
29

24
7

6
2

8
l

ZS
2

16
2

84 7839
8 575

112
7

7512

408

242

31

6

1

4

17
11

41
17

1

575

1
2

2

1
21
28
19
21
28

1
2
1

2

8

------------------8
9
25
18
11
58
92 8414 111
77
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KAP. 1, C

Kapitel 2.
Kronologisk Oversigt over Sabotager og lign. Akti<:>ner1>.
Nedenstaaende kronologiske Oversigt er udarbejdet paa Grundlag af Politiets
Materiale og - efter Politiets Internering - Udenrigsministeriets Pressebureaus
Situationsmeldinger suppleret med talrige Oplysninger fra Modstandsbevægelsens Beretninger eller ledende Sabotører. Da den knappe Tid ikke har tilladt nogen grundig Revision
af Materialet, kan Listen ikke betragtes som udtømmende, ligesom der er Mulighed
for enkelte Fejltagelser, f. Eks. ved, at en som Sabotage opført Aktion ved nærmere
Undersøgelse vil vise sig at være af upolitisk Karakter eller foretaget af Tyskerne
eller deres Medhjælpere, eller ved, at Aktionen er anført et Par Dage for tidligt eller
for sent paa Grund af Indberetningsvanskeligheder.
Eventuelle Rettelser og Tilfpjelser bedes meddelt R edaktionen, saaledes at de kan
bringes i Supplementsbindet.
1940.
Maj.

20.

Juni.
21.
August.

Formodet Sabotage mod tysk Flyyebaad ved Kastrup.
Sabotageforsøg paa Islands Brygge (Bombefund).

Sabotage mod Flyyemasklne og Olietank, Holstebr<:1.
H.
Sabotage mod Flyyeplads, Graabe.
24.
Sabotage mod Transformatoranlæg, Aalborg.
31.
November.
18,
Sabotai:e mod en Personbil tilhørende WM" Fredericia.
21.
Sabotage mod en af WM's Motorer, Esbjerg.
25.
Mindre Brand I Aalborghallen, Aalborg.
December.
17.
Sabotage mod en af WM's Biler, Holbæk.
29.
Mindre Brand I Dansk Industrisyndikat, KØbenhavn .
1941.
Februar.
Brand I Barakkerne i Lejren ved Borris.
7.
Sabotage mod tysk Skib >Heistarnestc paa Aalborgværftet.
16.
April.
2.-3.
Brand i >Folkets Huse I Struer.
7.
Sabotage mod tysk Damper >Helsternestc, Aalborg.
18.
Sabotage paa WM-Skydebnne, Holstebro.
Maj.
14.
Mindre Brand I Spantehal ved den nedbrændte Aalborghal.
Mindre Brand i en tysk Lejr I Frederikshavn.
20.
Juni.
9.
Sabotage mod tysk Motorvogn i Ribe.
10.
Brand i Jernbanevogn I Kavlge ved Viborg.
Juli.
9,
Sabotageforspg mod M/S >Pantherc i Havnen, Aarhus .
11.
Sabotageforspg mod WM-Vogn hos Billow, København.
Sabotage mod et Lysanlæg, Esbjerg.
20.
1 ) Angaaende Smaa-Aktioner se ovenfor S. 1203 Note 1. Om SUkkerlikvlderinger. der heller ikke er
medtaget, se Kap. 1. Jernbanesnbotager er kun medtaget I enkelte Tilfælde. Idet der I det hele henvises til
Kap. 1, Bilag 3-6.
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1941.

Au1t11&t.
2.
Sabotage mod Be\ysnlngalnstallatlon paa Flyvepladsen, Esbjerg.
22.
Brand I tysk Omnibus I Garage I Aalborg.
September.
8.
Sabotageforsøg mod Postvæsenets Færge Esbjerg-Fanø.
18.
Benzin fjernet fra WM-Lager, Vær løse Flyvepinds.
November.
15.
Mindre Brand I tysk Damper paa Nybygningen 85, Odense Staalsklbsværft.
December.
Brand I Ortskommandantur, Store Torv 8, Aabenraa.
23.
Sabotage mod Fanøfærgen I Esbjerg Havn, Esbjerg.
26.
1942.
Januar.
8.
17.
22.
Februar.
7.
9.
Marta.
4.
28.
April.

1.
15.-16.
17.
27.

28.
Maj.
2.

4.
6.
18.

SabotageforsØg mod M/S >Lelpzlgc paa Faaborg Skibsværft.
ForsØg paa at fjerne Flyvebomber fra Sidespor paa Banegaarden
Eksplosion I en Smelteovn pna. HelslngØr J ernstØberl.

Aalborg.

Mindre Brand I >Wehrmachtøbelmc, Vesterbro 76, Aalborg.
Sabotage mod tysk Flyvemaskine paa Læsp.
Brand I WM-Bnrak, Maglebylllle.
Sabotage mod Elevatoren, Nørregade 49, København.
Bortfjernelse af Ammunition fra tyske Motorvogne, Silkeborg.
Sabotageforsøg mod et Træhus, tilhørende WM, mellem Esbjerg og Hjerting.
Tysk Benzintank Ødelagt ved >Esso Tankstation<, Korspr.
Sabotage og Brand mod tysk Lokomobil paa Flyvepladsen ved Rpdslet.
3 Kasser Patroner fjernet under Transport til Brønderslev.
Brand I forskeUlge tyske Jernbanevogne paa Godsbaneganrden, Aalborg.
Brand I forskellige tyske Jernbanevogne paa Godsbanegaarden, Aalborg.
Sabotage mod Fordelertavle I Bunker paa Rpdslet Flyveplads.
Brand I KaffekØkken paa Flyveplads ved Rpdslet.

Juni.
8.-10.
10.
13.
14.
19.
26.

Juli.
1.

s.

6.
11.-13.

14.
14.
17.
18.
21.
22.
25.
26 .
80.

Juli.
August.
1.
1.
2.
3.
5.
8.
9.
10.
12.
12.
15.

Sabotage mod tyske Barakker bag Spangsbjerg Sanatorium, Esbjerg.
Ammunitionskasser fjernet fra Godsbanegaarden, Esbjerg.
Brandbombe mod Ammunitionsvogn paa Karup Flyveplads.
Sabotageforsøg mod en tysk Ammunitionsvogn ved Grove Flyveplads.
Sabotage ved Svenstrup.
Brandforspg I Garderhusnrkaeernen, København.
Ildepaasættelse paa Brandt & Ravntofts Tømmerplads, København.
Sabotage mod ubeboet tysk Barak I Lamborg Sogn.
Brandforsøg paa Automobilfabrik . Tysk Lastvogn beskadiget, København .
Sabotage mod tysk Bil I >Auto-Centralens« Gaard, Aalborg.
Brand I >Aarhus Savværk«.
Brand I A/S >Frlchc, AabyhØj.
SnbptageforsØg mod tysk Bil hos Fehr & Co., Odense.
Brand I Skure tilhørende Korn- & Foderstofkompagniet, Aarhus.
Brand I Jernbanebroen mellem Aalborg og Nr. Sundby.
Brandstiftelse I tysk Depotbygning I >Lundene, Sllkebo1•g.
Garagebrand I Autofirma Fehr & Co., Odense.
Brand paa Nordbjærg og Wedels Skibsværft, StubbelØbsgade, København.
2 mindre Ildebrande I S/S :.Vlrg!nlac og S/S >Carl Jungstc, Helslngør.
Sabotage mod tyske Bande, Esbjerg.
Brandforsøg paa Kontor, Nørregade 45, København.
Brandforspg bos Entreprenør Henning Petersen, Islevbrov. 4, København.
Brapdforsøg ved Ammunitionsdepot ved en FlakstiUlng vest for Aalborg.
Brandforlljlg I Fornlkllng81lnstalt >Bonitec, Skydebanegade 1, København.
Brand I Autofirma, Grlffenfeldtsgade 82, København.
Sabotage mod WH-BII boa Mekaniker Heldemann, Aarhus.
Brand paa Tømmerplads, Sydhavnsgade 28, København.
Sabotage mod Flyvemaskine I Lufthavn Vest, Nr. Sundby.
Sabotageforsøg mod tysk Jernbanevogn paa Løgstør St.
Brandstlftel-fouØg mod dansk Motorvogn, der benyttes af WM, Ribe.
Brandforøpg bos Folketingsmand Aa. Henrlksen, D.N.S.A.P., Godthaabsvej 7, København.
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1942.
August.
18.
BrandforsØg hos Entreprenør Henning Petersen, Ielevbrovej 4, KØl,enhavn.
18.
Brandforepg i Tømmerhandel, Aalekietevej 81, KØbenhavn.
19.
Brandforepg i Ismejeri, Frederlkssundsvej 63, Kpbenhnvn.
19.
Brandstiftelse I Vaskeriet >Geflon<, Provstevej 6, København.
19,
Brandstiftelse i Koloniallager, Tomsgaardsvej 83, København.
19.
BrandforsØg paa Trappeafsats, Hotherspinds 6, Kpbenhavn.
20.
BrnndstiftelsesforsØg i et Barakkompleks, NykØblng F.
20.
Sprængbombe I Kontor, Lundtoftegade 87, Københnvn.
21.
Brandforepg I Autoværksted, Vesterbrogade 91, København.
22.
Brand I en tysk Jernbanevogn med Halm, Aarhus.
24.
Brandforsøg i Mpdesal, Blegdamsvej 26, København.
26.
Brand I tysk Jernbanevogn, Nørresundby.
28.
Brandstiftelse I 8 Baade pnn A. Ulstrups Skibsværft ved Vejle.
28.
Sabotage mod svært Feltkabel i Nærheden af Søbet, Aalborg.
28.
Sabotageforepg mod tysk Jernbanevogn med Ammunition, Aalborg.
29.
Brand i tysk Jernbnnevogn, Bogense.
80.
Mindre Brnnd I et Snedkeri I Lufthavn Vest, Nr. Sundby.
Sl.
Brand I Skræderflrmnet, Aaboulevnrd 11, København.
September.
8.
Brand I Autoværksted, Tln!l'Vej 21, København.
3.
Brandbombe fundet i Nærheden af Havnen, KØge.
9.
Mindre Brand paa He!RlngØr Sklbsværft, HelslngØr.
11.
Brand I den tyske Skoles Nybygning, Emdrupvej, KØbenhnvn.
16.
Brand i Bnrak, der opfØrtes p1111 Herregnarden >Taarnborgcs Eng, Skelskør.
17.
Sabotage pna Skydebanen I Vesterskoven, Haderslev.
19.
Brand I tysk BIi I Autohal, SØndermarksvej 2, Aalborg.
21.
Brandstiftelse I en tysk Bil, Snnkelmnrksgnde 2, Aalborg.
21.
Brand i Lngerbygnlng i Havnegade, hvor der opbevnredes Dele til U- og Hurtlgbnade, Odense
21.
Brnnd I Hnlmlnger pna Godsbnnegaarden, Næstved.
24.
Snbotage mod tysk Feltkpkkenvogn hos Smedemester Hnnsen, Skagen.
26.
Brnnd i en tysk Jernbnnevogn med Fourage, Aalborg.
26.
Snbotage nf tyske Dæk og Slnnger, Esbjerg.
26.
Brandstiftelse i Wehrmachtahelm ved Aalborg.
26.
Sabotage mod tysk Flakstilling i Vejtrekanten ved Anbybro.
26.
Snbotage mod Autoværksted, Adler Service, Lyngbyvej 182, KØbenhavn.
27.
Sabotage mod Traktor paa Flyvepinds Vest, Nr. Sundby.
28.
Brand I Benzintankvogn paa Godsbnneterrænet, Næstved.
Oktober.
8.
Brandstiftelse I en nyopfprt Barnk pna Hjprnet af Hnrnldegade og Torvegnde, Esbjerg.
8.
Snbotngeforspg mod SS Getr.fllhrer Bornemann, Hpjmarke Hue I Bloustrpd, Helslngpr.
11.
Brnnd I tysk BIi I en Gnrnge. Hndsundvej 25, Aalborg,
12.
BrnndforeØg I Tpmmerhnndel, Aalekistevej 81, Kpbenhnvn.
14.
Snbotage mod D.N.S.A.P.'s Kontor, Suhrsgnde, Mnrlbo.
20.
Sabotage mod >Dnnsk Arbejdsfællesskabca Kontor, Algade 11, Aalborg.
21.
Sprængbomber ud for Ejendommen, Bjelkesalle 16, København.
80.
Sabotage mod Pumpeanlæg I Kedelhuset pan Trafikbnnen, Esbjerg.
31.
Brandforspg i Værktpjsfabrlk >Præclslonc, Emdrupvej 28, København.
November.
1.
Brandstiftelsesforepg paa Teglværket I Hvalpsund.
2.
Eksplosion ved Jernbanebroen over Kanalstien i Lyngby.
3.
Snbotageforspg moo Ammunitionsdepot I Hvorup Plantage.
4.
Brandstiftelsesforspg paa Modellageret paa Helsingpr Skibsværft.
4.
Sabotage mod en tysk Radioantenne paa Militærstation, Sklbby.
4.
Sabotage mod tysk Skib hos B. & W., Kpbenhavn.
6.
Brandstiftelse I Pension >Nordkap<, Helslngør.
6.
BrandforsØg paa tysk Damper, Helslngpr Skibsværft.
11.
Brand I tysk Militærbarak, Aalborg.
12.
Sabotage mod WM's Motorband paa Ulstrups Skibsværft, Vejle.
16.
Sabotage mod tysk Bil, Fredericia.
17.
Sabotage mod Ulstrups Skibsværft, Vejle.
17.
Brand paa Maskinfabrik. Stubmpllevej 86, Kpbenhavn.
18.
Sabotagebrand I en tysk Bil (Ammunition), Aalborg.
December.
8.
Tysk Udrustning fjernet I Lufthavnen, Kastrup.
4.
SnbotageforsØg mod tysk Bil ved Frederikshavns Motorkompagni.
4.
Snbotage mod tysk Radlotaarn, Ølgod.
7.
Sabotage mod 6 tyske Jernbnnevogne, Aalborg.
10.
Sabotagebrand I WM'e Kælder, Banegaardsplads 2, Aarhus.
10.
Sabotage pan Trappe I Nyboder Skole, Københnvn.
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1942.
December.
Sabotageforspg mod »Præclslonc, Emdrupvej 28, KØbenhnvn.
13.
Sabotage mod et Aggregat tilhØrende WM (Lysmasklne), Anrhus.
16.
19.
Et stort Antal Aerolitpntroner fjernet fra Faxe Knlkbrud, Fa.."<e.
19.-21. Sabotage mod WM's Øvelsesplads, Roskilde.
Brnndforspg Gnrderhusnrkasernen, Københnvn.
21.
Brnnd i Dansk Akkumulatorfabrik, Østergade, Odense.
26.
Brand I Trmbara.k paa Strandvej, hvor der havde været Indkvarteret tyake Soldater, Roskilde
26.
27.
BrandstlftelsesforsØg I BIi, der kØrte for WM, Bogense.
Mindre Brnnd I Ejendommen, Boulevarden 16, Aalborg,
27.
2 Sprængbomber mod Villa, SandhØjen 26, KØbenhavn.
31.
Sabotage mod flere tyske Jernbanevogne, Aalborg.
Dec.
1943.
Januar.

s.
6.
7.
8.
8.
8.
9.
10.
17.
2-0.
21.
22.
24.
25.
Februar.
1.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
9.
10.
11.

M.
14.
14.
15.
16.
16.
18.
19.
19.
20.
22.
22.
25.
25.
25.
25.
26.
26.
28 •
.Marts.
1.
2.
2.
2.
2.

Brand I en Jernbanevogn med Halm til WM paa Nyraad Station.
Brand I WM's Oplagsskur, GrØnlandsvej, Horsens.
Brand I tysk Jernbanevogn, Horsens Havn.
Brand I tysk Jernbanevogn med Halm, Esbjerg.
Sabotage mod tysk Jernbanevogn, Aalborg.
Brand rma Nordbjærg & Wedels Baadeplads, Skovshoved.
10 kg Aerolit fjernet fra >Stieler & Trosch-Jensen<, Kaalund Kloster.
Brnnd i 2 Jernbanevogne med Halm, Esbjerg.
Brand I Lædervarefabrik, Gothersgade 158, København.
Brand I Frederiksberg Metalvarefabrik, KØbenhavn.
Brand i tysk Jernbanevogn, Horsens Havn.
BrandstlftelsesforsØg mod tysk Jernbanevogn, Odense. 37 Geværer fjernet.
Brand I Bygning udlejet til Industrisynd!katet, Havnevej S, Hellerup.
Sabotage mod Chocoladefabriken >Relchardtc, KØbenhavn.
Brandbombe mod >Esplanaden<, Toldbodvej, København.
Brand i Skandinavisk Gummikompagni, Odense.
Brand I Organisation Todts Barak, Ringgade, Struer.
Sabotage paa den tyske Damper >Frankenc, København.
Sabotage mod Glud & .Mnrstrand, Rentemestsrvej, København.
Eksplosion paa Masklnfabr!ken »Carltorp<, Rpdovre.
Sabotage mod Baadsmandsstrædes Kaserne, København.
Brand I Aabybro Maskinsnedkeri, Nørresundby.
Mindre Brand i Ortskommandnnturen, Aalborg.
ForsØg paa Brandstiftelse paa Odense TØmmergaard, Odense.
Brand I Værnemagtens Træstaldbygn!ng, Horsens.
Sabotage mod tysk Ammunitionsjernbanevogn, Strandvejen, Fredericia.
Brand i Fabrlken >Atlasc, Kflbenhavnl).
Sabotagebrand i .Maskinfabriken, Smedegade 19, København.
Aerolitpatroner fjernet fra Sprængstofmagasin, tilhØrende Isenkræmmer Leth Espensen,
Skanderborg.
Ildspaasættelse paa Værnemagerbll, Bogense,
Sabotage mod Konfektlonsfabr, Neubert, Finsensvej 6, Kpbenhavn.
Sabotageforsøg hos B. & W., KØbenhavn.
Mindre Sabotage mod tysk BIi, >JØrgensens Hotel«, Horsens.
Sabotage mod Alumlniumsfabrik, Englandsvej, KØbenhavn.
Formodet Sabotage paa Fabriken >Record<, Tagensvej 97, KØbenhavn.
Spræn11:bombe mod D. S. B.-Kran i København.
Brandpile med Fosfor mod 15 Vognladninger HØ I Nørresundby.
En Haandgranat kastet Ind ad et Vindue I Højskolehjemmet, Kolding. (5 tyske Telefonister
saaret.)
100 Aerol!tpatroner fjernet fra Isenkræmmer C. Danielsen, Kellerup.
Ild I tysk Lastvogn, Knudsen• Værksted, Kolding.
Sabotage mod Fabrlken >Carltorp<, KØbenhavn.
Formodet Sabotage mod >Dansk Signalindustri<, København.
Brandforspg hos Helber & Co., København.
Sabotagebrand A/S MØlier & Jochumsens .Maskinfabrik, Horsens.
Brand I Konfektionsfabrik >Eira<, KØbenhavn.
Sabotageforsøg hos Rahr & Co., KØbenhavn.
Sabotage mod .Maskinfabrik >lronc, Budd!ngevej 347, Buddinge.
Sabotageforspg paa Nordisk KØleteknik, Rpdovre.
ForsØg paa Brandstiftelse mod Wehrmachtshelm, Vesterbro 78, Aalborg.

1) Ifig. HØiesteretsdom af 18.-10.-1945 kunde det private Forsikringsselskab ikke fØre Bevis for, at del'
forelna Sabotage.
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1943.

Marts.
3.

Forspg paa Brandstiftelse mod >Brognardenc, tysk Lazaret, Aalborg.
Ild I Spmandsmlsslonens Hjem, Havnegade, Kpbenhavn.
Sabotage paa Fabrlken Helber & Co., Lyngbyvej 166, Kpbenhavn.
Sænkning nf Fiskefartpj med Muslinger I Lpgstpr.
Forspg paa Ildspnnarettelse paa Halmlager, Silkeborg.
5.
Sabotage pna Organisation Todts Lager, Hellerupgnardsvej, Hellerup.
Brand I Tpmmerlager, Sydhavnsgade, Kpbenhavn.
6.
6.
Sabotage mod Maskinfabriken >Vinie, Kpbenhavn.
7.
Brand I Halmstak ved Halmvarefabrlken, Aalborg.
Brand i 2 tyske Jernbanevogne, Skibsværftets Spor, Aalborg.
7.
9.
Brand i 2 tyske Halmvogne, Vestbanegaarden, Varde.
10.
Brand hos B. &. W., Refshalepen, Kpbenhavn.
11.
Brand I Asnæs Karosserifabrik, Holbæk.
12.
Sprængbombe mod Telefonfordeler, Godsbanegn.n.rden, Kpbenhavn.
12 .
Sabotageforspg paa Stna.lhærderlet, Lygten 5, Kpbenhavn.
13.
Sabotage pna Mnsk!nfabriken, Heimdnlsgade 32, Kpbenhavn.
13.
Brand i Ejendomskompleks, Ribe.
13,.
Mindre Brand I Nybygningen >Danz!gc, Helslngpr.
16.
Mindre Brand i samme Skib.
16.
Brand I tysk Jernbanevogn med Halm, Hjprrlng.
15.
5 kg Aerolitpatroner fjernet fra Arbejdeskuret i Brunkulslejet, Bpvl Mark.
15.
Sabotage mod tyske Skyttegrave ved Hovedvej, Esbjerg.
16.
13 kg Krudt fjernet fra Nprre Strand, Horsens.
16.
Brand I tysk Jernbanevogn pna Terrænet I Hjprring.
16.
Sabotageforspg pna Reichardts Chocoladefabrlk, Nygaardsvej 47, Kbhvn.
17.
Sabotage mod tysk WM's-Bil, Vesterbro, Aalborg.
17.
Mindre Sabotage pna Jernbanevogn, Randers.
Brand I Værnemugtsbll, Jernbanegade 12, Nyborg.
17 .
17.
Sabotagebrand hos Autofirmaet >Bruuns Eftf.«, Jernbanegade, Esbjerg.
17.
Sabotageforspg I Bundgaard& Skotøjsfabrik, Esbjerg.
19.
Sabotage paa Luftskyts, Heibergsgade 7, Kpbenhavn.
19.
Brand paa tysk Damper paa Værftet, Aalborg.
21.
Sabotage mod WM's-Bil ved Paladshotel, Esbjerg.
21.
Sabotage paa Brdr. Hansens Motorfabrik, Sundkrogsgade, Kpbenhavn.
22 .
Brand hos Grauballe & Co., Allegade 8, Kpbenhavn.
22.
Sabotage mod tysk Militærbarak, Langelandsgades Kaserne, Aarhus.
22.
Sabotage mod Esbjerg Sp!rnl- & Mpbelfabr!k, Esbjerg.
22.
Bombeattentat mod tysk Barak, Galgebakken, Aarhus. (3 tyske Soldater eaaret) .
22 .
Sabotage mod :.Tantalusc, Helslngpr.
22 .
Sabotage mod Valby Maskinfabrik, Gl. Kpgevej 22, Kpbenhavn.
23.
Brandstlftelsesforspg hos Autofirmaet >Fehr & Co.<, Odense.
23.
Brand I Gymnastiksalen I Fodfolkskasernen, Odense. (1 Person dræbt).
23.
Ild I tysk Automobil paa Godsvogn, Nyborg,
23.
Tysk WM's Barak nedbrændt, Hovedvej 2, Kpge.
24 .
Sabotagebrand mod tysk Jernbanevogn med Camouflagemateriel, Esbjerg Havn .
26.
Brand I Tpmmerlager, Aabenraa.
27 .
Brand I WM's Pavillon i Brpnderslev.
Brand I Aarhus Stadion Militærbelægning for WM, (600 Senge, Madrasser og Skranpuder
brændt). Aarhus.
27.
Formodet Sabotage paa B. & W., Refshalepen, Kpbenhavn.
28.
Sabotagefurspg mod :oJernkontoretc, Vibevej 16, Kpbenhavn.
28.
Brandforspg mod WM's Camouflagemateriel, Esbjerg.
29.
Brandbombe I Nordjysk Skjortefabrik, Jernbanegade 14, Aalborg.
30.
Brand I Entreprenprflrmaet >Carl Jensen & Hauercs 3 Træbarnkker I Oksbpl. (Nedbrændt) .
30.
WM's Træstaldbygnlng nedbrændt, Havnen, Horsens·.
30.
Sabotage mod Valby Maskinfabrik, Kpbenhavn.
Marts/April Sabotage mod 6 tyske Jernbanevogne, Viadukten, Aalborg,
3.
3.
3.

April.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Sabotageforspg mod Hans Lystrup, PIieaiie 6, Kpbenhavn.
Brand I to tyske Jernbanevogne (Halm) paa Ladespor, Østbanegaarden, Aarhus.
Forspg paa Brandstiftelse I Autoværksted, Silkeborgvej, Aarhus.
Brand hos Karetmager Andersen, Stoense.
Sabotage mod Skævinge Hprskætterl. (Kraftstationen øprængt, Raavarelageret brændt).
Sabotage mod Nyhuse Dampvaskeri, Hlllerpd. (Dampkedel øprængt).
Eksplosion pan Garvesyrefabriken, Hlllerpd.
Eksplosion I Karosserifabrik, Hlllerpd.
Sabotage mod Hillerpd Gummivognsfabriks Filial, Hlllerpd.
Sabotageforspg mod Skibsværftet, Frederikssund.
Snbotageforspg pan Snedkerværkstedet, Aaleklstevej, Kpbenha.vn.
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5.
5.
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5.
5.
5.
6.
6.
7.
7.

8.
8.
8.

8.
8.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
11.

11.
11.
13.
13.
13.

13.
13.
VI.
14.

14.
14.
14.
16.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
18.
l!B.
19.
19.
19.

20.
21.
21.
22.
23.
28.
26.
27.
28.
28.
29.
29.
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Sabotage mod Hartmann& Maskinfabrik, Vermundsgade 5, København.
Brand I tysk Skilderhus ved Krudtmagasinet, Thore Skov ved Anrhus.
HØrRkætterlet nedbrændt I Aaklrkeby.
Snbotage mod tysk Motorcykle, RlngkØbing.
Brand I tysk Skilderhus, Marselisborg, Anrhua.
Sabotage mod WM'a Motorcykle, Ulfsborg ved Rlngkpblng.
BrandforsØg I Tømmerhandel, Aaleklstevej 81, KØbenhavn.
Sabotageforapg hos F. L. s~hmldt, København.
Sabotage mod tysk Motorcykle, Rlngkpblng.
Sabotage mod Chr. Hansens Møbelfabrik, StubbekØblngvej, Nykj!blng F.
Bombe I Slagterforretning, Sdr. Boulevand 152, Odense.
Sabotage mod Jørgensens Maaklnfnbrlk. Ryesgade 112, København.
Sabotage bos Alfred Olsen & Co., Frihavnen, København. (Ollefirma).
Sabotage mod Super Sen·lce, Blegdamsvej 60, København.
Sabotage hos Peteraen & Wraae, Helmdalagnde 82, KØbenhnvn.
Sabotage mod Nordbjærg & Wedels Baadebyggerl, Kpbenhavn.
Snhotage paa Sklb•værftet, HelslngØr.
Brand I et Lokale tilhørende WM I Margarlnefabrlken, Mpllevej, Thisted.
Snbotage mod Cementblandemnsklnen, Fa. Halvoreen, BrØnderelev.
Ekeploelon paa Ringsted Jernstjlberl, Ringsted. (Smelteovnen eksploderet).
Brand, Aaleklstevej 81, Kpbenbavn.
ForsØg paa Sabotage mod Transformatoren pan Staalvalaeværket, Frederikasund.
Brand I Tømmerstabel ved Maskinfabrik, Randers.
Eksplosion I den tyske Damper >Dorpath«, sunket I Aarhus Havn.
Sabotage mod tysk Godebanevogn, Strpmmen St.
Brand I tyske Trrebarakker I Sauers Have, Jyllandsgnde, Aalborg.
Brand I Espe Møbelfabrik, Espe pr. Faaborg.
Sabotage I Papæekefnbrik, Holmbladsgade 126, Kpbenhavn.
Sabotageforspg mod Maskinfabrik, H. lpaensvej 20, Kpbenhnvn.
Brand I Depotbygningen, Nørrebro St., København.
Sabotage pna en stor Elektromotor paa Varde Staalværk.
Brand I tysk Jernbanevogn (Halm), Stationen I Varde.
Sabotage mod tysk Godebanevogn (Fedt), Strpmmen St. ved Randers.
Brand I Klædefnbrlk, Hellebæk.
Snbotage mod Chokoladefabrik, Ny Toldbodvej 13, Kpbenhavn.
Forepg paa Brandstiftelse I D. S. B.s Olledepot og Materialeskur, Tpnder.
Brand I Kanontaarn, Sdr. Mole ved Nyborg Havn.
Brand I >Trinitatis Trykkeriet«, KØbenhavn.
Brandforspg I D. N. S. A. P.s Kontor, Gl. Kongevej 135, Kpbenhavn.
Brand I tysk Mllltærbll. Jernbanegade, Nyborg.
Sabotage mod Mnsklnkompagnlet, Blegdamsvej 32, KØbenhavn.
Brand I D. N. S. A. P.e Kontor, HØidevej 46, København.
Sabotage mod Glud & Marstrands Fabriker, Rentemestervej 7, København.
Sabotageforspg mod Valby Maskinfabrik, Gl. Kpgevej 22, Kpbenhavn.
Brand I tysk WM'e Bil, Spreneene Lakereri. Randers.
Sabotage mod 6 tyske Jernbanevogne paa Jernbaneterrænet, Aalborg,
Sabotage mod tysk Radiovogn ved Kolding.
Sabotage paa Refehalepen, København.
Forepg paa Brandstiftelse I Centralvaekerlet, Danmarksgade 8, Esbjerg.
Mislykket Ildepaaaættelse I De forenede Automobilfabrikker, Aarhus.
Brandstiftelse I tysk Lastbil hos Fa. Febr & Co., Odense.
Sabotage mod 2 Tankvogne med Olle, Hellerup Godsbanegnard, Hellerup.
Sabotage paa Fabrik, Roaenvængete Alle 6, Kpbenhavn.
Brand hos Grnuballe & Co., Allegade 8, Kpbenhavn.
Br11nd I Hotel Eyde, Herning. '
Sabotageforepg mod WM'e Radiobil, Herning.
Sabotageforspg mod Fabrlken >Drecoc, Blaagaardsgade 36, Kpbenhavn.
Brand paa Nordhavnsværftet, Kpbenhavn.

Maj.
l.
1.
l.
1.
l.
1.
2.
2.
2.
3.

Sabotage mod Ammunitionsknase, Kolding Station.
Sabotage mod stor Luftpumpe I Kompressorrummet paa Varde Staalværk.
Eksplosion paa Transformator til Cementfabrlken >Rjlrdalc, Aalborg.
Sabotage mod Befæstnlngaanlæg ved Bovet, Nørresundby.
Sabotage boa A/S Helber & Co., Lyngbyvej 165, København.
Brand, Hejrevej 5, KØbenhavn.
Sabotage mod Skotjljsfabrlken, Bernh. Bangs Alle, København.
Sabotage mod Akkumulatorfabrik, Lyngby.
Sabotage mod Ejendom, Sejstofte, Brede.
Brand i tysk Militærbarak ved Sletten Strand, Thisted.
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Maj.
3.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

8.
9.
9.
9.

10.
11.
11.
12.
12.
12.

13.
18.
Ul.
14.

16.
15.
15.
16.
16.
16.
17.
19.
20.
20.
20.
20.
22.
28.

28.
28.
24.
26.
27.
27.
27.
28.
28.
28.
28.
29.
29.
30.
SI.
SI.
Juni.
1.
2.

3.
3.
3.
10.

10.
11.
18.
14.
14.
17.
17.

18.
19.

Sabotage hos Schlelsner, HeuelØgade 6, København.
Sabotageforspg mod Stnalhærderlet, Lygten 6, København.
Sabotage mod Emdrup Dampvaskeri, Emdrup.
Sabotage mod Handskefabrlken, Korsgade 11, København.
Sabotageforsøg mod Fabrlken >Atlas«, København.
Sabotage mod Skiltefabrik, Veaterbrogade, København.
Sabotage mod Lastbil, Aaleklstevej, København.
Sabotageforsøg mod Vaskeriet, Guldbergsgade 84, København.
Sabotage mod Masklnfabrlken :oKlk«, Bagsværd.
Brand I Frederikssunds Jem støberi tilhørende A/S >Flonla«, Frederikssund.
Ildspaasættelse paa Tømmerstabel I Savværket I Vanrst.
Eksplosion pan Rlffelsyndlkatet, København.
Sabotagebrand I Lagerskur, Frihavnen, København.
Sprængning af Pumpestation til Aalborg Værfts Dokanlæg.
Brand I tysk Jernbanevogn (Halm), Viborg Station.
Eksplosioner I to af WM's Skibe, Nordhavnsværftet, Aarhus. (En Slæbepram og et armeret
Handelsskib.)
Næsby Karosserifabrik ved Odense nedbrændt.
Brand i WM's Depotbygning, Viborg.
Sabotage mod Radiofabrik, Søborg.
Sabotage mod 2 U-Baade, B. & W" København.
Sabotageforsøg hos H. Lystrup, Pile Alle, København.
Sabotage mod Hugo Dorphs Konfektionsfabrik, Taastrup.
Sabotage mod Taastrup Hør- og Hampskætteri, Taastrup.
Sabotage mod Henry Daugbjergs Maskinfabrik, Taastrup.
Brandbombe i Automobilhandler Clausens Værksted, SØndergade 6, Odense,
Brand I tysk Mllltærbll hos Automobilhandler Kragh, Odense.
Sabotage bos Fa. Schaub & Co., København.
Sabotage mod Hørekætteriet, Holbæk.
Sabotage hos B. & W., København.
SabotageforsØg mod Masklnfabrlken, Gerdasgade 18, København.
Brand I Tømmerskur I Frihavnen, Kpbenhavn.
Eksplosion udfor Hotel >Ansgar«, København.
Brand i tysk Jernbanevogn (Haln,), Kolding St.
Sabotageforsøg hos BiØm & Christoffersen, Uplandsgade, Køt,enhavn.
Sabotageforspg mod Nlelssons Jemvnrefabrlk, København.
SabotageforsØg hos Firma Colmann & Co" København.
Badehotellet >Grenen«, Skagen, totalt nedbrændt.
Brand i Jernbanevogn med pressede Halmballer. tilhørende WM, Østerbro, Aalborg.
Mindre Brand hos Th. B. Thrlge, Odense. (Vikleriet.)
Sabotage samme Sted. (Elektrisk Kontrolrum.)
Eksplosioner I A/S >Ford Motor Co.«, Kystvej 4, Aarhus.
Eksplosion i Metalvarefabrik, Grundtvlgsvej 23, København.
Brandforsøg hos Th. B, Thrlge, Odense. (Kælderen.)
Brand I Brdr. Jørgensens Autoværksted, Sllkeborgvej 20, Aarhus. (Skade paa 10 tyske Motorcykler.)
Sabotageforspg mod den tyske Marines Oplagsplads ved Glasværket, Ole RØmersgade 8, Aarhus.
Sabotage mod Fabr. Melnlches Drivremme- og Madrasfabrik, Mejlgade 89, Aarhus.
Tennishallen nedbrændt, Odense.
Brandforsøg paa Garderhusarkasernen, København.
Sabotage mod tyske Kabler, København.
Sabotageforsøg mod H. Andersens Mekanikerværksted, KØbenhavn.
Sabotageforspg mod Læderforretningen, I. E. Ohlsensgade 14, København.
Sabotage mod Lokomotiver og Drejeskive pan Tønder Station. (6 danske Lokomotiver Ødelagt.)
Brand i dansk Jernbanevogn, Bogense. (HØ.)
Sabotageforspg, Vesterfælledvej 66, København.
Sabotage mod Cementfabriken >RØrdal«, Aalborg. (Pakkeriet Ødelagt.)
Sabotage mod tysk Lastbil, Kolding.
Brand I tysk Hestestald, Kasernen, Viborg.
SabotageforsØg mod B11dehotellet, Raageleje.
Eksplosion I et Værelse, Danmarksgade 45, Aalborg. (Ch11uffØr J. B. Sørensen dræbt.)
Sabotageforsøg paa Skibeværftet, Aalborg.
Brand I >Dansk Frugttørreri« I Hjallese. Odense.
ForsØg paa Ildspansættelse, Sundby Hallen, København.
Sabotage I Skomagerforretning, Vesterfælledvei 84, København.
Sabotage mod WM-Skydebane ved Kasernen, Haderslev.
Sabotage mod Fabrik, Ryeagade 61, København.
Eksplosion pan Læderfabrik, Roøenvængets Alle 6, København.
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1943.
Juni,
19.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
22 .
22.
28.
28.
23.
24.
24.
24 .
24.
25 .
25.
2.5.

26.
26.
26.
27.
27.
27.
27.
28.
30.
30.

Juli.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.

2.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
10.
13.
13.
14.
15.

Sabotage Valby Langgade 264, København.
Sabotage, Valby Langgade 119, Kpbenhavn.
Sabotage mod Fabrik, Ryesgade 51, København.
Sabotage, LØngangsstræde 21, København.
Ildspaasættelse I Snedkermester Edv. Petersens Værksted, Langelandsgade 3, Nr. Sundby.
Sabotageforsøg mod nfldlnndet tysk Flyyemnskine, Rudkpblng,
Sabotagebrand I Sundby Hallen, København.
Brandforspg pan Varde Stanlværk, Varde.
2 Tilfælde af Sabotage pan Trælnder ved Gnardene >HØjvangc og >Charlottehøje, Aarhus.
Sabotageforsøg hos Firmaet Lystrup, Pile Alle, Kpbenhavn .
Snbotageforspg hos Glud & Marstrnnd, Uplandsgade, Kpbenhavn,
Brandforspg, Anleklstevej 81, København.
Sabotage, >Alliance«, KØhenhavn.
Sabotage pnn tyske Kabler, Lynetten, København.
5 Svæveplaner, deraf 4 tyske, nedbrændt ved LØnstru{>.
Brandforspg pna tysk Motorvogn henatanende I tysk Vognpark I Vejle.
Fund af Sprængbombe ved Petershnab Maskinfabrik, Hjprring.
Brand I Taastrup Hprskætterl, Taastrup,
Snbotageforspg mod A/S P. Nielsens Maskinfabrik, Brønderslev.
Sabotage mod 5 tyske Jernbanevogne, henstaaende pnn Godsbnneterrænet, Aarhus.
Brandbomber mod Gnnrden >CharlottehØi« ved Aarhus.
Sabotageforspg mod Elektricitetsværk, København.
Brandforspg pnn Laden >ChnrlottehØi«, Aarhus.
Brand I HalmInger, Havnen, Haderslev
Brand i Hellebæk Klædefabrik, Hellebæk.
Sabotageforsøg mod Lokomotiv, Flyveplads ved Nr. Sundby.
40 kg Trotyl Sprængstof fjernet frn engelsk Mine, Ilanddrevet ved Nissum Bredning.
Bombeeksplosion i Aarhus Motorkompagnis Bygning, Kystvej, Aarhus.
Brand hos Snedkerm. Andersen, NykØblng F.
Overskæring af Trykluftslanger 11aa 7 tyske Jernbanevogne, benetanende I Eebjerg.
Brand i mindre tysk Barak, Strandvej, Aarhus.
Brand i to Jernbanevogne (HØr), Bogense St.
Bombeattentat mod tysk Lastvogn, Esbjerg.
Brand boa Th. B. Thrlge, Odense.
Brand I Jernbanevogn med Snnltetsmaterlel, Charlottenlund.
Brand I Turistpavillonens Kælderstue, Glostrup.
Bombeeksplosion mod Transformatorstation, Koragade, Odense.
Sabotage mod 6 tyske Jernbanevogne, benetanende 111111 Godsbaneterrænet, Aarhus.
Brand paa Skandinavisk Gummikompagni, Odense.
Bombeeks11loslon i Hus, tilhørende den tyske Marine, I Sædding ved Esbjerg.
Bombeeksplosion paa Staalværket I Varde.
Bombeeksplosion pna Krystallsværket, Esbjerg Havn.
Eksplosion I Modellager 6, Varde Staalværk, Varde.
Sabotage mod tysk Fragtskib >Duisburg« af Ruhrort, Aalborg Værft.
Brand paa Oplagsplads tilhørende Murermester Spndergnard, Randers.
Bombeeksplosion pna Langaa Jernatpberi, Langaa.
Sabotage mod tysk Fragtmotorskib, Skibsværftet, Aalborg.
Mindre Brand pna Stanlaklbaværftet, Svendborg.
Sabotage mod S tyske Motorcykler, Bnnegaarden, Fredericia.
Sabotageforsøg mod Isværket i Næstved.
Sabotage mod Rutebil, der kører for Tyskerne, Kpbenhnvn.
Bombeeksplosion paa Vognfabrik >Sknndlnc, Randers.
Sabotageforsøg mod B. & W., Refshalejlen.
Snbo.tageforsøg mod tysk Motormateriel under Forsendelse frn Tyskland til Horsens.
Sabotagebrand i Fiskepakhusene pan Esbjerg Havn.
Sabotage mod Taastrup Hørskætteri, Taastrup.
Sabotage mod Mnskinfabriken, Finsensvej 47, KØhenhavn.
Sabotageforsøg pna Tømmerplads, Islevbrovej 4, København .
Sabotage mod >Vesterporte, København .
Brand I Aalborg Halmvarefabrik, Jyllandsgade, Aalborg.
5 Lastvogne Ødelagt ved Brand i Vognmand J. E. Carlsens Garage, Aalborg.
Sabotage mod WM-Sk:vdebane, Rpjle Klint, Middelfart.
Sabotage paa Tegnestue t!lhprende WM, Nprrebrognde 67, Kpbenhnvn.
Brand I Fiskeeksportjjr Martin Andersens Garage, Havnen, Bogense.
V naben fjernet fra J ægersprls Kasernes Depot, Jægerspris.
Sabotage mod tyske MotorkØretpjer under Transport fra Tyskland til Horsens.
Eksplosion ombord I finsk Damper >Gotfred<, Odense.
Sabotage mod tyske Lastvogne under Transport med Jernbnne fra Tyskland til Brædstrup.
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1943.

Juli.
16.

rn.
16.
16.
16.
17.
18.
18.
19.
19.
19.
20.
21.

21.
22.
22.
22.

22.
22.
23.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
26.
25.
26.
26.
26.

26.
27.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.

so.

81.
81.
31.
31.

Eksplosion I Transformatorhus ved Esbjerg Havn.
Tysk Barak ved Marselisborg Skov nedbrændt.
Tysk Militærbarak nedbrændt I Go.mmelby ved Esbjerg.
BrandforSØg I Kælderen til Restaurant Danckwart, Kirkegade 6, Esbjerg.
Brand I WM's Halmlager PIUL Pladsen ved Silkeborg Papirfabrik.
Brand I :.Frederiks Savværk«, Frederiks St.
Sabotage mod A/S Mnsklnfabrlken >Nordwerkc, Solbjergvej 3-'6, København.
F. Frederiksen& Værksted nedbrændt I Skjern.
Ild I tysk Jernbanevogn, Rangerterrænet, Esbjerg.
Sprængning af Motorblok I Vognmand Toft-Nielsens Lastauto. Andrup ved Esbjerg.
Brand I WM's Kreaturstald, Nyhavnsgade, Aalborg.
Brand i Grosserer Rostgaard Sprensens Villa, Jyllandsvej, Kpbenhavn.
Bre.ndforspg I A/S Bpdtkers Tpmmerhandel, Nprrega.de 95, Esbjerg.
Sabotage I Biografteatret >Colosseumc, Jagtvej, Kpbenhavn.
Sabotage paa Transformator, tilbØrende Københavns Belysningsvæsen, Dorthenvej, København ,
Brandforspg I Træskur, tllhprende Entreprenør Kastrup Nielsen, Haraldsgade 66, Esbjerg.
Sprængning af 2 Lastbiler, tllhprende Vognmændene Holger Thomsen og Aksel Mortensen.
Esbjerg.
Snedker- og Modelværksted Ødelagt pan Aalborg Sk1bsværft, Aalborg.
Brand I Jernstøberi og Modellager, Ringsted.
Tysk Mineudlægger sprængt ved Staalsklbsværftet, Odense.
Sabotage mod Fiskebil paa Vinkelvej, Esbjerg.
3 Eksplosioner pna Transformatorstationer mellem Fredericia og Lillebæltsbroen.
Bombe I Kælderen hos Th. B. Thrige, Odense.
Sabotageforspg mod Henning Petersen• Tpmmerhandel, Islevbrovej 4, Kpbenhavn.
Sabotage mod A/S Cltroens Fabriker, Sydhavnogade 16, KØbenhavn.
Sabotage mod Statsbanernes Værksted, Kpbenhavn.
SabotageforsØg mod Henning Peteroens Tpmmerplads. Islevbrovej 4, Kpbenhavn.
Sabotage mod tysk Lægter, Havnegade, København.
Eksplosion I Rlch. Sprenoens Autoværkoted, Østergade 23, Aarhus.
Sabotage mod M/S >Thore, Kpbenhavn.
Sabotage mod Petersen & Wraaes Maskinfabrik, Københnvn.
Sabotage, Ejendommen, Platanvej 22, Kpbenhavn.
Sabotage mod Fa. C. Reinhardt, Lyngbyyej 36, Kpbenhavn.
Sabotage mod Fa. Helber & Co., Kpbenhavn.
Stavfabrik nedbrændt, Vejle.
Brand i Autoværksted I Hanrslev ved Bogense. (12-16 BIier brændt.)
Bombe eksploderet udfor Mælkeforretning, Christiansgade, Odense.
Sabotage mod to Fiskebiler, Torvet, Esbjerg.
Sabotage mod tysk Skib, Odense.
Sabotage mod Grenen Hpt·skætteri, Grenaa.
Eksplosion I Dagmarhus, København.
Sabotage mod D. S. B., København.
Brand i tyske Træbn.rakker I Havnen, Helsingpr.
Brand I Barak, tllhprende O. T., Thisted.
Sabotage mod B, & W., Teglholmen, Kpbenhavn.

August.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.

2.
3.
3.
8.
3.
4.
4.
6.

Bomber I Lufttprrlngsvaskerlet, Rllsskov, Aarhus.
Træhus nedbrændt ved Gilleleje Havn.
Brand I Snedkermester Poul Knudsene Værksted, Tpnder.
Brand I Snedkermester Wleses Lagerbygning, Herredsgade, Tønder.
Sabotageforspg mod Riberhus Olielager, Ribe.
Sabotage mod >Radiometerc, Bernhard Bangealle 2, København.
Sabotageforsøg mod >Præclslonc, Kpbenhavn.
Sabotage mod Maskinfabrik, Ny Carlsbergvej 80, Kpbenhavn.
Sabotage mod Hotellet, Aaboulevard 26, Kpbenhavn.
Ueksploderede Bomber I Mnsk1nsnedkerl, Tønder.
Bombeeksplosion I Ensretterstation, HjØrnet af Havnegade og Vesterhavsgade, Esbjerg.
Ueksploderet Brandbombe hos Tpmmerhandler Th. M. Selmer, Vildengade 14, Tpnder.
Bombeeksplosion I Transformatorstation, Boldesnger, Esbjerg.
Brandbomber i tysk militær Barak, Flyyepladsen ved Aalborg.
Eksplosion i dansk Lastvogn, Palacehotellet, Esbjerg.
Sabotage mod Maskinfabrikken, Ryesgade 60,, København.
Sabotage mod tysk Skib >Keddlngenc, Kpbenhavn.
Eksplosion I tysk Skib >Werner<, København.
Uekaploderet Sprængbombe i tysk Bil ved Binavand.
Brand I tysk Bil, henstod I Hedvigsskoven ved Odense.
Sprængbomber indeholdende Lpbesedler anbragt Vestergade 61, Statlonsvej 6 og Vesterbro 2,
Odense.
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8.
8.
8.

8.
8.
8.
8.
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8.
10.
10.
10.
10.

11.
11.
11.

11.
11.

11.
11.
11.
11.
11.
11.

11.
12.
12.
12.
12.
12.
13.
18.
18.
18.

13.
18.
14 .
14.
14 .
14.
14.
14.
14.
14.
14.
15.
16.
16.
15.
16.

15.
16.
16.
16.
16.
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Blandingsmaskine Ødelagt af Bombe, Strandskoven, Esbjerg.
Bombeeksplosion I Bil, tilhørende Vom,mand Th . Jensen, Esbjerg.
Sprængstof I Skorstenen I det gamle Bryggeri, Esbjerg.
Sabotage I Staten• Fiskepakkerier, Eebjerg.
Ueksploderet Brandbombe I tysk Militærbarak, Nørreskoven ved Esbjerg.
Sabotageforspg mod Masklnfabrlken >Globus<, Glostrup.
Sabotageforsøg mod Skovgaard Morteneens Autoværksted, Aaleklstevej, Kpbenhavn. (K. M.
Skovgaard Mortensen skudt) .
Sabotage mod >Amblc, Ryeegade 60, Kpbenhavn.
Brand I Brdr. Nielsens Autoværksted, Lpgstpr. (4 tyeke Biler, 1 Radiobil brændt).
Sabotage mod Politiets Garage, Esbjerg.
Sprængbombe mod >Lido Bare, Smedegade, Esbjerg.
Bombeattentat mod Transformatoretatlon. Brpnderølev.
Brand I tysk Ammunitionslager, Rprdalevej, Aalborg.
Sabotage mod Bleberø Bandebyggeri ved Bandehavnen, Aalborg.
Brandbomber I Nordjyek Skjortefabrik, Aalborg.
Snbotageforspg i Havnen, Aalborg.
Bombeattentat mod Lokomotiv og SO Tone Hjælpekran i Statsbanernes Remiee, Aarhue.
Brandforepg I A. Nielsens Autoværketed, Lunderskov.
4 Brandbomber paa P. S. Plums Virksomhed, Odense.
Mindre Brand I gl. Pavlllon, Lystanlægget, Odder.
Brand I Entreprenprflrmnet Chrløteneen & Jacobeens Snedkerværksted, Lyetrupvej, Risskov.
Brand I tyske Mllltærbarnkker ved Brændstrupgaard, Brændstrup.
Eksplosion I D.S.B .s Vandtaarn 4 ved Lunderskov St.
Brand I Kriminalpolitiets Kontor, Randhuset, Viborg.
Brand I dansk Godevogn paa Østbnnegaarden, Skovvejen, Aarhus.
Mindre Brand I tysk Lastauto, Fa. Billow & Co. , TrØjborgvej, Aarhus.
Brand I >Jydsk Motorlagercs Ejendom, Østergade 25, Aarhus.
Tømrermester Ib Nielsens Møbelsnedker! og Lagerbygning, Vejlby, nedbrændt.
Petersens Bandebyggeri, Aarhus, nedbrændt.
Brand hoe Sadelmager Iversen, Studegnde, Aarhus.
Brand hos Modelenedker Nlele Chr. Mikkelsen, Knuderløgnde 83, Aarhus .
Tyek Barak ved >Brendstrupgaardc ved Aarhus nedbrændt.
Brand paa >Gyldenholme, tilhørende Godsejer Carl de Neergn.ard, Slagelse.
Eksplosion I Andersens Maskinfabrik, Dalum.
Brand hos TØmrermeeter Nielsen, Terrinsløse pr. Roskilde.
Ikke antændt Brandmaeklne I tysk Motorvogn hos Automobilforhandler N. Chr. Kragh, Slotsgade 32, NykØblng F.
Sabotage mod Taastrup Hørskætteri, Taastrup.
Ammunition og Vanben fjernet fra Badmintonhallen, Gentofte.
Sabotage mod Firmaet Elckhoff, Vesterbrogade 95, Kpbenhavn.
Sabotage mod Automobilværkstedet, Kronprinsessegade 46, Kpbenhavn.
Sabotage, Ry"'lgade 19-21, København.
Brand, >Adler Service<, LyngbYVej 182, København.
Bombe I Pensionatsværtinde, Fru Christensens KØkken, Aalborg.
Sabotage mod 5 Lastautomobiler, tilhørende danske Vognmænd ved tyske Arbejdspladser ved
Karup.
Brandstiftelse I Brdr. Pouleens Trikotagevirksomhed, Sllkeborgvej 31, Herning.
Sabotage mod Kunstmaler V!ndemoes Lejlighed, Blrkerpd.
Brand I Aun & Gustavsens Tømmerlager, Frederikshavn.
Eksplosion I Kartoffeltprrerl ved Vorupkær.
BrandforeØg paa Murermester Spndergaards Kontor, Vester Altanvej 18, Randers.
Bombeekaploelon I Fehr & Co.s Autoværksted, Slot.gade 22, Odense.
Fund af to Brandbomber I Munks Maskinsnedkeri, Slagelse.
Brandmaskine fundet I Mask!nsnedker Olsens Værksted, Slagelse.
Brandmaeklne fundet I Maskinfabrikken >A!Uancec, Slagelse.
Brand I Lade, Taastrup Hørskætteri, Taastrup.
Sabotage, Nordisk Korsetfabrik, København.
Sabotage mod Maeklnfabrlken >lronc, Buddlngevej 847, Buddinge.
Bombeattentat mod Aalborg Privatbaners Remise, Kjærsmølle.
Bombeeksplosion I D.N.S.A .P.s Kontor og Kiosk, Aaboulevarden 59 og Nprregade, Aarhus.
4 Bombeekeplosioner ved 4 Højspændingsmaster paa Transformatorstation, Aarhus.
Bombeeksplosioner ved Statsbanernes dobbelte Spar Aarhus-Randers og Braband-Mundelstrup
ved Viby .
Bombe I Hpjspænd!ngstaarn paa den fyneke Samleskinne ved Odense Kanal.
Sabotage mod Radiomast ved Nyboder Skole, Kpbenhnvn.
Sabotageforspg mod Fa. Bendlxen, Nygaardavej 41.!, Kpbenhavn.
Bombeeksplosioner i Fiskebiler, tllhprende Fiskehandler Rasmus Jprgensen, Kerteminde.
Brand paa Jernbaneterrænet ved Remisen i Svendborg. (3 tyske Lastbiler btændt.)
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August.
17.
17.
18.
18.
18.
18.
19.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20..

20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
21.
21.
21 .
21.
2.1.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
22.

22.
22.

22.
22.
22.

2t

22.
22.

~23.

23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
24.
24.
24.
24 .
24 .
24.
24.
24.
24.
2ij ,

25.
25.
26.
26.
26.
26.

Haandbombe eksploderet I Krydset Mageløs-Klaregade, Odense.
Sabotage, Sydhavnsi:ade 1, København,
Vaaben fjernet fra Grænsegendarmeriets Bygning, Gronsten.
Brand i Autofirmaet F, BU!ow & Co., TØiborgvej 8, Aarhus.
Brand I Ejendommen >Taborc ved Aarhus, tilhørende lndremlaslon,
Træbarak paa Viby St. nedbrændt.
Sabotage mod Nlcolajsens Tpmmerplnds, Kpbenhavn,
Brondforapg I Fiskerihavnen, Esbjerg,
Brandforspg mod ubeboet tysk Barak ved Eksports)agterlet ved gi, Esbjerg Havn.
Brandforsøg I Smith & Mortensens Pakkassefabrik ved Esbjerg Havn.
Samlestaldene ved Eksports)agteriet, Esbjerg, nedbrændt.
Brandforapg I en ved Siden af )lggende tysk Barak, Esbjerg.
BrandforsØg i Godsbanepakhus, Esbjerg,
Bombeattentat mod HØjøpændingsmnst ved Frieha Fabriker, Aarhus.
Brand i Viggo SØrensens Kassefabrik, Ny Havn, og I Hermetikfabrikken, Esbjerg.
Bombeattentat mod Transformatorstation paa Ryvej, Hasle.
Sobotageforapg mod BadmlntonhaJlen, Rimmensgade, Frederikshavn.
Brand i Jernbanevogn med Halm, Lodespor i Kolding Havn.
Bombeattentat mod dansk Da.mper >Helen Clausen<, Svendborg Skibsværft,
Brand I Centralkiosken, Odense.
Eksplosion i dansk Lastauto, tilhørende Vulkaniapr Østergaard, GI. Vardevej, Vejvnd.
Brandforsøg i Vester Hansens Pakkassefabrik, Fiskerihavnen, Esbjerg.
Brand I A/S Butiksarkitekten, Virum.
Sabotage paa elektriske Kabler, Strandgade, København.
Brandforsøg I Bptkers Tømmerlager, Esbjerg.
Brandforsøg I Esbjerg Trælasthandel, Gasværksvej, Esbjerg,
Brand i tysk Militærbarak, Strandby ved Frederikshavn.
Brond i Snedker Schæfers Værksted, Carstensgade 1, Tønder.
Brondmaskine fundet I D.N .S.A.P.s Kontor, Skibsgade 4, Randers.
Ueksploderet Bombe ved Hpjspændlngstransformator, Tønder.
5 Bombeeksplosioner paa Silkeborg Motor Co., Fredensgade, Silkeborg.
2 Sprængbomber mod Schous Sæbehus, Algade, Bogense.
Sabotage mod P . & S. Plums Konservesfabrik, Havnegade, Odense.
Brand I Radsaamaskinfabriken, Høng,
Sabotage mod A/S Nordisk Radioindustri, Howitzvej 41, KØbenhavn .
8 Eksplosioner, Tjæreborg ved Esbjerg. (7 Lastbiler Ødelagt.)
Eksplosion paa Transformatoren ved Boldesager ved Esbjerg.
Eksplosion I Transformator paa Strandby K!rkevej, Esbjerg,
3-4 Bombesprængninger I Mekaniker Thomassens Autoværksted, HØjbjerg ved Aarhus.
Brand paa Enkefru V. SØrensens Lysthus, Nykpbing,
Ulrich SØrensens Tømmerforretning nedbrændt, Chr, d . 9's Gade, Koldlnir.
Brand paa Trævarefabrikken >Holmsland«, Kolding.
Ildspaasættelse paa Klokkers Savværk, Havneterrænet, Kerteminde.
Sabotage mod tysk Marinefartøj, KØbenhavn.
Brand I Pilgaards Skotøjsfabrik, St. Mikkelsgade 10, Viborg,
Sabotage mod S/S >Norden< af Hamborg, sunket I Skagens Havn ,
Sabotageforapg mod Møbelfirmaet Poul Drotten, Østergrave 12, Randers.
Brand paa Entreprenør C. Carlsens Oplagsplads, Randers.
Sabotage mod Entreprenørfirmaet Kastrup Nielsens Lastbil A. 6&24, Hiertlngvej, Esbjerg.
Brand I to Eksportstalde, Kolding Havn,
Brand paa Tømmerlager, Ourjigade 1, KØbenhavn .
Sabotage mod >Super Servleec, København.
Sabotage mod >Forum<, København.
Sabotage I Dagmarhus, København.
Sabotage mod Vaskeriet, Olf. Fisehersgade 45, København,
Sabotage mod Svejseriet Felix MØiier, Aaboulevard 43, KØbenhavn.
Brand I C. C. Lpvgreens Vulkanlsering1111nstalt, Henrik Steffenevej, København.
Sabotage mod Træskur paa Kolding Skydeselskabs Plads I Kolding.
Brandforsøg I Jernbanevogn med Halm paa Esbjerg Flyveplads.
Brand paa Svendborg Staalsklbsværft, Svendborg,
Brand i :oGarvergaardenc, Slagelse.
Eksplosion I Automekaniker PhiJJlpsens Værksted, Vesterbrogade, VIJ,org.
Brand I Garager til Foldens Hotel, Skagen.
Brand I Trifoliums Frølager, Roskildevej, Tanstrup,
Sabotage, Rpmersgade 7, København.
Sabotage mod JernbRnevogn med Brædder, København.
SRbotage mod Transformatorstationen, Kastrupvej, Kastrup,
Sabotage, Pension Bergh, København.
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26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26 .
26.
26.
26.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27 .
27.
2'1 .
27.
27.
27.

28.
28.

28.
28.
28.

28.
28.

28.
29.
29.
29.
29.
29.

31.
31.
31.
31.
31.

Sabotage, Rebekkavej 28, Hellerup.
Brand I Randers KaroBBerlfabrik, StØberivej, Strømmen.
Eksplosion I Transformator, Udbyhøjvej, Randers.
Sabotage mod Lastvogn Z. 1919, Esbjerg.
Bombeekøploslon v. Ollemøllens Administrationsbygning, Bruunsgade, Aarhus.
Sabotage mod Lokomotlvremlsen, Varde Vestbanegaard, Varde.
Brand I Mekanikerfirma Bach & Jensens Reparationsværksted, Strømmen, Randers.
Brand I Wlttens Tømmerlager, Mindegade, Aarhus.
Brand I Aarhus Modelsnedkeri, Knudrllsgade, Aarhus.
Brand I Keglebanens Restaurant Skovlund, Hasle.
Ueksploderet Bombe I Politimesterens Privatlejlighed, Slo.gelae.
2 Bombeeksplosioner ved HØjspændlngsatander paa Huldberge Alle 2, Buddinge.
Sabotage mod Realskolens Gymnastiksal, Grindsted.
Ildspaasættelse hos Mølleejer Find Rasmussen, Kærum MØlle.
Ild I to tyske Bo.rakker ved Masnedø Broen.
2 Rndiomo.ster væltet ved Anker.
Eksplosion I Jydsk Ilt- og Acetylenfabrik, Horsens.
Ild i Snedkermester Arnholms Værksted, Randers.
Mindre Brand I Karosserlfnbrikken, Hartby.
Brand I Snedkermester Drottens Værksted, Østerirrave 14, Randers.
Sabotage, Fabrlken, Aaboulevard 32, KØbenhavn.
Sabotage, Autoværkstedet, Randersirade 60, Kpbenhavn.
Sabotage, Firma >Esab<, Trekronergnde 92, Kpbenhnvn.
Sabotageforsøg, General Motor Co.s nye Fabriker, København.
Sabotageforsøg, Autoværkstedet, Kronprlnsesseirade 46, Kpbenhavn .
Eksplosion I dansk Akkumulatorfabrik, Ørstedgade, Odense.
Fund af Bombe I Thriges Fabrikker, Odense.
Brand I Fo.. Reimer Nielsens Lagerbygning, Silkeborg.
Bombeeksplosion I Vaskeri po.o. Nygo.ardsvej, Esbjerg.
Brand I Værnemagtslager, Hlllerpd.
Eksplosion I Randers Tandhjulsfabrik, Randers.
Transformator bortsprængt, Vllsbæk By.
Brandforsøg I Tpm1·ermester Ao.mands Værksted, Gesdorffsgnde 24, Horsens.
Ild I to Jernbanevogne med Hpr ved Nykpbing F.
Sabotage, Fa. H. Reimer Nielsens Trælastforretning, Aarhusvej, Silkeborir.
Sabotage mod Sto.o.lhærderl, Lygten, København.
Størstedelen af den danske Orlogsflaade sænkes eller beskadiges (herunder 29 Orlogsfartøjer,
der sænkes ved Holmen) .
Bombe ved Godsbanego.o.rden, Kpbenhavn.
Brand I A/S Glostrup tekniske Værksted, Glostrup.
Brand hos Husmand Arne Brogaard I Rold ved Odder.
Vagthus ved Badeanstalten >Den Permanente«, Aarhus, nedbrændt.
Sabotage mod Maskinfahriken >Amic, Fejp.

September.
Brand I Jernbanevogn med Halm, Randers Havn .
2.
2.
Sabotage mod Transformatorstation, Finsensvej 106, København.
2.
Sabotage mod Transformatorstation, Flintholmsalle 23, København.
2.
Sabotage mod Transformatorstation, Ane Katrlnesvej 30-32, København.
2.
Sabotage mod Transformatorstation, Borups Alle, KØbenhavn.
Bombe mod >Lodbergc, København.
2.
2.
Sabotage, Vesterbrogade 160, Kphenhnvn.
3.
WM's Hestekøretøj brændt paa Gaden I Skagen.
3.
Ild I Skagensbo.nens Go.rage, Sko.gen. (7 Biler brændt.)
4.
Brandstiftelse I aahen Jernbanevogn, Tønder Banegaard.
4.
Ildspaasættelso I tysk Arbejdsvogn, Thisted.
6.
Sabotageforsøg mod Johansens Maskinfabrik, NØrrebrogade, København .
6.
Sabotage mod Tybrlngs Radiofabrik, sønderdalen IO, Søborg.
6.
Sabotage mod Sto.o.1- og Hærdefabrikken, Lygten 6-7, KØhenhavn .
6.
Sabotage mod Fabrikken >Amblc, Ryesgade 60, København .
7.
Sabotage mod Kabler, Gasværksbavnen, København.
7.
Ild I tysk Hestekøretøj, Aalborg.
7.
Mindre AttentatforSØg mod det Italienske Rejsebureau, Østergade 16, København.
9.
Mindre Eksplosion ved Tranøformator paa GrØndalsvej, Odense.
9.
Bomho fundet I Østergaards Autoværksted, Brogade 6--8, Odense.
9.
Bombeeksplosion i Blumensaadts Fabriker, Nedergade 26, Odense.
9.
Bombeeksplosion ved Samsøgades Skole, Aarhus.
9.
SabotageforSØir mod Pavillon, Lystanlægget, Rlnirsted.
9.
Sabotaire mod WM-Bll, Torvet, RlngkØhing.
10.
Sabotage mod Lastbil i Montagehallen bos Cltroen, Kphenhavn.
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10.
Sabotage mod Lossekran paa Godsbnneterrænet ved Nørrebrogo.de, København.
10.
Bombe mod Samspgade Skole, Aarhus.
11.
Sabotage mod Hartmanns Maskinfabrik, Vermundsgade 5, Kpbenhavn.
11.
Eksplosion paa elektrisk Transformator, Solsikkevei, Odense.
11.
SabotageforsjSg mod Fabrik, StubmØllevei 35, KØbenhavn.
11.
Sabotage mod Nelholts Maskinfabrik, Ørnevej 69, KØbenhavn.
12.
Sabotageforspg mod Belysningsvæsenet, Frederiksborgvej, København.
12.
Eksplosion I Automekaniker HØrlycks Værksted, Viby.
12.
Sabotage mod Brdr. Hansens Maskinfabrik, Sundkrogsgade, KØbenhavn.
12.
Sabotage mod Pet.ersen & Wraae, Helmdalsgade 32, København.
12.
Sabotage mod Masklnsnedkerlet, Roskildevej 78, Kpbenhavn.
Sabotage mod Masklnfabrlken Emmecke, Grundtvigsvej 23, København.
12.
13.
Sabotage mod Skovgaard Mortensens Automobilværksted, Aaleklstevej 150, København.
13.
Sabotage mod Cigarforretning, Fredei:lkssundsvej 183, København.
13.
Brand i Barak med Madrasser paa Tranehavevej 18 I Sydhavnen, København.
13.
Sabotnge mod Bygning og Bedding I Vester Bandehavn, Aalborg.
14.
3 Gravemaskiner Ødelægges ved Eksplosion paa >Flyveplads Veste I Lindholm.
14.
Brand I De forenede Automobilfabriker, Pjentedamsgade, Odense.
Sabotage mod Elektricitetsværkernes Opbevaring88ted og Værksted, Kpbenhavn.
14.
14.
Sabotage mod Transformator, Frederlksborgvej 78, Kpbenhavn.
15.
Sabotage, Borgm. Christiansensgade 81, Kpbenhavn.
15.
Sabotage mod to Elektricltetsmaster ved Lyngby.
15.
Ss.botageforsjSg mod Cigarforretning, Frederlkssundsvej 156, Kpbenhavn.
16.
Brandforspg I Mekaniker Mlkkelsens Lejlighed, Havnegode, Hobro.
16.
Brand I Skotpjsforretnlngen Hector, København.
16.
Sabotage mod SchenstrØms Radiofabrik, Lyngbyvej 170, Kpbenhavn.
18.
Brandbomber ved Karetmager JØrgensens Værksted, Slesvlgsgo.de 6, Viborg.
18.
BrandforsjSg paa to tyske Biler, Vesterbrogade 12, Viborg.
19.
Bombe I Glud & Ms.rstrands Fabriker ved Rentemestervej, København.
19.
Eksplosion I Jprgensen & Co.s Maskinfabrik, Jagtvej 167, København.
20.
SabotageforsjSg, Slotsherrensvej 229, KØbenhavn.
20.
SabotageforsjSg mod Skotøjsfabriken >Wedelac, København.
20.
Sabotage, >Amblc, Ryesgo.de 60, København.
21.
Brandbombe I Radiovogn, tilhØrende den danske Marine, Jagtvej, København.
21.
Brandforsøg I Snedkermester J. Andersens Mpbellager I Nykpbing F.
22.
Bombeattentat mod D. S. B.s Vandtaarn, Augustenborggade, Aarhus.
24.
Brand I Nprregade 15 (tysk Firma paa 4. Sal), Kpbenhavn.
24.
Indsamlede Vaaben fjernet fra Arresthuset paa Blegdamsvej, Kpbenhavn.
26.
Sabotageforspg mod Rndlofabrlken I Teglholmsgade 2-4, Kpbenhavn.
25.
Brandbomber I >Slmocs Autoværksteder, Jernbanealle 5-7, Kpbenhavn.
25.
Sabotage mod tysk Skib, Kpbenhavn.
26.
Sabotage, Svanevej 18, Kpbenhavn.
26.
Eksplosion ved Stærkstrpmslednlngen fra Havnecentre.len ved Odense Kanal, Odense.
26.
Sabotage mod S/S >Oslo<, Kpbenhavn.
27.
Brand I det militære Depot, Nprrevoldgade 10, Odense.
27.
Brand I Taastrup Maskinsnedkeri, T®strup.
27.
Sabotage, Chocoladefabrlken, Jagtvej 96, Kpbenhavn.
28.
Sabotagebombe mod Akkumulatorfs.briken :,,Nestor«, Kpbenhavn.
28.
Brand I Hectors Le.ger, Ls.rsbjprnsstræde 5, Kpbenhavn.
29.
Ueksploderet Brandbombe I Dansk Akkumulatorfabrik, Odense.
Sabotage mod Vognmand Mlchelsens Ejendom, Vestergade 65, Tpnder.
29.
29.
Brandbombe gennem Vinduet til Bachhaus Bakellthfabr!k, Ribe.
29.
Bombe eksploderet I Værnemagtsbll, Portprvej, Ribe.
Brand I Odense Vandrehjem, Odense.
29.
Eksplosion I tysk Last.auto, Ford Motor Service, Varde.
29.
29.
Sabotage mod Skotpjsfabrlken, Stengade 6, Kpbenhavn.
29.
SabotageforsjSg mod Dansk Akkumulatorfabrik, Odense.
Sabotagebrand I Skotpjsfabrlken, Storm11:s.de S, Kpbenhavn.
29.
80.
Brand I Tpmrermester Henning Petersens Værksted, Islevbrovej4, Rpdovre.
30.
Eksplosion i Olletrykskabel, Statsbanerne, Aarhus.

Oktober.
2.
8.

s.

4.
6.
6.
6.

Bombeeksplosion I lille Pumpehus ved Østerstrand, Fredericia. (Mælkekondenserlngsfabrlken.)
Sprængning af Nordsteens Maskinfabrik, Hlllerpd.
Sabotage mod ffillerpd Gummihjulsfabrik, Frederiksgade, Hlllerpd.
En udetoneret Bombe fundet I Benzinlager ved Havnen I Randers.
Karetmager Robert Lauritzen& Værksted nedbrændt, Thoreby.
Brandbomber I Skotpjsfabriken, Vedbækgade 4, København.
Sabotage I Flyvertroppernes Værksteder paa Klpverms.rksvej, Kpbenbavn.
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7..
Brand I Tærskelade, tilhørende Godsejer Sehested, Broholm.
8.
Sabotageforsøg pe.a Musllngerenserlet, Lpgstør.
8.
Bombeeksplosion paa Broen over Aaen ved Frlcbs Fabrikker, Aarhus.
8.
Sabotage mod Lager, Dansk Akkumulator- og Elektromotor, Ørstedsgade, Odense.
8.
Sabotage mod A/S Slemens, Ryesgnde 118, Kpbenhavn.
9.
4 Tidsblyanter I Restaurant >Tosca«, Frederiksberggade 24, Kpbenbavn.
9.
Sabotage mod tysk Jernba.nevogn med dansk Militærudrustning, Kpbenbavn.
9.
Brand I Svineladen, tilhørende Godsejer Sebested, Broholm.
10.
Sabotage mod cyøk Jernbanevogn med dansk Militærudrustning, København.
10.
Sabotagebrand, Tømmerplads, Skodøborggade 6, KØbenbavn .
10.
Brand I Mekaniker Poulsens Værksted, Gørding.
10.
Mindre Brand pe.a Holbæk Hørskætteri, Holbæk.
11.
Brand I LufttØrrlngavaskeriet, Enebærvej, Rilaøkov.
12.
Brandforspg bos Mekaniker Poulsen, Gørding.
12.
SabotageforajSg mod Maskinfabrikken Nelbolt, Ørnevej 69, København .
12.
Eksplosion, Tagensvej, København.
13.
Ild I Hærens Depot, Lyngbyvej, København.
14.
Sabotage mod Stærkstrømstransformator, Spndervang, TØnder.
U.
Bombe I Restaurant >Tosca«, Frederiksberggade, Kpbenhavn.
14.
Brand i Hareskov Kuranstalt, Bagsværd. (Skulde overtnges af Værnemagten 15.-10.-1943.)
14.
Bombeeksplosion I Motorhuset I Vester Bandehavns Skibsværft, Aalborg.
14.
Bombeeksplosioner I Standortkommandnnturen i Birks Hotel, Aalborg.
14.
1 Transformatortaarn sprængt ved Padborg.
14 .
1 Transformatortaarn sprængt ved Bov.
14.
Sabotage mod den elektriske Samleskinne, Aarhus.
14.
Transformator sprængt ved NØrby, 7 km nord for Aabenraa.
14.
Transformator sprængt I Stolllg, 3 km nordØst for Aabenraa.
14.
Sabotage mod den elektriske Samleskinne, Viby.
114.
3 Transformatorer sprængt, ØsterhØjst By og Byllerup Sogn, Bredevad.
15.
Brandforspg pe.a tysk Barnklager ved Silkeborg.
16.
Garage tilhørende Carl F. Jensen brændt, Haverup pr. Sorp.
16.
Sabotage mod Fabrikant Svend Nyskovs Fabrik, Lundsgnnrdovej, Sorp.
16.
Sabotage mod G. Jobansens Maskinfabrik, Kpbenbavn.
15.
Sabotage mod Skotpjsfnbrlken >Wedelacs Transformatorstation, Bernhard Bangs Alle 23,
KØbenhavn.
16.
SabotageforajSg mod Firmaet >Grauballe«, Allegude 8, Kpbenhavn.
15.
Sabotageangreb mod Maskinfabrikken >Und!«, Skelbækgnde 22, København .
15.
Eksplosion og Brand paa Hellesene Enke og V. Ludvlgsens Fabrik, Kpbenbavn.
16.
Sabotage mod Transformatortaarn ved Vllsbæk.
16.
Sabotage mod Lystmast ved Hovedvej 10 ved Gransten.
16.
Sabotageforapg mod F . L. Smldts Fabrikker, Gammel Køgevej, KØbenhavn.
17.
Sabotagebrand paa 4-600 Værnemagtshanndklæder, Næstved Dampvaskeri, Farvegade 8, Næstved.
17.
Sabotage mod >Titan«, Tagensvej, København.
18.
Befrlelseaforspg mod VrldslØselllle Straffeanstalt, VrldslØaelille.
21.
Bombe ved Grundtvigs Hus, KØbenbavn.
2:1.
Sabotagebrand I Firmaet Elektromekano I Justs Magasiner, Aarhusgnde 88, Kpbenbavn.
21.
Befrielsen af Obl. Ørum fra det tysk bevogtede >Militærhospital«, Tagensvej, KØbenbavn.
22.
Eksplosion I Maskinfabrikken A/S >Universal«, Fredensgade, Aarhus.
Sabotagebrand paa Flaadestatlonen, KØbenhavn.
22.
28.
Brand I Da.nsk Skovindustri, Krydsfinerfabrik, Næstved.
23.
Bomber fundet I Fabrikant Anders Bredstebros Autoværksted, Ø. Tørslev.
24.
Brandbombe fundet I Oluf Andersens Snedkeri, Rungsted.
24.
Brandbombe fundet I Skur til Savværket, Allerpd.
24.
Forskelllge SabotagehandlInger I Hillerpd.
24.
Ild pe.a Vognladning Hø, Havnesporet, Kronborg, Helsingør.
24.
Sabotage mod Snedkermester Oluf Andersens Maskinsnedkeri, Rungsted.
24,
Sabotageforapg mod Ravnsbolt Savværk, Allerpd.
24.
Bombeeksplosion I Langaa Jernstpberl, Langnn.
26.
Bombe I Masklnfabriken >Titan«, København.
26.
Sabotage mod Fabrlken >Torotor«, Hellerup.
26.
Ild I Grosserer Hans Nielsens Frørenseri, Holbæk-vej, Slagelse.
26.
Sabotage mod Motor I Prøvehallen bos Burmeister & Waln, Kpbenbavn.
26.
Sabotage mod >De forenede Automobilfabrikere, Strandvej 6, København .
.)
27.
Eksplosion I Dansk Industri Syndikats Filial, Hellerup.
27.
Eksplosion I Restaurant >Mokka«, Frederiksberggade 38, København.
27.
Brand I Halmlæs, Nprrebro St., København.
27.
6 Sprængladninger I Hørlunds Autoværksted, Adelgade 72, Skanderborg.
27.
Bombe mod tysk Værkstedsskib for Vandflyvere I Aalborg Havn.
27 .
Bombeeksplosion I Ejendom, tllhørende Slagtermester Glad, Lpvegade, Slagelse.
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Oktober.
27.
Sabotage mod tysk Motorvogn ved Hotel >Postgaarden<, Kalundborg.
28.
Bombeeksplosion I A/S Børge Hansens Værktpjsfabrlk, Amerlkavej 4, København.
20.
Sprængstofattentat mod Odense & Christensens Eftf.s Auto- og Maskinværksted, Fortunvej 2,
Ordrup.
29.
Sabotage mod Hotel Postgaarden, WM" Ringsted.
29.
Bombe fundet I Auto, tilhørende Vognmand Johs. Pedersen, Nakskov.
30.
Brand i mindre tysk Barak ved Den permanente Badeanstalt, Rlisskov,
30.
Sabotage mod Auning Møbelfabrik, Auning,
30.
Sabotage mod tysk Terralnvogn ud for Blegdamsvej 6-0, København.
30,
Sabotage mod EJendommen, Dr. Tværgade 7, København. (>Ejes« af WM., Indrettet til LotteBolig,)
30.
Sabotage mod Sigurd Hansens MØbelsnedkeri, Ranum.
31.
Sabotage mod Automobilhandler Magnus Christiansens Værksted, Hobro,
31.
Sabotage mod Fiskehandler Carl Jensens Rpgeri, Hobro,
31.
Papirer fjernet fra LandsretssagfØrer Bryldø Kontor, Amaliegade 31 A., København.
31.
Bomber fundet i Auto, tilhØrende Vognmand Johs. Petersen, Nakskov.
31.
Brand paa Frits Hansens MØbel- og Stolefabrik, Llllerød.
31.
Brand paa Hlllerpd Dampvaskeri, Hlllerpd.
31.
Brand paa Masklnsnedkeriet, Aamosevej 4, Hillerpd.
31.
Brand I Mekanikerværksted >Autogaarden<, Ringstedgade, Roskilde.
31.
KalvØpavillonen, Frederikasund, nedbrændt,
81.
Sabotage mod Magnus Christiansens Autoværksted, Hobro,
31.
Sabotage mod Fiskehandler Carl Jensens Røgeri, Strandvej, Hobro,
31.
Sabotage mod tysk Garageanlæg, Hobro Havn.
31.
Sabotage mod Hobro Rutebilstation. (Beslaglagt af Tyskerne.)
31.
Bomber under danske Panservogne, beslaglagt af Tyskerne I Hobro,
November.
1.
Ild I Jernbanevogn ved Lerspen, København.
1.
Sabotageforsøg mod Krydsfinerfabrik, Dansk Skovindustri, Næstved.
1.
Ueksploderet Bombe paa Grønnegade Kasernes Grund, Næstved.
1.
Maskinpistoler og Ammunition fjernet fra Kystbevogtningens Kontor, Taarbæk.
1.
Kraftige Bombeeksplosioner I 25 t, Kran, Gasværkskajen I Aarhus Havn,
1.
Bombe fundet hoe Konditor Jarle, SØnderl!'ade 11, Aarhus.
1.
Eksplosion og Brand I Kiosken, Søborg Hovedgade 79, Spborg.
2.
Bombeeksplosion ud for Jydsk-Andels Foderstofforretnings Pakhuse, Horsens Havn ,
Sabotage mod tyske Barakker I Hasseris, Aalborg,
3.
3.
Eksplosion ombord paa Storebæltsfærgen >Sjælland<, kort fØr Ankomsten til Korsør,
3.
Eksplosion i Motorhus I Sydhavnen, Aarhus.
S.
Eksplosion I Storebæltsfærgen >Odin< I Nyborg Havn,
3.
Sabotageforøpg mod Mandskabslokalet I WM-Ejendommen >Den folkelige Forsamlingsbygning<,
Vestergade 26, Silkeborg.
3.
Brandforspg paa Garage, Valby Langgade 262, København .
3.
Sabotage mod 2 Lystbaade i Skudehavnen, København.
3.
Sabotage mod tysk Lastbil paa Fuglebakkevej, København.
3.
Eksplosion i Havneløbet ved SØspejderstationen og paa Tritons Bandeplads I Skudehavnen,
Kpbenhavn.
4.
Eksplosioner i Fabrikant Per Brpchner-Larsens Fabrik >Autofonc, Ewaldsgade 7, KØbenhavn.
4.
Sabotage mod Tpmmerhal I Aabenraa Havn, Aabenraa.
4.
Sabotage mod Havnevæsenets Ledefyr, Skovvejen, Aarhus,
Brand I Hulerpd Badehotel, Hulerpd,
5.
5,
Brand i Klithotellet, Hulerpd.
5.
Sabotage mod Havnevæsenets Ledefyr, Aldersrovej, Aarhus.
5.
Sabotage mod Gilleleje Badehotel, Gilleleje.
5.
Sabotage mod :.Standard Electriccs Fabriker, Randmandsgade 71, Kpbenhavn.
6.
Sabotageeksplosioner I H. Hein & Spnners Maskinfabrik, Strømmen.
6.
Brand I Oluf Andersens Maskinsnedkeri, Frlhedsvej 1 A, Rungsted,
7,
Eksplosioner I 4 Jem banevogne paa Gasværkskajen, Aarhus.
7.
Sabotage mod Sydjysk Samleskinne, Spren Frlchsvej, Aarhus,
'7.
Bombeeksplosion ved Pumpehus, Randers Bnnegnard,
7.
Sabotageforsøg mod Amerlcan Radiofabrik, Spgaardsvej 52, Gentofte,
8.
Eksplosion I Abraham Merklins Forretning, København,
8.
Brand I KØkkenet til Viktualieforretningen >Deutache Wurstc, Vimmelskaftet 42, København,
8.
Sabotage mod Guldsmedeforretningen, Rosengaarden 12, Kpbenhavn.
8.
Brand i KØbmand Poul Sandbergs Butik, Tagensvej 56, Kpbenhnvn,
8.
Brandbombe i Rederiet J, Lauritzens M/S >Helene Lau< af Esbjerg ved Enghave Brygge,
København.
8.
Brand i R. Rosbæks Tømmerværksted, Godthaabsvej 1, Hlllerpd,
S.
Sabotageeksplosion i Aarhus Motor Co.s Bygning, Aarhus.
9.
Bombe I Ejendommen, Nprre Voldgade 112, Kpbenhavn .
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November.
9.
9.
10.
l<l.
LO.
10.
10,

10.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12,
12.
12.
12.
12.
13.
13.
14.
14,

a.

lii.

16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
lii.
16.
17.
17.
17,
17.
17.
17.
17.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
20.
20,
20.
20.
20.
21.

Bombe i Ejendommen. Købmagergade &5, KØbenbavn,
Americnn Apparate Company Fabrik, Spgaardsvej 62, Gentofte, nedbrændt.
Mindre Bombeeksplosion I WM'a Barak, Borgergade 1-44, Silkeborg.
Ild I Flakkanonstilling paa Silokajen I Nyborg Havn.
Brandbombe I Fru Hedvig Delbos Lejlighed, Faxegade 8, København.
Eksplosion I >Det danske Kølehuse, Islands Brygge 60, Købenbavn.
Sabotagebrand I Værkstedsbygningen hos Motorcyklefirmaet A/S C. Reinhardt, Lyngbyvej 36,
KØbenha\'n.
Sabotageforspg mod Apparatfabriken »Tekmeskamc, Ryesgade 19, København.
Smedemester Christoffer Ullmanns Generatorværksted, Bjelkes Alle 22, København, nedbrændt.
Sabotageforspg mod Jydsk Samleskinnes Transformatorstation ved Knabberup,
Brand I Bygmester Otto Erlchts Værksted, Oehlenschlægersgade 37, Spnderborg.
Sabotage mod D.S.B.s Godsekspedition, Kalvebod Brygge, København.
Sabotage, Helber Service, Lyngbyvej, København.
Brand I Horsens Svineslagteri, Horsens. (Træbarak og Telefonmateriel Ødelagt.)
8 Bombeeksplosioner paa Garagekompleksets Værksteder, Løvenørnsgade 12, Horsens.
Bombeeksplosion I Horsens Honningfabrik, Borgmesterbakken, Horsens.
Ild I tysk Lastbil, Torvegade, København.
Brandbombe I Grønthandler Vlotor Petersens Forretning, Strandvej 186, Hellerup,
Autohandler Helge Jensen og Co.'s Automobilværksted, OmØgade 24, København, nedbrændt.
Brandbombe I Slagtermester MØilers Forretning, Vestergade 16, Horsens.
Bombeeksplosion i Fa. Aamann & Sønners Tømmerplads, Torsted ved Horsens.
Sabotage mod S/S >Anholt«, tilhørende Aarhus Sten og Gruskompagni, Kajplads, Aarhus Havn.
Sabotage mod S/S »Marie«, tilhørende Aarhus Sten- og Gruskompagni, Kajplads, Aarhus Havn.
Eksplosion I G. Nelholts Maskinfabrik, Ørnevej, København.
Sabotage hos Skræddermester Petersen, Paa Bjerget 8, KØbenhavn.
SabotageforsØg mod Lædervareflrml\"t E. E. Kahlmann, Vimmelskaftet 42, København.
Bomber i Gaarden til Ejendommen, Jorcks Passage 2 A og 2 B, København.
Sabotageforspg mod Jeppesens Savværk, Gladsa.xevej 36, Spborg.
Sprængning paa >Anholt« I Aarhus Havn,
Kabelanlæg ved Remisen i Aarhus sat ud af Funktion.
Bombeeksplosioner I to tyske Jernbanevogne paa Horsens Banegaard.
Ild paa Statens Ungdomslejr paa Kassemose Overdrev ved Frederikssund.
Sabotageforsøg mod Klædefirmaet Scheuer & Mprch. Nprregade 7, København.
Sabotage mod Chokoladehandler Ludvig Bprge Kongsted Andresen• Forretning, Strandvej 179,
Hellerup,
Sabotageforspg mod Radiofirmaet Friedrich & Co" St. Kongensgade 77, KØbenhavn,
Sprængstofattentat mod D.S.B.s Kommandopost, Frederiksbro I Aarhus.
Brand paa tysk Jernbanevogn (Halm), Havneterrænet, Thisted.
Ild I Isenkræmmer Carl Lassen & Co.'s Lagerbygning, L. Fruesgade, Slagelse.
Brandstiftelse I Snedkermester A. Rasmussens Værksted, Valdemarsgade 63, Aarhus.
Sabotage mod Murermester Hermansens Lejlighed, Rlngstedvej, Næstved.
Sabotage mod Tømmerhandler Langes Indbo I Sommerhus, Strandvej 874, Vedbæk.
Sabotage mod Dansk StaalmØbelfabrik og Maskinflrmaet Madsen & Beidl!, Ryesgade 3, København,
Sabotage mod Fotohandler Jørgen Roulunds Forretning, Strandvej 189, Hellerup.
Sabotageforspg mod Fru Ragna Kaysers Konfektureforretning, Strandvej 72, Hellerup,
4 Eksplosioner paa Jernbanebroen over Gudenaa paa HovedllnlenAarhus-Langaa. (Broen sprængt.)
Brand I Snedkermester Harry Laursen• Værksted, Absalonsgade, Aarhus.
Eksplosion og Brand I Ridehus lejet af A/S >Pedershaab Maskinfabrik«, Brønderslev.
Sabotagebrand paa Ravnshoit Savværk, Ravnsholt.
Aarhus Havnevæsens Radiopejllngsfyr Ødelagt, Fiskerihavnen, Aarhus.
Transformator ved Aarhus Østbanegaard sprængt.
Brand hos Snedkermester Lauersen, Absalonsgade 81, Aarhus.
Sabotage mod WM-Bil I Hotel >Baltlccs Gaard, NykØbing F.
Brand I Bagermester Arthur Jprgensens Ejendom, Østergade 6, Aarhus.
Snedkermester Poul Drottens Snedkerværksted nedbrændt, Øster Grave 12, Randers.
Bombe I Gnnrden til Chocoladefnbrlken Elvirasminde. Aarhus.
Sabotage mod Fa. V. Høje Christensen, Hurup,
Eksplosion og Brand i Masklnfabriken >Alvis<, Gothersgnde 98, København.
Eksplosion l tysk meteorologisk Station og tysk Pensionat, St. Kongensgade 79, København.
Bombeeksplosion I Skotøjsflrmaet >Hectorcs Lokaler, Larsbjørnstræde 10, Kpbenhavn.
Brand i Mineralvandfabriken >Solbjerg«, Gl. Kpge Landevej 66, Kpbenho.vn,
Sabotageforsøg mod tysk Barak, Aalborg.
Sabotage mod Kriegsmal'inegericht, St. Kongensgade 79, København.
Eksplosion I Frokostskur paa tysk Omraade, Mølholm, Aalborg,
Brand i Vlnderup Missionshus WM" Holstebro.
Brand pao. Herregaarden >Broholm<. »Den gamle VandmØile« nedbrændt.
S Barakker, tilhørende WM., nedbrændt ved Lemvig.

SABOTAGE OG LIGNENDE AKTIONER

1225

1943.

November.
21.
Bombeeksplosion i tysk Gravem11Sklne, Marselisborg Skov, Anrhus.
21.
Eksplosion I Lastmotorvogn, tllhprende Entreprenprflrmnet Tell, Aalborg. Parkeret ved Spndergnde 87, Frederikshavn.
21.
Brand hos Tømrermester Bertil Hald, Elmevej, Frederikshavn.
21.
3 Bombeeksplosioner paa Mælkekondenseringsfabriken, Hjprring.
21.
8 Eksplosioner ved >Essoc-Benzlntanken, Odense.
22.
Sabotageforspg, Viborggade 12, Kpbenhnvn.
22.
Eksplosion paa Aarhus Havneterræn ud for Mlndehrogade, Aarhus.
22.
Eksplosion pna Aarhus Havneterræn I en Benzinvogn paa Gasværkskajen, Anrhus.
22.
Ildsp1111Sættelse I Flyvern11Skln11frnonteringsh11llen, Holmen, Kpbenhnvn.
22.
Eksplosion I Lastbil foran Dngmarhus, Kpbenhnvn.
22.
Brand I A (S Chocoladefnbrlken >Spborgc, Jagtvej 95, København.
22.
Brnnd I Andersson Asks Skindforretning, Nørrebrogade 32, KØbenhavn.
22.
2 Træbnrakker I Omøgade 10, Kpbenhavn, nedbrændt.
22.
Sabotagebrnnd I Køkkenbygning og Telefoncentral pan Charlottenlundfortet, København.
23.
Bombeeksplosion I Masklnfabrlken >Transmotorc, Finsensvej 10, København.
23.
Sabotage mod Transformatorbygningen, Lygten 5, København.
23.
Sabotage mod Dr. Meulemanns Bil udfor Dr. M.'s Bopæl, Tranevænget 8, Hellerup.
28.
Snbotage mod 8 Dobbeltmaster til den fynsk-jydske Snmlesklnne ved Villestofte, Odense.
23.
Snbotageeksplosioner paa Koblingsstationen >Østfyn«, erunt mod Lysmnsterne Nord for Ellinge
ved Nyborg.
28.
Eksplosion I Metalstøberiet, P. Mogensvej 14, Hillerpd,
24.
Ild i Snedker- og Møbelværkstedet, tllhprende Snedkermester Otto Ericht, Oehlenschlægersgnde,
Spnderborg.
24.
Bombeeksplosion ved D. D. P. A.'s >Essoc Tank, Odense.
24.
Leo Hpyers Bakelitfabrik, Vesterbrognde 148, nedbrændt, Kpbenhavn.
24.
Eksplosion i Passagen mellem Kaffeforretningen >Andaluslnc og Marsknndiserforretningen >Den
gamle Hytte«, Cl. Kongevej 4, Københnvn.
25.
Baal hos Skrædderfirmaet L. Koppel A(S, KØbmagergade 50, Kpbenbavn.
25.
Sabotageforspg I Uplandsgade 56, København.
25.
Sabotageforspg mod Skjortefabriken, Lnplandsgade 4, Kpbenhavn.
25.
Konfektionsfirmaet Grnuballe & Co., Alle<?nde 8, Københnvn, nedbrændt.
25.
Bombe I Fru Ellen Petersens Lejlighed i Villaen, Krogvej, Holte.
25.
Brandbombe hos llirektpr Bjerregaard, Nprager Trælasthnndel.
25.
Viadukten ved Rllsskov paa Aarhus-Grenaa Banen spærret ved Bombeeksplosion.
26.
Brandbombe I Helbers Autoservice, Lyngbyvej, KØbenhavn.
26.
Sabotage mod Modelsnedkeriet, Vedbækgade 4, Kpbenhavn.
26.
Sabotage mod Papirbandler Lysdals Forretning, Smedegade 17, Horsens,
27.
Brand I WM.'s Lager, Islands Brygge, KØbenhavn.
27.
Sabotage mod 8 Lastvogne ved Nygaards Hotel, Krusaa. (Levnedsmidler til Tyskerne.)
27.
Eksplosion I WM.'s Depot I D. f. D. S.'s Lagerbygning pna Islandspinds, KØbenh11vn.
27.
Brand I Metropolteatret, Kpbenhavn.
27.
Ild I Dlrektpr Karl Dlersens Bil I Garage paa Brammersvej, Charlottenlund.
28.
Sabotage mod Masklnfabriken Madsen & Beldil, Ryesgade 8, Kpbenbavn.
28.
Eksplosion I Industri Syndikatets Monteringshal, Hnvnevej 8, Kbbvn.
28.
3 Højspændingsmaster saboteret, Kerteminde.
29.
Sabotage mod Næsby Karosserifabrik, Næsby,
29.
Sabotage mod Tommerup Hprfabrlk, Tommerup.
29.
Sabotage mod Maskinbandler Hennlngsen, Næsby.
29.
Brand i Garage hos Moes, Marh,vej 23, Hellerup.
December.
2.
Snbotage mod Transformatorstation, Galgebakken, Holstebro.
S.
Sabotage mod Nlcolajsen & Nielsen, København,
4.
Sabotage mod Masklnfabriken, Wlldersgnde 64, Kpbenhavn.
4.
Sabotage mod Mælkekondenseringsfnbrlken, Hjprrlng,
4.
Aerolit fjernet fra Isenkræmmer J. Petersen, Helslngpr.
4.
Hartmanns Maskinfabrik, København, sprængt.
4.
0. M. Hansens Snedkerivirksomhed bombet, senere antændt, Kpbenhavn.
4.
Rauns Automobilværksted bombet, Jagtvej 18, Kpbenhavn.
4.
Vogn brændt hos K. Vllludsen, Dyrehnvevej 14, Kpbenhavn.
4.
Helge Bangsteds Villa forspgt afbrændt, København.
6.
Snbotage, Julius Blomsgade 18, Kpbenhavn.
6.
Sabotagebrand A(S M. Seest, Jernstøberi, Aarhus.
6.
Snbotageforspg mod Telegrafens Kabelhytte, Aarhus.
6.
Sabotage mod Restaurant >Træfpunktc, Anrbus.
6.
Bomber hos Boghandleren, Brognde, Nexø.
6.
Sabotage mod Slagtermester Chr. Rnsmussen, Mellgade 41, Aarhus.
6.
Stærkstrpmslednlnger overklippet, Hobro.
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6.
Helber Service bombesprængt, København.
6.
Sabotageforsjlg mod Gamet & SØnners Eftf., KØbenhavn.
6.
Sabotageforsjlg mod Hans Olsens Børstefabrik, Hannovergade, Kbhvn.
8.
Sabotage mod nybygget Motorchalup til WM., Svendborg.
8.
Masklnfabriken >Absalon<, Frederikssundsvej 274, København, sprængt.
10.
A/S Søren Wlstofts Fabriker, Nlcola,ivej, KJ!benhavn, sprængt.
1-0.
Sabotageforsøg mod Transformat.orstatlonen Adelgnde-HelsingØrgade, København.
10.
Sabotage mod Rømercafeen, Aarhus.
10.
Sabotagebrand hos S. S. Alexander Jensen, Odense.
10.
Sabotage mod Lastbil, tilhørende Evald Hansen, Holbæk.
10.
Brand i tysk Jernbanevogn, København.
11.
Eksplosion i Skræderforretningen >Prima«, Fredensgade 41, Aarhus.
12 .
Sabotage mod Staalværket, Varde.
13.
Sabotageforspg mod tysk Distriktskontor, Set. Annæ PI., København.
13.
Sabotage mod den tyske Marines Efterretningsstation, Aalborg.
14.
Sabotage, Gl. Kongevej 13, KØbenhavn.
14.
Brandbomber hos Malermester L. C. Jørgensen, Odense.
14 .
Sabotage bos Installatør Koldby Jensen, Aarhus.
15.
Sabotage hos Malermester Sigurd Larsen, Fredericia.
16.
Sabotage, Snedkerværkstedet, Sankelmarkagade 16, København.
15.
Mindre Sabotagebrand i tyak Garage paa Artillerivej, KJ!benhavn.
16.
Bomber mod Viktualieforretningen, Næsbybolmsvej, KØbenhavn.
16.
Brand I tyak Jernbanevogn, København.
16.
Brand i MalerInger, Norgesgade 49, Esbjerg.
16.
Brand i Industricafeen, Ribe.
19.
Sabotage, MØbelfabriken, Esbjerg.
19.
3.600 Tons Nybygning sænket (WM.), Svendborg.
20.
Andersen & Ebstrups Lak. og Kunstlæderforretning, København, rnaeret ved Sabotage.
20 .
Magnetisk Bombe under Drejebænk paa >Atlas<, København.
20 .
Riffel-Syndikatet, København, saboteret.
20.
Bombe i Cafeen >Ørnene, Brolæggerstræde, København.
20.
Sabotage mod Garveekstraktfabrlken, Hillerød.
20 .
Sabotage mod Muslingekogeriet, Lpgstpr.
20.
Sabotage mod Brdr. Nielsens Autoværksted, Lpgstpr.
20 .
Brandforspg mod Hotel >Unionen«, Lpgstpr.
2.1.
Sabotage B. & W.s Maskincentral, Overgaden oven Vandet, Kpbenhavn .
21.
>Rudy-Trykc saboteret (Krenchels Plece), København.
21.
Daniel Chr. Papes Gaard i Tolme ved Frederikshavn antændt.
22.
2 Minestrygere beskadiget ved Sabotageeksplosion, København.
22.
Brand i Halmlæs, tilhørende WM., Nr. Sundby.
24.
Brand i tysk Garage, Ribe.
24.
Brandforspg, Aug. Backbaus, Ribe.
24 .
A/S Jernkontoret, Vibevej 14-18, København, bombesprængt.
25 .
Chr. S. Poulsens Villa i Fjordalle, RlngkØbing, beskadiget.
25.
Sabotage mod Jens Jørgensens Maskinsnedkeri, Hillerpd.
26 .
Sabotage mod tysk Jernbanevogn, Hjprr!ng.
26 .
Sabotage mod >Hartz Heiemc ved Haderslev.
26 .
Sabotage mod Mælkekondenaerlngsfahriken, Fredericia.
28.
Sabotage mod Paahængsvognsfabriken D.A.P.A., Aabenraa.
29.
Sabotage mod Mælkekondenaeringsfahriken, Fredericia.
29.
Sabotage mod Møller & Jochumsene Maskinfabrik, Horsens.
29.
Bombesprængt Mælkekondenseringsfabriken, Horsens.
30.
Sabotage mod Anmann & SØns Værksteder, Horsens.
81.
Eksplosion udenfor >Rømercafeenc, Aarhus.
Eksplosion i tyak Jernbanevogn, Aarhus.
31.
81.
Sabotageforsjlg mod V. Jeppesens Savskæreri, Elleklldevej 59, Søborg.

1944.
Januar.
>Den blaa Butikc, Slagelse, bombet.
1.
Sabotage mod Slangerup Væveri, Slangerup.
1.
Bombeeksplosion I Hede Nielsens Acetylengasfabrik, Horsens.
2.
2.
Bomber i Aamann & sønners Tømmerlager, Horsens.
Sabotagebrand i Bil, tilhørende den rumænske Gesandt, København.
3.
Sabotage mod Lau Laurltzens Sadelmagerværksted, Bevt.oftegade 8, København.
3.
Sabotagebrand i Jeppesene Savskæreri, Glndsaxevej 34, Sjlborg.
3.
Sabotagebrand paa Tømmerpladsen, Lygten 10, Kpbenhavn.
3.
Brandbombe mod Lejlighed, Caroline Mathildesvej 21, Lyngby.
3.
4.
Slangerup Væveri, Hillerpd, antændt og nedbrændt.
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Sabotageforspg mod D.S.B.s Centralværksteder, Kpbenhavn.
4.
Sabotagebrand I Helge Bangsteds Villa, Borgervej 36, Lyngby.
4.
8 Brandbomber fundet hos Købm. O. Nielsen. Gentoftegade 411, Gentofte.
5.
Bomber I Modelsnedkeriet, Vedbækgade 4, KØbenhavn.
5.
So.botagef.orspg mod Cementfabrlken Rprdal, Ao.lborg.
5.
Restaurant >Jomsborgc, Aarhus, Ødelagt ved Bomber.
6.
Sabotageforsøg mod Chr. Hansen & Sønners PØisefabrik, Odense.
6.
Sabotageforspg mod tysk Damper >Dorpath«, Aalborg.
6.
Sabotageforspg paa H. C. Ørstedsværket, København.
6.
Sabotagebrand I Udbygning til Bndesano.toriet, Skodsborg.
6.
Sabotageforsøg med Karbidbombe mod Møbelfabrik, E. O. Hansens Villa, Odense.
7.
So.botage
mod Dampvaskeriet, Boulevarden 6, Vordingborg.
7.
Sahotageforspg mod C. V. Jegers Kiosk, Aarhus.
7.
Sprængbombe fundet I Bil tllhØrende tysk Officer, Horsens.
7.
B . & W., Wllders Plads, saboteret med Bomber, København.
8.
Sabotage mod >Rpmercafeenc, Aarhus.
8.
Sabotageforsøg mod Dansk Garveekstrakt Fabrik, Hillerpd.
9.
Bombe mod Heibers Service, Lyngb;yvej, KØbenhavn.
9.
Sabotagebrand I Villa, tllhØrende Orla Olsen, Caroline Amallevej 31, Lyngby.
10 .
Sabotage
mod stor Elektromotor ved Hammers Granitværk, Rønne.
10.
Sabotage mod Peder Nielsens Fabrik og Transformator, HjØrring.
11.
Bombe Ødelægger Pedershaab Fabrikernes Transformator I BrØnderslev.
11.
Bombe fundet I Vogn hos Skandinavisk Motor Co., Lundtoftegade, KØbenhavn.
11.
Bombe eksploderet ved D.D.P.A.s Tank, Vesterbrogade 151, Kpbenhavn .
11.
Super Spring-Madrasfabrik saboteret, København.
12.
12,.
Sabotage mod Aarhus Oliefabrik, Aarhus.
13.
Sabotagebrand I OllemØllens Pakhus, Esbjerg.
Sabotagebrand i Tømrermester C. A . Andersens Værksted, Vestergade 49, Aarhus.
13.
Sabotagebrand i Accidenstrykkeriet, Slotsgade 6, Odense.
13.
Sabotage mod Grev Brockenbuus-Schacks Ejendom, Maglevænget 13, Charlottenlund.
13.
14 .
Bombe eksploderet, Havnegade 61, KØbenhavn.
14.
Sabotage mod 6000 Voltø Kabel ved Bombe I KabelbrØnd, Amager Fælledvej 44 , KØbenhavn.
Sabotage mod Agnes Hansens Leilighed, Slagelsegade 29, Næstved.
16.
15.
Sabotage mod >Alwaysc, Frederiksholms Havnevej 14, Kpbenhavn .
Sabotage mod B. & W., Strandgadeværftet, Kpbenhavn.
15 .
15.
Sabotage mod Isbar, Amagerbrogade 1&4, Kpbenhavn.
Sabotage, Gl. Kpgevej 137, København.
16.
Sabotage mod Maskinværkstedet >Arosc, Tordenskjoldegade 26, Aarhus.
16.
Ild I tysk Godsvogn med Halm, Langan Jernbanestation.
16.
16.
Brandbombe I Alminds Marskandiserbutik, Viborggade 74, KØbenhavn.
16.
Sabotage mod Kran paa Aalborg Skibsværft, Aalborg.
17.
Sabotage mod Plndstoftes Maskinfabrik, Trekronergade, Kpbenhavn.
17 .
Sabotage mod Kvarter f.or tyske Vagter i Trustrupvej 3, Kpbenhavn,
Sabotageforspg mod Jeppesene So.vværk, Gladsaxevej 36, Spborg.
li.
17.
Sabotage mod tysk Bil, Lundtoftegade, KØbenhavn.
17.
Sabotage mod tysk Bil, Gl. Kpgelandevej 180, KØbenhavn .
18.
6 Mand afhenter Politiuniformer hos Skrædder Schllder, Nprregade 7, Kpbenhavn.
18.
So.botage mod Aage Petersens Maskinfabrik, Finsensvej 47, Kpbenhavn.
18.
Sabotage med Bombe i Lyskasse ved Slagter RnsmuSBens Butik, Mejlgade 41, Aarhus.
18.
Sabotageforsøg mod >Nordwerkc, Rovslngsgade 90, Kpbenhavn.
19.
Sabotage mod Kioskejer Stavnsbjergs Kiosk og Lejlighed, Emdrupvej 6, Kpbenhavn.
19.
Sabotage mod Privatbil, tilhprende tysk Diplomat, Strandvej 211, København.
19.
Brand i Aage Nielsens Værksted, Dalbygade, Fredericia.
20.
Sabotage mod >Adler<, Scandiagade 15, København.
20.
Sabotage mod Installatør Dahl Jensens Butik, Trianglen 4, København.
20.
Sabotage mod Blokposten paa Godsterrænet, Aarhus.
20.
En parkeret tysk Motorcykel stjaalet fra Blrkerpd Hotel, Blrkerpd.
21.
Sabotage mod Installatør Dahl Jensens Butik, Nprrebrogade 206, KØbenhavn .
21.
Sabotagebrand I Skur pan Grønlandsvej, llorsens.
21.
Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik, Brpnderslev.
21.
Sabotage mod KØbmand Knudsene Forretning, Danmarksgade, Fredericia.
21.
Sabotage mod Slagterforretningen, Torvegade 62, Københo.vn.
22 .
Eksplosion I Ejendom, Badstuestræde 20, Aarhue.
22.
Befrielse af saaret So.botør pan Kommunehospitalet, Kpbenhavn.
23.
Sabotage mod Skib I Odense Kanal.
23.
Sabotage mod Slagter Andersens Butik, Absalonsgade 17, Silkeborg.
23.
Sabotage mod Slagter H. Hansens Butik, Islands Brygge 23, Kpbenhavn.
24.
Sabotage mod Installatør Koldhy Jensens Butik, Paradisgade 12, Aarhus.
25 .
3 tyske Militærbiler Ødelagt med Bomber, Spndergade, Frederiksho.vn.
25.
Sabotører kØrt bort med 3 tyske Biler fra Vesterports Garage, Kpbenhavn.
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Sabotageforsøg mod >Titan«. København.
Sabotagebrand I 8 tyske Lnstbller hos Btllow & Co., Aarhus.
Bombe mod Cafe >Wlihroec, Revvej 11, Korsør.
Tysk Barak nedbrændt, Skagen.
Sabotage mod Skrædermester Johns Virksomhed, Jernbanegade 2.2. Sønderborg.
Bombeeksplosioner pna 3 tyske Lastbiler, Fa. Billow & Co •• Trpjborgvej, Aarhus.
Sabotagebrand I Esplanaden, København.
30'0 kg Sprængstof fjernet fra Godsbanegaarden, KØbenhavn.
Bombe mod Viktualieforretningen, Clnssensgade 49, KØbenhavn.
13 tyske Geværer fjernet fra Centralpostbygningen, København.
2 tyske Biler stjaalet, Odense.
Sabotageforsjlg hoe Andresen & Clausen. Storegade 18, Aabenraa.
Snbotageforspg mod Aabenraa Motorfabrik, Kolstrup, Aabenraa.
Sabotage mod >Nordwerkcs Kraftcentral, KØbenhavn.
11 Lufttrykslanger overklippet, Baneterrænet. Aarhus.
Snedkermester H. Lorenzens Værksted nedbrændt. Ormstoft.
Sabotage mod Købmnnd C. J. Madsens Butik, Niverpd.
Sabotagebrand I >Skodsborghusc, Skodsborg.
.Sabotagebrand paa Junckers Konfektionsfabrik, Randers.
SabotageforSØg mod :oNordværkc, Finsensvej 89, KØbenhavn.
Sabotage mod Transformatorstation ved Søren Frlchsvej, Aarhus.

Februar.
Sabotagebrand I Restaurant :oLldoc, Esbjerg.
1.
Brand I to Jernbanelæs Halm (WM. ). Hjprrlng St.
1.
1.
Sabotagebrand I Kreaturstaldene, Esbjerg.
2.
Sabotage mod tysk Bil I Odense.
2.
Sabotage I Slagter H. Hansens Butik, Island» Brygge 23, København.
2.
Bombe I Slagterforretning, Torvegade 62, Københnvn.
Brand I Cigarhandler Laurits Larsens Forretning, C. W. Obels Plads, Aalborg.
2.
3.
Bombe eksploderer paa Gammel Hestehauge Skibsværft, Svendborg.
Bombe eksploderer paa Minestryger paa Gammel Hestehauge Skibsværft, Svendborg.
3.
Sabotagebrand I Hnnø Jørgensen & Spns Skærvefabrik, Kerteminde.
3.
2 tyske Hurtlgbnade Ødelagt med Bomber paa H. Rasmussens Værft, Svendborg.
3.
s. Bombe Ødelægger Specialmaskine pna John Madsens Bandebyggeri, Svendborg.
Sabotage mod Opelvogn i Pakhuset, Amaliegade 46, Kpbenhavn.
8.
Emmerys Konditori fuldstændig raseret, Aarhus.
8.
2 tyske Marinefnrtpjer sænket ved Sabotage paa Svendborg Stnalskibsværft.
4.
4.
Sabotage mod Motorband, beelnglngt af Tyskerne, KØbenhavn.
Brand i Grpntforretning Rosen Nr. 1, Holbæk.
4.
Maskinfabriken >Hamagc, Lavgade, Aabenraa, pdelagt ved Sabotage.
6.
Sabotageforspg
mod Aabenraa Maskinfabrik, Aabenraa.
6.
6.
Sabotage mod Hotel >Cornerc, Randers.
Sabotage mod Firma Reinhardts Autoværksted, Sejrpgade 6, Københnvn .
6.
6.
Brand i tysk Barak, Esbjerg.
Bombe I Skotpjsbutik, Godthnabsvej 235, Kpbenhavn.
7.
Sabotageforsøg mod Transformatorstationen i Lygten, Kpbenhavn ,
7.
Røgbombe gennem Kpbmand J. P . Jensens Butik, Smedelundsgade 12, Holbæk.
8.
SabotageforSØg mod tysk Læges Bolig, Marievej 22, Kpbenhavn.
8.
9.
Sabotagebrand I Mandskabsbarakker i Lysbro Skov, Silkeborg.
Stjaalet 16 Kasser Sprængstof å 2.5 kg fra Skib I Tuborg Havn, Kpbenhavn.
10.
10.
Sabotage mod Lnstbll, Rlffelvænget, Holbæk.
Sabotage mod S/S >Do1:1>athc ved Aalborg Værft, Aalborg.
11.
Sabotage mod J. & W. Andersens Skotpjsfabrlk, Vesterbrogade 107, København.
1.2.
12.
Sabotage mod Brpdrene Houlberg, København.
Sabotageforsøg mod Industri Syndikatet, Kpbenhavn.
12.
Sabotageforsjlg mod Phlllpp W. Heymannø Fabrikker, Kpbenhavn,
13.
Sabotageforspg mod Kabelstation i Nyborg.
18.
Sabotage mod elektriske Ledninger ved Sdr. Onsild, Hobro.
13.
13.
Forspg paa at bortfpre Sprængstof fra Faxe Kalkbrud, Faxe.
Brand i tysk Barak, Klpvermarken, Kpbenhnvn.
14.
14.
Sabotage mod Vognmand Frits Viggo Jensens Lastvogn, Videbæk.
15.
Sabotage mod Automobilfirmaet V. Hansen, Torvet Hi, Rlngkpblng.
Sabotagebrand I Træhus ved Steinsgnde, Odense.
15.
15.
Snbotngebrand hos Tpmrermester J . Rasmussen, Frederikshavn.
16.
Stor Bombe udenfor Dambedes Butik, Danmarksgade 20, Fredericia.
16.
Brandbombe mod Tyskernes Epidemihus I »Karolinelunde, Aalborg.
17.
Brand pnn stort Læs Halm, bestemt f.or WM i Oksbpl.
Sabotagebrand
I tysk Bil hoe H. Chr. Hansen, Klrkegnardsvej 10, Aarhus.
17.
200 kg Sortkrudt bortfØrt fra Rpnne Granitværk, Rønne.
17.
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BrandforsØ&' I Thomsens Mejeri, Frederikshavn.
Sabotage mod Mllert Hansens Aut.ocomp , Aarhus.
Brandforsøg I Tpmrermester Jens Rasmussens Tømmerhandel, Spndergade 12,, Frederikshavn.
Sabotagebrand I Sakskpblng Stolefabrik og Savværk, SakskØblng.
Tyske Uniformer hentet hos Skræderfirmaet Jens Henrikøen, Dalslandsgade 7, Kpbenhavn.
Sabotageforspg med Brandbomber mod Gilleleje Badehotel, Gilleleje.
Bombe mod Malermester M. Jensen, Langegade rn, Kerteminde.
Sabotagøforspg med Brandbombe mod VP.sterbro Bio, Aalborg.
Sabotage mod Carl Randrup, Raadhuspladsen, Aarhus.
Eksplosion pna tysk Projekt,srvogn, Godsbanen, Aarhus.
Brand I Ekaportstaldene, Esbjerg.
Sabotageforsøg mod Aandssvagennstalten Splund, (WM}, SIikeborg.
Sabotage mod tysk Lyskaster paa Godsbaneganrden, Aarhus.
Bombeeksplosion pna Dwnpskorstenen paa Aandssvageanstalten Splund, (WM) SIikeborg.
Brand efter Bombeeksplosion I Frederiksgade 1, Odense.
Brand I Godsvogn pna Ladespor, Exnersgade, Esbjerg.
Brand i tysk Personmotorvogn i Glarbos Autoværksted, Strandbygade ( '6, Esbjerg.
Sabotage mod Musllngekogeriet :oMutllusc, Holbæk.
Brand I Autofirma Brun, Hesselager, Svendborg.
Bombe ind I Dambedes Villa, Fælledvej 55, Fredericia.
Sabotagebrand I Vaskeriet, Sllkeborgvej 286, Aabyhpj.
Sabotage mod Dansk Rørlndustri, Nymarksvej, Fredericia.
Sabotageforspg mod V. Jeppesen& Savværk, Gladsaxevej 36, Spborg.
Sabotage hos Folketingsmand V. Gram, Struensegade 26, KØbenhavn.
Hjemmelavet Sprængbombe eksploderer hos A. V. Martlnsen, Nymnrksvej 22, Fredericia.
Sabotage hos P. A. Schrpder, Maskinsnedkeriet, Næstved.

Sabotage mod Ostehandler K. Knudsene Forretning og Ejendom, Danmarksstræde 2, Fredericia.
Sabotage mod Dieselmotor til Nybygning (tysk Marine} paa Svendborg Staalskibsværft.
Sabotage mod B. & W., København.
Bombo mod Jernbanevogn med indladet B. & W. Motor, KØbenhavn.
Eksplosion paa tysk Godsvogn, indeholdende S tyske Flyvemasklnmotorer, K,orspr.
Bombe mod Bogbinder Didriksens Forretning, Torvegade, Rønne.
Brandbomber I Ejendommen, Kristiansgade 9, København.
Bomber mod Marskandiserforretningen, Viborggade 74, København.
SabotageforsØg mod Varde Staalværk, Varde.
Ildspaasættelse i Tankgnarden, Aalborg Værft, Aalborg.
Sprængbombe detoneret ved Ejendommen, Hobrovej 14, Randers.
Eksplosion i tysk Jernbanevogn læsset med Motorer.
Sabotage mod H.K.P.s Kontor, Jessensmole 16, Svendborg.
Ildspnasættelse pna Cementfabriken :oDanmarkc, Aalborg.
Ildspnnsættelse i 3 tyske Jernbanevogne med Halm, Aalborg.
Brand I tysk Materialeskur, Aarhus.
Sabotageforspg mod Nleolajsen & Nielsen, Sydhavnsgade 28, København.
Bombe i KØbmand J. P. Jensens Forretning, Nørregade, Rønne.
Eksplosion I Gnarden til Ejendommen Jernbanegade 10, Aalborg (Elektroinstalla.tpr Hansen &
Schneider.)
Bombe I D. Espersens Forretning, Lilletorv, Rønne.
134 Brutto-Tons Nybygning sænket ved Sabotage I RudkØbing.
SabotageforsØg hos Tømrermester P. Jprgensen, Sjælerup, Als,
Sabotageforsøg mod tysk Lastbil, Randers.
Brand I Installatør Poul Hartochs Forretning, Houmeden 11, Randers.
Sabotage mod Køkkenet I :oGrand H otelc, Hobro. (Tysk Standortkommandantur.)
Ild i Jernbanevogn med Halm, Jernbanelinien Fnare-Bækmarksbro I Flynder.
Brand I Gaard i Stabrand, overtaget af WM.
Sabotage mod Bulckmotor I Fyns Stenværk, tllhØrende Entreprenør Llndegaard Hansen, Assens.
Sabotage mod Mads Christensen Nielsens Band, Kanalen, Bprsbroen, Kpbenhavn.
Bombe mod Bogbinder Didriksens Forretning, Rpnne.
Sabotage mod Fyens Stenværk, Aaøens.
Bombe mod Manufakturhandler H. Bahnøons Forretning, Kpgevej 70, Taastrup,
Sabotageforspg mod Ejendommen, Holsteinsgade 11, København,
Bevæbnet Aktion mod tysk Arrestafdeling i Aalborg for at befri dpdsdømte Partrloter. (MiøJykkedes.)
Sabotage mod Transformatorstation, Strandvej, Solbjerg,
Brandforspg I Fabrikant Falle Oliver Lindberg Nissens Virksomhed, Vestergade 21, Randers.
Ildspaasættelse pna Hesselbergs Maskinsnedkeri, Ringstedgade 190, Næstved.
Bombeattentat mod Kolonialforretningen, Bentzonsvej 4,1, KØbenhavn.
Ild I 2 Godsbanevoirne (HØ), Bogense St.

1230
1944.
Marts,
24 .
24.
29.
29.
30·.
30.
30 .

so.
81.
31.
31.
31.
81.
31.

AFSNIT H -

KAP . 2

Sabotage mod Nymarks Maskinsnedkeri, Højbjerg ved Aarhus.
Bombeattentat mod Købmand H. Petersens Ejendom, Vordingborg.
Sabotageforsøg mod tysk Jernbanevogn belæsset med Traktorer paa Hillerød Banegaarde Terræn.
Brand i en af WM. beslaglagt Ejendom Nord for Rlndby Badehotel, FanØ.
Bombe ekeploderet ved Brændehandler Martinsene ButlkedØr, Nymnrkevej 18, Fredericia.
Nedbrændt Ladelænge, tllhørende Gartnerne Brdr. Nielsen , Stige ved Bogense.
Bombeeksplosion I Beværtningen >Egelyc, Elmegade 23, KØbenhavn.
lldepnasættelse, Pastor Brabrand, Herluf Trollesgade 22, KØbenhavn.
Sabotage, Cafe >Elmelyc, Elmegade 23, København.
Sabotage mod tysk Skib, Refshalepen, København .
Brand I Jernbanevogn med tysk Barakmateriel, Hlllerpd St.
Ild I Jernbanevogn, Camouflagemaatter fra Hatting, Horsens St.
Bombeattentat mod Martinsene Forretning, Nymarkevej, Fredericia.
Bombeeksplosion i >Minna Cortzc af Hamburg, B. & W., København.
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Sabotage mod tysk Bil paa Ny Østergade, København.
Brand I Landsdommer Juniors Garage, TokkekØbvej 25, Hillerpd.
Sabotage mod Marinelager, RØrdalevej, Aalborg.
Sabotage mod Olletanke paa Aalborg Værft, Aalborg,
Bombeattentatforepg mod Cigar-Kiosk paa Ellebjergvej, København.
Ekeploeloner paa Korsør Glasværk, Korepr.
Sabotage mod G. Christensens Værksted, Kalvehave.
Sabotage mod Ufa Film, Nytorv 3, København .
Sabotage mod D.N.S.A.P.e Kontor, Sølundevej 8, København.
Brand I 3 Lastvogne, NykØbing M.
Brand I Trælasthandel, Heinrich Bøses Tømmerlager, Broager,
Sabotage mod Vognmand Jørgeneene Garage, Skallebjerg pr. Trunderup.
Snbotageforeøg mod tysk Lastbil, Randers.
Bombeeksplosion i Kolonialforretning, Hammeletrupvej 3, København.
Haandgranat mod Kolonialforretning, Ellebjergvej 80,, København.
Ildspansættelse hos Landlnspektpr Zoffmann, Vestergade 41,, Herning.
Bombe eksploderer hoe Viktualiehandler Tholetrup, St. Torv, Rønne.
Brandbombe hos Frikorpsmand, Backersvej 93, Kpbenhavn.
Bombe eksploderer hos Malermester G, Holm, Klinggade 2, Rønne.
Bombe eksploderer hos Læderhandler M. Petersen, St. Torvegade, RØnne.
Bombe eksploderer hos Viktualiehandler H . V. Hansen, Nygade 5, Rønne.
Sabotageforepg mod Gilleleje Biografteater, Gilleleje,
Sabotage mod S. Sørensens Maskinsnedkeri, Fynsgade, Herning.
Sabotage mod tysk Automobil, Parkeringspladsen, Kge. Nytorv, Kbhvn.
Sabotage mod tysk Godsvogn med Maskindele, Østerport Station, Kbhvn.
Vaaben bortfØrt fra WM.-Depot v. Vedsted Skole, Ribe.
Brandbombe I Jernbanevogn med Træ til Værnemagten, Odense St.
Sabotage mod Transformator, Vojensvej, Hvidovre,
Sabotage mod Gilleleje Biografteater, Gilleleje,
Sabotage mod Forenede Ollekompagnis Garage, SaxkØblng.
Brandstiftelse I Jernbanevogn, Vordingborg St.
Bombeeksplosion udfor Ejendommen, Valby Langgnde 10, Købenbavn.
Sabotage mod Scandlnavisk Motor Co., Lundtoftegade 106, København.
Sabotage mod tyske belæssede Jernbanevogne, Assens.
Sabotage hos Ostehandler K. V. Knudsen, Danmarksstræde, Fredericia.
Sabotage hos Slagtermester K. L . R. Hansen, Fælledvej 14, Fredericia.
Sabotage bos Købmand H. F. C. Jessen, Falstergade 4, Aalborg,
Sabotage mod lngenlØr Friis' Kontor, Dannebrogsgade 11, Aalborg,
Bombe eksploderer hos Cigarhandler 0. Larsen, C. W. Obels Plade, Aalborg.
Nedbrændt Hestestald og Lade, tllhØrende Vognmand Christen Larsen, Nørregade 35, Hirtshals.
Sabotageforepg mod tysk Træbarak, Horne Vænge, Faaborg.
Sabotage mod Vaskeriet >Neptun«, Fyensgade 11, Herning.
Sabotage mod Jernbanevogn ladet med Flyvemaekinmotorer, Nyborg.
Sabotage mod Maskinfnbriken >Carltorpc, Rosklldevej 871, København.
Sabotage mod H. 0, Rasmussens Maskinfabrik, Stubmøllevej 85, KØbenhavn.
Bombeattentat mod tyek Bil, Vestre Boulevard, København.
Bombeattentat mod tysk Bil, Hovedbanegaarden, København.
Sabotageforsøg mod Grønthandler R. Schmldtn Forretning, Peter Bangsvej 29, København.
Sabotage mod Fabriken, Blankavej 8·2, København.
Bombeeksplosion hos Fiskehandler H. H. Pedersen, St. Torvegade, Rønne.
Sabotage mod tysk Damper >Lavinia«, Aalborg Værft, Aalborg.
SabotageforsØg mod tysk Lastautomobil, Nyborg.
Sabotage mod Masklnfabrlken >Atlas«, Ndr. Fasanvej 285, København.
Bomber eksploderer udfor >Stella Nova«, Vesterbrogade 64, København.
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April.
27.
28.

28.
28.
28.
3(1.

30.
30.
30.
30.
30.
30.

3u.

Sabotage mod Rudi-Trykkeriet, Klosterstræde 23, København.
Sabotage mod Metalfabriken, Rentemestervej 67-69, København.
Bombe mod Restaurant >De tre Musketerer«, Nicolaj Plads, København.
Bombe mod Urtekramforretningen, HjØmet af Tngensvej og Rao.dmandsgo.de, KØbenhavn.
Sabotage mod Unlverso.1-Trykkeriet, Rlgensgade 21, Kpbenhnvn.
Sabotage mod Bro pno. Søren Frichsvej, Aarhus.
Sabotage mod >Monn-Bnrc, Randers.
Sabotage mod elektrisk Fordelerstation, Skive.
Sabotage mod Højspændingssteder, Skive.
Sabotage mod Neumann & Zimmermann, Lyngby.
Sabotage mod Transformatorstationen i Viby, Odder.
Sabotage mod Musllngelndustrien i Glyngøre, Skive.
Bombesprængning ved elektrisk Fordelerstation, Randers.

Maj.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2.
2.
2.
:i .

5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
8.
10.
10.
10.
10.
13.
13.
13.
14.
18.
IS.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
22.
~2.
22.
23.
23.
23.
23.
24.
24.
24.
25.
25.
25.
26.
26.
26.
27.
27.
2 .

Sabotage mod HØjgpændingsledningen mellem Fredericia- Kolding.
2 Trnnsformntornnlæg, Ribe, saboteret.
Sabotage mod Ledningsnettet ved Højen, Veile.
Tysk Bil fjernet i RingkØbing.
2 Trnnsformntortnnrne i Hviddinge og 1 i Øster Vedsted bombesprængt.
Stærkstrømsledning sprængt i TØnder.
Sabotage mod Ko.bierne under Broen ved Frich, Aarhus,
Krnftstntlonen I Frihavnen sprængt i Luften, Københnvn.
Trnnsformntortnnm ved Skælbæk sprængt i Luften.
Sabotage mod Maskinfnbriken >Globe«, Glostrup.
Bomber i Lnnghoffs Konditori, Silkeborg,
Sabotage mod Mnskinfnbriken >Neroc, KØbenhnvn.
Sabotage mod Aage Sprensens Mnskinfnbrik, StubbelØbgnde, KØbenhnvn.
Sabotage mod Isenkramforretning, Fredericia.
Sabotageforsøg mod A/S >Cnrbonnsc, Næstved.
Sabotage mod den østjyske Samleskinne, Kolding,
Isenkræmmer Restrups Ejendom, Fredericia, bombesprængt.
Sabotage mod Flyvemaskinværkstederne, Klpvermnrksvej, KØbenhavn.
Kedelrum pdeingt, Dampvaskeriet >Thore, Filosofgangen 11, Odense.
Sabotage mod B. & W" Refshnlepen, KØbenhnvn.
Sabotage mod Elektromotorfnbrlken >Generator<, KØbenhnvn.
5000 Liter Benzin fjernet fm D.D.P.A., Holbæk.
HØjspændingsmnst i Mejlby sprængt, Ribe.
Eksplosion i Læderforretningen, Stefnnsgnde 29, København.
Rasmussens Metalvnrefnbrik i Sengeløse saboteret.
»Aiways«, Sydhavnen, saboteret, KØbenhavn.
Sabotage, Jyliingevej, KØbenhnvn.
Brand i tysk Lastauto, Bilstatlonen, Kocksgo.de, Odense.
Sabotage mod Lastvogne i tysk Tjeneste, Randers.
Sabotage mod Lastmotorvogne ved Tirstrup Flyveplads.
O.T, Lejr pan FnnØ nedbrændt.
Lastbil med tyske Arbejdere sprængt i Randers.
Brand i tyske Tæpper pan Larsens Plads, KØbenhnvn.
Hotel >Bondegnnrdenc, Hornbæk, brændt.
Attentat mod Peter Jessens Varehus, Vestergo.de 17-19, Silkeborg.
Sabotage, Clnssensgnde 71, København.
19 Biler bombesprængt, Odense.
Brand i Bjeike Rasmussens Systue, KØbenhnvn.
Brand i tyske Barakker i Kastellet, KØbenhavn,
Sabotage, Mnskinfnbriken, Strandboulevarden 64 o. G" KØbenhnvn.
Sabotage i Hnlkier & Co.s Maskinsnedkeri, Hvidovre.
Sabotage mod Radiofnbriken, Ll. Strandstræde 14 o. G" KØbenhavn.
Sabotage mod Trikotageforretningen, Lindenovsgade 3, KØbenhnvn.
Sabotage mod Adler-Service, København.
Sabotage mod Købmand Jannspe, Hnmmelstrupvej 3, KØbenhavn.
Sabotage mod Julius Kopp og >Auiinc, København.
1 Traktor Ødelagt i Esbjerg.
1 Personvogn sat i Brand, Odense.
Sabotage mod B. & W.s Maskinhal, Christianshavn, København.
Sabotage mod >Lyacc, Accumulntorfnbrlkken A/S, Lyngby.
Eksplosion i GlasInger tilhØrende Rpper Petersen, København.
5 Lastvogne Ødelagt ved Sprængning hos Vognmand Petersen, Lyngby.
Sabotprer henter 1 Lastvogn Krudt hos Tyskerne i Frederiksværk.
3 Bomber eksploderet hos Slagtermester Gøttsche, Bredgade 25, Herning.
Sabotage, Smedegade 19, København.
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Maj,
28.
29.
30.
30..
31.

Brand i Auto I Autoparken, Ryttergade 2, Odense,
Eksplosion i Kommunelærer Giovanni Recclas Lejlighed, Svanekevej 56, Rønne.
Eksplosion, Horsensgade 18, Kpbenhavn.
Brand i Lastvogn, Odense,
Knudsen• Hotel, Vildbjerg, delvis nedbrændt.

Juni.
1.
1.

2.

2.
3.
3.
3.
6.
6.
6.
6.
6.
7.

,.

7.

,.

10.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
16.

16.
16.

16.
17.
17.
17.
17.
117.
19.
19.
19.
20.
20..
21.
22.
23.
24.
24.

25.
26.
26.
26.
26.
27.
30.
30.

Aftapningshanerne paa tyske Tanks aabnet paa Banegaarden, Kolding.
Sabotage mod >Neutrofonc, Kpbenhavn.
Lastvogn brændt ved Shelltanken I Havnegade, Nyborg.
Tysk H.K.P.-Kontor bombesprængt I Esbjerg.
Smlth, Mygind og Hilttemelers MllBkinfabrlk bombesprængt, Kpbenhavn.1)
Eksplosion og Brand Pllll det afspærrede Omr1111de p1111 Fanø.
Sænket tysk Forpostblllld (1100 t) samt Torpedotransportskib (1000 t) paa Skibsværftet
Svendborg.
Delvis sænket tysk Forpoøtbaad (1100 t) samt Blokadebryder (1800 t) 111111 Skibsværftet
Svendborg.
Mindre Brand I Snedkerværkstedet, Hans Mulesgade 2, Odense.
Sabotage, Vaskeriet, Guldbergsgade 84, KØbenhavn,
Sabotagebrand I flere Automobiler, Hadsund.
Sabotageforspg mod Transformatorstation, Kastrupvej, KØbenhavn.
>Globus«, Glostrup, sprængt i Luften.
1 Lastvogn brændt I Odense.
Sabotage mod Træskur og Dæmning i Sindal, HjØrring.
Firma Petersen & Wraae, København, saboteret,
Sabotageforsøg mod tysk Lastbil I St. Regnegade, København.
Wodschous Fabrik, Valdemarsgade 16, København, Ødelagt,
7 Flyver-Lastbiler sprængt Pllll >Esso Service«, N yborgvej, Odense.
Holm Jensens Autorepo.ratlonsværksted fuldstændig Ødelagt ved Sabotage, Odense.
Sabotage mod Elementkulfabrlken, Gentofte.
Sabotage mod Bogtrykkerfirmaet Sjpdt & Weiss, Kolding.
Petersen & Wraaes M11Bklnfabrlk atter bombesprængt, København.
En for Tyskerne kØrende Lastbil brændt, en anden forspgt antændt I Odense.
1 tysk Personvogn sprængt I Aarhus.
Eksplosion i Dansk Akkumulator- og Elektromotorfabrik, Ørstedsgade 10•18, Odense.
Eksplosion I A /S De forenede Automobilfabriker, Pjentedamsgade, Odense.
Bombe kllBtet Ind I Bygmester Llndstrøms Lejlighed, Plngelis Alle 23, Rønne.
Bomber mod Fiskehandlers Forretning, RØnne.
Tysk Beskyttelsesrum afbrændt paa FØrslev Mark, Næstved.
Skandinavisk MllBkinfabrik Ødelagt ved Sabotage, KØbenhavn.
>Neutrofonc bombet og brændt, Møntmestervej 17, KØbenhavn.
Krenchels Antl-Sabotage Filmsfurevisning saboteret, København.
Brand p1111 Helsinge Planteskole tilhørende A. Nielsen, Helsinge.
Angreb Pllll Schalburglogen, KØbenhavn.
Tysk Indkvarteringssted afbrændt I Sinding, Herning,
V. Johansens MllBkinfabrik sprængt,
3 tyske Lastbiler bombet I Rønne.
1 K118Be med 25 kg Aerolit forsvundet fra Isenkræmmer Jørgensen, Silkeborg.
Bombesprængt Bohnstedt-Petersens MllBkinfabrlk, KØbenhavn.
Rlffelsyndlkatet sprængt og brændt, KØbenhavn . (V1111ben og Ammunition fjernet.)
Nordisk Radio Industri bombet og nedbrændt, København.
Bombe i det tyske Slkkerhedspolitls Kontorer, Esbjerg,
2100 kg Trækul fjernet fra Ammunitionsarsenalet, KØbenhavn.
Sabotage mod MllBklnfabrlken >Jekoc, Ryesgade 21, København.
1 tysk-beslaglagt Lastbil fjernet I Holbæk.
B. & W. saboteret, København.
Masklnfabriken F, K. L., Tagensvej, sprængt, KØbenhavn.
>Ambi«, Ryesgade, København, bombesprængt,
Sabotageforspg mod >Torotorc, København.
>Buldog« plyndret og stukket I Brand, KØbenhavn.
Sabotage, Kolonialforretningen, Tomsg1111rdsvej 93, KØbenhavn.

Juli.
2.
3.
3.
3.
4.
6.

Sabotage mod Hillerpd Kommandopoøt, Hlllerpd,
Sabotagevagterne ved Krudtværket I Frederikssund afvæbnet. (8 Karabiner og 2, Pistoler.)
Eksplosion I Dampkedel, Svendborg Svineslagteri, Svendborg.
Sabotage mod Cementblandemasklne ved GI, Skagen.
Sabotagebrand I Snedkerværkstedet, Sportsvej, Ikast. (Chr. Richard Scmldt Møller, Herning,)
Bombeattentat mod Murermester K. Andersens Villa, Egeskovvej 10, Fredericia,

1) Sabotage ved Fejltagelse -

arbejdede Ikke for Tyskerne.
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1944.

Juli.
6.

8.
8.
8.
9.
9.
12.
12.
12.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
16.

17.
18.
18.
18.

19.
21.

21.
22.

22.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
24.

24.
24.
25.
26.
28.
81.

Sabotage mod 2 Cementblandemaskiner ved Tvimmerbye, Ribe.
Sabotage mod Mnsklnfabrlken >VØlundc, København.
Ild I Motorvogn, Parkeringspladsen, Vejle.
Ildspaasættelse I BrØdrene Larsenå Vognmandsforretning, Horsensvej 37, Vejle.
Tysk Camoufla.ge-Materla.le-Fa.brik pua Ba.neterrænet. Au.Jborg, nedbrændt.
Ild I Lastmotorvogn. tilhørende Vognmand Viggo Jørgensen, Rødvlg.
Attenta.t mod tysk Personvogn, Slotsgade 35, Aalborg.
Attentat mod den tyske Kommandants Bil udfor Odd-Fellow Palæet, Aalborg.
>Plerre<s Fe.rverler, Frederiksgade 32, Aarhus, nedbrændt.
Sa.bota.ge mod 4 tyske BIier, Rllsskov, Aarhus.
Sabotage mod HØjspændlngsnet Vest for Vejle Elektricitetsværk, Vejle.
Tysk Lokomotiv Ødelagt I Remisen, Aarhus.
Sabota.gebrand hos E. Kurup, Rllsskov, Aarhus.
D.N.S.A.P.s Kontor Ødelagt, Aarhus.
2 Banevogne bombeafsporet, Stilling, Aarhus.
Sprængning af 2 DamprØr paa Haarby Frugt.. og Tørreindustri, Haarby.
Brand I Butiksvindue, Bagermester Llndemans Butik, Vestergade, Lemvig.
Sabota.ge paa Højspændingsmast ved Engelsholm SØ, Vejle.
14.000 Patroner til Nedskydning af Kreaturer fjernet fra Halmtorvet, København.
Ildspaasættelse i Træskur til Tømrerværksted I Rudkøbing.
Forsamlingshuset I Ilskov ved Herning nedbrændt.
Lastvogn, tilhørende WL., stjaalet, København.
Sabota.ge mod Viborg Kaserne (WM).
Lastvogn fundet nedbrændt I Grusgrav ved Højlevej, LlllerØd.
Eksplosion I Grøntforretning >Figarlac, Torvegade 26, Esbjerg.
Sahota.ge mod Vaskeriet >Ideale, Nørregade 4, Aalborg.
Sabota.ge mod Vnskerlet >Solvangc, Sønderbro, Aalborg.
Sabota.ge mod Transformatorstation i Karby ved Aalborg.
Bombe mod O.T.-Vogn i P. Skramsgade, Aalborg.
Sabota.ge mod Sv. Overgaards Fabrik I Nørresundby.
Sabotage mod Carl Nielsens Lagerplads, Nr. Sundby.
Sabota.ge mod Købmand Knud Kofoeds Forretning, Byledsgade 7, Rønne.
Hold-up ved Bernstorff Slotspark, Tankbil tilhørende Statens civile Luftværn indeholdende 4500
Liter Benzin fjernet, KØbenhavn.
Mindre Brand i D.N.S.A.P.s Kontor, Vesterbrogade, København.
Tysk Opelvogn sprængt foran d'Angleterre, KØbenhavn.
Bombe under tysk Personvogn i Set. Mortensgade, Randers.
Afhentet to tyske Motorvogne i Tietgensgade 73, København.
BØBBemager i Kompagnistræde holdt op og frata.get 11 Pistoler, København.

August.
2.
Bombeeksplosioner i Bil ud for Kronprlnsensgade 6, KØbenha.vn, tilhØrende en Læge.
3.
Fjernet Skrivemnskiner, Benzintromler og 1 Bil m. m. fra Scanie.va.bis, LyØvej 18, København.
3.
Brand I Virksomhed (tllhØrende Entreprenørfirmaet Uffe Hansen & Co., Aarhus), Bækkelund.
Ild I tysk Godsv01,"ll med Halm, Færgehavnen, Nyborg.
8.
4.
Hos Andersen & Martin!, Gl. Kongevej, afhentes 1 tysk Bil, 1 Tromle Benzin og l Pistol,
København.
7.
Hold-up hos Andersen & Martin!, Gl. Kongevej 4, København. (Fjernet 1 sort Buick K 6601.)
Sabota.ge mod Biebers Skibsbyggeri I Aalborg.
7.
8.
Ingeniør Anton Eilert Frlddy Petersens Lystyacht >Carambac sænket I Silkeborg.
Eksploelon i tysk Damper. Frederikshavn.
9.
Brand i en O.T. tilhØrende Værkstedsbarak paa Markedspladsen, Ulfborg. (4 Automobiler,
lO.
1 Motorcykel brændt.)
10.
Sabota.geforsØg paa Fabriken >Titan<, København.
2 engelske Haandgranater ka.stet mod Ejendommen, Jægersgaardsgade, Aarhus.
10.
1'0.
Bombeeksplosion i S/S >Røsnæs« ved Englandskajen i Odense.
10.
Vagten i Vesterport Garage holdt op, 3 Personvogne og 2 Vogne tilhørende Organisation Todt
fjernet, Kpbenhavn.
Sabota.gebrand i Brændselshandlers Kontor paa Vibevej, KØbenhavn.
10.
Sabota.ge mod tysk Omnibus, Mathiasgade, Viborg.
10.
Sabotage i det danske Militærs Skive-Depot paa Skydebanerne i Bredtved.
10.
Sabota.ge mod Bil i Gaarden til Hotel :oPhoenixc, Viborg.
11.
Eksplosion paa Damperen >Skipper Clement< i Vestre Bandehavn, Aalborg. (Damperen tllhøre1
11.
Aalborg Transportcompagnl ved SpedltØr Ove Bjarne Pedersen.)
Sabotage mod Mælkekondenseringsfabrlken I Hjørring.
12.
Brand i Oplagsskur paa Slotsmarken i Holbæk (Elementhuse brændt.)
12.
Brand hos Brændselsgrosserer, Vibevej, København.
18.
Sabotage mod Skrædderfirma, Vesterbrogade, København.
14.
Sabota.ge mod Lastvogn, som kØrte for Tyskerne, Set. Olufs Bakke 30, Viborg.
15.
15.
Eksplosion i Personvogn A 2094 I Lykkesholms Alle 2 A, København.
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AullUllt.

ln.

16.
16.
16.
17.
17.
17.

18.
20.
21.
21.
21.

21.
21.
22.

22.
22.
22.

22.
23.
28.
28.
26.
25.
26.

26.
26.
26.
26.
26.

26.
27.
27.

28.
28.
28.
28.
29.
29.

30.

so.

Bombeeksplosion I Rutebil, som transporterede Arbejdere til Vandel Flyveplads, Vandel.
Sabotageforspg mod Dysatgaarden, Viborg. (Beboedes af den tyske Værnemagt.)
Ildspaasættelse paa en tysk Vogn, Aarhus.
Eksplosion I tysk Damper >Lavinia« paa Aalborg Værft, Aalborg.
Sabotage mod 8 danske LllBtmotorvogne paa en Parkeringsplads I Nr. Sundby.
Eksplosion paa Nicolaleen & Nielsens Plads I Sydhavnen, KØbenhavn. (Ild I to Jernbanevogne.)
W.0.0-0 Patroner fjernet fra F. I. B. Sportømag11B!n, Amagertorv 11, KØbenhavn.
20.000 færdige Legitimationskort med tllhØrende Stempler fjernet fra Folkeregistret, Gyldenløvesgade, KØbenhavn.
Brandbombe k11Btet mod Vllla I Bagsværd,
Sabotage mod Brdr. JØrgensens Bilværksted, Sllkeborgvej, Aarhua.
Attentat mod tysk Auto, der henstod I Maren Turisgade, Aalborg.
Attentat mod tysk L11Btauto I Danmarksgade Aalborg.
Sabotage mod L11Btauto, tilhØrende Vognmand Erik Kaspersen, Horsens.
Eksplosion paa Jernbanevogn med Tæpper, Hillerpd. (Tysk Soldat dræbt.)
Mindre Brand I Benzinlager, tllhØrende Værnemagten ved Aarhus Landevej 1, Odder.
Attentat mod tysk Lastvogn I Prinsensgade, Aalborg.
Sabotage mod Marinus Petersens Autoværksted, Hasserilsvej 102, Aalborg. (13 tyske Biler Ødelagt.)
Sabotage mod Villy Andersens Bilværksted, AabyhØj, Aarhus.
2 Personvogne fjernet fra Andersen & Martin!, GI. Kongevej 4, København.
Sabotage mod den gamle Rutebilstation, Dæmningen. Vejle.
Brand I stort tysk Halmlager paa Nørresundby Station.
Sabotage mod 8 Vandflyvemaskiner i Aalborg Havn.
Paa Automobilværksted I Hornslet er fjernet 2 fuldt monterede Hjul fra tysk Lastvogn, Hornslet.
Sabotage mod Garage paa Munkevej 4, Viborg,
Sprængstofnttentat mod Malerfirmaet H. Kjeldsen & SØn, Nørreport 16, Aarhus.
Sprængstofattentat mod. Firma Aarhus Autolager og Chr. Petersens Karoaserlfabl"ik, Nørreport,
Aarhus.
Sabotageforspg, Masklnfabrlken Avnsjle, København.
100 kg Sprængstof fjernet fra Rpnne Granitværk, Rønne.
Sabotage mod Savværket I Haastrup ved Faaborg.
2 Brandbomber i Snedker Rasmussens Værksted, S. Broby ved Faaborg.
Sabotage mod Murer RllBmussens Cementblander, S. Broby ved Faaborg.
Ild I en Vognladning tysk Hø paa Lpgstjlr Station.
7 Højspændingsmaster og 1 Gittermast I MellemhØrup paa Als bombesprængt.
Sabotage mod Lastvogn I Haarby ved Assens.
Attentat mod Nordjydsk Elektro, Strandvej S1, Aarhus.
Direktør Bohnstedt Petersen, Furesøvej 11, Lyngby, holdt op og frataget sin Vogn K 268,
Eksplosion udenfor Masklnsnedkerværkstedet I Æbeltoft.
Eksplosion I Fiskehandlers Røgeri I Grenaa Havn, Grenaa.
SabotageforsØg, Næstvedgade 31, København.
Fra Sportshuset, Gl. Kongevej 86A, fjernes 1000 Patroner, Kpbenhavn.
1 Bil og 1 Benzintank fjernet fra Garagen Gl. Kongevej 4, KØbenhovn.

September.
1.
Damperen >Hever« sænket ved Eksplosion i Odense Havn.
1.
Sabotage mod Automobilværksted, Kolding.
1.
Bombe I Marlnevægters Lejlighed, Paa Bjerget, København.
1.
Transformatorstationen Tustrup Enge, Nr. Sundby, Ødelagt ved Sabotage,
1.
Sabotage mod tysk Radiotaarn ved Aabybro.
2.
1 WM-Skur med Generatorbrænde brændt.
S.
5 Biler sabotagesprængt I Varde.
3.
Smedle raseret I Seggelund, Christiansfeld,
S.
3 Biler Ødelagt ved Sprængning, Fyensgade 22, Aalborg.
3.
1 Lastvogn I tysk Tjeneste bombesprængt I Silkeborg,
4.
1 tysk Bil brændt I Garage I Aalborg.
4.
Sabotage mod Nybygning paa Aalborg Værft.
5.
Snedkerværksted I Brobyværk sabotagebrændt, Brobyværk.
5.
Aalborg mek, Værksted, Aalborg, Ødelagt ved Sabotage.
6.
Sabotage mod Rpgeriet I Faaborg.
6.
2 Ambulancer samt Uniformer hentet I Lyngby.
6.
C.B.-Udstyr afhentet paa Station 5 I Glostrup.
6.
En Del Rifler afhentet paa Grønlandske Handelsplads, KØbenhavn.
7.
5 Tromler Benzin hentet boa >Medlclnalcoc, København.
7.
San.ret Sabotør afhentet paa Odense Amtssygehus efter Overrumpling af de tyske Vagter.
7.
Sabotage mod Automobilværkstedet :tBruhns Efterflg.c, Esbjerg,
8.
Værnemagere Kontor og Lager afbrændt, Varde,
8.
O.T. Rutebil bombesprængt, Varde.
8.
3.500 Liter Benzin hentet fra Tank boa T. Block Madsen, Hvidovre.
8.
5 Tromler Benzin fjernet fra Ørnegaardens Rednlngsatation, Gentofte.
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September.
8.
2 Vogne fjernet fra Kommunens Plads, København.
8.
1 Vogn fjernet fra >Enigheden«, København.
8.
Rutebil bombesprængt i Aalborg.
8.
150 Liter Benzin fjernet fra Benzintank paa Gl. Kongevej, KØbenhavn.
8.
6 Pistoler taget fra Sabotagevagten, Børstefabrikken, Hannovergade 8, KØbenhavn.
9.
Oplagsskur med Træ afbrændt I Aarhus.
9.
Bombe I tysk Automobil, Odder.
9.
Ildspaasættelse paa Rungsted Badehotel, HelslngØr.
9.
200 Liter Rensevædske og 1i00 kg Aluminiumpulver afhentet hos Sandviken Farve- og Lakfabrik,
København.
10.
Sabotage mod Lastvogn I tysk Tjeneste, Fredericia.
10.
Sabotage mod Lastvogn I tysk Tjeneste, Aabenraa,
10.
Sabotage mod 4 Lastvogne I tysk Tjeneste, Nordby, FanØ.
11.
Fjernelse af Papirer fra A/S Vulkan's Kontor, Parkalle 9, Aarhus. (Ing. Olaf Schmidt.)
11.
Sabotagevagten >Persilc afvæbnet, 2 Akkumulatorer og 1 Tromle Benzin fjernet, KØbenhavn.
12.
2 C.B.-Rydnlngsvogne hentet I Stadsingeniørens Garage, Haraldsgade, KØbenhavn.
Luftværnsudstyr hentet hos >Seifertc, Østergade, KØbenhavn.
12.
12.
2 tyske Lastvogne afbrændt hos >Wegamoc, KØbenhavn.
13.
Sabotage mod Olaf Schmidts Fabriker, Fredensgade, Aarhus.
13.
Cementstpberlet, Vester Altanvej 18, Randers, bombesprængt,
14.
6 Lastvogne I tysk Tjeneste bombesprængt I Vejle.
14.
1 Lastvogn i tysk Tjeneste bombesprængt I Brande.
14.
Sabotage mod Kraftstation ved Havnen I Aalborg.
1-5.
Sabotage mod Vaskeriet >Gefionc, Provstevej 6, København.
15.
Fagerlund & Co.'s Maskinværksted, Strømmen, Randers, bombesprængt.
15.
Røgeriet, Grenaa, bombet.
15.
1 Vogn laant hos Andersen & Martin!, Gl. Kongevej 4, KØbenhavn.
Tysk Lastvogns Dæk pdelagt med Sprængkapsler I Aarhus.
16.
15.
Sabotage mod Omformer I Derbys Havn, Aarhus.
15.
Bomber under 2 tyske Benzinvogne I SIikeborg. (12.500 I Benzin brændt.)
15.
Sabotage mod 3 tyske Lokomotiver paa Aalborg Baneterræn.
15.
Sabotage mod Maskinsmed Nielsens Værksted I Vejgaard.
15.
Sabotage mod tygke Barakker med Fjernskriveranlæg m. m., Vesterbro, Aalborg.
16.
Sabotageforsøg ved Mekanikerværksted, V, Sottrup.
16.
Sabotageforsøg mod Tyskernes Kontor og Vogne paa Dyrskuepladsen, Skive.
17.
Garageanlæg, Gaabensevej, NykØbing F., saboteret.
17.
BrandforsØg i Cykleforretning, KØbenhavn.
17.
Sabotage mod Tygkernes Kraftstation paa Aalborg Havn.
17.
Sabotage mod Olaf Schmldts Fabriker, Fredensgade, Aarhus.
17.
Slagterforretning, Horsens, bombet.
18.
Fra Islev Kommuneskole hentet 1 Lastbil, Islev.
18.
Bombe I Kiosk, Aaboulevarden, Aabenraa.
22.
Banevogn med Halm brændt I Ribe.
22.
Sabotage mod Vandtaarnet ved Ringgadebroen, Aarhus. (sprængt.)
24.
Smaa Sabotager mod Lastbiler til Gravearbejderne, Haderslev.
24.
Sabotage og Skydning i Aabenraa Udkant.
25.
19 Fanger hjælpes ud fra Vridslpselllle.
25.
Sabotage mod Vulkanisør A. M. Jensens Værksted, Grenaa.
25.
Sabotage mod Vulkanlspr Brasch-Jensen, Grenaa.
25.
Sabotage mod Organisation Todts Kontor, Esbjerg.
26.
Sabotage mod Drejeskive hos Frich, Aarhus.
27.
Sabotage mod tysk Marinedepot, Havnen, Aarhus.
27.
3 Eksplosioner I Grosserer Carl Christensens Cyllnderudboringsfnbrik, Aarhus.
27.
3 Bomber mod Nielsen, Laursen og Brandts Bllforretnlng, Tordenskjoldegade 16, Aarhus.
27.
3 Bomber mod TrØjborg Cykle- og Radioforretning, Aarhus.
27.
Forsamlingshuset I Aabenraa sprængt.
28.
Eksplosion I Strømfordelerkasse til tysk Kaserneanlæg, Aalborg.
28.
Bombe under Bil i Aalborg.
•
28.
Sabotage mod JØrgensen og Jensens Værksted, KØbenhavn.
28.
Dynamoanker til Damperen >Røsnæs« kØrt i Odense Havn.
29.
Sabotage mod 8 Gravemaskiner paa Baneterrænet, Aalborg.
30.
Fanpfærgen >Nordby« bombesprængt.
Oktober.
I.
3.
4.
4.
4.
4.

Tysk Bugserband sænket ved Eksplosion, Svendborg.
3 Bomber i Frichs Fabriker, Aarhus. (3 tyske Lokomotiver Ødelagt. )
Sabotage mod Togstamme paa Godsbanegaarden, Aarhus.
Kutter E. 157, Esbjerg, bombesprængt.
Vandtaarnet i Bramminge sprængt.
Sabotage mod Vaskeriet, Silkeborgvej 236, Aarhus.
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Oktober.
6.
Sabotage mod Klædelager, Blspetoften, Aarhus.
5.
12 Lastbiler, der kØrer for den tyske Værnemagt, Esbjerg, sprængt.
6.
Sognefogedens Gaard, Herstedvester, brændt. (D.N.S.A.P.'er.)
6.
Eksplosion I tysk Marinedepot, Aarhus.
6.
Sabotage mod Dansk .Ternvareindustri, Næstved.
6.
Sabotage mod tysk Rutebaad >Emden<, Odense.
6.
Sabotage mod Schrpder & Rasmussens Autofabrik, Aarhus.
7.
Omfattende Eksplosioner J)aa Banegaardsterrænet, Esbjerg.
9.
Bombe mod J. P. Nørgaard-Kjeldsens Autoværksted, Aarhus.
9.
Bombe mod Skovgaard .Jensens Ducolakererl, AabyhØj.
9.
Ribe Automobillager bombes, Ribe.
9.
Svejseriet >Derby<, Aarhus, bombet.
10.
2 Biler bombesprængt, København,
11.
Tysk Lastbil Ødelagt paa >Scanladamc, København.
11.
6 Bomber I Entreprenør Carlsens Lager, Randers.
11.
Lastbil, BlaahØj, Brande, sprængt.
11.
Skole I Randers bombesprængt. (Belagt med Tyskere.)
11.
Tysk Vagttaarn I Aarhus bombet.
11.
Tysk Skib, S/S >Scharnørnc, sprængt I Aarhus Havn.
11.
Tysk Nybygning Ødelagt I Svendborg.
13.
Mislykket Sabotage mod Damperen >RØsnæsc, Odense.
14.
Sabotage mod A/S Diana Autoservicestation, København.
14.
Bombe mod Fru I. Poulsens Ejendom I Nørregade, Svaneke.
14.
Bombe mod Aarhus Maskinfabrik, Aarhus.
14.
8 Biler saboteret ved 10 Meter Kajen, Aarhus.
14.
2 Lastbiler saboteret, Esbjerg.
15.
Sabotage mod 5 Lastbiler og 1 Personvogn under tysk Bevogtning i Knuslunde.
16.
Vognmand B. Hansens Lastbil, Herning, sprængt,
16.
Sprængning af Kanonstilling ved Lystbandehavnen, Aarhus.
17.
S Vognlæs afbrændt efter 4 Eksplosioner, Vejby St.
17.
Direktør E. Grundahl-Hansens Vogn, Sorkllde, bombet.
17.
2 Bomber I tysk Pejlestation, Aarhus.
17.
Bergs Autoreparation, Aalborg, nedbrændt.
17.
Odense Folkeregister brændt.
18.
Sabotage mod Ford Fabrlkerne, Kpbenhavn.
18.
Bombeattentat mod Damperen >Absalon<, Odense.
18.
Voldsomme Eksplosioner mod tysk Telefonkolonne, Middelfart.
18.
Sabotage mod Transformatoren. Durredskanse, Faaborg.
19.
Eksplosion I Korsør Glasværk, Korsør.
19.
Bombe mod Mejerist K. Bendtsens Bungalow, Hasle.
19.
Bombe mod Frøken 0. Laus Kolonialforretning, Neksjl.
20.
Sabotage mod Bendixen & Llndhards Eftf., København.
2-0.
Sabotage mod Automobil- og Motorværkstedet, Nygaardsvej 42, Kbhvn.
21.
Sabotage mod en Bil I Herning.
21.
2 Bomber mod Havnens Ophallngsbeddlng, Aarhus.
21.
8 Bomber mod Transporttog I MØileengen, Aarhus.
21.
Bombe mod K. O. Kastrups kemiske Fabrik, Randers.
21.
Sabotage mod Nielsens og Kroustrups Autoværksted, Knas.
23.
2 tyske Lokomotiver sprængt ved H vorupgaard.
23.
Sabotage mod Kaas Autoværksted, Knas.
28.
Bombe mod Renseriet >Roxyc, Hadsund.
24.
Bombe I Hipovogn paa Toftegaardsplads, København.
24.
Sabotage mod Vognmand P. Hansens Garage, Viborg.
24.
Sabotago mod Kedelanlæg paa Aalborg Værft.
24.
Sabotage mod Sydjydsk Raflnoll, Vejle.
26.
Bombe mod Lastbil I Herning.
26.
Brand I Fragtbllstatlonen, Nr. Sundby.
26.
Brand I A. C. L. Nielsens Vejmaterlale-Fabrik, Nr. Sundby.
27.
Bomber mod Sklbsnybygnlng, Nakskov.
27.
2 Bomber mod Bedding I Sydhavnen, Aarhus.
28.
Bomber mod Tømrermester Bonde-SØrensen, Randers.
28.
6 Bomber mod Rich. Sørensens Autoværksted, Østergade, Aarhus.
28.
Brand i RliSBkov Lufttørrlngsanstalt, Aarhus.
29.
Sabotage mod tysk Kabelbrønd I Tranum.
80.
Bombe mod Radlofon i Istedgade, København.
80,
Attentat mod Værnemagt& Pensionat, Hundested.
80.
Attentat mod Købmand Axel Byders Forretning, Neksjl.
80.
Attentat mod Automobil i Brejning.
SO.
Paasnt Ildebrand i Vaskeriet, der arbejder for den tyske Marine, Aarhus.
31.
2 tyske Automobiler sprængt i København.
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November.
1.
Sabotage mod Esbjerg Senge. & Mpbelfabrlk, Esbjerg.
1.
Sabotage mod De forenede Automobilfabriker, Aarhus.
1.
Sabotage mod Automobilværkstedet »Trianglen«, Aarhus.
1.
Sabotage mod Kedelsmedien, Aalborg Værft, Aalborg.
1.
Sabotage mod Transformator paa Esbjerg Tovværksfabrlk, Esbjerg.
2.
Sabotage mod Frederiksbjerg Autohandel, Aarhus.
2.
Sabotage mod BUlow & Co., Aarhus.
2.
20 Cykler, 100 Dæk m. m., beslaglagt af Tyskerne, fjernet hos Claudi Fischer, Aalborg.
2.
Sabotage hos P. A. Schrjlder, Masklnsnedkerlet, Næstved.
3.
Sabotage mod A. Bergs Væverier, Klausdalsbrovej 44, Buddinge.
8.
Sabotage mod Flyveplads Vest, Aalborg. (41 Flyvemaskiner, 2 Hangarer samt Værksted og
Officersmesse beskadiget.)
3.
Sabotage mod Trævarefabrlken >Ebon«, Sønderborggade, Horsens.
4.
Sabotage mod Johnson Larsens kem. Fabrik, Fr.d. VII's Gade, København.
4.
Sabotage mod Osted Savværk mellem Roskilde og Ringsted.
5.
Ildspnnsættelse i tyske Barakker, København.
6.
Sabotage mod Herning Motorkompagni, Jyllandsgade, Herning.
5.
Sabotage mod Krydsfinerfabrlken, Næstved.
5.
Sabotage mod Gravko, som anvendtes af Tyskerne, Haderslev.
6.
Motorfærgen »Storebælt« kapret og sejlet til Sverige,
Sabotage mod Brdr. Mortensens Slagterforretning, Bredegade, Herning.
6.
6.
Sabotage mod Konditor, Bredgade, Herning.
6.
Sabotage mod H. Egekvists Maskinfabrik, Vejlby, Aarhus.
6.
Sabotage mod Smedemester Carl Sørensen, Vejlby, Aarhus.
6.
Sabotage mod Godsvogn lastet med Træbarakker, Kerteminde.
6.
Aalborg Folkeregister fjernet, netop som Gestapo I et Byrnndsmjlde havde fremsat Krav om
Beslaglæggelse.
7.
Folkeregistrets Fotokopi fjernet fra Landmandsbankens Boks, Aalborg,
7.
Sabotage mod nybygget 6000 Tons Hansaskib, Odense Stnn!sklbsværft.
7.
Sabotage mod 2 Kraner paa Murermester L. Petersens Oplagsplads, Viby Nord, Aarhus.
8.
Sabotage mod W. Johansens Maskinfabrik, Smedegade, Herning.
8.
Sabotage mod tysk Dieselmotorvogn, Skandinavisk Motor, Odense,
8.
Sabotage mod tyske Minestrygere, Svendborg Skibsværft, Svendborg.
8.
Sabotage mod Godsvogn med Maskiner til Riffelsyndikatet, Næstved.
8.
Sabotage mod Pakhus, Aarhus Nordhavn, Aarhus.
8.
Sabotage mod Mnnlerlnstallatlonsanlæg, Aarhus Nordhavn, Aarhus.
8.
Sabotage mod Thuesens Autoværksted, Kværndrup.
8.
Sabotage mod V. Fehr & Co.s Filial, Algade, Ringe.
10.
Bombeeksplosion, tysk Betonblandemaskine, Aarhus.
10.
Sabotage mod Vognmand V. Petersens Autoværksted, Holstebro.
10.
Bombeeksplosion I Poulsens Konditori, Kongensgade, Esbjerg.
11.
Sabotage mod Smedeværksted, Sydhavnsvej, København.
11.
Sabotage mod Roskilde Halmvarefabrik, Kanstrupstlen, Roskilde.
11.
Sabotage mod Loilsbnndene I Middelfart.
12.
Brand I Værnemagtens Barakker, Artillerivej, København.
12.
Bombeeksplosioner I Manufakturhandler A. Nielsens Forretning, Hurup.
13.
Bombeeksplosion paa Ophalerbeddlng, Sydhavnen, Aarhus.
13.
Sabotage mod Nordisk Fiats Fabriker, Kpbenhavn.
18.
Sabotage mod Madsens Værkstedsbygning, Lumbyesgade 27, København.
18.
Sabotage mod Scanla Vabis, LyØgade 20, København.
13.
Tysk Lastvogn stjaalet af SabotØrer, Amsterdam Kroen, Hørsholm.
14.
Sabotage mod Flskekontrollprens FartJ!j, Vordingborg.
14.
Sabotage mod FlskeeksportJ!r Klinges Fiskehus, Vordingborg.
14.
Sabotage mod Automobil hos Mekaniker O. Rasmussen, Hornslet.
14.
Sabotage mod 6 Lastbiler og 1 Rutebil (tyske) pnn M. Kjærs Reparationsværksted, Vejle.
14.
Sabotage mod Bil, tilhørende Vognmand Sørensen, Trædballe.
14.
Sabotage mod tyske Skibe pnn Orlogsværftet, København.
15.
Sabotage mod tysk >Duoro«, Nordhavnsværftet, København.
15.
Sabotage mod 2 Hansaskibe, B. & W., København.
15.
Brand I tysk Træbarak, Ballon Parken, Artillerivej, København.
15.
Sabotage mod tyske Skibe paa Orlogsværftet, København.
15.
Brand I Masklnsnedkerlet, Gl. Køgevej 51, København.
15.
Sabotage mod Vester Skole, Rønne. (Belagt med Tyskere.)
16.
Sabotage mod Automobil. tilhørende Vognmand P. Petersen, Aarhus.
16.
Sabotage mod Pandrup Stations Pakhus, Pandrup.
16.
Sabotage hos MØbelpolstrer Trueisen, Vigenshus, Aarhus.
16.
Sabotage mod Transformator, Sydhavnen, Aarhus.
16.
Sabotage mod Tankstation, Randersvej, Aarhus.
17.
Sabotage mod Vejle og Omegns Andelssvineslagteri, Vejle.
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November.
17.
Sabotage mod Kartoffeltørrerlet >Jekov<, Grenaa.
17 .
Sabotage mod Lokomotiver, Indsat til Reparation paa de Smithske JernstØbel"ier, Aalborg.
17.
Sabotage mod tyske Garageanlæg, Pnn Dæmningen, Vejle. (26 tyske Biler sprængt. )
17.
Sabotage mod Bil, læsset med Varer fra >Torotor<, Ordrup.
17.
Bombeeksplosion I Viktualiehandler Flytkærs Forretning, Ringkøbing.
17.
Bombeeksplosion I Bagermester Dethlefsens Ejendom, Silkeborg.
18.
Ildspaasættelse I Personbil, Tietgensgade, Kpbenhavn.
18.
Sabotage mod Snedkerværkstedet, Englandsvej, Kpbenhavn.
18.
Sabotage mod 7 Jernbanevogne under Frederiksbroen, Aarhus.
19.
Sabotage mod 2 Jernbanevogne med Solarolie og Kul, Aarhus.
19.
Sabotage mod SØndergaards Cementstøberi, Randers.
19.
Bombeattentat mod Fru P. Reese, Borgergade 12, Rpnne.
21.
Sabotage mod Entreprenørfirmaet Carlsens Kontor, Aalborg.
21.
Sabotage mod elektrisk Omformer, Aarhus Havn, Aarhus.
21.
Sabotage mod to tyske Lastbiler, tilhprende Vognmand Christiansen, Aalborg.
21.
Hobro Folkeregister fjernet.
22.
Sabotage mod tyske Hurtlgbnade hos Ford Motor Co., Kpbenhavn.
22.
Sabotage mod Premler Fabriker, Glostrup,
22.
Sabotage mod Hou Savværk, Hou.
23.
Sabotage mod Randers Tandhjulsfabrik, Randers.
24 .
Sabotage mod færdiglavede Kedler paa Orlogsværftet, Kpbenhavn .
Sabotage mod 2 tyske Forpostbande, Aalborg. (Sænket. )
25.
25 .
Angreb paa Lundtofte Flyveplads, Lundtofte.
27 .
Godsvogn med Barakdele til Bremen brændt I Roskilde.
27.
Attentat mod Isbar, Lundlngsgnde, Aarhus.
27.
Arbejdeskure paa Arbejdsplads I Hasserlls brændt.
27.
Sabotage mod >Lilleborge under Lastning af Sukker, Nakskov.
27.
>Canned Creamc Fabrlken I Odense bombesprængt.
28.
Sabotage mod Arbejdsskure hos Entreprenør Burme!ster, Aalborg.
2B.
Sabotage mod Automobil syd for Silkeborg.
29.
Sabotage mod Transformatorstation ved Skanderborg.
Nov.
Vandtanrn og Blokpost sprængt paa Bramminge Station.
December.
1.
Sabotage mod Garage, tilhprende Vognmand D. Jensen, Odense.
1.
Bombeattentat I Vejle mod Schwltzers Bogtrykkeri.
1.
Hobro Motorregister og Fortegnelse over Jagttegn fjernet.
l.
Sabotagebrnnd mod Nordisk Fjerfabrik, Strandboulevarden, Kpbenhavn.
1.
Sabotage mod Nielsen & Wlnthers Fabrikskompleks, Blegdamsvej, Kbhvn.
2.
Sabotage mod Autoværkstedet >Surganinoff<, Skanderborg.
2.
Bil afhentet hos Mekaniker Laursen, Nprregndes Service Station, København.
2.
Sabotage mod Skib ved Orlogsværftet I København.
2.
Sabotage mod Uniformsrenseriet >Dansk Industri Renseri<, Thorsgade 121, København.
4.
Dansk Socialdemokratisk Ungdomshjem nedbrændt, Aarhus. (Skulde overtages af Tyskerne.)
4.
Sabotage mod Carl E. Thumands elektromekanlske Fabrik, Aarhus.
4.
Sabotage mod Rosenlund Hansens Vulkaniseringsanstalt, Randersvej 80, Aarhus.
4.
Sabotage mod Standard Elektrlc, Kpbenhavn.
5.
Sabotåge mod Odense Konservesfabrik, Odense.
5.
Sabotage mod Eckhoffs Konservesfabrik, Buchwaldsgade, Odense.
Razzia mod Folkeregisteret I Svendborg. Kartoteket beslaglagt.
5.
5.
Automobilsabotage I Holstebro.
5.
Brand I Fabrikant Franks Krydderlmplle, Christiansbjerg, Aarhus.
5.
Bombeeksplosion hos Bagermester Axel E . Jensen, Ikast.
6.
Sabotage mod Regnfrakkefabrik, Nprrebro 8, Odense.
Ildspaasættelse paa Maskinsnedkeri i Ane Damsgade I Nr. Sundby.
6.
6.
Tysk Tankvogn ved Buddinge Station sprængt.
7.
Sabotage mod Ørnstrups Savværk ved Horsens.
7.
Sabotagebrand mod Krydderlmpllen, Christiansbjerg, Aarhus.
7.
Sabotage mod Odense Eksportslagteri, Odense.
7.
6 Radiosendere fjernet fra Politikontoret I Spnderborg.
8.
Sabotage mod Skanderborg Amts Bogtrykkeri, Adelgade 102, Skanderborg.
9.
Eksplosion I Frederikshavns Havns Destillationsanlæg, Frederikshavn .
9.
Sabotagebrand mod Bentzens Fabriker, Viborg.
9.
Sabotage mod Autofirma, Nprrealle 29, Aarhus.
9.
Sabotage mod Stpjsenderen paa Amager Fælled, Kpbenhavn.
9.
Brand I Horsens Hampedepot, Horsens.
10.
Brand I Vaskeriet »Frem<, Kongevang, Aarhus.
10.
2 Bomber eksploderer I Ejendom I Sundevad .
11.
Sabotage mod Mejeriet og Generatorfabriken I Haverslev (Himmerland).
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12.
Sabotage mod Aarhus Sten- og Gruskompagni, Aarhus.
12.
Sabotageforsøg mod Gørtler Christensens Værksted, St. Kongensgade 108, København.
12.
Sabotagebrand mod tysk Lastbil pna HjØrnet nf Tuborgvej og Blspebjergvej, KØbenhavn.
lS.
Sabotageforspg mod Lnstvogn, tilhørende Vognmand Carl Petersen, Stendis.
14.
Sabotage mod Pakkedepotet I Fjordsgade 12, Aarhus.
14.
4 Fiskekuttere og S Eksportskibe sprængt, Brdr. Jørgensens Fiskeeksport, Kerteminde.
14.
Brandstiftelse mod Nlcolaysen & Nielsen, SvanemØllevej, KØbenhavn.
16.
Sabotage mod S/S >Lindemanne , Odense.
15.
Sabotage mod Lnetvogn ved Boelsmand Christoffersens Ejendom, Kalundborg,
16.
Sabotage mod Transformator, Langelandsgade, Aarhus.
16.
Sabotage mod 1 Fiskebll, tilhørende Ekeportør Johs, Abbenæs, Kerteminde,
16.
Sabotage mod 2 Fiskebiler, tilhørende Eksportør Jprgenaea, Kerteminde.
16.
Sabotage mod 4 Fiskekvnaer, tllhprende Eksportør Jørgensen, Kerteminde.
16.
Sabotageforspg mod Koopmanns Svineslagteri, Silkeborg,
17.
Sabotage mod Maskiner og Maalelnstrumenter, tilhørende Entreprenpr C. Carlsen, Randers.
18.
Sabotage mod to Stpbejernspramme ved Faaborg Havn, Faaborg.
18.
Bombeattentat mod Herluf Knudsen & Co., Odense.
Sabotage mod Maskinværksted, Hollænderdybet S-6, København,
18.
18.
Sabotage mod Fiskehuset >Lækkerbisken«, Vesterbrogade 166, KØbenhavn.
18.
Sabotage mod tysk Stpjsender pna Islevbrovej, København.
111.
Sabotage mod VllBkerlet >Djursland«, Mejlgade, Aarhus.
19.
Bombesprængning mod Urmager Sv. Isrnelsens Forretning, Viborg.
19.
Afhentning af nogle Tromler Benzin hos Rutebilejer Alex Jensen, Skibby.
20.
Sabotage mod Maskinværksted, Holmbladsgade, København.
20,
Sabotage mod Bil ved Krydset Emdrupvej-Lyngbyvej, Kpbenhavn.
20.
Bombeeksplosion mod 2 Kølevogne, tilhØrende Vognmand P. E . Terllng, Kolding.
21.
Sabotage mod Masklnfabrlken >Asra<, København.
21.
Bombeattentat mod Vejle MØbelfabrlks Lokaler, Fredericiagade, Vejle.
21.
Sabotageforspg mod HØgh-Rasmuesens Maskinfabrik, Bogholdernlle 76, Kpbenhavn.
21.
Bombeeksplosion hos Fa. >Magnetoc, Jagtvej 157, København.
21.
Sabotagebrnnd mod Scheuer og Mprchs Systuer, Nørregsde 7, København,
21.
Sabotage mod Masklnfabrlken >Rlxenc, Holmbladsgade, København.
21.
Tømt D.D.P.A.s Tank ved Godsbanegaarden i Hillerpd for 4000 Liter Benzin.
21.
Sabotage mod Fiskebll i Kolding,
21,
Sabotage mod Oplagsskur og Stabler Gavntræ, tilhørende Entreprenør Holger Aarslev, Blaa,.
marksvej, Rlisskov, Aarhus.
21.
Bombeeksplosion mod Kolding Andelsslagteris Pplsekogerl, Kolding,
22.
Sabotage mod MllBkinfabrlken >Rlxenc, Holmbladsgade, København.
22,
Sabotagebrand hos Snedkermester Frederiksen, Baldersgade 6, København,
22.
Sabotage mod Auto Fabrlken >Wegamoc, KØbenhavn.
22,
Sabotage mod Flydekran I Aarhus Havn, tilhØrende Svejserlet >Derbyc, Aarhus,
22.
Sabotage mod Jacob Møllere Kulkrnn paa Lpgstør Havn.
24.
Brandeksplosion mod Cigarhandler C. Jensens Forretning, 1k11St.
26.
Bombeeksplosion mod Garageanlæg I BukhØi pr, Østrup,
·28.
Bombeeksplosion mod Struer Svlneelagterls PØlsemagerl og Konservesfabrik, Struer.
29.
Sabotører afhenter 450 Jagtpatroner I Jagt.. og Forsthueet, Gl. Kongevej 86 A. , KØbenhavn.
29.
Sabotage mod Vognmand M. Jensen, Randers.
30.
Sabotagebrand mod D.N.S.A.P., Smallegade 41, KØbenhavn.
30.
Sabotage mod K. Thurns Lædervareforretning, Aarhus.
SO.
Sabotage mod Entreprenør Aarslevs Ophigsplads, Rllaskov.
81.
Sabotage mod T . Jeneens Kartoffeltprrerl, Kolding,
31.
Sabotage mod Vognmand H. Hansens KØievogne, Kolding,
31.
Sabotage mod Vognmand Lnurltzens Autopark, Holstebro.
31.
Sabotage mod .Masklnfabrlken >Carltorpc, Roaklldevej, KØbenhavn.
1945.
Januar,
1.
2.
2.
2.
3.
3.
4.

4.
4.

4.
4.
4.

Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod
Sabotage mod

tyske Anlæg I Vlpperpd, Holbæk.
>Torotorc, København.
Murermester Siegler-Petereens Oplagsplads med Camouflagemateriel, Aarhus.
Vognmand H, Hansens KØievogne, Kolding,
Tømrer Sprensens Autopark, HjØrrlng.
Træskur tilhørende Entreprenør Carlsen, Grenna.
holdende Lnstbil paa Halmtorvet, København.
G. Johansens Maskinfabrik, Elmegade, KØbenhavn.
Tankvogn med 14 Tons Petroleum til Værnemagten, Herning,
S. Ørum-Hansene MllBkinfabrlk, KØge.
Murer A. Benks VIila, Grpnland 15, Grenna.
Jensens Industri, Hillerpdgade 30, Kpbenhavn.
79
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Sabotage mod Snedkermester Andersens Værksted, Lyngsaa, Aalborg.
4.
Sabotage mod Kartoffeltjlrrerlet, Østerbro, Aalborg,
6.
Npglerne til Kranerne i Aarhus Havn fjernet.
8.
Sabotage mod Træskæreriet Lygten, Sigurdsgade, København.
9.
Sabotage mod tysk Radiobil ved Havnen, Aarhus.
9.
Sabotage mod Jernbanevogn med FlyVemnsldndele, København .
9.
9,
Sabotage mod Systuen, Griffenfeldtsgade 27, KØbenhavn .
Sabotage mod mek. Værksted, Faa.borgvej 127, Odense.
10.
11.
Sabotage mod lastet KØievogn, Fyens Kølerum, Odense,
Sabotage
mod Vognmand E. Hansens Ejendom, Odense.
11.
Sabotage mod Chauffør Casperaens Ejendom, Odense,
11.
Sabotage mod Maskinværkstedet, SkØjtevej, Kastrup.
12.
12.
Sabotage mod S/S >Ann Ellen Clausen«, Sdr. Toldbod, København.
Sabotage mod tysk HalmInger, Aalborg.
12.
Sabotage mod Staldbygning, tilbprende Direktør Yd&-Poulsen, Grenaa.
12.
Sabotage mod tysk Kommandocentral, Rnndhusplads. Aarhus.
12.
Sabotage mod Firma H. Mikkelsen, Strandboulevard, KØbenhavn.
12.
Sabotage mod tysk transportabelt Anlæg, Nordhavn, Aarhus.
12.
Sabotage mod Godsvogn I København, Indeholdende Udrustnlngsgenstnnde.
13.
Bombeeksplosion hos Adolph Holst, Aalborg.
13.
Sabotage mod S Jernbanevogne med Varer til Tyskerne, Aarhus.
13.
Sabotage mod Maakinfabriken >Præcisionc, Emdrupvej, København.
13.
Sabotage mod Skrædderiet, Classensgade 71, Kpbenhavn.
13.
Sabotage mod Mekaniker Schmidts Værksted, Rpdding.
15.
Sabotage mod Seletøj hoe Gaardejer A. Petersen, Brendatrup, Grenaa.
15.
Sabotage mod Automobil, tllhØrende Vognmand N. S. Nielsen, Skive,
16.
Vigtige Tegninger fjernet fra Slemens, København.
16.
Værnemagtsbll fjernet fra Autoværksted, Vejle.
16.
Sabotage mod tysk Oplagsrum, Vejle.
16.
Sabotage mod Lastvogn I Autocentralen, Algade, Grenaa.
17.
5 Grnvkper, 7 Tipvognslokomotiver sprængt pna Lunde FlyVeplads.
17.
Sabotage mod M, Andersens Radiofabrik, Ørstedsvej, Kjlbenhavn.
18.
18.
Sabotage mod tyak Arbejdsplads ved Lunde.
18.
Sabotage mod Vaskeriet >Guldborg<, Guldbergsgade S4, København .
Sabotage mod Emmeches Mnsklnfabrlk, København.
18.
Sabotage mod Vognmand S. JØrgensens Garage, Sdr. Omme.
18.
11},
Sabotage mod W. Christensens Garager, Holstebro.
Sabotage mod Hovedfyret ved Indsejlingen til Havnen, Aarhus.
19.
Sabotageforsjlg
mod Skrædderforretningen, Aalboulevard 11, Kpbenhavn .
20.
Sabotage mod Auto Industri, Vesterbrogade 91, København.
20.
Sabotaire mod Haarby Fjerkræslagteri, Assens.
21.
Sabotage mod Staldbygning, tllhØrende Laurs MØiier, Grenaa.
21.
Sabotage mod Jacobsens Værksted, Grenaa.
21.
Sabotage mod Horsens Kølefabrik, Horsens.
21.
Sabotage mod Bernhardt Nielsens Fabrik, Horsens.
21.
Sabotage mod Masklnfabr. F. Jensens Eftf., Horsens.
21.
Sabotage mod Mpller & Jochumsen, Horsens.
21.
22.
Sabotage mod >Elektromekanoc, Hans Just, Aarhusgade, København ,
Sabotage mod Garageanlæg med llO Automobiler, København.
22.
Sabotage mod Staldbygning, Niels Juelsvej, Grenaa.
22.
Sabotage mod Maskinfabriken, Siotsgade 29, Slagelse.
22.
Sabotage mod P. MØiiers Maskinfabrik, Borup, Roskllde.
22.
Sabotage mod 2 Automobiler I Aarhus,
23.
Sabotage mod Transformatorstationen ved Ortopædisk Hospital, Aarhus.
23 .
Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik, BrØnderslev.
23 .
24.
Sabotage mod D.N.S.A.P.s Lokaler, Smallegade 41, København.
24.
Sabotage mod KØievogn med Flæsk, tllhØrende A . Mortensen, Esbjerg,
24.
Sabotage mod Benzintank ved Sundby Remise, København.
24.
Sabotage mod H. Larsens Maskinfabrik, Nprrenll~ 3, København.
Sabotage
mod tyske Barakker, Kjellerupgades Skole, Aalborg.
24.
Ildapaasættelse hos Tpmrermester Mogensen, Aalborg,
24.
Afhentet tysk 6-tons Dieselvogn paa Malerværksted I Svendborg.
24.
Sabotage mod Tømrermester Poulsens Virksomhed, Aalborg.
25.
Sabotage mod D.N.S.A.P.s Kontor, Algade, Aalborg.
26.
Sabotage mod Vaskeriet, Smallegade 18, København.
26.
Sabotage mod adskillige Tankstationer rundt I Byen, Kpbenha.vn.
26.
Sabotage mod M. P, Pedersens Virksomhed, Platnnvej, KØbenhavn.
26.
Sabotage mod bevogtet tysk npdlandet Flyvemasklne paa Mark ved Odense.
26.
Sabotage mod Maskinfabrlken >Vulcanc, Odense.
27 .
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3 Tons Fedt fjernet fra Andelsslagteriet, Kalundborg.
27.
Sabotage mod D.N.S.A.P.s Kontor, Algade, Aalborg.
27.
Sabotage mod Trælager, Vestre Fjordvej, Aalborg.
27.
29.
Sabotage mod Vaskeriet >Neptun«, Fyensgade, Herning.
20.
Vagtkorps ved Transformatorstation afvæbnet I Svendborg.
Sabotage mod Allerups Jernstøberi og Maskinfabrik, Odense.
29.
Sabotage mod Maskinfabrlken >PhØnlxc, Odense.
Z9.
Sabotage mod Mekanisk-Værksted, Østergade, Aalborg.
29.
Sabotage mod AndelBSlagteriet, Svendborg.
29.
Sabotage mod >Dansk Akkumulator Fabrik<, Odense.
30.
Sabotage mod Kulkran i Nordhavnen, København.
30.
Sabotage mod Konerding & Nielsens Symasklnlager, KØbenhavn.
30.
Sabotage mod 3 Kedler i Fedtkogeriet, Svineslagteriet, Svendborg.
31.
Februar.
1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

3.
3.
5.

5.
5.
;;,.
5.
5.

5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

7.
7.
7.
7.
7.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

7.
7.
7.
7.

7.
7.

7.
7.
7.
8.
8.
8.

Bllgarage sprængt, Holbækvej, Slagelse.
Sabotage mod Blilow & Co.s Værksted, Anrhus.
Snbotage mod Kran i Kalkbrænderihavnen, Kpbenhavn.
Sabotage mod Sadelmagerværksted I Sklndergade 81, København.
Sabotage mod Skomager Vllladsens Forretning, Aabyhpj, Aarhus.
Sabotage mod 7 Flyver-Biler I SØhus ved Odense.
Sabotage mod Autoværksted i Skamby.
Sabotage mod Maskinfabrik, Fredericiagade 51, København.
Sabotage mod Maskinfabrik, Borgergade 91, København.
Rationeringskort afhentet fra Hnns Nansens Gaard, København.
Sabotage mod V. Tjiidu & Co.s VILBkerl, Dr. Ablldgaards Alle 2, København.
Snbotage mod tysk Projektør, Faaborg Banegaard.
Sabotage mod Transformatorstation i Aarhus Sydhavn, Aarhus.
Sabotage mod Masklnfahriken, Fredensgade 16, Aarhus.
Randers Kulkomp.'s store Kran øprængt i Randers.
Sabotage mod Ejendommen, Kigkurren 8, Kpbenhavn.
Sabotage mod Esbjerg Flskebll, Bogense.
Allinge Kommunes Folkeregister fjernet, Randers.
Sabotage mod J. Olsen & SØns Maskinsnedkeri, Slagelse.
Sabotage mod tyske Lagre I Havneterrænet, Horsens.
Sabotage mod D.S.B.'s Kulkran og Slagelse Kulkomp.'s Kulkran, Korspr.
Sabotage mod Riede! & Llndegaard, Kingosgnde 11, Kpbenhavn.
Sabotage mod Th. Pedersens Autoværksted, København.
Sabotage mod Mek. A. P. Petersens mek. Værksted, Aarhus.
Sabotage mod Damperen >Helgolnndc, Kolding.
Sabotage mod Banevogn med Halm, Kolding.
Sabotage mod Vnrde AndelBBvineslagteri, Vnrde.
Snbotage mod Kran i Korspr Havn, Korspr.
Sabotage mod Vognmand P. Jensens Garage, Nr. Felding, Holstebro.
Sabotage mod Vogne l1LBtet med Dele til Flyvem1LBklner, København.
Sabotage mod Vognmand C. Thomsens Garage, Hjørring.
Sabotage mod Vognmand H, Christensens Garage, Hjørring.
C.B.-Kartotek fjernet fra Luftværnskontoret, Vejle.
Sabotage mod Th. Knudsens Forretning, Danmarksgade, Fredericia.
Sabotage mod det nye Gymnasium, Fredericia.
Folkeregistret bortfprt og brændt, Randers,
Fjernet 2 Motorcykler fra Niels Sprut, Bogense.
Bombe mod Lastvogn, tilh. Vognmand Andersen, Rønne.
Bombe mod LILBtvogn, tilh. Bygmester Llndstrpm, Rpnne.
Sabotage mod Benzintanken, Valby Langgade, København.
Sabotage mod Benzintanken, Grlffenfeldtsgade, København.
Sabotage mod Benzintanken, Classenegade, København.
Sabotage mod Benzintanken, Aarhusgnde, København.
Sabotage mod Benzintanken, Hillerødgade, Kpbenhavn.
Sabotage mod Benzintanken, Farumgade, Kpbenhavn.
Sabotage mod Benzintanken, Lundtoftegade, Kpbenhavn,
Sabotage mod Benzintanken, Tuborgvej 62, København.
Sabotage mod Benzintanken, Herninggade, København.
Sabotage mod Benzintanken, JenslØwsvej 6-8, Kpbenhavn.
Sabotage mod Benzintanken, Holger Danskesvej, København.
Sabotage mod Benzintanken, Forchhammersvej, København.
Sabotage mod Benzintanken, lngemannsvej, København.
Bombe mod Konservesfabrikant Bjarne Eckboffs Villa, Odense.
Ca. 100 tyske Elektromotorer Ødelagt paa >D. A. E.c, Odense.
Sabotage mod Nibe Musllngekogerl, Nibe.
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1945.
Februar.
8.
8.
8.
8.
8.

8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.

9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
13.
18.
18.
18.
18.

14.
14.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
18.

19.
19.

Sabotage mod Roskilde Halmvarefabrik. Roskilde.
Personbil tllhprende Fa. C. Nielsen & Hougaard, Aalborg, sprængt.
Sabotage mod Entreprenørflrmnet F. Fuchs, Aalborg.
Sabotage mod Aug. Pedersens Ejendom, Julsgade, Hasle.
Sabotage mod Rutebil, Hasserisgade 6, Aalborg.
Sabotage mod Tnfdrup, Vesterbrogade 9, Kpbenhavn.
Sabotnge mod Egekvlsts Maaklnfnbrik, Aarhus.
Sabotage mod >Dnnsk Skrivemaakinetllbehprc, Bruunsgade 62, Aarhus.
Snbotnge mod Buntmager Jncobsens Værksted, Vestergade 80, Odense.
Kartotek fjernet fra Kvindeligt Arbejder-Forbund, Aalborg.
Sabotage mod Viborg Andelsslagteri, Viborg.
Sabotnge mod Masnedsund Andelssvineslagteri, Vordingborg.
Sabotnge mod Varde Svineslagteri, Varde.
ca. 8200 Liter Benzin fjernet fra D.D.P.A., Holbæk.
Sabotage mod Fabriken Axa, Aalborg. (Kartoffeltprreri.)
11 Tpnder Olle afhentet paa Frederiksberg Kommunes Plads.
Sabotage mod Autoropns Værksted, tllhprende Bohnstedt-Petersen, Kpbenhavn.
Sabotage mod Hillmark & Winther, Vesterbrogade 60, KØbenhavn.
Sabotage mod Kreaturdamperen :.Clara Clausen<, Kolding.
Sabotage mod Stykgodsdamperen >Carl Clausen<, Kolding.
Sabotage mod Smedemester I. M. Nielsens Værksted, Bogense.
Sabotage mod A. Jacobsens Forretning, Aarhusgade, Anrhus.
Snbotage mod Mek. M. O. Hansens Værksted, Odense.
Sabotage mod 2 Biler i Rønne.
Sabotage mod Nybygning paa Aalborg Skibsværft, Aalborg.
Sabotnge mod tysk Bil paa Vesterbro, Aalborg.
Sabotage mod D. S. B.s Skinnelager, Odense.
Uniformer, Vesterbrogade 7, Kpbenhavn, pdelagt med Syre.
Sabotage mod Hans Lystrups Autoværksted, KØbenhavn.
Arbejdsvogn I Ebeltoft pdelagt.
20 Fanger befriet paa Nyborg Statsfængsel.
Sabotage mod Handelskompagniets Kran, Holbæk.
Sabotage mod mindre Skibe i Vejle.
Sabotage mod Gartner Halds E.iendom, Mlddagshpjvej 14, Viborg.
Sabotnge mod Lastbil med Brunkul, Skive.
Sabotage mod E. Jespersens Forr., Storegade 1, Grenaa.
Sabotage mod Karlsskov Savværk, Helsingør.
Sabotage mod Lagerbygning i Aalykkealle, Odense.
Sabotnge mod Sv. Sørensens Bil, Aalborg.
Snbotage mod Nordjysk Hannomag, Anlborg.
Sabotage mod Kulkran i Sydhnvnsgade, KØbenhavn.
Sabotage mod Garage, Allegade 71, Odense.
Sabotage mod Trykkeriet, Gl. Kongevej 11, Kpbenhavn.
Sabotage mod Omnibus paa Vesterbro, Aalborg.
Sabotage mod Autoværkstedet Vulcan, Skive.
Sabotage mod Canna! Cream & Mllch Company, Odense.
Afhentning af snnret Snbotpr paa Odense Amtssygehus.
Sabotage mod Omnibus I >Karlsvognene<, Aalborg.
Sabotage mod Brovaskeriet, Nr. Sundby, Aalborg.
Sabotage mod N. 0. Jensens Autoværksted, Aalborg.
Sabotage mod Benzintank, Spborg Hovedgade J.2:4, København.
Sabotage mod Benzintank, Holte Autocentral.
Sabotage mod Thomsens Maaklnfabrik, Kpbenhavn.
Sabotage mod Rlisskov Vaskeri, Aarhus.
Sabotage mod Godsvogn med Lastbiler, Roskilde.
Hvilsager-Lime Folkeregister fjernet, Randers.
Sabotage mod Barber Clausens Forretning, Grenaa.
Sabotage mod Lastbil, Lillegade 44, Grenaa.
Sabotage mod Laatbll, Jacobsens Værksted, Grenaa.
Sabotage mod 6 Jernbanevogne med Briketter, Aalborg.
Sabotage mod Lastbil, Nprrebrogade 16, Aarhus.
Sabotage mod Kpbmand Christensens Benzintank, Helslngpr.
Sabotage mod Darrs Automobilfabrik, Silkeborg.
Sabotage mod Østkajen I Københavns Frihavn.
Sabotage mod to Kraner, Kpbenhavn.
Sabotage mod det tyske Benzindepot, Vanlpøe Alle, Kpbenhavn.
2 nye Grovemaskiner sprængt paa Lunde Flyveplads.
Torsager-Bregnet Folkeregister fjernet, Aarhus.
Sabotage mod Vejle Dampvaskeri, Vejle.
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Februar.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

20.
20.
20.
20.
20.

20.
21.
21.
21.

21.
21.
21.
22,

22,
22.
22.
23.
23,
23.
23.
23.
23.
24.
24.
24.
24.

24.
24.
24.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
Febr.

800 I Benzin fjernet fra Baneterralnet, Bogense.
Sabotage mod Laugesene Fabriker, Aalborg.
D. S. B,s Kulforsyn!ngsanlæg beskadiget, Aarhus,
Sabotage mod to tyske Biler I Garage, Aalborg,
Sabotage mod Mekaniker S, Olsens Værksted, Rlngkpblng.
Bombeattentat mod L. Louens lskondltorl, Næstved.
Sabotage mod Vestre Bandehavn, Aalborg.
Sabotage mod Rantzausgades Skole, Aalborg.
Bombe mod Lastbil, Snmspgade, Aarhus.
Bombe mod Barbermester Clausens Lejlighed, Grenaa.
Bombe mod Automobilhandler E. Hansens Villa, Grenaa.
Sabotage mod Stald paa Sdr. MØllevej, Grenaa.
Sabotage mod Aalborg Ventil- og Maskinfabrik, Aalborg.
Sabotage mod tysk HalmInger i Nørresundby.
>Karlsvognenecs store Omnibus, Aalborg, kØrt I Havnen.
Sabotage mod Gross, N. O. Nielsens Villa, Odense.
KØiebii, tllhØrende Vognmand E. Jørgensen, Struer, bombesprængt.
Lastbil, tilhØrende K. Lykke Jensen, NykØblng M., sprængt,
Lastbil, tllhørende Gorm Rasmusen, Horsens, sprængt.
5 Banevogne bombet, Aarhus.
Lastbil, tllhØrende Mekaniker Bordorff, Horsens, sprængt.
Benzin og Olle fjernet fra Ford & Co.s Tank, Frederikssund,
Tysk Lokomotiv ved Viby, Jylland, sprængt,
35 Flasker Gas fjernet fra Lastbil, HjØrrlng.
Sabotage mod Ejendom I Ny MØiie Stræde, Aalborg.
Greve-KlldebrØnde Kommunes Folkeregister, Roskilde, fjernet.
Bombeeksplosion I Garage, Hjprrlng.
Sabotage mod Mælkekondenserlngsfabrlken, Hjørring,
Sabotage mod Isbryderne >Tyre og >Thore, Svendborg.
Sabotage mod københavnsk Lastvogn, RØnne.
Sabotage mod Dæmningerne ved Set. Jørgens SØ, København.
Sabotage mod Lastbil paa Fælledvej, Horsens.
Sabotage mod Grenna Andels Svineslagteri, Grennn.
Sabotage mod Bil tllhprende Vognmand Farver, Grennn.
Bombe I Mocca-Baren, Mejlgade, Aarhus,
Sabotage mod Hotel »Regltzec, Heibergsgade, Aarhus.
Sabotage mod Bil, tilhørende Vognmand Aage Jensen, Horsens.
Sabotage mod Chr. Rahrs Jernplads, København.
Fjernelse af Sprængstof fra Damperen >Anholt«, Aarhus.
Sabotage mod Nedergades Bilpark, Odense.
Sabotage mod Garage I Sønder Bjært, Kolding,
Bomber I tyske Biler I Aarhushallens Garage, Aarhus,
Sabotage mod Lade ved Grenaa.
Sabotage mod Skalborg Maskinsnedkeri, Aalborg.
Sabotage mod lngeniØr Ahlefelts Værksted, Hjprrlng.
Fjernelse af Politikredsens Motorregister, Skive,
Sabotage mod Rutebil fra Blachs Turisttrafik, Thisted.
Sabotage mod Johannessen & Lunds Maskinfabrik, København.
Vejtromle sprængt paa Lunde Flyveplads.
Sabotage mod 3 Lastbiler, Odense.
Sabotage mod Vej-Bro, Vejen.
Sabotage mod Bil I Fredensgade, Aalborg.
Tyske Ammunitionsvogne sprængt ved Hæstrup, Hjprrlng.

Marts.
1.

1.
1.
1.

1.
1.

1.
1.

2.
2.
2.
2.
2.

5.
5.

Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage
Sabotage

mod Vognmand Sv. Aa. Andersens Lastbil, Hjørring,
mod Vognmand H. Andersens Lastbil, Sindal.
mod V. Johansen& Ejendom, Rønne,
mod Lastbil, Fredericia.
mod nogle Smaabaade I Havnen, Næstved,
mod MØbelfabriken >Ringene, København.
mod Benzintanken, Provstevej 11, København.
mod FrØken E, Madsens Delikatesseforretning, Jægergaardgade 142, Aarhus.
mod KØbmand Larsens Forretning, Munkegade 6, Aarhus.
hos Autoforhandler K. J. Jensen, Kolding.
mod P. v. Elsners kemiske Fabrik, Vejle.
mod Hvnlpsund Musllngekogerl, Hvnlpsund.
mod KØbmand J. W. Johansene Forretning, H. Brogesgade 12, Aarhus,
mod U. Sørensens Vaskeri, Aarhus.
mod Skive Andelsslagteri, Skive.
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Marts.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
'1.

7.
8.
9.
9.

9.
9.
9.

10.
10.
10.
10.
11.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

13.
13.
14.

14.
14.
14.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
15.

15.
15.

16.
16.
16.
Hi.

16.
16.
16.
16.

6 Lastvogne sprængt, Odense.
Sabotage mod Dnnsk MØbelnrbejds Fabrik, NykØbing F.
Sabotage mod Lastbil paa Sortebrpdre Torv, Odense.
Sabotage mod Lastbil paa Hjallesevej 112, Odense,
Sabotage mod Lastbil PIIA Middelfartsvej, Odense.
2300 I Benzin afhentet, Bogense.
Sabotage mod Heibers Service, København.
Sabotage mod Hipoernes Garage, København.
Sabotage mod HasseIngers gamle Stationsbygning.
Folkeregistret I Esbjerg fjernet og brændt.
Sabotage mod Godsvogn med tysk Materiel, København.
Sabotage mod A/S >Dnnadko«, København.
Sabotage mod Firma >Triangel<, Kystvej, Aarhus.
Sabotage mod Fabrik, Borups Alle 106, København.
Sabotage mod Mejeriet >Tritlcumc, HjØrring.
Sabotage mod Transformator pnn Skovbakken, Aalborg.
Bomber mod >Regitzes< Hotel og Trikotageforretningen Spanien 9.
Sabotage mod V,ogn, tllhØrende P. Gram Hansen, Aaberna.
Sabotage mod Vogn, tilhørende Aage Schmidt, Aabenr11A.
Sabotage mod Transformator I Sydhavnsgade, Aabenraa.
Sabotage mod Konsul A. Abels Kulkrnn I Havnen, Aalborg.
Sabotage mod P. Hansens Slagterforretning, Aalborg.
Sabotage mod Malling Sivvnrefabrlk, Aarhus.
Sabotage mod tre Jernbanevogne med Barakdele, København.
Sabotage mod Entreprenørfirmaet Aarslev, Klostergade, Aarhus.
Sabotage mod EntreprenØrfirmaet Aarslev, Klostergade, Aarhus.
Sabotage mod Radioforretningen >Syrne, Aalborg.
Sabotage mod Værksted, Frederiksholms Havnevej 14, København.
Sabotage mod Helbers Service, København.
Sabotage mod Motorfabriken >Dan<, København.
Sabotage mod D.D.P.A.'s Tankanlæg, Holbæk.
Sabotage mod Entreprenør F. Fuch's Auto, Aalborg.
Blokpost A, MØiieengen, Aarhus, sprængt.
Benzin og Olie fjernet fra D.D.P.A., Struer.
2000 Liter Benzin fjernet fra Købmand Llebst, Fredensborg.
Sabotage mod A. Olsens Tankanlæg, Odense.
2 Jernbanevogne Ødelagt ved Sabotage, Brenderup ved Bogense.
Sabotage mod EntreprenØrfirmaet H. Anrslev, Aarhus.
Sabotage mod A/S J. P. Jensens Jernforretning, Kolding.
Sabotage mod Generator ved Havnen, Næstved.
Sabotage mod Mekaniker P. Larsens Værksted, Vejle.
Sabotage mod Bil I Skolegade, Aalborg.
Afhentning nf Benzin fra Vognmand Chr. Jensens Tank, Vordingborg.
Ildspaasættelse pna Fregatten >Jylland<, KØbenhavn.
Sabotage mod Skrædderi, Rnntzausgade 62, KØbenhavn.
Sabotage mod D.D.P.A.'e Tanknnlæg, Næstved.
Sabotage mod D.D.P.A.'s Tankanlæg, Tuborg Havn, KØbenhavn
Sabotage mod Tankanlæg, Nykpbing F.
Sabotage mod Slagtermester Svendsens Forretning, Aalborg.
Sabotage mod Lastbil, tllhØrende Vognmand Wlttrup, Aalborg.
Sabotage mod Lastbil, tllhØrende V. Vistisen, Skive.
Sabotage mod A/S Gasnccumulator, Upplnndsgade 62, KØbenhavn.
Sabotage mod Lastbil pnn Tagenøvej, KØbenhnvn.
Sabotage mod Fabrlken »Generator«, Borups Alle 102, København.
Sabotage mod Lastbil, tllhØrende Vognmand C. Pedersen, Skive.
Sabotage mod Agersted Mejeri, tilhØrende C. Slettan, Aalborg.
Sabotage mod Damperen :.Absalon«, Kalundborg.
Sabotage mod Lastbil, tilhørende Vognmand J. Laursen, Aalborg.
Sabotage mod Ophnlebedding I Vestre Bandehavn, Aalborg.
Sabotage mod Næstved Kulimport& Tnnknnlæg, Næstved.
Sabotage mod Cementvarefnbrlken »Elvnc, Nyborg.
Sabotage mod Etablissement >Nørrerise, Randers.
Sabotage mod Lastbil, tllhØrende Vognmand J. Larsen, Aalborg.
Sabotage mod Lastbil, tilhØrende Vognmand MØiier, Aalborg.
Sabotage mod Vulknniseringsanstalten >Jydenc, Odense.
Brnnd I tysk Befæstningsanlæg I Rlisskov, Aarhus.
3 Grusgrnvemasklner sprængt, Dnlum.
Stor Benzintank sprængt PIIA Lunde Flyveplads.
Snbotage mod Rutebil I Kochsgade, Odense.
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Sabotage mod Niels Nielsens Skib, 0 104, Bogense.
Sabotage mod tre Cementmaskiner, Aarhus.
Sabotage mod A/S for kemisk Industri, Amager.
Sabotage mod Snedkermester H. Andersens Villa, Kpbenhavn.
Sabotage mod Smedemester E. G. Nielsens Værksted, Aalborg.
Sabotage mod Muslingekogerlet, Aalborg.
Sabotage mod Lastbil, tilhørende Vognmand C. Nielsen, Aalborg.
Sabotage mod Lastbil med falske Nummerplader, Aalborg.
Sabotage mod Vognmand V. Vlstlsens Lastbil, Holstebro.
Sabotage mod Vognmand Vinderups Lastbil, Holstebro.
Sabotage mod Vognmand C. Petersens Lastbil, Holstebro.
Sabotage mod Ma111ngs Slvvarefabrik, Aarhus.
Gedser-Warnemiinde Ruten sættes ud af Funktion.
Sabotage mod flere Tusinde Grantoppe, Aarhus.
Sabotage mod fire Lastbiler, tilhørende Fabriken :oWilkronc, Aalborg.
Sabotage mod Entreprenør Carlsens Kontor, Aalborg.
Sabotage mod Th. Kongsbaks Autoværksted, Fredericia.
Sabotage mod Bil, tilhørende Vognmand K. Pedersen, Aalborg.
Sabotage mod Entreprenør Fuchs Fabrik, Aalborg.
Sabotage mod Aalborg Skibsværft, Aalborg.
Bombe i Hjørring Amts Svineslagteri, Hjørring.
Bombe i Lastbil, tilhørende H. Jensen, Aalborg.
Jernbanevogn med Elektromotorer sprængt, Odense.
20.
Sabotage mod Sadelmager N. Schmidt& Værksted, Gram.
21.
Sabotage mod Firma I. P. Jensen, Sønderbro, Kolding.
21.
Sabotage mod Tankvogn, Aabenraa.
21.
Sabotage mod Pakhus i Odense Havn, Odense.
21.
21. •
Sabotage mod Vognmand Hougaards Bil, Bogense.
1000 I Solarolie aftappet hos samme.
21.
Sabotage mod Lastbil med Sprængstof i Østre Havn, Aalborg.
21.
Sabotage mod Bllflrma, Frederikshavn.
21.
Sabotage mod Lastbil, tilhørende Vognmand C. Andersen, SkØrplng.
22.
Sabotage mod Transformator, Marsells Boulevard, Aarhus.
22.
Sabotage mod Voerlndegnard Savværk, Sknnderborg.
22.
20.000 I Benzin Ødelagt ved Aktion mod tysk Soldatertog, Thisted.
22.
Sabotage mod Grusgrav I Nørre Sundby.
28.
Sabotage mod tysk Skovrydningsnrbejde I Skørping.
23.
Sabotage mod 15 Biler I M. Olesens Værksted, Holstebro.
23.
Sabotage mod Smedemester H. Jacobsens Værksted, Holstebro.
28.
Sabotage mod Aalborg Musllngeeksport, Aalborg.
23.
Sabotage mod Lastbil, tilhørende C. S. Thell, Aalborg.
23.
Sabotage mod Autoværkstedet Arvid & Frederiksen, Vejen.
23.
Sabotage mod Bosch-Depotet, Aalborg.
23.
Sabotage mod 2 Lastbiler, Aalborg.
23.
23.
Sabotage mod J. Walters Værktøjsfabrik, København.
Sabotage mod Værksted, Nansensgade 48, København.
28.
24.
Sabotage mod Garage, tilhørende Mekaniker Sv. Christensen, Aalborg.
24.
Sabotage mod Garage, tilhørende Vognmand K. Bjerregaard, Herning.
24.
Sabotage mod Transformator paa Vogn, Odense.
24.
Sabotage mod adskillige HestekøretØjer og Lastbiler, Grenaa.
24.
Sabotage mod Lokomotiv mellem Aarhus og Brabrand.
25.
1100 I Benzin afhentet Pllll Falckstationen, Bogense.
26.
Sabotage mod Haarby Fjerkræslagteri, Assens.
Sabotage mod Formanden for D.N.S.A.P.s Personvogn, Randers.
27.
27.
Sabotage mod Pejlefyrene og LIiiebæitsbroen, Fredericia.
27.
Sabotage mod Lnngehro, København.
21/.
Sabotage mod Rutebil og Lastbil, tilhørende Organisation Todt, Sønderborg.
27.
Sabotage mod A/S Th. Knudsen, Dalbygade, Kolding.
27.
Sabotage mod Jernbane-Centralværkstedet, Remisen og Reparationshallen, Aarhus.
Motortromle, tilhØrende O.T., sprængt pna Baneterralnet, Bogense.
27.
27.
Sabotage mod :oAlwaysc Radiofabrik, København.
Sabotage mod A/S Th. Knudsen, Dalbygade, Kolding.
28.
Sabotage mod Blikkenslager E. Thorup, Aalborg.
28.
28.
Sabotage mod Andelssvlneslagteriet, Esbjerg.
Bombeattentat mod Langebro, København.
28.
2.8.
Sabotage mod E. M. Jensens Tømmerplads, Kpbenhavn.
28.
Sabotage mod Malermester E. Moesgllllrd Jensens Virksomhed, Aarhus.
Mekanikerværksted i Lunde sprængt.
28.
29.
Sabotage mod A/S Nprre Sundby Tpmmerhnndels Spaantaarn.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
18.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
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30.
30.
30.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

Folkeregistret NykØblng S. fjernet.
Snbotage mod Andersens Generatortræfnbrlk, Holstebro.
Sabotage mod C. F. Jensens Dampvaskeri, Vejle.
Hentet 600 Liter Benzin fra Malerværkstedet, Alleen, Sorø.
Sabotage mod Lastbil, Nykøbing S.
Sabotage mod Kiosk, Krusao..
Sabotage mod Esbjerg Autoophug, Esbjerg.
Sabotage mod Havnens Ophalerbeddlng, Aalborg.
Sabotage mod Signalbroer, BlokP<>8t og Vandto.nrn paa Odense Statsbanegnard.
Sabotage mod Vlbevej Kommuneskole, København.

April.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
8.
3.
3.
3.

3.
,t,

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.

5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

6.
7.

8.
8.

s.

8.
8.

8.
8.
8.
8.
8.

s.

8.
8.

8.
9.

9.
9.
9.
9.

9.
10.
10.
1'0.

10.
l'O.

10.
10.
11.

Sabotage mod Lastbiler, Struer.
Sabotage mod 16-Tons Lastbil, Silkeborg.
Sabotage mod Biografen, Thisted.
Sabotage mod Vestjydsk Generator Tørreri, Skive.
Sabotage mod M/S >Golf!«, Aarhus.
>Gotfred Hansen« sænket, Aarhus.
Sabotage mod Masklnfnbrlken, Finsensvej 6, København.
Sabotage mod Garageanlæg, Øresundsgade, Randersgade, KØbenho.vn.
Sabotage mod Asao. Savværk, Aalborg,
Sabotage mod Generatorbrændefabrik, Thisted.
Afhentet 7 tyske Bildæk hos Sørensen, Ho.o.rslev ved Bogense.
Sabotage mod Maskinfabrik, Hvldovrevej 18, København.
Sabotage mod >Scanladamc, Lyøvej, København.
Sabotage mod A/S >Go.sacoumulator«, Gl. Rødovrevej, Aalborg.
Sabotage mod Masklnfnbrlken :oSundac, Gl. Køgevej, København.
Sabotage mod Hærens Vaabenarsenal, København.
Sabotage mod tysk Barak paa Godsbanegaarden, København.
Sabotage mod Garage I Nørregade, Kjellerup ved Viborg.
Sabotage mod fire BIier, Silkeborg.
Tysk Lokomotiv sprængt ved Viby, Jylland.
Tyske Telefonmaster ved Artillerikasernen sprængt, Aarhus.
Sabotage mod Lastbil i Garage paa Prangervej, Frederlc,la.
Sabotage mod Lastbil I Go.arden ved Fredericia Automobilhandel.
Sabotage mod Rødding Andelsslo.gterls Pølsema11:eri, Haderslev.
Sabotage mod Bil I Garage, Hjerting, Esbjerg,
Sabotage mod P. Hansens Konditori, Rønne.
Sabotage mod Thlndbæks Savværk og Maskinsnedkeri, Randers.
Sabotage mod 10 tyske Biler po.o. Heidemanne Autoværksted, Spanien 61, Aarhus.
Sabotage mod Tømmerværkstedet, Vester Landevej, Varde.
Sabotage mod Abels Kulkran, Aalborg,
Sabotage mod Restaurant >Aago.arden«, Randers.
Sabotage mod Kabler ved Telegrafstationen, Aarhus.
Sabotage mod mekanisk Værksted, Thlstedvej, Aalborg,
Sabotage mod Herm. Schiiffers Maskinværksted, Aalborg,
Sabotage mod Lastbil, Fælledvej 88, Fredericia.
Sabotage mod Lastbil, Humlevænget 7, Fredericia.
Sabotage mod Lastbil, Nørregade, Esbjerg.
]J()()O Liter Benzin fjernet fra >Vulcanc, Maribo.
Sabotage mod Jens Sprensens Værksted, Kolding.
Sabotage mod Garage, Frederlclo.vej, Fredericia.
Sabotage mod Thomas Petersens Værksteder, Jomfru Anegade, Aalborg.
Sabotage mod Biler holdende pna Gaden, Aalborg,
Sabotage mod Benzintank, Frejasvej, Randers.
Sbaotage mod Jens Krauses Autoværksted, Middelfart.
Sabotage mod 5 Biler paa Johs. Poulsens Værksted, Østergade, Mlddelfnrt.
Tysk Forpostband sænket I Havnen, Aalborg.
Sabotage mod Maskiner I Grusgrav ved Nyborg Landevej, Odense.
Sabotage mod Snedkerværkstedet, Howltzvej 71, Kpbenhavn.
Sabotage mod Værnebll, Blldahparken, København.
22 Bugser- og Biergnlngsbo.ade ført til Sverige,
Stadtkommandanturen, Esbjerg, sprængt.
Sabotage mod Mekanikerværksted, Ballum pr. Tønder,
Sabotage mod >Radiometer«, Emdrupvej, København.
Sabotage mod Alfred Sprensens Autoværksted, Hnarslev ved Bogense.
Ildpo.o.sættelse I Halm og Korn, Odense,
Sabotage mod to Lastbiler, Haderslev.
Sabotage mod Garage og Lastbil, Ballum pr. Tpnder.
Sabotage mod Masklnfabrlken, Emdrupvej 72, København.
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April.
11.
11.

11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
18.
18.

13.
13.
13.
18.
18.

13.
13.
14.
14.
14.
14.
1'4.
14.

14>.
14.
14.
14.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
17.
17 .
18.
18.
18.

18.
18.
18.
18.

Sabotage mod 6 Betonblandemaskiner. Aabenraa.
Sabotage mod Garage med to Biler. StenklØvevej, Aarhus.
Sabotage mod Garage med Lastbil, Haderslev.
850 kg Olle og 200 kg Petroleum afhentet 1)1111 Toldkammeret i Middelfart.
Sabotage mod Lastbil ved SØnderalle, Aarhus.
Sabotage mod D.F.D.S.s >KØbenbavne, KØbenhavn.
Sabotage modVognmand BjØrnskove Lastbil, Strib.
Sabotage mod 2 Ledefyr for Gennemeejling under Lillebæltsbroen.
Sabotage mod C. F. Chrietlansens Maskinværketed, Strib.
Sabotage mod tyek Barak, Aarhus.
Sabotage mod Kilhnmilnche Autoværketed, Thieted.
Sabotage mod Garage med Lastbil, Gl. Møllevej 1, Aarhue.
Sabotage mod Garage med Lastbil, Tomsvej 79, Aarhue.
Sabotage mod Personvogn, Galten, Randere.
Sabotage mod Sommerreetauranten >Arken>, Bogense.
Sabotage mod Schllngen Savværk, Vejen.
Sabotage mod Snedkermester Joh. Jensens Værksted, Aalborg.
Sabotage mod Telefonnettet, Kongens Enghave, København.
Sabotage mod Autoværkstedet, Gl. Kongevej 13, København.
Sabotage mod Andelssvineslagterlet, Viborg.
Brandvæsenets Højttnleranla,g, Odense, fjernet.
Autoværksted i Thisted bombet.
Sabotage mod FYret ved Strandvej, Middelfart.
Sabotage mod Bugserbanden >Bjørne, Randers.
Sabotage mod Flskebil, Odense.
Sabotage mod Fabrik, Landlystvej, Hvidovre.
Sabotage mod >Radiometer«, Bernh. Bangs Alle, København.
C.B.-Udrustning fjernet fra Sundparkens Skole, Kpbenhavn .
1600 Liter Benzin fjernet fra Haraldsgade, København.
Sabotage mod Lastbil, tilhørende Vognmand Knj Nielsen, Nrd. Strandvej 95, Aarhus.
Sabotage mod Garage med Lastbil, Smedegade 65, Horsens.
Sabotage mod Laetbil, Nyborgvej, Odense.
Sabotage mod Statsbanernes Pumpestation, Aarup ved Middelfart.
Storm-Angreb paa tyek Politi under Geetapo-Razzia mod Vaabendepot i Aalborg. (4 Tyekere
dræbt og flere saaret.
Damperen >Fronec sejlet fra Odense med 10 kg tidsindstillet Sprængetof i Lasten. Videre
Skæbne ukendt.
Sabotage mod tyek Skibsmotor i Hans Nielsens Maskinfabrik, Aarhus.
Sabotage mod Flskebil fra Esbjerg, Aabenraa.
Sabotage mod Groeserer Heidelsbergs Bil, NykØbing S.
Sabotage mod Konditori, Skive.
Sabotage mod 6 Tons Lastvogn, NykØhing S.
Sabotage mod Lastbil, tllhØrende Vognmand Brnmeen, Vojene.
Sabotage mod tyske Laetbiler, Grenaa.
Olle brændt paa Wildere Plads, København.
Sabotage mod Bernh. Nielsens Autoværksted, Vamdrup.
Sabotage mod Garage, Himmerlandegade 11, Aalborg.
Sabotage mod Brygger I. Jensens Generatorbrændetørreri, Skive.
Sabotage mod Mejeriet >Godthaabcs Udsalg, RØnne.
Sabotage mod Vognmand P. Bentzens Garage, RingkØbing.
Sabotage mod Vognmand Laus Bentzens Garage, RlngkØbing.
Sabotage mod Vognmand Binders Garage, RingkØbing.
Sabotage mod Vognmand N, P. Dahlgaarde Garage, Ringkpblng.
Sabotage mod Transformatorstationen, Æbeltoft.
Sabotage mod Snedker Anthoneens Ejendom, Bramminge.
Sabotage mod Barakker ved Teknisk Skole, Esbjerg.
Sabotage mod Snvskærerl i Skolegade, Esbjerg.
To Hurtigbande i Lystbaadehavnen totalt Ødelagt, Aarhus.
Sabotage mod Generatortræfabrik >Virkelunde, Silkeborg.
Taaregasbomber mod >Dueslage, Nygnde, Aarhue.
Det tyske Handelsknmmers Dokumenter fjernes af Sabotører, København.
8 Bomber mod Kanonstillingen ved Riisvangen, Aarhus.
Sabotage mod Hans Nielsens Maskinfabrik, Toldbodgade, Aarhus.
Sabotage mod Skalborg Savværk, Aalborg.
300 Uniformer fjernet fra Vaskeri, Vejen .
Sabotage mod tre Lastbiler i Egtved, Kolding.
Sabotage mod Personvogn, Kolding.
Sabotage mod Barnk, Kolding.
Sabotage mod Garage med tre Lastbiler, Kjellerup.
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April.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
19.
19.
19.

111.
19.
19.
19.
19.

20.
20.
20.
20.
20.
2-0.

20.
20.
20 .
20.
20 .
20.
20.
21.
22.

23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
28.
23 .
23.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
21(.

24.
24.
25.
25 .
25.
26.
25.
25.
25.
26.
26.

Sabotage mod Garage og Lastbll, SIikeborg.
Sabotage mod 3 Barakker, Skagen.
Sabotage mod Vognmand Ablldgnnrds Ejendom, Harre pr. Skive.
Sprængning af Skinnelager ved Ringe, en. 20 Stk. Skinner.
Sabotage mod Lastbll i tysk Tjeneste, Særslev ved Bogense.
Sabotage mod Betonblandemaskiner, Kolding.
Sabotage mod Bil i Bartholinsgnde 7, København.
Sabotage mod Skur I Frihavnen, København.
Sabotage mod Maskinværksted, Kpbenhavn.
Sabotage mod Generatortræfabrik, Tnnrvang Savværk, Silkeborg.
Sabotage mod Maskinhallen i Aalborg Værft, Aalborg.
Sabotage mod Generatortræfabriken, Haderslev.
Sabotage mod Lastbil, Esbjerg.
Sabotage mod Lastbil, Thisted.
Sabotage mod >Titan«, Kpbenhavn.
Sabotage mod Autoværkstedet :tDlanac, København.
Sabotago mod Transformatorstation, Sydhavnen, KØbenhavn.
Sabotago mod MllBkinsnedkeri, Danmnrksgndo 3, København .
Sabotage mod Skib pnn 4-600 B.R.T., Aarhus.
Sabotage mod Carl Kruses Værksted, Odense.
Sabotage mod 2 L11Stbller I tysk Tjeneste, Hindevnd ved Bogense.
Sabotage mod L11Stvogn, Grenan.
Sabotage mod Autoværksted, Thisted. (3 L11Stvogne, 2 Rutebller Ødelagt.)
Sabotage mod 3 L11Stbller i Riis Skov, Aarhus.
Sabotage mod Autoværksted, Tprring pr. Horsens.
Sabotage mod Lastbil, Kolding.
Sabotage mod Rutebll ved Jets Skov, Kolding.
Sabotage mod Maskinværksted, RudkØbing.
Sabotage mod to Rutebiler, Kolding.
Sabotage mod Omstillingsbordet til :tdet nye Shellhusc, Set. Annæ Palæ, København.
Havneløbet mellem Nyhavn og Knlppelsbro spærres, København .
Sabotage mod Garageanlæg, Jagtvej 23 B, København.
Sabotage med Axel Mortensens Mpbelfabrik, Erik Høgsvej, AabyhØj ,
Sabotage mod PØlsemageriet, Thisted Andelssvineslagteri.
Motorregistret fjernet i Rønne.
Sabotage mod Rutebil, tilhørende Vognmand Suur, Thisted.
Sabotage mod Rutebil, tilhørende Vognmand P. Thomsen, Thisted .
Sabotage mod Lastbil, tilhørende Vognmand Riis Nielsen, Thisted.
Sabotage mod Frugtgrosserer H. Nielsens Forr., Studsgade 9, Aarhus.
Sabotage mod Rndioforetningen :tPadec, Vamdrup,
Sabotage mod Garage med Vogn, Esbjerg.
Motorregister i Randers fjernet.
Sabotage mod Bjerg & Lægdsgnard, Fynsgnde, Herning.
Sabotage mod Bager Larsens Forretning, Thisted.
Sabotage mod Lastbil og Rutebil, Thisted.
8 Lastbiler Ødelagt, Aarhus.
2 Dynamoer Ødelagt i Mommark Færge, Faaborg.
Sabotage mod Gestapabil pan Vesterbro, Aalborg.
Sabotage mod Andelsslagteriet, Thisted.
Sabotage mod Fredericiagade 60, Vejle.
Sabotage mod Vulkaniseringsanstalt, Skive.
Sabotage mod Savværk ved Egtved, Kolding.
Sabotage mod Generatortræfabrlk, Hjørring.
Sabotage mod Garage og Lastvogn, Grevinge, Holbæk.
Sabotage mod Garage og Lastvogn, Sundby, Nykpbing M.
Sabotage mod to Rutebiler, Kolding,
Sabotage mod en Lastbl!, Haderslev.
Inspektionsskibene >Argus« Ol? :tLØvenØrn« indbragt til Sverii:e.
Sabotai:e mod Lastvogn, Gl. Strand, København.
Sabotage mod tysk Kranvogn, Nprrevold, KØbenhavn.
Forsøg pan at afhente Radiosendere fm Toldboden, Frederikshavn.
8000 Liter Benzin fjernet fm :tRhenaniac , Hlllepd.
1200 Liter Benzin fjernet fra D.D.P.A., Langesvej, Hlllerpd.
600 Liter Benzin fjernet fra Godsvogn, Ø, Grundet, Vejle.
Sabotage mod Lastbil, NykØbing M.
Sabotage mod Transformator ved Hvorup Landevej, Nr. Sundby.
Sabotage mod Lastbil, Nyborg.
•
Sabotage mod P. Hansens M11Skinværksted, Islebrovej 4, KØbenhavn.
Sabotai:e mod tysk Luftværnsanlæg I Olsker, Bornholm.

SABOTAGE OG LIGNENDE AKTIONER
1945.
April.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
2i.
28.
28.
28.
2S.
28.
28.
2S.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
30.
30.
30.

Sabotage mod Langboffe Konditori, Silkeborg.
2 Hipobiler sprængt ved Brand i Frederiksbjerg AutoInger, An1·hus.
Sabotage mod Telefonmnøt, Aalborg.
Sabotage mod Lastbil, Aabenraa.
Sabotage mod Lastbil, Kolding.
Sabotage mod Entreprenør Wieses Materialeskur, Aabenraa.
Sabotage mod Marie Nielsens Bagerforretning, Skive.
5 Tromler Olle fjernet fra D.S.B., Sorø.
Sabotage mod Fredbjerg AutoInger, Aarhus.
Bombe I Villa, tilhørende A. Eriksen, Rlisekov, Aarhus.
Sabotage mod Lastbil, BØgevej, Odense.
Sabotage mod Garage og Bil, Aarhus.
Sabotage mod Thranes Pølsemagerier, Viborg.
Sabotage mod Slagter Crones Forretning, Viborg.
Sabotage mod Jensens Savskæreri, Bække.
Sabotage mod Viborg Andelsslngterl, Viborg.
350 Liter Benzin afhentet pna Falcks Station, Vejen.
Sabotage mod Birchs Materialeskur, Kolding.
Sabotage mod Dronningborg Fabrik, Randers.
Sabotage mod Farspes Konditori, Skive.
Snbotage mod Bil, Aarhus.
Benzin og Olie afhentet hos MØiler, Assensvej, Fnnborg.
Sabotage mod Bernh. Petersens Værksted, NykØbing F.
Sabotage mod Bispebjerg Bio, KØbenhnvn.
Sabotage mod Stabelbnnd, HeielngØr.
Snbotage mod Lyetkutter, Silkeborg.
Sabotage mod Meknnlker Andersens Værksted, Esbjerg.
Sabotage mod BIi, NykØblng Sj.

Maj.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.

Motorregister i SIikeborg fjernet.
SOO Liter Benzin afhentet i Storegade, Sorø.
600 Liter Olle afhentet pnn DØjringe Station.
Sabotage mod tysk besat Omrnnde, Aalborg.
Sabotage mod Savværk, Aarhus.
Sabotage mod 10 Telefonmaster, Kolding.
Sabotage mod Lastbil. Thisted.
Sabotage mod Lastbil, Odense.
Sabotage mod Lastbil og Garage, Haderslev.
Sabotage mod S/S >Tnnrnholm«, KØbenhnvn.
Sabotage mod S/S >J. Jncobsenc, København.
Sabotage mod S/S >Gnronnec, KØbenhavn.
Sabotage mod S/S >Federiclnc, Københnvn.
Benzintank tømt i Greve.
Benzintank tømt, D.D.P.A., Hellerup.
Sabotage mod Lastbiler, Tngensvej, Københnvn.
Sabotage mod Lastbil, Ribe.
Folkeregistret i Egtved, Kolding, fjernet og brændt.
Fjernskrivere og Øvrigt Materiale fjernet fra 'S. T. B., KØbenhnvn.
Snbotage mod Brpdrene Andersens Savværk, Anrhus.
Sabotage mod tre BIier, Esbjerg.
En halv Snes Tankvogne tømt for Benzin. Hellerup.
20 Radiosendere fjernet fra Toldkammeret, Esbjerg.
Sabotnge mod Lastbil, Esbjerg.
Sabotage mod Personbil, Silkeborg.
Sabotage mod Lastbil, Esbjerg.
Sabotage mod S/S l>Østerspen«, Rønne.
Sabotage mod S/S >Cnrlc, Rønne.
Sabotage mod Færgen >Gudrun<, Nykpblng F.
Sabotage mod Færgen >Inger<, NykØbing F.
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AFSNIT I
FRIE RADIOUDSENDELSER
PAA DANSK UNDER BESÆTTELSEN

Kapitel 1.
Den danske Radio fra London
I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Det er Hensigten i denne Redegørelse at koncentrere Opmærksomheden om B. B. C.s
Udsendelser paa Dansk fra London. Ganske vist er disse Udsendelser ikke de eneste
dansksprogede Udsendelser, der fandt Sted under Krigen, men de er utvivlsomt de i
denne Forbindelse betydningsfuldeste. Andre Udsendelser paa Dansk blev for Eksempel
iværksat fra Frankrig i den korte Periode imellem Danmarks Besættelse og Frankrigs
Fald, endvidere var der Udsendelser paa Dansk fra Rusland, fra Amerika, senere ogsaa
fra den amerikanske Radiostation i Europa (A. B. S. I. E.) samt fra Sverige. Der er
Grund til at bemærke, at A. B. S. I. E. saa det som sin fornemste Opgave at give
danske Lyttere en hurtig Nyhedsbetjening og at forklare Udviklingen i de Forenede
Stater for det danske Publikum. B. B. C. har gennem Aarene fulgt en mere aktiv
Politik i Relation til Udviklingen i Danmark, bragte større Mængder dansk Nyhedsstof og brugte en væsentlig Del af sin Sendetid til Udsendelse af Kommentarer fra
navngivne Radiotalere, der ofte beskæftigede sig med indre danske Anliggender. Den
allervæsentligste Del af det Materiale, der har dannet Grundlaget for de danske Udsendelser, er bevaret, og den følgende Fremstilling er udarbejdet paa denne Basis.
Det maa imidlertid tilføjes, at Stofmængden er saa enorm, at det vilde være ugørligt
indenfor Rammerne af denne Fremstilling at give et udtømmende Billede af B. B. C.s
Arbejde i de fem Aar fra 9. April 1940 til Danmarks Befrielse. De vigtigste Episoder
og Tendenser vil blive draget frem og belyst ved Citater fra de danske Udsendelser.
De danske Udsendelsers Status.
B. B. C.s danske Udsendelser var (og er) et Led i den store Organisation, der er
kendt som European Service of the B . B. C. Fra en beskeden Begyndelse ved Krigens
Udbrud er European Service vokset op til en Kæmpeorganisation med de danske Udsendelser som eet af mange Skud paa Stammen. Formerne for den officielle Kontrol
med Udsendelserne har ændret sig fra Tid til anden, men stort set kan man sige, at
Informationsministeren var ansvarlig overfor Parlamentet med Hensyn til Organisation
og Personale, medens det engelske Udenrigsministerium udøvede en afgørende Indflydelse paa Fastlæggelsen af de store Retningslinier for B. B. C.s Behandling af
internationale Spørgsmaal. Den daglige Ledelse af Udsendelserne skulde ifølge Statutterne lægges i Hænderne paa en engelsk Borger, for de danske Udsendelsers Vedkommende en britisk Borger af dansk Fødsel.
Man har undertiden mødt den Opfattelse, at de danske Udsendelser fra London
kontrolleredes af for Eks. det danske Raad eller dets Formand Hr. Christmas Møller.
Denne Opfattelse er ikke formelt korrekt. England forbeholdt sig fuld Kontrol med
Udsendelserne og deres Karakter, men i Realiteten kom Hr. Christmas Møller og
enkelte andre danske Borgere til at spille en afgørende Rolle navnlig for Udsendelsernes politiske Linie. De Radiotalere, der talte under Navn, maatte naturligvis staa
som moralsk ansvarlige for deres Udtalelser, som til enhver Tid har dækket deres
Overbevisning.
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Den formelle Stilling: fuld engelsk Kontrol over Udsendelserne, dækker saaledes
ikke helt det reelle. Den frie danske Bevægelse og dens Mænd udøvede stor Indflydelse
paa Udsendelsernes Linie og Indhold, ikke paa Grund af nogen juridisk Ret, men
fordi man fra engelsk Side anerkendte, at den frie danske Bevægelse repræsenterede
de samme Kræfter, som man søgte at etablere Kontakt med i Danmark.

Indhold og Formaal.
Den første Udsendelse fra B. B. C. paa Dansk fandt Sted den 9. April. Det var et
ofte gentaget Opraab til danske Skibe om at søge ind til britiske eller allierede
Havne. Efterhaanden som Udsendelserne fandt deres Form, og Sendetiden udvidedes,
skelnede man i Opbygningen følgende Formaal:
a) at bringe Nyheder om Krigens Gang for at modarbejde de ensidige tyske Fremstillinger, der blev paatvunget danske Blade og den danske Radio,
b) at berette om Udviklingen paa alle Felter i England og andre allierede Lande
for at udfylde det Hul, som tysk Censur skabte,
c) at bringe Oplysninger om indre Forhold i Danmark, navnlig saadanne Emner,
som danske Blade var afskaaret fra at beskæftige sig med, at styrke og hjælpe den
nationale Modstandsbevægelse, at afsløre tysk Udplyndring af Landet og henlede
Opmærksomheden paa Overgreb, der blev hemmeligholdt for Befolkningen.
d) at give danske Kommentatorer Lejlighed til under Navn at fremsætte deres Syn
som frie Danske paa Foreteelserne hjemme og ude (saaledes Christmas Møller,
Blytgen-Petersen, Tillge-Rasmussen, Ole Kiilerich, Hørsholt Hansen, Sten Gudme,
Leif Gunde!, Terkel M. Terkelsen m. fl.),
e) at udsende Koder til Modstandsgrupperne i Danmark, som Regel i Form af "Hilsen
til .... (Navne)",
f) at give Raad og Vejledning til Civilbefolkningen i Tilfælde af kommende Krigshandlinger i Danmark, saaledes SHAEFs Instruktioner i Tiden før og efter Landingen i
Frankrig, at underrette danske Fiskere og Søfarende om Farezoner og Minefelter
i Nordsøen og andre nærliggende Farvande.
Den politiske Baggrund.
For denne Haandbogs Formaal maa Hovedvægten lægges paa Behandlingen af
indre danske Anliggender, navnlig saadanne hvor Forholdet til Besættelsesmagten
spiller ind, samt paa Forholdet mellem Danmark og andre Magter. Mange af disse
Spørgsmaal berørtes direkte eller indirekte i den daglige Behandling af Nyhedsstoffet.
Man vil imidlertid finde, at de daglige Kommentarer indeholder i mere direkte og
koncentreret Form en Belysning af de Problemer, som reportagemæssigt behandledes
i Nyhedsstoffet, og Hovedvægten vil derfor blive lagt paa Citater af disse Radiotaler.
Forinden denne Dokumentation kan det være hensigtsmæssigt kort at optrække Hovedlinierne i og den politiske Baggrund for B. B. C.s danske Radioudsendelser gennem
Besættelsesaarene.
I en Periode efter den 9. April var de danske Udsendelser begrænset til fem Minutter om Dagen - det var endog under Overvejelse fra engelsk Side helt at indstille
Radioprogrammerne til Danmark. Hovedaarsagen var Mangel paa Senderkapacitet,
men man mødte tillige den Betragtning, at Danmark havde overgivet sig uden langvarig Kamp, at Regeringen under Protest havde paataget sig at ordne Landets Forhold i Overensstemmelse med Besættelsens Vilkaar, kort sagt, at der fra det krigsførende Englands Synspunkt var ringe Interesse for Danmark. Det var ikke ensbetydende med, at man fra engelsk Side tvivlede om det danske Folks demokratiske
Indstilling, men det betød simpelthen, at Danmark kom langt ned i Rækken af de
Stater, som det fra en realistisk Betragtning var værd at henvende sig til. Man maa
jo erindre, at England efter Dunkerque befandt sig i en Situation, hvor Landets egen
Eksistens stod paa Spil, og hvor den højeste Grad af Økonomisering med Landets
Arbejdskraft og tekniske Faciliteter var blevet en bydende Nødvendighed. Ikke desmindre blev de danske Udsendelser opretholdt, og efterhaanden som Antallet af Radiostationer forøgedes, udnyttedes ogsaa Mulighederne for en Forøgelse af Programmerne.
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Det afgørende Moment fra engelsk Betragtning var den voksende Modstand i Danmark, den velorganiserede Sabotage og det fortrinlige Efterretningsvæsen, som holdt
England underrettet om Udviklingen i Danmark.
Det første afgørende Vendepunkt indtraadte i Efteraaret 1941 og fremkaldtes af
Demonstrationerne mod Anti-Komintern-Pagten. Her forelaa det første haandgribelige
Bevis for, at det danske Folk havde bevaret sine demokratiske Instinkter, og at der i
Danmark fandtes Kræfter, som i givet Fald vilde yde en positiv Indsats. Danske i
Udlandet havde følt det som en Pligt bestandigt at forsikre den frie Verden om Danmarks pro-allierede Følelser, og for dem betød Demonstrationerne mod Anti-KominternPagten en væsentlig Støtte. Grev Reventlows Brud med Udenrigsministe.r iet understregede dette Forhold og styrkede det gunstige Indtryk, som Minister Kauffmann
havde skabt ved sin uafhængige Holdning allerede den 9. April 1940.
Den næste Milepæl var fhv. Handelsminister Christmas Møllers Ankomst til
London i Maj 1942. Hans Indstilling overfor Besættelsesmagten var velkendt fra Begivenhederne i Danmark, han var den første Politiker, der brød ud af Samlingspolitikens magiske Ring og demonstrerede derved overfor den frie Verden, at det Maal
af Samarbejde, som var etableret mellem Samlingsregeringen og Besættelsesmagten, var
et paatvunget Samarbejde. Han gav det danske Raad og den frie danske Bevægelse i
England Format og skabte den Forbindelse hjemadtil, som kunde give den frie danske
Bevægelse Ret til at hævde, at den talte paa det danske Folks Vegne i alle ideologiske
Spørgsmaal. Christmas Møllers Linie var udadtil at "forklare og forsvare" Udviklingen i Danmark i Erkendelse af, at det i første Række gjaldt om at bevare den
good-will, som den danske Nation havde hos de allierede. Hjemadtil saa han det som
sin Opgave at styrke og opmuntre Modstanden, som han selv paa et tidligt Tidspunkt
var gaaet aktivt ind i og forklare det danske Folk Nødvendigheden af en stærk Modstandsbevægelse som det eneste Middel til national Selvhævdelse og til at bringe
Danmark paa Linie med de Allierede. Christmas Møller blev derved stillet overfor det
Problem, som alle ansvarsbevidste Radiotalere før eller senere mødte, nemlig at støtte
og fremhæve Modstandsbevægelsens Indsats uden at svække Danmarks internationale
Stilling ved Angreb paa et Regeringssystem, der formelt og under tysk Pres maatte
tage Afstand fra den stadigt voksende aktive Modstand.
Danske i Udlandet, som turde tage et selvstændigt Standpunkt, var aldrig i Tvivl
om, at Vejen frem maatte gaa gennem den aktive Modstand. Ved Fremsættelsen af
disse Tanker maatte man tage fornødent Hensyn til Krigssituationen som Helhed og
til Stemningen i Danmark paa det paagældende Tidspunkt. Opfordring til Sabotage
i 1940 vilde have været lige saa skadelig eller virkningsløs som Anbefaling af den
kolde Skulders Taktik i 1944 eller 1945, da aktiv Modstand var Løsenet. Radiotalerne
fra London maa derfor ses under denne Synsvinkel: De er baseret paa et fyldigt Oplysningsmateriale fra Danmark og er Udtryk for den paagældende Talers Opfattelse
af, hvad han ansaa for ret og rigtigt at sige i den foreliggende Situation. Det kunde,
for ikke at skade Danmarks internationale Anseelse, være nødvendigt at tale om Forholdet mellem det officielle Danmark og Besættelsesmagten i afdæmpede Vendinger,
som ikke altid dækkede den paagældendes personlige Følelser. I alle de store principielle Spørgsmaal maatte man tage et rent ubetinget Standpunkt, dels fordi man
derved følte sig i Kontakt med en overvældende offentlig Mening i Danmark, dels
fordi et Kompromis i disse Spørgsmaal vilde have gjort ubodelig Skade for Danmarks
Navn i de allieredes Kreds.
Danske Radiotalere havde den iøjnefaldende Fordel, at de kunde give Udtryk for
deres Mening uden at frygte Gestapo. Netop derfor har disse Taler Interesse til Belysning af Besættelsestiden, fordi de kan opfattes som Udtryk for, hvad tilsvarende
Mænd indenfor Danmarks Grænser vilde have sagt, hvis de havde kunnet tale frit.
Scavenius-Regeringens Dannelse i November 1942 betød i nogen Grad et internationalt Prestigetab, som dog opvejedes af den danske Modstandsbevægelses voksende
aktive Indsats. Udnævnelsen af Scavenius som Regeringens Chef var i saa direkte
Modstrid med, hvad et frit Danmark vilde have gjort, at denne Handling i sig selv
leverede Beviset for, at der blev handlet under Tryk. Man indtog derfor det Standpunkt,
80
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at Regeringen maatte bedømmes efter sine Handlinger og, at dens Udnævnelse ikke
i sig selv havde kompromitteret Danmark.
Valget i Foraaret 1943 fortolkedes som en storslaaet demokratisk Tilkendegivelse,
ikke som et Tillidsvotum til Scavenius.
Den 29. August 1943 fjernede et væsentligt Usikkerhedsmoment. Fra det Øjeblik
kunde man anlægge det Synspunkt, at Forskellen mellem den aktive og den passive
Modstands Mænd var blevet udjævnet af Udviklingen. Den aktive Modstands Politik
havde sejret, og selv om langt det overvældende Flertal af den danske Befolkning
af praktiske Grunde var afskaaret fra at gøre en aktiv Indsats, kunde man regne
med, at den aktive Modstand havde et indstillingsmæssigt Flertal bag sig. For Radiotalernes Vedkommende betød det, at man kunde tale friere om Tingene uden at frygte
at kompromittere en Regering, der havde et Rigsdagsflertal bag sig.
Man vil derfor finde, at Problemerne er stillet op paa en mere klar og direkte
Maade i Tiden efter den 29. August, og man vil i Dokuntentationen finde, at Hovedvægten er lagt paa dette Tidsafsnit. Det skal blot til Understregning af det tidligere
anførte bemærkes, at det ikke var en ny Opfattelse, der slog igennem i Radiotalerne
efter den 29. August - det var blot paa Grund af Forholdenes Udvikling blevet muligt
at formulere Tankerne tydeligere og skarpere, end man havde fundet det hensigtsmæssigt under de første tre Besættelsesaar.

II. DE VIGTIGSTE TALER OG KOMMENTARER M.V.

1941.
24.-2.

Advarsel mod at tage Arbejde i Tyskland.
Glem ikke, at I ikke kan hjælpe Tyskerne uden at skade Danmark. Husk, at de
Kaar, som tvinger nogen af Jer til at tage tysk Arbejde, er et direkte Resultat af
Tyskernes voldelige Besættelse af Danmark, som har ødelagt en stor Del af den danske
Industri. Læg Mærke til, at Tyskerne først og fremmest er ude efter højtkvalificeret
dansk .Arbejdskraft til Hjælp i deres Krigsindustri. Glem ikke, at enhver dansk Arbejder
i Tyskland faktisk er en positiv Hjælp for det tyske Krigsopbud.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").

23.-11. Opfordring til at medvirke til visse tyske Soldaters Aflytning af B.B.C.s Udsendelser
paa tysk.
Glem ikke, at der især blandt de ældre tyske Soldater er en Del anstændige Mennesker, som er sluppet helskindet igennem den nazistiske Forraaelsesproces. Prøv paa
at gøre dem forstaaeligt, i hvor høj Grad Tysklands Fremtid afhænger af, hvilken
Stilling de indtager overfor Hitlers Krig. Enhver Tvivler i den tyske Hær kan en
skønne Dag blive en aktiv Forbundsfælle i den europæiske Frihedsfront.
Hvis De føler, at De kan overvinde Deres naturlige Afsky, prøv saa engang at tage
en tysk Soldat med Dem hjem. Luk op for Radioen og stil ind paa London (vi har 11
daglige Udsendelser paa tysk ... ) Hvis Udsendelsen interesserer ham, saa bed ham
om at komme igen. Der er intet, den tyske Soldat har saa haardt Brug for i Dag som
for at høre Sandheden om Hitlers Krig. Og jo mere han hører af den, desto ivrigere
vil han blive efter at afslutte sit gratis Gæsteophold hos Dem.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").
26.-11. Proklamation fra det danske Raad i London i Anledning af Danmarks Tilslutning
til Antikominternpagten.
Det danske Raad i London, der er den valgte Repræsentation for Sammenslutningen
De Frie Danske i Storbritannien og Nordirland, samlet i Dag til Møde, erfarer med
den største Harme og Sorg, at Udenrigsminister Erik Scavenius i Gaar har givet
Danmarks Tilslutning til den saakaldte Antikominternpagt.
For Danske i det frie Udland staar det klart, at Danmarks Deltagelse paa Konferencen i Berlin i Verdens Øjne fremstiller Danmark ikke som et af Fjenden okkuperet
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Land, men som et Land, der nu har akcepteret den af Hitler tilstræbte saakaldte 1941.
Nyordning af Europa.
Den udenrigspolitiske Linie, der indlededes med Erik Scavenius' Tiltræden som
Udenrigsminister, og som antog en aabenlys uneutral Karakter straks efter Udbruddet
af den tysk-russiske Krig, har nu ført Danmark ud i en Tvangssituation, der er i
skærende Modstrid med den dansk-tyske Besættelsesoverenskomst.
Danmarks Tilslutning til Antikominternpagten ændrer paa afgørende Maade Danmarks Forhold ikke alene til Tyskland, men ogsaa til den frie Verdens Lande.
I Forholdet til den frie Verden betyder det, at Danmark kan blive tvangsindlemmet
i Kampen mod Storbritannien og dets Allierede, og at Illusionen om den danske Regering
som en fri, demokratisk Institution formodentlig ikke længere vil kunne opretholdes.
Vi ved, at den Politik, der nu er kulmineret med Danmarks Tilslutning til Antikominternpagten, er stridende mod det danske Folks Vilje og Ønske.
Det danske Folk er bastet og bundet, og dets Fædreland fornedret i Verdens Øjne.
De frie Danske føler det derfor som deres Pligt nu som før med alle til Raadighed
staaende Midler at protestere mod Erik Scavenius' tyske Politik, og vi gør det i Overbevisningen om, at vi derved udtaler netop de Tanker, som vore Landsmænd hjemme
ogsaa nærer, og som vi er sikre paa, at de vil give Udtryk for i Ord og Gerning, hvor
og naar de kan.
Vi Danske, som lever i Tryghed uden for det tyske Greb, lover Jer, at I skal
ikke blive glemt. Vi skal give vore Kræfter for at vidne overfor Verden, at det danske
Folk staar rent og er rede til at tage Modstanden op, og at det, som skete, var et
usselt Bedrag mod Folket.
Vi lover Jer Troskab, og vi skal tale Jeres Sag. Jeres Landsmænd er med i Kampen
herude, i de Allieredes Hær, Flaade og Flyvevaaben. Over 3000 danske Søfolk har
svoret, at ingen Torpedo og ingen Flyvebombe skal skræmme dem fra Dækket og fra
Fyrpladsen. De staar støt paa Kursen - henimod Danmarks Frigørelse. Hold ud derhjemme og staa fast.
Danske Mænd og Kvinder! Vi er paa Vej, vi er paa Vej med Storbritannien og dets
Allierede for at befri Jer. Vi er med Jer i Jeres Sorg, vi er med Jer i Jeres Harme
imod den Mand, der forraadte Jer til Nazismen, og en Dag skal I være med os i Sejren.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").
Minister Henrik Kauffmann om det officielle Danmarks Holdning.
Det er min Overbevisning, at I med dansk Realisme har Mod nok til at se Sandheden i Øjnene. Men jeg tror, at det er vanskeligt for Jer i det mørkelagte, kneblede
Danmark at danne Jer et klart Billede af Danmarks sande Stilling; - hvorledes Danmark tager sig ud for de derude i den frie Verden, der har alle Meddelelser og Oplysninger fra begge Sider til deres Disposition. Medens de danske Aviser kun kan bringe
et ufuldstændigt, til Tider indtil det ukendelige forvrænget Billede af, hvad der sker
udenfor, ja ofte selv i Danmark, saa har man her haft Lejlighed til i Enkeltheder at
følge med i, hvad der sker i Danmark. - Fra mange uafhængige Kilder ved jeg, at
vi her har et klart Billede af alle væsentlige Forhold, Begivenheder og Stemninger
derhjemme.
Selv om Meddelelserne om det danske Folks iskolde Holdning ikke har kunnet tiltrække sig større Opmærksomhed paa Baggrund af Efterretningerne om vort norske
Broderfolks heltemodige Opposition og Befolkningens djærve Modstand i Holland og
Belgien og i de andre besatte Lande, saa har vi Danske i den frie Verden glædet os
over at se, at det jævne danske Folk har nægtet at gaa paa Akkord med Uretten. Det
offi,cielle Danmarks Holdning har derimod siden Danmarks Besættelse været en Kilde
til stadig Uro og Bekymring. Vi ved meget vel herude, under hvilken Tvang Regeringen
i Danmark befinder sig; vi værdsætter fuldt vel de modstridende Følelser, der maa
fylde dem, der har Ansvaret, og staar overfor at vælge imellem øjeblikkelige Ofre for
det Folk, de har Ansvaret for, og hvad der synes blot endnu en lille Indrømmelse.
Lad hver Indrømmelse synes nok saa lille; først begyndt, følger Indrømmelse paa
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Indrømmelse, indtil man, som Danmark i Dag, staar der, hvor Landets hele Fremtid er
sat paa Spil.
Det har ikke kunnet undgaas, at de Indrømmelser, som det officielle Danmark,
Skridt for Skridt, under Tvang er gaaet med til og har lagt Navn til, alvorligt har
skadet Danmarks Anseelse og Sympatien for Danmark. Endnu, haaber jeg, er intet
uopretteligt; men jeg ønsker i Aften saa indtrængende, som det er mig muligt, at sige
til enhver, der har Ansvar i Regering og Rigsdag: Bristepunktet er nu naaet. Uanset
hvad Trusler I stilles overfor; yderligere Indrømmelser vil sælge Danmarks Fremtid ..... .

8.-1.

T. M. Terkelsen om Minister Henrik Kauffmanns Tilslutning til de Forenede Nationers Erklæring af 1. Januar 1942 og om den danske Regerings Erklæring af 7. Januar
1942 i den Anledning. 1 )
Det viser sig nu, at den danske Regerings væsentligste Indvending er, at Kauffmanns Handling er uneutral. Erklæringen siger ordret: »Der kunde for Danmark
som en neutral Stat ikke være Tale om mod andre i Stormagtskonflikten deltagende
Stater at slutte sig til en Erklæring i Strid mod vor Politik."
Vi har set, hvad vor Neutralitetspolitik har hjulpet Danmark under en Konflikt,
da Halvdelen af Europa blev lagt i Lænker, fordi alle var saa neutrale . . . . . . Har
den danske Regering da intet lært? Skulde Kauffmann, af Hensyn til et dødt Begreb,
lade sig afholde fra en Handling, der er i fuld Overensstemmelse ikke blot med det
danske Folks Ønsker, men ogsaa med dets sande Interesser.
Regeringen beklager sig over, at Herr Kauffmann opererer med et fingeret Begreb
nFrit Danmark". Man kunde med langt større Ret beklage sig over, at den danske
Regering stadig opererer med Begrebet Neutralitet, som Hitler ulykkeligvis betragter
som en Fiktion.
Der findes ikke nogen Neutralitet i Verdenskrig Nummer to. Det danske Folk er
ikke neutralt, hverken i Hjerte eller i Handling. De frie Danske Verden over har den
Lykke at kunne kæmpe i det aabne. Det er det eneste, der adskiller Frie Danske fra
vore Landsmænd hjemme.

15.-1.

T. M. Terkelsen om Danmarks traditionelle Neutralitetspolitik.
Der var en Gang, da det var Danmarks Udenrigspolitik ingen Udenrigspolitik at
have. Det var dengang, da Neutraliteten endnu biev holdt i Hævd som det faste Punkt
i Universet, et lille Land som Danmark havde at holde sig til. Men det var dengang.
Nu er Neutraliteten kun et Begreb, der forekommer i Udenrigsminister Scavenius' Erklæringer, naar en af hans Genistreger skal indhylles i Taage.
I denne Krig er der ingen Neutrale, hvadenten vi taler om Stater eller om Enkeltpersoner. Krigen i Europa føres ikke alene paa Fronten, der strækker sig fra Ishavet
til Sahara, Fronten løber ogsaa gennem Balkans Bjerge og mellem Norges Fjelde, gennem hver lille Landsby derhjemme i Danmark. Paa den ene Side har vi de Mennesker,
der arbejder for Hitler, mer eller mindre maalbevidst, paa den anden Side staar alle,
som er parat til at kæmpe mod Nazismen, selv om det skulde koste Ofre. Det er den
store Forskel mellem Verdenskrigen i 1942 og Verdenskrigen i 1914 ...... Udviklingen i Danmark bliver fulgt med Interesse paa denne Side af Nordsøen, derom kan
der ikke herske nogen Tvivl. Her er for en Gangs Skyld en Krig, hvor Danmark ikke
kan følge sin traditionelle Neutralitetspolitik, fordi Neutraliteten er et Begreb, der
ikke længere eksisterer. Hver enkelt faar Lov til at gøre sin Indsats - og Danmark
bliver dømt derefter. Det er det Ansvar, Stillingen i Dag ~ægger paa hver enkelt.

1.-5.

Leif Gunde): Uddrag af Majtale med Opfordring til at rette Angreb mod Fjenden.
De forenede Nationer er gaaet til Angreb. Det er Parolen over hele den f-rie Verden: Angrib. Og naar og hvor Slaget end falder, der vil straks være Tusinder og atter
Tusinder af Mænd og Kvinder i de besatte Lande, der vil følge Parolen.
1} Se Afsnit B, S. 194 .
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Angrib - til rette Tid, paa rette Sted og paa enhver mulig Maade - det er Majdagens Budskab til Jer, Landsmænd og Kammerater.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").

1942.

Christmas Møllers første Tale efter Ankomsten til England.
14.-5.
En personlig Bemærkning maa være rimelig først: Jeg er taget til England med
min Familie paa eget Ansvar, uden at forhandle med nogen Dansk derom, uden Hjælp
fra nogen i Danmark bosiddende, direkte og i Haab og Tro paa, at jeg kan gøre mit
Fædreland Nytte ved saavel at forklare som forsvare Danmarks Holdning i disse to
skæbnesvangre Aar for England og dets Allierede og for Landsmænd i det fremmede,
saavel som for at prøve paa i Fortsættelse af det Arbejde, der alt udføres, at give
Redegørelser hjem om, hvad der sker i den ikke-tyskundertvungne Verden, og om hvad
der rører sig i den.
Jeg tror mange i Dag hjemme vil misbillige min Handlemaade. Jeg skal aldeles
ikke tale mere derom, nu under Krigen, hverken i Dag eller senere. Jeg ved med mig
selv, at jeg - vi, kan jeg sige - min Kone og jeg, har handlet, som vor Samvittighed
bød os det. Og i denne store Tid kan enhver kun handle, som han føler rigtigt.
Jeg har kun været i England et Par Dage og kan ikke i Aften fortælle saa særdeles meget. Jeg har læst de Frie Danskes Ugeavis, fra den begyndte at udkomme i
December 1940 til i Dag, og faaet et levende Indtryk af, hvor godt et Arbejde, der
udføres af de relativt faa Danske for Danmarks Sag.
Jeg kan sige til mine Landsmænd hjemme i Danmark, at der er Forstaaelse med
og Sympati for os, og man ved, under hvilke utroligt vanskelige Forhold vor Konge,
Regering og Rigsdag handler. Det er klart, at under den Kamp paa Liv og Død, vi oplever, har England og dets Allierede svært ved at forstaa en Politik, som kan synes
kun at gaa ud paa at give efter, men klarlagt er det Gang paa Gang, at ingen behøver
at være i Tvivl om, hvor det danske Folks Sind og Hjerte er.
Jeg har kun været i London et Par Dage, men længe nok til at være fuldkommen
sikker paa, at denne Krig for England og dets Allierede er noget helt andet og væsensforskelligt fra andre Krige. Det er Ideernes Krig, bedre endnu Ideens Krig, for og
imod Demokrati og Diktatur. Skønt en Krig paa Liv og Død, uendeligt mere magtfuld
og voldsom end nogen tidligere, har jeg sikkert Lov til at hævde, at der er intet Nationalhad i England. Det er Nazismen, Hitlerismen, det prøjsiske Junkerherredømme, som
vil underlægge sig alt og alle, som hades - ikke det tyske Folk. Ganske som hjemme
i Danmark. Det er mod Herrefolk-Teorien, Kampen føres. For en Verden, hvor det
enkelte Folk skal have Ret til at føre sit eget selvstændige Liv, fri af Trusler fra en
mægtig og hensynsløs Nabo.
Derfor er Englands Kamp vort Lands Kamp. Vi har ingen Mulighed for nu at
være med i Kampen paa Rettens og Sandhedens Side, og Danske ude i Verden maa
med vore Sømænd som afgørende Indsats, udføre Gerningen for hele Nationen, men
vi kan og skal hjemme holde en Linie, som giver os Selvrespekt og Respekt blandt
frie Nationer.
Jeg har allerede haft Lejlighed til et Par Steder at forklare, at udenfor de danske
Nazisters og andre Landsforræderes snævre, snævre Kreds findes der ingen danske
Quislinger, og vil Tyskerne tvinge disse danske Quislinger til Magten, bliver der Kaos
i Danmark. Jeg tror, man forstaar, at Danmark har en enestaaende Stilling. Ikke
enestaaende god, men bedre end andre undertvungne Lande og helt forskellig derfra.
Det er ikke, fordi den tyske Nazisme har holdt sit Ord til os, for det har den som
bekendt ikke, men fordi den har set sin Fordel i at behandle os paa særlig Vis.
Og jeg har - med Rette mener jeg - nu jeg har oplevet to tunge og haarde
Besættelsesaar hjemme, kunnet hævde, at Tyskerne ikke er kommet eet eneste Skridt
videre, end de var straks den 9. April. Jeg hævder, at Sorgen er større i Dag end for
to Aar siden, Friheden savnes mere end nogensinde, og stærkere end hidtil ses der
frem mod Dagen, som skal komme, da Danmark atter er frit. Jeg mener at have Lov
til med Rette at ,sige, at vel er det danske Folk i Fængsel og vort Vindue ud til den
frie Verden blændet, men i Fængslet lever et Folk med Frihedsidealet skrevet i sit
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Hjerte og med Haabet om snart at opleve Dagen, et Folk, som vel kan bøjes, men
aldrig knækkes, som vel kan give efter, men aldrig vil miste Troen og Haabet, og
som ogsaa vil være villig til paa den Maade, det nu kan ske, at bære sine Byrder.
Det danske Folk vil føre sin Kamp, som Nordslesvigerne førte deres i Udlændighedens tunge Aar, og det vil, naar Rejsen er endt, staa samlet og stærkt som nogensinde. Og jeg er gaaet det Skridt videre, at jeg har sagt, at møder Tyskerne med Krav,
som, om de efterfølges, paa afgørende Maade sælger vort Lands Sjæl, da kan man i
den frie Verden være overbevist om, at Nej'et vil lyde.
Tyskerne taler i deres eget Land, saavel som i de erobrede I.ande, om den ny Tid,
der skal komme. Af Nyt har Danmark og andre undertrykte Lande kun oplevet den
systematiske Udplyndring.
Ingen tror, at alting vender tilbage. Jeg tror, den nye og bedre Verden skal komme
til os vestfra og ikke sydfra. Der bliver Lejlighed til at uddybe alt dette senere, ogsaa
at forklare, at der er et England i sin Vorden, som ikke er Forskellens men Lighedens
England, et Folk, som har lært af denne Skæbnetime, og som vil huske Læren, naar
Krigen er vundet. Det er til England, til U. S. A. og dets Allierede, Demokratiet ene
kan sætte sit Haab.
Og jeg har sagt dem, jeg har mødt, og vil sige det overalt, hvor jeg kan komme til
det, at Linierne i Nordahl Griegs Digt, ,,17. Maj" ogsaa passer paa os Danske:
Der stiger en Sang over Landet
seirende i sit spraak,
skønt hvisket med lukkede leber
under de fremmedes aag.
Saaledes i Norge, saaledes i Danmark. Begge nordiske Lande vil sejre i deres Kamp.

26.-6.

E. Blytgen-Petersen om Frikorps "Danmark" og C. F. von Schalburg.
Det er nu et Aar siden, det officielle Danmark med Tysklands Angreb paa Rusland blev slaaet ind paa den anti-russiske Kurs, der har medført den ene Ydmygelse
for den danske Regering efter den anden. Ministeren fra Moskva maatte hjemkaldes,
Frikorps "Danmark" anerkendes, hjemlige Kommunister jages og indespærres under
Krænkelse af Rigsdagens og Grundlovens Værdighed, og inden Kalenderaarets Udgang maatte Danmark gaa med til at underskrive Antikornintern Pagten i Berlin ..... .
Scavenius, der maaske har troet, han var ferm nok til at spille det nazistiske Spil, faar i
Sandhed at mærke, at Bordet fanger. Da han nedlagde sin Krans (ved en Mindehøjtidelighed for von Schalburg), tog den tyske Propaganda et nyt Stik hjem, men hvordan maa de danske Soldater, der stod under Vaaben den 9. April, ikke have følt? Det
kan til afdøde Schalburgs Fortjeneste siges, at han hjalp Finland i Vinterkrigen, men
Sympati for Finland kan ikke motivere, at en dansk Officer indtraadte i en Del af
den selvsamme Hær, som overfaldt det Land, han skulde værne, og som holder Landet
besat efter Frihedsberøvelsen. Dette er paa godt dansk Overløberi . . . . . . en Krans
fra Scavenius gør ikke en Overløber til dansk Nationalhelt.

6.-9.

Christmas Møller om Sabotage. Første Opfordring til Sabotage.
Den 2. September 1942 holdt Luftkrigsminister Sir Archibald Sinclair over B. B. C. en Tale til Europa. Talen blev
gengivet i Oversættelse i alle Udsendelser til de besatte Lande
i Europa, ogsaa til Danmark. Talen maatte opfattes som Signalet til en vidtgaaende Sabotage-Kampagne mod det tyske
Transportsystem i Europa. Det hed bl. a.: ,,Det er ikke blot fra
Luften, Fjendens Transportsystem angribes. Patrioter overalt
i Europa, fra Polen til Pyrenæerne, fra Nordkap til Athen
hjælper med til at lemlæste det ...... Hvis hver enkelt af jer
vil gøre jer Indsats, vil den samlede Virkning blive en saadan, at det tyske Transportsystem bryder sammen . . . . . . Gør
klar til Kamp mod den tyske Transport". Den danske Oversættelse af Sir Archibald Sinclairs Tale blev ' oplæst i B. B. C.s
danske Udsendelse umiddelbart før Statsminister Buhl holdt
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sin Radiotale om Sabotage i den danske Radio.1 ) Fire Dage
senere holdt Christmas Møller en Tale, hvori han gav Kravet
om Sabotage sin Tilslutning. Talen betragtes almindeligt som
den første direkte Opfordring til Sabotage fra London. Den
gengives nedenfor in extenso.
Det er med en ganske særlig Følelse af Alvor og ogsaa, hvis jeg maa bruge et
saa stort Ord om mig selv, af afgørende Betydning (i hvert Fald for mig), at jeg i
Eftermiddag gaar til Mikrofonen for - i de faa Minutter, der er mig beskaaret at tale hjem til Landsmænd. Thi lad mig hellere sige det straks, at for mig staar det
saaledes, at nu staar ogsaa vi ved et Vendepunkt, hvor en meget vigtig Afgørelse
skal træffes, om ikke af Folket, saa dog af mange hjemme.
Hørte De Radioen i Torsdags? Først en Gengivelse af den britiske liberale Luftfartsminister, Sir Archibald Sinclair's Tale, og saa den danske Statsminister Buhl's
Tale. Det var som Ild og Vand, Nat og Dag. Og vi Frie Danske dømmer ikke, men vi
mener at have Lov til at sige vor Mening og fremføre vore Anskuelser. Vi forstaar
maaske endda, at Statsministeren taler, som han gør. Vi ved jo her ikke, hvilke Vilkaar
han og hans har at arbejde under.
Man har her i England en Vending, som almindeligvis bruges, naar Gæsterne paa
en Restaurant bliver utaalmodige, Passagererne i en Bus, Kunderne i en Forretning og
saa fremdeles, og de gør Vrøvl over det ene eller det andet; den lyder i sin Enkelthed
saaledes: You see, there is a war on. - Glem ikke, at der er Krig. Og disse Ord, der
gælder baade i den mægtige By i Verdensriget og i det lille Danmark, kan jeg hente
mine Bemærkninger fra.
Y ou see, there is a war on.
Det er vi alle alt for tilbøjelige til at glemme, thi vi lever, som om der ingen Krig
var - men kun en Situation med nogle Smaabesværligheder m. H. t. Føde, Brændsel
og Klæder.
Nej, der er netop Krig - og hvilken Krig.
Verdenshistoriens største og Verdenshistoriens vigtigste. Thi denne Krig er ikke
en Kamp om Interesser, men om Ideer. Det er Afgørelsen af, om Herrenvolks-Teorien
med alle andre som Slaver skal herske, eller om det ophøjede Standpunkt, det britiske
Imperium var ved at naa til for alle Imperiets Folk, skal være raadende i Verden. Denne
Krig er ikke Landenes Krig, men den er efter min inderste Mening Krigen mellem godt
og ondt, Krigen mellem Sandhed og Ret, mod Løgn og Uret. Derfor vil De ogsaa se,
at Krigsmaalet er et helt andet - ja, væsensforskel!igt fra Krigsmaalene i 1864, i
1870-71, ja selv i 1914--18. Det tyske Krigsmaal nu er Udslettelsen af alle andre
Folk, og derfor vil De ogsaa se nogle enkelte i alle smaa Lande, som styrer mod at
klare sig og vil være med i Industrijunkernes Kreds.
Men se, mine Tilhørere, i en saadan Kamp er der intet, som hedder Neutralitet.
Jeg har altid hadet det Ord. Der er noget lunkent over det. Hverken varmt eller koldt.
Men lad saa være, dengang det var Interesser og ikke Ideer, det drejede sig om, kunde
der maaske være Mening i det Ord, Neutralitet.
I Dag er der det ikke.
Og vi ved jo, at vi Danske hjemme hader Tyskerne, Junkerne, Herrefolket og alt
dets Væsen lige saa fuldt, som alle andre fribaarne Folk gør det. Vi ved, at vi Danske
hjemme og ude har samme fælles, brændende Ønske, at vi saa snart som muligt maa
se Hitlerismen og Nazismen blive slaaet. Og endelig er vi ogsaa enige om, at intet
Offer er vort Slægtled for stort for, at kommende Slægtled kan faa Lov og Ret til at
leve under menneskeværdige Forhold.
Men - og her bliver altsaa et nyt Men - det kan ikke nytte, at vi kun stiller
Fordringer til andre. Det er ikke nok, at vi med Rette beundrer det britiske Folk og
dets Heltemod, da det vandt Slaget over England, eller at vi mindes de Tusinder af
Dødsofre fra de Dage. Det er ikke nok, at vi lovsynger det norske Folks heltemodige
1) Se Afsnit B. S. 2 06 f .
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Kamp og beundrer al dets Modstand og dets sejge Kamp mod Nazismens Voldsmænd.
Der kræves aktliv Gerning og aktiv Handling af hver enkelt af os!
Danmark ikke, men det danske Folk som saadant, er en Allieret og af en Allierets Sind.
·
Og hvad vil det nu sige?
Lad mig først sige, hvad det ikke vil sige - nemlig at Danmark kan faa den
Særstilling, blot at lade andre kæmpe og saa vinde Frugterne af andres Arbejde; det
passer ej heller til vor Natur og vore Ønsker.
Men det vil sige, at vi brændende ønsker de Allieredes Sejr, ønsker Storbritanniens, U. S. A.s, Ruslands og Kinas og alle de smaa Staters Sejr, for ellers bliver
Verden ikke værd at leve i. Vi ved ikke, om der kan blive mange Besværligheder og
maaske nogen Uret - javel, men vi ved, at denne Sejr er den eneste Chance, vi har.
Og vi tror paa Fremtiden med Storbritannien og dets Allierede.
Vi er altsaa ikke neutrale. Man kan overhovedet ikke være neutrale mere. Denne
gigantiske Kamps Udfald vedrører os alle. Dig og mig, Danmark, Norge og Sverige.
Ingen kan melde sig fra.
Og her er det, at Sir Archibald Sinclair, denne gamle Ærkeliberalist har fuldkommen Ret. Hele hans Tale byggede paa denne Betragtning, at der kun kan være for og
imod. Der er netop i denne Situation ingen Liberalisme. Vi er ikke neutrale. Vi har
som Pligt kun at have eet for Øje: Hvad skader Tyskland mest, hvad gavner de Allieredes, vore Allieredes Sag? Hvad den britiske, den Allieredes Krigsledelse mener er
gavnligt, maa gøres - hvad der er skadeligt, maa undgaas.
Og derfor siger jeg hjem, vel vidende, hvad jeg gør, hvor bogstaveligt dødsensalvorlig Situationen er for os alle: vi Danske maa tage vor Del af Byrden.
Nu er det Transporten, det gælder. Luftministeren sagde: - Det er Grunden til,
at jeg taler til Jer, som kan blive vore Medarbejdere i Afskæringen eller Standsningen
af Pulsaarerne i Tysklands Transportsystem. For Aksens Transportsystem er ligesaa
skrøbeligt som det menneskelige Legeme - naar een Del beskadiges, gaar det ud
over det hele. Ødelæggelsen af et Lokomotiv i Frankrig medfører Komplikationer paa
den russiske Front. Sænkningen af et Skib eller en Færge in1mobiliserer Tog, der venter
paa at blive lastet eller losset i Havnen, og tvinger Hitler til at flytte sin svære Trafik
fra Havet over til de overbelastede Jernbaner. Skade og Forsinkelser, Bombemaskiner
og Partisaner - det e~ de Midler, vi har til med stigende Virkning at kvæle og strangulere Tyskernes Transport Organisation.
Gør jer Pligt - gør jert Værk.
Lad det blive Sandheden i de Ord, som vi saa mange Gange har sunget, og som
nu har Bud til alle. Lad os hver paa sin Plads følge Budet og Kaldet i Ordene: Kæmp
for alt, hvad Du har kært, dø, om saa det gælder, da er Livet ej saa svært, Døden
ikke heller.

17.-9.

T. M. Terkelsen om Frikorps "Danmark" og en Dom for ringeagtende Omtale af
Korpsets Medlemmer.
Dommer Lyster i Hornslet har idømt Kontrolassistent Laurits Øllgaard Larsen
20 Dages Fængsel for at have talt nedsættende om Frikorps Danmark. Larsen havde
sagt, at Medlemmerne af Frikorpset var Forrædere mod Danmark. Udtalelsen var
fremsat i et privat Selskab ... Det kan tænkes, at Dommeren i Hornslet kun efterkom
en Ordre fra højere Sted, da han sendte Kontrolassistenten i Fængsel - som sit eget
lille beskedne Bidrag til den Underminering af det danske Retssystem, der har fundet
Sted siden den 9. April 1940. Det er anslaaet, at 1200 danske Mænd og Kvinder i de
sidste 2½ Aar er blevet dømt for mere eller mindre alvorlige Forseelser mod
Tyskerne og deres Lejesvende i Danmark. Kontrolassistenten kommer i godt Selskab.
Det skulde være interessant at vide, hvad Dommeren i Hornslet egentlig vil kalde
Medlemmerne af Frikorpset, hvis man ikke maa kalde dem Forrædere. Ved Forræder
plejer man dog at forstaa en Mand, der er løbet over til Fjenden, og Frikorpsets
Medlemmer har solgt sig til Tyskerne med Hud og Haar. De er trukkket i tyske Unifor-
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mer, de kæmper paa Tysklands Side, de har aflagt Troskabsed til Himmler og til 1942.
Hitler, de er alle Nazister. Hvor meget mere skal de gøre for at kvalificere sig som
Forrædere.

T. M. Terkelsen om Scavenius-Regeringen.
10.-11.
De Allieredes Landgang i Nordafrika omtales indledningsvis. Derefter hedder det:
Paa denne Baggrund virker Meddelelserne fra Danmark dobbelt tragiske. Det
føles som et Næveslag i Ansigtet, naar man paa Aftenbladenes Forsider læser Overskrifter som "Nazi-venlig Statsminister i Danmark" eller "Danmarks Laval danner
Regering". Man føler, som om det officielle Danmark er ved at overgive sig i et Øjeblik, da det gælder om at holde ud. Hovedansvaret for det skete lægges paa Stats- og
Udenrigsminister Scavenius, der lige siden sin Tiltræden i Juli 1940 har været en
mærket Mand. Man er ikke blind for, at det er en Række sammenstødende Omstændigheder, der har sat ham i Stand til at mase sig frem til Statsministeriet som Tyskernes
Protege. Men man vilde som Dansk forsømme sin Pligt overfor Fædrelandet, hvis
man ikke gjorde det ganske klart, at Danmark i den frie Verdens Øjne balancerer paa
Afgrundens Rand.
Lad være, at man indadtil vil gøre et fortvivlet Forsøg paa at bevare den Illusion,
at den nye Regering repræsenterer Samlingstanken, saaledes som den fandt Udtryk i
den sidste Regering. Sandheden er dog, at den repræsenterer een Mand, Scavenius,
og denne Mand repræsenterer Samarbejde med Tyskland. Hvis De spørger om Beviset
- saa se blot paa de Mænd, der blev sparket ud, da Scavenius kom til: Buhl, Knud
Kristensen, Fibiger og - i nogen Grad - Alsing Andersen. De repræsenterede hver
for sig Kræfter og Kredse, der kæmpede imod Danmarks Udslettelse som Nation.
Det er i Dag Scavenius, der -:- støttet af Terror-Eksperten Werner Best - skal
lede dansk Politik, i Spidsen for en Regering, der kun holdes sammen af Truslen om
det, der vil følge efter. Man har som Dansk Ret til at sige, at Erik Scavenius ikke
repræsenterer den danske Nation, men med lige saa stor Ret vil den frie Verden
spørge efter Beviset. Dette Bevis kan kun føres fra Danmark.
Med en Omskrivning af Bismarck kan man sige, at et Land maa betale for de
Ruder, som dets Statsminister slaar ud. Scavenius har allerede paaført sit Land en
tung Byrde. Man glemmer ikke hans Ord den 8. Juli 19401 ), da han gav Udtryk for
sin Beundring for de tyske Sejre og opfordrede Danmark til at finde sin Plads i et
fælles og gensidigt Samarbejde med Stortyskland under den europæiske Nyordning.
Han har bestandigt handlet ud fra den Forudsætning, at Danmark maa lænke sin
Skæbne til Tysklands, hvadenten Folket - som Scavenius foragter - vil det eller ej.
Hans politiske Grundide er Bests Grossraumteorier, blot uden nazistisk Terminologi.
Hvor længe Scavenius vil faa Lov til at regere, afhænger i første Instans af, hvor
længe Tyskerne kan benytte sig af ham til at fremme deres egne Interesser. Der er
kun een Faktor, der kan afkorte hans politiske Liv - det danske Folk. Det holder i
Dag sin Skæbne i sine egne Hænder.
T. M. Terkelsen om en Udtalelse af Christmas Møller angaaende Scavenius-Regeringen. 19.-11.
Den mest autoritative danske Udtalelse om Krisen og dens Udfald er fremkommet
fra Christmas Møller, der i Øjeblikket befinder sig i De Forenede Stater. ,,Jeg kan kun
sige, at en Regering med Scavenius som Statsminister er en Ulykke for Danmark, og
jeg kan vanskeligt tro, at den er akceptabel for Partierne," siger Christmas Møller i
Udtalelsen til "Frit Danmark". ,,Scavenius er uden Rod i det danske Folk, og hans
Synspunkter er ikke Folkets. Han har ingen Forstaaelse for de Værdier, som det danske
Folk, saavel som den frie Verden, sætter saa højt, og som de nu kæmper for. Enhver,
der har Kendskab til Forholdene i Danmark, vil være klar over, at dette Regeringsskifte kun har fundet Sted efter det allerhaardeste tyske Pres". Christmas Møller har
ogsaa en positiv Linie - han ser i Danmarks Ulykke en Spore for den frie Danske
l) Sø Afsnit B, S. 166.
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Bevægelse til endnu stærkere at støtte de Allierede i deres Kamp. ,,I Dag kan vi,"
slutter Christmas Møller, ,,med endnu større Ret end før hævde, at det er os, der taler
med Danmarks Stemme og viser Verden, hvor det danske Folk virkeligt staar".

9.-1.

Leif Gunde! om Scavenius-Regeringen og Oprettelsen af Sabotagevagtordningen.
Det seneste Led i Scavenius' stykkevise Snigløb mod det danske Folks Interesser
er Bestemmelsen om Oprettelsen af et Antisabotagekorps paa ca. 15000 Mand. Det er
ikke vanskeligt at se, hvad dette betyder. Det er for det første en klar Indrømmelse af,
at den Virksomhed, der udøves af danske Patrioter under Parolen: ,,Sabotage sikrer
Sejren", nu har antaget et saadant Omfang, at den er blevet en alvorlig Trusel mod
Besættelsesmagten. Men hvis Tyskerne selv skulde udføre det Bevogtningsarbejde, der
er tiltænkt Anti-Sabotagekorpset, maatte de rundt regnet anvende en tysk Division
til det. Med andre Ord sparer Scavenius Tyskerne en hel Division og vel at mærke paa
et Tidspunkt, da Hitler har Brug for hver eneste Mand paa Østfronten og i Nordafrika
og snart vil faa Brug for adskillige Divisioner et eller andet Sted i Vest- eller Sydeuropa, og det bliver ikke til blot og bar Bevogtningstjeneste, men til en Kamp paa
Liv og Død - Liv for det undertrykte Europa og Død for Hitlers Tyskland.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").

16.-2.

Om Sabotagevagterne.

Det har altid været Hitlers Politik at søge at splitte sine Modstandere og at sætte
Landsmænd op mod Landsmænd. Det danske Fabrikspoliti er tænkt som et Led i
denne Politik, og den Tankegang, der ligger bagved, er ganske særligt oprørende. For
her drejer det sig ikke om en Kamp om Ideer eller om et politisk System. I al sin
Gemenhed er det et umaskeret Forsøg paa at faa 15000 danske Statsborgere til at
optræde som Forrædere mod deres egne Landsmænd. Det er Angiveriet sat i System
og gjort til en Borgerdyd; det er Stikkeren, der gøres til de tyskinspirerede Loves
Beskyttere og Haandhævere.
Det er altsaa Hensigten med det nye Fabrikspoliti - og saa naturligvis at frigøre
saa og saa mange tyske Soldater for Bevogtningstjeneste i Danmark til at udfylde et
af de snart talløse nye Huller i Østfronten.
Men om Virkningen bliver efter Hensigten, er et ganske andet Spørgsmaal. I denne
Forbindelse er det ikke uden Interesse at reflektere lidt over den Kendsgerning, at
Anti-Sabotagelovens Bevogtningsmandskab kun skal bevæbnes med noget saa forholdsvis ufarligt som Stave. Er det ikke, lige som om man sporer en vis Ængstelse
hos Tyskerne for at give alle disse mange vaabenføre Danske virkeligt effektive Vaaben
i Hænde? Og de har dog ikke været bange for at udruste andre, saakaldte Danske med
Revolvere, der som bekendt kan være nok saa farlige i Hænderne paa samvittighedsløse
og forbryderiske Elementer, der er udstødt af Samfundet. Og det drejer sig da ogsaa
netop om Medlemmerne af det nazistiske Anti-Sabotagekorps, der tilmed er udstyret
med tyske Uniformer, for at der slet ikke skal være Tvivl om, paa hvis Side de staar.
Arbejderne hos B. & W. var i hvert Fald ikke i Tvivl. De gik i Strejke, da de uniformerede Vagter optraadte der for første Gang, og Arbejdet blev ikke genoptaget, før
Nazisterne var fjernet.
Men det officielle danske Fabrikspoliti kan altsaa allerede paa sin Tilværelses
første Dag indhøste den Kompliment, at Tyskerne ikke tør betro dem virkelige Vaaben.
Og paa denne Baggrund er det da, at visse danske Medborgere, naar de er ude for at
gøre deres Pligt i Kampen for Danmarks Frihed, med nogen Rimelighed kan haabe paa,
at det højeste, de kan risikere fra deres solidariske Landsmænds Side, er et venskabeligt
Tjat paa Skulderen med en Fabrikspolitistav.
For der kan da ikke være nogen Tvivl om, paa hvilken Side det danske Bevogtningsmandskab staar: paa det frie Danmarks Side i Kampen mod tysk-nazistisk Undertrykkelse, og saa kan det slet ikke ønske sig bedre Vaaben end Ensomheden i de store
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Fabrikshaller og Kedsomheden i de lange Nætter. Der er ikke noget, der kan anspore 1943.
Folks Opfindsomhed som det at gaa og kede sig. Man er ligefrem pisket til at hitte
paa et eller andet for at slaa Tiden ihjel, og saa kan det jo lige saa godt være - skal
vi nøjes med at sige: det ene som det andet!
Hvis det saa en skønne Dag ender med, at Tyskerne skal anvende nogle Tusinder
af deres egne Politifolk. til at passe paa det danske Fabrikspoliti, saa er det Slag vundet.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").
Christmas Møller om Scavenius-Regeringen og den aktive Modstand.
21.-2.
Vi Danske ude har den Opfattelse, at vi vil under alle Forhold forklare ( og helst
forsvare), hvad Danske gør hjemme. Det kan ofte være svært, og det har i de sidste
3-4 Maaneder været sværere end nogensinde - men vi er vedblevet dermed. Og vi
har sagt, at det danske Folk fortsat er, som det skal være, og at man intet kan slutte
af, at der er blevet dannet et Ministerium Scavenius. Folkets Anskuelser og Meninger
er ikke ændrede. Vi siger det maaske ikke saa stærkt, men vi forstaar i hvert Fald,
at den Politik, man slog ind paa efter den 9. April, og navnlig den Kendsgerning, at
den daværende Regering ikke straks bandt sig til under ingen Omstændigheder at
give efter for tyske Krav, har ført til den Eftergivenhedens Politik, som i sin logiske
Konsekvens førte til Ministeriet Scavenius. Thi saadan er det jo - Folket er ikke
med i noget af det, som sker hjemme. Men vi maa alle finde os i, at saaledes er
Billedet af Danmark hjemme.
·
Og vi Danske ude forsvarer det, saa godt vi kan.
Men saa maa de derhjemme ogsaa forstaa os Danske ude.
Vi handler og virker med den sikre Viden, at det officielle Danmark hjemme intet
Udtryk er for vort fælles Fædreland. Det er Mogens Fogs, Kiilerichs, Axel Larsens,
Professor Chievitz' og mange andre Landsmænds underjordiske Danmark, som er
Danmark. Det er den ukendte Students og Arbejders Danmark, som i Dag er det
egentlige Danmark, det Danmark, den frie Verden kender og agter. Og vi Danske
ude, som ved, hvad Hjemmefronten i de andre mindre Lande i Europa udretter, vi
Danske ude ved ogsaa, at det er nu, der kræves Gerning af os alle. Jeg har naturligvis
godt hørt et og andet om, at vi skal være forsigtige o. s. v. Men skal vi det? Tror De
Sejren vindes ved Forsigtighed? Tror De Sejren vindes ved, at man tænker paa, hvorledes ens egen Fremtid bliver? Jeg haaber, jeg med Rette kan sige, at vi Danske ude
ikke skænker det en Tanke. Kun eet er fornødent. Sejren og Nazismens Nederlag.
Derfor kan jeg paa alle frie Danskes Vegne sige hjemme, at vi maa være parate til at
tage vore Ofre, som alle andre har taget deres.
Christmas Møller om Folketingsvalget og Scavenius-Regeringen.
15.-3.
Nægtelse fra tysk Side af at holde Valg, saaledes som de har nægtet kommunale
Valg, vilde simpelt hen have været ødelæggende for Ministeriet. Det kunde vel ikke
engang have fortsat uden Valg, da al dansk Regering og Administration i saa Fald
havde svævet i Luften. Tyskerne var derfor tvungne til at give Ministeriet Scavenius
et Valg, og der kan ikke heri lægges noget som helst i Retning af en Imødekommenhed
eller af særlig velvillig Behandling. Valg var ogsaa en Nødvendighed for Tyskerne,
saaledes som de havde anlagt deres Politik i Oktober-November Krisen i Fjor. Og
der er aldeles ingen Anledning til at tage Tyskernes Tilladelse til Valgets Afholdelse
som Udtryk for noget særligt velvilligt over for den danske Regering eller det danske
Folk. Hvad drejer dette Valg sig om? Vidt forskelligt, som det er, fra alle andre Valg.
Ja, i Almindelighed drejer et Valg sig egentlig altid kun om een Ting: For eller
imod Regeringen. Enhver ved, at det er ikke Spørgsmaalet denne Gang. Ministeriet
Scavenius er ikke Rigsdagens Ministerium. Det er indsat paa tysk Forlangende.
Hr. Scavenius kan ikke hente sig et Tillidsvotum paa Valgdagen.
De fem danske Rigsdagspartier giver den en vis Støtte - men Regeringen er
hverken Partiernes eller Folkets. Og de fem Partier vil vel have den samme Holdning
til Regeringen: wait and see - efter Valget som før. Valget drejer sig ikke om,
hvorvidt der sker nogle Forskydninger mellem de fem Partier, som deltager i Valget.
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Og Valget drejer sig slet ikke om nogle Divergenser, som kan opstaa om Priser, Løn,
Skatter o. s. v. Sligt afgør et ufrit Folk ikke.
Nej, det store og afgørende ved dette Valg er, om det danske Folk, Mand af Huse,
vil møde frem og bekende sig til Demokratiet og Folkestyre, til Danskhed, Frihed,
Ret og Sandhed.
Og vi Frie Danske, som føler det som vor Pligt ikke at belære, men at fortælle,
hvad den frie Verden venter af vort Folk, siger hjem, at det ved vi, at det, den frie
Verden venter, er, at Valgdagen skal gøres til den store folkelige Højtidsdag, hvor det
danske Folk, een for alle og alle for een, bekræfter sit Tilhørsforhold til de frie
Folk og skarpt afviser Tyskernes lumske og snedige og løgnagtige Forsøg paa at
give os en Særstilling, som vi ikke har, og ikke ønsker at have.

29.-3.

T. M. Terkelsen om Betydningen af Folketingsvalget.
Valget var en Sejr for den demokratiske Livsanskuelse. Det er nødvendigt at
gentage det, for den Tid er ikke fjern, da der vil blive gjort Forsøg paa at misbruge
Valgets Udfald. Valget er ikke et Tillidsvotum til Erik Scavenius og hans Politik det blev jo sagt utvetydigt før Valget, og danske Blade har gentaget det efter Valget.
Valget er heller ikke en Tilslutning til den Nyordnings-Rummel, der nu igen lyder fra
Berlin. Tværtimod. En Bekendelse til Demokratiet er i sig selv et Nej til Medarbejderskab i et Europa under tysk Overkommando.

5.-6.

Christmas Møller om den aktive danske Krigsindsats ude og hjemme.
Vi har ogsaa Lov til at tænke paa den voksende Modstand hjemme. Jeg ved jo
godt, man officielt er imod den - det skal man jo være, selv paa højeste Sted. Men
De kan være overbevist om, at Bedømmelsen herude er anderledes. Og det er ikke for
meget sagt, at den aktive Modstand og det Undergrundsarbejde, som er udført hjemme,
har gjort og gør Danmark megen Gavn, og jeg sender Tak og Hilsen til hver eneste
dansk Patriot, til de Kommunister som til alle andre, som i Dag i Getrning viser Danmarks sande Sindelag...... .

16.-6.

Christmas Møller: ,,Dannebrog var ikke med".
Det var Valdemarsdag i Gaar - og Dannebrog har vajet over det ganske Land
som i gamle Dage. . .....
Men Dagen inden, Mandag den 14. Juni var det Flagets Dag for de Allieredes
Nationer. Og Flag vajede ved Flag og mægtige Demonstrationer blev afholdt for den
Sag og den Sejr, som ogsaa er vort Haab og vor Redning. Alle de Allierede Nationers
Flag. N-0rges ved Siden af Storbritanniens, Rusland og Belgiens, Holland og Luxemburg
og United States. Hele den frie Verdens.
Men Dannebrog var ikke med. . .....
Og her er det, vi beder dem hjemme forstaa den dybe, dødsensalvorlige Alvor i
Ordene: Dannebrog var ikke med.
Husk, hvad vor engelske Ven sagde fornyligt til os: pas paa, at det ikke bliver for
sent. Forstaa, at store og smaa Lande har ydet de utroligste Ofre, og at de alle, selvom
det hele Verdensbillede er saa meget lysere nu end blot for et Aar siden, stadig maa
se frem til Ødelæggelse og Død af 100.000'er af Menneskeliv til Hunnernes Grusomhed
og Djævelskab. Og forstaa, at det simpelthen ikke kan være andet, end at her hersker
et ubarmhjertigt staalkoldt: Er du med, og vil Du yde dit Offer? ..... .
Derfor har jeg for mange, mange Maaneder siden talt og forklaret hjem, som jeg
har. Og uden at kunne gaa i Enkeltheder og forklare mig nærmere, kan jeg i Aften
kun sige, at jeg synes, at Billedet for os er blevet mørkere, Situationen strengere.
Det har altid været saaledes i Livet, at alt har sin Pris. Ingen faar noget gratis.
Hverken det enkelte Menneske eller det enkelte Land. Og som vi sagde det, da jeg
var hjemme: Lad os tage vare paa os selv, at Danmark ikke tager Skade paa sin Sjæl.
Og lad os tænke paa, om Danmark ikke betaler med relativ Fred og Ro under Krigen,
at vi længe efter Sejren ikke skal kunne faa den Stilling, vort Sind, vor Fortid og vor
Andel i Civilisationens Fremskridt berettiger os til. . . ... .
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T. M. Terkelsen om Befæstningsarbejderne.
1943.
25.000 danske Arbejdere og Snese af danske Ingeniører og Entreprenører tjener i 5.-7.
Dag store Penge paa at hjælpe Hitler med at sætte Danmark i Forsvarsberedskab imod
dem, der engang vil befri Landet. Scavenius rakte Bror Best en hjælpende Haand og
standsede Nødhjælpsarbejder, som opslugte for meget af den Arbejdskraft, Tyskerne
skulde bruge til deres Fæstningsværker. Hvis De ønsker et yderligere Bevis for, at
Tyskerne har travlt, saa se paa Værnemagtskontoen og Clearingkontoen, der begge
vokser med Rekordhast. I Maj var den daglige Tilvækst 5 Millioner Kroner om Dagen
- fortrinsvis Penge, der bliver brugt som Betaling for Tilvirkning af Industrivarer
og Krigsmateriel for Tyskland og til Opførelse af Befæstningsværker langs Kysten.
Jo, Hitler har mange Hjælpere i Danmark, Folk, der frivilligt melder sig, fordi Organisation Todt betaler godt. Det er Forskellen mellem Danmark og, skal vi sige Norge,
Holland og Belgien. Hvis Hitler vil have Hjælp fra de Lande, maa han i det mindste
udskrive Arbejderne. I Danmark er det gratis - administrativt og finansielt.
Christmas Møller om Sabotage.
Efter nogle Betragtninger om Forholdet mellem Udefronten og Hjemmefronten hed det:
Vi er ikke Dommere, og vi vil ikke dømme, og vi ved naturligvis godt, vi ude,
om alt det pragtfulde Undergrunds- og Sabotagearbejde, som udføres hjemme. Og vi
er uendelig taknemmelige over det. Danmark og Danmarks Fremtid kan simpelt hen
ikke undvære det.
Men er det nok? Og her er der jo ingen af os, som tænker paa den effektive
Støtte. Verden klarer sig endda. Men vi tænker mest af alt paa, at et Land kan ikke
faa Livets kosteligste Gave, Friheden, som en Foræring. Den maa man tilkæmpe sig.
Og hvis mine Lyttere ikke har tænkt nok over det, saa vil jeg gerne sige, at enhver
ansvarsbevidst Dansker bør lytte til, hvad den engelske Ven af Danmark siger.
Den 9. April placeredes Danmark i en Særstilling. Det har man endda kunnet
forstaa. Det vil ikke kunne forstaas, hvis Danmark ikke er med paa enhver Maade,
nu den afgørende Kamp forestaar.
Ingen Hjælp til Tyskerne, Sabotage i saa vid Udstrækning som muligt. Saa enhver
kan forstaa, at naar den store Dag kommer ogsaa til vort Land, saa er det danske Folk
parat, som alle de andre undertrykte Folk er det.
Parat til at gøre sin Del af Arbejdet for Verdens og sin egen Befrielse.

11.-7.

T. M. Terkelsen om en Udtalelse i Underhuset af Sir Archibald Southby angaaende den 12.-7.
tyske Krigsproduktion i Danmark, Fabrikssabotagen og Ingeniør T. K. Thomsens
Advarsel mod Sabotagen.
Sir Archibald Southby beskæftigede sig i kritiske Vendinger med Danmarks og
Sveriges Stilling til den tyske Krigsproduktion. ,,Hvorfor bombarderer vi ikke de danske
Fabriker, som leverer Anti-Luftskyts til Tyskerne," spurgte han. ,,Det er dog Topmaalet af Taabelighed at sende vore glimrende Luftstyrker ind over Tyskland og
faa vore Maskiner skudt ned af Luftmaalskanoner, som Tyskerne faar fra Fabriker i
Danmark. Disse Fabriker vilde frembyde langt lettere Maal for os end lignende Maal
i Tyskland". Det var Sir Archibald Southby, der rejste Spørgsmaalet om Burmeister &
Wain i Underhuset, Dagen før Moskitoerne aflagde København et Besøg.
Om hans Ord ogsaa denne Gang er et intuitivt Forvarsel om kommende Begivenheder, kan ingen have ringeste Forestilling om. Men sikkert er det, at engelske Iagttagere har Opmærksomheden henvendt paa det stigende Brug, som Tyskland gør af
den danske Produktionskapacitet.
Det samme gælder Sabotørerne, der gør, hvad de kan for at komme de engelske
Bombemaskiner i Forkøbet. I denne vanskelige Konkurrence maa det indrømmes, at
danske Sabotører i de seneste Maaneder har skabt sig et godt Forspring. Derfor forsøger man nu ogsaa at komme Sabotører til Livs med alle Midler. Nogle appellerer til
Fornuften, saaledes Arbejdsgiverforeningens Formand, Ingeniør T. K. Thomsen, der
vil sætte alle Hensyn til Side for at hindre, at Danmark, naar Freden kommer, skal staa
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med en Række ødelagte Fabriker, ude af Stand til at tage Konkurrencen op. Der
findes en sikker Vej til at undgaa Ødelæggelse ved Sabotage, og det er at undlade at
tage Arbejde for Tyskerne. For trods alle officielle Paastande i modsat Retning er
det er jo en Kendsgerning, at Sabotagen næsten udelukkende er rettet mod Fabriker, der
arbejder paa tyske Ordrer.
Det er Folk som Ingeniør T. K. Thomsen, der trækker Danmark nedad i den frie
Verden:;, Øjne. Kan man tage en Mand alvorligt, naar man ved, at hans private Firma
tjener Millioner af Kroner paa militære Arbejder for den tyske Værnemagt samtidig
med, at han som Formand for Arbejdsgiverne advarer imod Sabotage - fordi det kan
skade Danmarks Evne til at konkurrere efter Krigen.
Der er to Ting, man her i England lægger Mærke til i Øjeblikket, nemlig at dansk
Industri i stigende Grad inddrages i tyske Krigsinteresser - jævnfør Sir Archibald
Southbys Udtalelse i Parlamentet - og dernæst ogsaa det tyske Fæstningsbyggeri i
Jylland.
Industrien har Sabotørerne taget sig af, og der er intet, som tyder paa, at de vil
standse deres Virksomhed. Fæstningsbyggeriet er derimod et aabent Spørgsmaal. Man
ved fra Norge, at Arbejdere maa tvangsudskrives til Fæstningsarbejder, og at norske
Arbejdere kæmper som rasende for at slippe. Man ved fra Danmark, at der findes
Entreprenører og Arbejdere, som hjælper Tyskerne efter Evne, fordi det betales godt.
T. M. Terkelsen om Værnemagerne.
Det omtales, at Clearing-Kontoen og Wehrmacht-Kontoen
er steget med ialt 211 Millioner Kroner i Juli Maaned. Derefter hedder det:
Pengene er kun en Maalestok for den Mængde Arbejde, der fra dansk Side udføres
for tysk Regning. Netop derfor er det saa foruroligende, at Tyskernes Gæld til Danmark
stiger udover al Maade. Den frie Verden vil med nogen Ret opfatte det som et Bevis
for, at Danmark i stigende Grad samarbejder med sin Undertrykker, med det nazistiske
Tyskland. Den danske Regering har maattet stille 280 Millioner Kroner til Disposition
til Bygning af tyske Fæstningsværker i Jylland, og mange danske Fabrikanter er
gaaet med til at arbejde for Tyskland, enten direkte for Krigsindustrien eller indirekte
for sekundære Formaal, som ikke er mindre vigtige for Tysklands Krigsførelse.
Her er da Kernen i Problemet: Hvis Tyskerne ikke havde deres Hjælpere blandt
danske Industridrivende, danske Entreprenører og danske Arbejdere, vilde de ingen
Vegne komme i Danmark.
Det er paa Tide, at der bliver taget fat paa Tyskernes Haandlangere i Danmark,
og at det vil ske snart, er der ikke nogen Tvivl om. Deres Samarbejden med Tyskerne
har jo to Sider. Den ene er, at de ved deres Virksomhed er med til at ruinere Landet
og styrte det ud i Inflationsfaren. Det er en Sag, som maa ordnes indenfor Danmarks
egne Grænser. Den anden Side af Sagen er, at de ved deres Arbejde støtter Tyskland
og den tyske Krigsmaskine. Det er heri, den største Fare ligger, for det bliver et Anliggende, som ogsaa angaar de Allierede. Det bliver med andre Ord et Forhold, der faar
Indflydelse paa Vurderingen af Danmarks Stilling under og efter Krigen.
Den enkelte Fabrikant eller Entreprenør, som arbejder for Tyskerne, vil maaske
undskylde sig med, at han kun følger Scavenius-Regeringens Parole, som officielt er
Samarbejde med Tyskerne.
·
Den Undskyldning vil ikke blive taget for gode Vårer. Saaledes som Forholdene
er i Danmark i Dag, er det jo netop lettere for den enkelte at undgaa Samarbejde med
Tyskerne end i noget andet besat Land. Hvis en norsk eller en hollandsk Fabrikant
har Valget mellem at udføre et Stykke Arbejde eller gaa i Koncentrationslejr, ja, saa
har han i det mindste en Undskyldning for at arbejde for Tyskerne.
En saadan Undskyldning findes ikke i Danmark. Man truer ikke med Koncentrationslejr, man lokker med høje Priser og store Fortjenester - ikke helt uden Held.
De, der falder for Fristelsen til at tjene mange Penge hurtigt, vil en skønne Dag
opdage, at de har ført en kortsynet Politik. Deres Navne vil blive bevaret, om ikke
for Eftertiden, saa dog for Efterkrigstiden.
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Retningslinier for "Det danske Raad"s Virksomhed.
1943.
Det danske Raad anser det fortsat for at være af afgørende Betydning, at den 21.-7.
nøjeste Kontakt opretholdes mellem den danske Hjemmefront og den danske Udefront,
og vil altid se det som en af sine Hovedopgaver overfor den frie Verden at forsvare
og forklare Stillingen hjemme.
I Betragtning af Forholdenes Udvikling og den stedse vanskeligere Stilling, Danmark kommer i, paalægger Raadet den frie danske Bevægelses Ledelse med de Midler
og ad de Veje, Ledelsen maatte finde egnede,
1. med alle til Raadighed staaende Midler fortsat at styrke og opmuntre den danske
Hjemmefront i dens Kamp mod Nazismen og Tyskerne,
2. at forklare ledende Kredse i Danmark, hvor vanskelig og farlig Situationen er
for vort Fædreland, naar det officielle Danmark fører en Politik, som er mere eftergivende, end den frie Verden kan forstaa,
3. specielt at gøre klart, at Fæstningsværker bygget ved dansk Arbejde og Produktion af krigsvigtigt Materiel opfattes i den frie Verden som en positiv Krigshjælp til
Fjenden, og
1
4. at henvende sig til britiske Myndigheder med Anmodning om, at der gives det
danske Raad enhver Adgang til under fuldt Ansvar at forklare hjem, hvilken alvorlig
Baggrund disse Synspunkter har, og hvorfor de maa være Udtryk for den frie danske
Bevægelses Politik.
Det paalægges endvidere Raadets Ledelse at sætte sig i Forbindelse med alle andre
frie danske Organisationer og søge deres Tilslutning til, at Raadet kan handle paa
alle frie Danskes Vegne, naar det søger dette Standpunkt gennemført.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").
E. Blytgen-Petersen om visse Værnemageres Omgaaelse af Regeringens Prisansættelser. 23.-7.
Der er en Kategori af Befolkningen, som næsten udelukkende har ladet sig diktere
af Hensynet til Pengepungen, som har benyttet sig af Tyskerne i Landet og af Regeringens Eftergivenhedspolitik til at tilrane sig urimelige Fordele uden at tage mindste
moralske Hensyn til, hvad der var Danmarks sande Interesse, og uden at bekymre sig
om, at det, naar alt kom til alt, jo er deres Landsmænd, der skal betale Gildet.
Et særligt grelt Eksempel paa, hvordan disse Mennesker kun tænker paa at mele
deres egen Kage, foreligger med Oplysningerne om, at danske Entreprenører, der
arbejder for Tyskerne, er kommet uden om den danske Regerings Prisansættelser, ved
at Tyskerne bare betaler Regninger, der lyder paa mere end, hvad den paagældende
Entreprenør har leveret af Materiale og Arbejdskraft. Dette er vel et særligt grelt
Eksempel paa, hvordan der kan tjenes Penge paa Værnemagten, men det er jo i og
for sig typisk for, hvad en Del skamløse Landsmænd foretager sig i Ly og Læ af
Tyskerne i Landet. Paa den anden Side staar saa alle, der paa Hjemmefronten yder en
aktiv Indsats, alle de, der ikke har villet tjene Judaspenge ved Leverancer til Tyskerne,
alle der er medvirkende til Nazismens Nederlag. Det er klart, at mellem de to Grupper
er der et Skel ... Det er et nationalt Sundhedstegn, at man hjemme organiserer sig
mod og boykotter de nationalt uværdige. Vanskeligt er det vel nu at boykotte og koldskuldre de "store", og det maa være en af Opgaverne efter Krigen, at man ikke bare
fanger de smaa og lader de store løbe. De har været Landet nogle dyre Herrer ....
Christmas Møller om Tidens Krav, Sabotage samt om Værnemageri.
25.-7.
Det er altid, til alle Tider, hele Døgnet igennem Hjemmefronten, som er i vore
Tanker. Thi som jeg saa mange Gange har sagt det hjem, er det Hjemmefronten, det
kommer an paa. . .....
Da det mægtige Tyskland den 9. April overfaldt det næsten vaabenløse Danmark,
efter at Verden havde oplevet, at den store Militærmagt Polen styrtede sammen paa
14' Dage, var Tiden den, at der ikke stilledes Krav til Danmark. . . . . . . Man forstod
vor desperate Position, og vi betaler jo ogsaa nu for Begivenhederne derved, at vi ikke
er en Allieret. I Storbritanniens mørke Dage i Aaret 1940-41, hvor Imperiet i bogstave-
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ligste Forstand kæmpede for Livet, var man glad og taknemmelig for blot det mindste
Tegn paa Tro og Tillid til den britiske Løve. At vi saa enstemmigt sagde Nej til Møntog Toldunionen var godt. (I Parentes: Hvad mon Hr. Scavenius og Hr. Gunnar Larsen
tænkte i Dag, om de havde faaet deres Anslag gennemført) ....... Tiden da krævede
ikke meget. Og det tjener de Danske, som da stiftede vor Bevægelse, til megen stor
Ære, at de gjorde det. Og dem skylder vi alle Tak.
Og vi skal helt frem til Sommeren 1942, da Tyskerne stod udenfor Cairos Mure,
for at være ved Tidspunktet, da det gik fremad og opad, og kun fremad. . .....
. . . . . . der er Forventning om, at vi handler saadan og saadan, og at vi i andre
Tilfælde ikke handler, d. v. s. ikke arbejder for Tyskerne. . .....
Vi maa først og fremmest aldrig glemme, at enhver Hjælp til Tyskerne forlænger
Krigen, og at alle de Allierede m,aa tænke, at det er Valget mellem om deres Børn,
deres Sønner og Døtre, skal have flere Lidelser, flere Lemlæstede, flere Dræbte, og om
der skal lides ogsaa af andre. Og det er derfor Kaldet lyder saa stærkt til os Danske.
Ingen Hjælp til Tyskerne, ingen Varer, intet Arbejde. Drag Omsorg for, at den positive
Hjælp bliver saa ringe som muligt.
Det er derfor Kaldet lyder til os om Sabotagen, og man skulde vide hjemme, hvor
god en Virkning Sabotagen har, mest naar den er rettet mod de rigtige Maal. Man
kan godt beundre det dumdristige. Men det er Foreningen af Dristighed og Fornuft,
man har Brug for.
Vi kan herudefra kun bede dem hjemme være opmærksomme paa Stillingen. Forstaa, at det ikke er nok at klare sig igennem med Livet i Behold.
Forventningerne er, at der i hvert Fald udføres mindst muligt Arbejde for Fjenden,
at vi alle forstaa.r, at Danmarks tilsyneladende blidere Situation er færdig, fordi den
bevirker, at Danmark kommer helt ud af det almindelige europæiske Billede. Og glem
aldrig, glem det hverken i Danmark eller i Sverige, at fik Tyskland nogensinde virkelig
Magt, saa vilde det tortere os, som det har martret alle de andre.
Og lad os saa se frem mod den store Dag og forberede os selv paa Dagen. Og den
store Dag - den kommer før eller senere, men komme skal den - det er Dagen, da
Kaldet lyder til os, om at være med til at tage vor egen Skæbne i vor egen Haand.

30.-7.

Christmas Møller om Danske ude, Hjemmefronten i Almindelighed, Værnemagere og
Sabotage. Officiel Tale som Formand for "Det danske Raad" i London.
Jeg vil gerne i Aften sige et Par Ord hjem, saaledes som jeg mange Gange
tidligere har gjort, om de Tanker, Meninger og Anskuelser, som rører sig hos os
Danske i den frie danske Bevægelse, og jeg kan saa meget bedre gøre det i Aften, som
jeg vel har Lov til at sige, at jeg her taler som Det Danske Raads Formand og paa
Raadets Vegne og efter, at vi paa mange forskellige Maader har drøftet Forholdene
hjemme og ude for Danmark.
Jeg skal ikke tale om vort eget Arbejde - det har en saa beskeden Plads, og det
er ej heller det, som er det vigtigste. Vi ude har altid været enige om, at det var
Hjemmefronten, det kom an paa. Vort Arbejde nytter lidet, om det ikke udføres i
Overensstemmelse med, hvad der sker hjemme, og nytter aldeles intet, om Hjemmefronten ikke har den tilstrækkelige Styrke og Fasthed.
Det Danske Raad anser det derfor for at være af aldeles afgørende Betydning,
at der er den nøjeste Kontakt mellem de to Fronter, og vi kan da ogsaa have Lov til
at sige, at vi selv under de vanskeligste Forhold har søgt at forklare og forsvare
Politiken hjemme.
Det er blevet det danske Folks onde Skæbne at være Tilskueren, hvor Kampen
staar ogsaa om dets frie Fremtid. Og Spørgsmaalet er i Dag dette: kan vi blive ved
med at være Tilskuer - blot se til, at snart sagt alle andre kæmper den blodige Kamp,
lider umenneskeligt, tager enhver tænkelig Byrde paa sig - ogsaa for vor Skyld.
Vi i Det Danske Raad, som mener at kende Forhold og Vilkaar ude, har Lov til
alvorligt og indtrængende at sige hjem, at vi tror ikke, det er nok at være Tilskuer,
selv om ingen er i Tvivl om, hvor hans Sind og Hjerte er.
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Vi ved, at Vilkaarene i Danmark er blevet mildere i en vis Forstand, saaledes som
Scavenius og Best har fundet hinanden. Men tænk over, at der maaske er megen
Sandhed i, at de blideste Kaar nu i det lange Løb er de ondeste, og at de mindre Lande,
vi gerne vil staa sammen med, og som vi stod sammen med, da Oslo-Magterne var et
politisk Begreb, maa skønne, at Norges, Hollands og Be-Jgiens Kamp ogsaa er en
Kamp for os. Jo mindre Støtte, hvor ringe den end er, til deres Kamp, jo mere Hjælp
til Fjenden, des længere og større Lidelser for dem.
Det er dette, vi gerne vil forklare hjem, at saaledes og ikke anderledes er det. Der
har været en enestaaende Forstaaelse for Danmark og Danmarks Vanskeligheder. Men
det vil ikke forstaas, om vi vedbliver at hjælpe Fjenden. Frivilligt Fæstningsbyggeri,
Arbejde af enhver Art til Tyskerne er af det Onde. Det er ikke saaledes og skal ej
heller være det, at Danske faar Besked om, hvorledes vi skal forholde os. Men ingen
kan være i Tvivl om, hvad man venter af os. Tiden nu kræver Modstand, passiv Modstand, Sabotering paa enhver Maade af alt, som kan hjælpe de tyske Hunner i deres
sidste desperate, men maaske frygtelige og langvarige Kamp.
Vi forstaar fuldt ud vort Ansvar - og vi ved godt, at til syvende og sidst er
det dem hjemme, som maa træffe Afgørelsen og handle. Vi kan kun sige, hvorledes vi
tror, man ser paa Tingene hei:ude i den frie Verden, og tilføje, hvad vi som Danske
mener at kunne sige til Landsmænd.
De maa derfor ogsaa forstaa, at vi med rolig Agtpaagivenhed følger alt, hvad
der udføres hjemme af Sabotage. Vi tror, at dette, naar det udføres med Forstand og
mod de rigtige Maal, er af overordentlig Nytte.
Ingen har Brug for, at der løbes Risiko, blot for at vise Sindelag, men de Allierede
har Brug for, at der opnaas Resultater, ogsaa i Danmark.
Ingen forlanger eller ønsker, at der skal handles overilet og uden Omtanke men der er Brug for alt, hvad der kan svække den tyske Krigsmaskine.
Ogsaa af den Grund, at vi jo alle maa haabe paa, at Dagen og Timen ogsaa skal
komme til vort Land. Og da vil der - naar Kaldet lyder - være Brug for alle gode
Kræfters Samarbejde for, at vi som andre Nationer kan tage vor Skæbne i vor egen
Haand og ikke overlade den til andres Bestemmelse.
Ja, saadan tror jeg, der tænkes blandt Danske ude. Saaledes mener jeg at have
Lov til at tale ikke alene for mig selv, men ogsaa for den Bevægelse, jeg arbejder i.
Vi ved jo alle særdeles vel, at i en Krig er det Magten og Styrken, der tæller. Og
den lille har kun lidet at skulle have sagt. Men den lille kan for sin egen Skyld, for sin
egen Fremtids Skyld, for sin Sjælefreds Skyld gøre sin Indsats for den fælles Sag.
Og vi siger hjem: Klokken er ved at falde i Slag. Er Danmark og det danske
Folk rede?

1943.

E. Blytgen-Petersen om Scavenius' Samarbejde med Tyskerne.
20.-8.
Scavenius skal have tilbudt at gaa. Han har tilbudt sin Regering og Partierne
at gaa, og han har tilbudt Dr. Best og Tyskerne at gaa . . . Scavenius er pludselig
blevet Demokrat. Sent er maaske bedre end aldrig - da Fanden blev gammel, gik
ogsaa han i Kloster. Scavenius og Folket, det maa forekomme os en mærkelig Konstellation. Har Scavenius i det hele taget en Politik, saa har den i hvert Fald aldrig
været demokratisk eller folkelig. Hans Politik har været 100 % Samarbejde med
Tyskerne. Han formelig overbød Tyskerne. Og var hans Forudsætning for denne
Politik en tysk Sejr, saa viser Udviklingen i Dag alle, at det var en gal Politik, og det
er jo ikke Scavenius' Skyld, at han ikke fik den ført ud i Livet 100 %, som han var
parat til. Hvis vi skal takke Scavenius for noget i den Tid, han siden Sommeren 1940
har været Minister, saa er det for, at han denne Sommer, 1943, erklærer, at han ikke er
et Udtryk for Stemningen i Folket. Det er den største Tjeneste, han har gjort sit Land
og Folk. Han har selv skilt sig ud. Han ophører dermed at være et dansk politisk Fænomen. Bliver han, bliver han fortsat som et tysk Redskab ... Som Protest mod Tyskerne
og Tyskernes Brug af Scavenius har vi Sabotagen, den aktive som den passive, der har
til Maal at vise Verden, hvor det danske Folk staar. Og det, som man i Dag mærker: en
Folkets Opmarch til afgørende Begivenheder. Og det er det egentlige. Om Scavenius
81
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skulde sidde nogle Dage eller Uger mere eller mindre, betyder ikke saa meget set
paa Baggrund af disse indre Omstændigheder ... Vi ser den folkelige Opmarch, der
besegler Danmarks Skæbnefællesskab med alle de andre besatte Lande, og som sikrer
Danmarks frie Fremtid. Linierne trækkes op, og vi vil følge klare Linier den Dag, den
nazistiske Mørkelægning ophører.

22.-8.

Christmas Møller om Eftergivenhedspolitiken.
Regeringserklæringen1 ) af i Gaar siger jo i og for sig ikke saa forfærdeligt meget.
Det er de samme Ord sagt paa en anden Maade og anvendende en ny Form. Og ingen
ved, hvilke Tilsagn Regeringen har opnaaet hos Tyskerne· eller rettere ment at opnaa,
naar Regeringen stiller i Udsigt, at dansk Styre i Landet kan bevares. Og det kan
ikke være vor Opgave i Dag at sige mere herom, før man har faaet nøjere Kendskab til,
hvad der virkelig er foregaaet under de Forhandlinger, som har fundet Sted siden
Erklæringen udsendtes. Det hedder som bekendt, at den ene Part skal have Tvivlens
Fordel, og saaledes skal det ogsaa være her. Og vi kan ikke læse Regeringens Erklæring anderledes end, at den giver det danske Folk et Tilsagn om, at kun hvis dansk
Styre opretholdes i samme Udstrækning som før Krisen, kan Regeringen med Rette
rette en saadan Henvendelse til Folket.
Og vi ender, hvor vi altid begynder, naar det drejer sig om Regeringens Standpunkttagen, at den ene Fejl fører den anden med sig. Den ene Eftergivenhed fører den
anden med sig. Det gaar een næsten i Blodet som noget eftertragtelsesværdigt: at klare
sig igennem. Hvad der kun skulde være Middel i en Situation, bliver Maalet for ens
hele Tilværelse. Men Folket - den almindelige Mand - Arbejderen og Bonden,
Borgeren - tænker meget mere usammensat og har i saadanne Situationer oftest Ret.
Det er jo derfor, vi er saa varme Tilhængere af den lige og almindelige Valgret.

19.-9.

Christmas Møller om den 29. August .
. . . . . . de sidste Ugers Krigsbegivenheder viser tillige med al ønskelig Tydelighed, at selv den ringeste Hjælp til de Allierede kan være af Betydning, at alt, som
kan svække Tyskerne, skal gøres. Dette vil ingen i Danmark glemme, og enhver dansk
Kvinde og Mand vil føle, at med Søndag den 29. August gik Danmark aktivt ind i
Krigen paa den Allierede Side, hvorfra intet tilbage gives. Og vidste man det ikke
før, saa ved man det nu, at der er meget Arbejde tilbage, inden Sejren er vundet, og
at alle - hver paa sin Plads - maa hjælpe med til hurtigst muligt at opnaa Sejren.
De sidste tre Uger har gjort det hele Billede klarere og skarpere i dets Linier ..... .
Thi det maa ingen hjemme være i Tvivl om, at Danmarks Stilling er blevet en helt
anden ude efter den 29. August. Det er ikke for meget sagt, at der gik som et Befrielsens Suk gennem os alle, da det skete i Danmark. Der er heller ingen Tvivl om,
at Venner af Danmark i den frie Verden følte det paa samme Maade. At Danmark Prøjserbrutalitetens første Offer - ikke var aktivt med i Kampen paa Rettens og
Sandhedens Side føltes som noget helt forkert, noget meningsløst, noget helt uforklarligt ..... .

14.-10. Skrivelse fra Danmarks Frihedsraad til B.B.C.s danske Afdeling indeholdende Retningslinierne for Propagandaen i den frie Presse og Radio.
I Fortsættelse af vor Skrivelse af 1. Oktober tillader vi os herved at meddele, at
vi i den frie Presse herhjemme forbereder en Propaganda, der henvender sig direkte
til forskellige Befolkningsgrupper. Det vilde støtte vort Arbejde, hvis der i Londonradioen blev udsendt lignende Specialforedrag, der jo gerne maa være korte.
Til Orientering anfører vi nedenfor den Disposition, der bliver Grundlaget for
vol't Materiale. Naar dette er fuldt udarbejdet, vil det blive fremsendt samtidig med,
at det tilstilles den frie Presse herhjemme.
Embedsmænd: Advare mod Tanken om Administrationsraad, der næppe endnu er
overstaaet. Paavisning af de Farer, dette indebærer, specielt ved at legalisere de For1) Se Afsnit B, S. 216 f.

FRIE RADIOUDSENDELSER PAA DANSK

1273

holdsregler, der nu gennemtvinges i Strid med Haagerkonventionen. Advare mod under 1913.
den nugældende Ordning at hjælpe Besættelsesmagten ved at paatage sig Administrationen af Forordninger, der gavner Tyskerne. Modsætte sig enhver tysk Indblanding i
dansk Civiladministration. Tilraade Administrationens Folk af lavere Grad at forsinke
og desorganisere Forvaltningen af saadanne Forordninger m.v., hvis højere Embedsmænd ikke viser tilstrækkelig Modstandsvilje eller Evne.
Evt. Specialhenvendelse til Dommere.
Politiet: Paapege det Samarbejde, som endnu i adskillige Tilfælde finder Sted
mellem dansk og tysk Politi, saaledes at det danske Politi anholder Landsmænd fo r
Overtrædelse af tyske Forordninger, eller i Henhold til den under tysk Pres indførte
Undtagelseslovgivning. I flere Tilfælde har dette ført til Udlevering til Tyskerne, frivilligt eller under Protest. Ogsaa kritisere, at dansk Politi efter Anholdelsen af Nazister
har ladet sig intimidere til at udlevere dem til Gestapo, der derefter har frigivet dem.
Advare mod fortsat - under de ændrede Forhold - at lade dansk Politi paatage sig
Sabotagevagt ved Jernbaner og Fabrikker og haandhæve Forbud som f. Eks. mod
Opmagasinering af lette Baade ved Sjællands Nordkyst. Opfordre underordnede Politifolk til at sabotere enhver Tjeneste af Interesse for Tyskerne, hvis de Overordnede
skulde indvillige i at paatage sig disse Opgaver.
Landmænd: Her er uden Tvivl en udstrakt og speciel tilrettelagt Propaganda meget
paakrævet. Det er ikke nok alene at slaa an paa de nationale Strenge i al Almindelighed, man maa ogsaa paavirke Landbrugerne med realpolitiske Betragtninger. Saaledes
paapege, at den nuværende Højkonjunktur ikke skyldes, at Tyskland er et bedre Marked end England, men derimod at den danske Befolkning gennem Kreditterne til Tyskland i Virkeligheden yder Landbruget et stort Tilskud. Opridse Fremtidsperspektiver,
hvori det fremhæves, at vore Eksportmuligheder til et besejret Tyskland er smaa, og
at vore Eksportmuligheder til England m. v. i høj Grad afhænger af den Stilling til
Nazismen, Landet som Helhed indtager nu. Derfor opfordre til paa alle Maader at
lægge Hindringer i Vejen for Landbrugseksporten sydpaa og undgaa direkte Salg til
Tyskerne her i Landet eller til Opkøbere, der er Dækmænd for Tyskerne. Endelig maa
man ved Propagandaen tage i Betragtning, at talrige Landmænd ikke har samme Adgang som Byboere til gennem den frie Presse, egen Erfaring og Samtaler at erfare
de smaa og store Overgreb, som Tyskerne og de danske Nazister dagligt foretager.
Industri og Handel: Her er samme Grundsynspunkt som overfor Landbruget. Yderligere forklare Sabotagen og fremhæve, at den næsten altid rammer tyske Interesser,
selv om Danske samtidig kan komme til at lide Skade. Paapege, at forskellige Erklæringer fra sabotageramte Fabrikker om, at de ikke handler med Tyskland ofte dækker
over, at de har ftemstillet Halvfabrikata, som er bestemt til Tyskland, eller sælger
gennem danske Handelsfirmaer. Opfordre til Protest mod tyske Krav om Indførelse
af Sabotagevagter, hvor der overhovedet ikke staar tyske Interesser paa Spil. Opfordre
til at undslaa sig for direkte og indirekte Krigsleverancer under Paaberaabelse af "praktiske Vanskeligheder". Detailhandlere maa opfordres til at undgaa Salg til herværende
Tyskere ved i al Stilhed at gemme Varerne, udlevere daarlige Kvaliteter o. s. v.
Arbejdere: Fremhæve Betydningen af den daglige Sabotage ved langsomt og unøjagtigt Arbejde, Spild af Materialer etc. Gaa ind paa Spørgsmaalet: Arbejdsløshed som
Følge af Sabotage og forklare, hvad Arbejderne i andre krigsramte Lande maa ofre
for at overvinde Nazismen. Advare mod paa egen Haand at forsøge "Storsabotage" med
Sprængninger o. 1.
I øvrigt bør man ved enhver Lejlighed overfor alle paapege, at 29. August kun er
en Begyndelse. Modstanden maa fortsættes. Henvise til, at Konge og Rigsdag gennem
deres Holdning efter den tyske Magtovertagelse har taget klart Afstand fra ethvert
fortsat politisk Samarbejde med Tyskerne, men at dette ikke er tilstrækkeligt: Ogsaa
den aktive Modstand maa fortsættes. Paalægge enhver at deltage heri, hvor han kan.
Saaledes ogsaa i det smaa ved f. Eks. at nægte at forstaa tysk paa Gader og i Forretninger, vildlede ved Forespørgsel om Vej og Adresser, nægte at kende efterspurgte
Personer, og - hvis man skulde blive sat fast af Tyskerne - undgaa at bringe andre
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i Fare ved konkrete Oplysninger. Overfor den tyskdirigerede Radio bør man direkte
tage til Orde. Saaledes har vi savnet Svar paa Krenchels Foredrag, - de maatte have
kunnet foreligge samme Aften - og ogsaa "Kommentarerne" bør besvares. M. H. t.
Pressen, maa det stadig fremhæves, at den er under skarp tysk Censur, og at dens
Ritzauartikler bør konkret imødegaas.
Endelig tillader vi os at advare imod at rose "legale" Personer og Foretagender,
der yder Modstand. Saaledes har det forskaffet nogle officielle Blade Vanskeligheder,
at Londonradioen har paapeget de Antydninger og snedige Omskrivninger, hvormed
de har søgt at sige deres sande Mening, og det var ligeledes betænkeligt, naar Lægernes
Indsats ved Jødernes Flugt blev fremdraget.
Raadets Dannelse er, saavidt vi har kunnet konstatere, endnu ikke meddelt i Londonradioen, hvorimod den har været omtalt i svensk Udsendelse. Saavidt vi har faaet
oplyst, skyldes dette, at vor Forsendelse var makuleret. Vi haaber snart at opnaa den
Støtte for vort Arbejde, og vor Indflydelse, en Omtale og Kommentar i Londonradioen
vil betyde. Saavidt vor Proklamation hidtil er naaet i Danmark, har Oprettelsen af
Danmarks Frihedsraad vakt Tilfredshed og Tilslutning.
Med venlig Hilsen
(sign.) Danmarks Frihedsraad.
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").

17.-10. Christmas Møller om Frihedsraadets Dannelse.
. . . . . . Og i de allersidste Dage har vi faaet Meddelelse om Oprettelsen af Det Danske Frihedsraad - repræsenterende alle danske Retninger og Udtryk for den fælles
Modstand hos alle politiske Retninger, hvadenten de kaldte sig i gamle Dage Kommunister eller Konservative, Venstre, Socialdemokrater eller Radikale, i rigtig Erkendelse af,
at der kun er eet Maal nu, som gælder - Danmarks og Verdens Frigørelse, og ingen
af os ved, hvilket politisk Parti eller hvilken Retning, vi vil tilhøre i Morgen, eller
hvilke Programmer, de gamle Partier vil faa.
Det Danske Frihedsraad er traadt frem for Offentligheden paa den Maade, det
nu kan det i disse Tider - og det har sendt en Hilsen til den frie danske Bevægelse i
Storbritannien og dermed, saaledes vil vi opfatte det, til alle Landsmænd ude.
Og de skal vide i Frihedsraadet, i Undergrundsarbejdet hjemme, at alle Danske ude
er dem taknemmelige for den Gerning, de øver. Vi ønsker dem Held og Lykke og
Resultater i deres fortsatte Gerning. Uden den Gerning var Dantnrurks Firemtid mørk.
Med den - er den lys.
Ja, hvad skulde Danmark og det danske Folk gøre, hvis der ikke fandtes Kvinder
og Mænd som de, der hjemme drager det tungeste Læs for Danmarks Fremtid.
25.-10. T. M. Terkelsen om Sabotage som Alternativ til Bombardement.
Naar man fra tysk Side - eller fra tysk betalt Side - skal argumentere mod
Sabotagen i Danmark, henviser man altid til, at Sabotagen anretter Skade paa dansk
Ejendom, og at den svækker Danmarks Evne til at konkurrere efter Krigen o.s.v...... .
Fra dansk Side ser man derimod Sabotagen som et legitimt Vaaben i Kampen mod
Nazismen - et af de faa Vaaben, som selv et afvæbnet Land kan bruge. Det gælder
om Sabotagen - som med et hvilket som helst Vaaben - at det kan bruges mere
eller mindre effektivt. Man har herude i den frie Verden lagt Mærke til, at Sabotagevaabenet i Danmark anvendes med stigende Virkningsfuldhed, og ofte paa en Maade, der
giver Danmark en positiv Placering i den europæiske Strategi . . . . . . I Danmark har
Sabotørerne i den senere Tid givet de engelske og amerikanske Flyvere en Haandsrækning ved at lægge deres Bomber under Fabrikker, der fremstiller Dele til tyske
Flyvemaskiner. Det er muligt, at det kan være svært for en Fabrik, der nu ligger i
Ruiner, at konkurrere efter Krigen - men alligevel er det Ofret være!. Hvis man
endelig skulde imødegaa det tyske Argument, maatte man vel stille Problemet op
saaledes: Betaler det sig bedst for Danmark, at Sabotørerne lægger Dynamit under
de Drejebænke, der arbejder for Tyskerne - eller skal man overlade det til Royal
Air Force, Svaret kan der ikke være Tvivl om.
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Christmas Møller om Frihedsraadets Programerklæring.1 )
1943.
Vi har nu modtaget den officielle Meddelelse om Oprettelsen af Danmarks Fri- 31.-lO.
hedsraad, og vi har ogsaa modtaget Ordlyden af dets første Opraab, dets Program kan
vi vel kalde det. Og det er naturligt for mig i Aften at fortælle mine Lyttere lidt
derom og ogsaa sige Dem, med hvor stor Glæde og Tilfredshed vi har modaget disse
Meddelelser, og hvorledes Danske ude ser paa det Arbejde, Frihedsraadet vil udføre:
Vi har jo Gang paa Gang fremhævet, hvor nødvendigt og nyttigt det aktive Arbejde var. Vi har Gang paa Gang fortalt hjem, hvorledes aktiv Modstand og Sabotage
var det, som talte.
Og vi er jo enige om, at Danmark den 29. August naaede det Resultat, vi hele
Tiden havde ønsket.
Nu er Forholdene og Vilkaarene totalt ændrede, og Tyskerne har faaet Belæring
om, at de atter har lidt Nederlag i Danmark, og at de atter har gjort sig skyldige
i en af deres sædvanlige Fejltagelser.
Raadet siger, at det med alle Midler og paa alle Omraader vil organisere· Modstanden mod Tyskerne. Det er, hvad den frie Verden venter af det danske Folk.
Tyskerne overfaldt Danmark. Tyskland har den 29. August erklæret, at Danmark
var fjendtligt Territorium. Danmark har ingen Evne, som vor Grundlov er, til at
erklære Krig de jure, paa lovformelig Vis. Men faktisk er Danmark i Krig, ligesaavel
som de Allierede er det. Og vi kan med Stolthed fremhæve, at i mange Maaneder
har Sabotage og Modstand været ligesaa effektiv som i adskillige andre Lande.
Og endelig siger Raadet, at det arbejder for de demokratiske Idealer, som er
den frie Verdens, og som den kæmper saa haardt for. Den indre Fjende maa bekæmpes
saavel som den ydre. Og vi vil her som overalt i vor Kamp gøre det saaledes, at vi
viser, at vi kæmper for Ret og bekæmper Uret - og vi vil gøre vort yderste for, at
Straffen alene rammer de virkeligt skyldige.
Det er da med den største Tilfredshed, at vi kan konstatere den nøjeste Overensstemmelse i Maal og Anskuelser.
T. M. Terkelsen om Moskva-Erklæringen vedrørende Behandlingen af Krigsforbrydere.
I en af de Erklæringer, der blev udsendt efter Moskva-Konferencen, nævntes
Danmark udtrykkeligt paa Linie med de andre tysk-besatte Lande. Det var i Erklæringen om Behandlingen af Krigsforbrydere. Konferencen har besluttet, at Tyskere,
der har gjort sig skyldige i Krigsforbrydelser i de besatte Lande, vil blive sendt til
det paagældende Land, hvor deres Sag skal paadømmes. Herunder nævnes ogsaa Danmark, og Erklæringen forsikrer - i et Sprog, der er mere dramatisk end officielle
Dokumenter normalt er - at de tre allierede Magter vil forfølge de skyldige til Klodens yderste Grænser, for at Retfærdigheden kan ske Fyldest . . . . . . Der findes ikke
i Udlandet nogen dansk Regering, der kan paatage sig Udarbejdelsen af Lister over
Krigsforbrydere - men til Gengæld findes der indenfor Landets Grænser Patrioter,
der gerne paatager sig ogsaa dette Arbejde. Det danske Frihedsraad giver som et af
sine Programpunkter "Bekæmpelsen af ydre Fjender, Nazister, Overløbere og Kapiilllanter". Indenfor disse Kategorier vil man finde Folk, hvis Virksomhed efter Krigen
skal nærmere undersøges.

8.-11.

29.-11.
T. M. Terkelsen om Frihedsraadets Plan for Udrensningen m. v. 2 )
Ogsaa indenfor Danmarks Grænser gøres der nu et Arbejde for at bane Vej for
det nye, der skal gro frem, naar der er gjort Ende paa den tyske Besættelse. Det
vilde, under mere normale Forhold, have været en Opgave, der skulde løses af den
folkevalgte Rigsdag, men Rigsdagen og Regeringen er spredt for alle Vinde ved et
tysk Magtbud. Derfor har Danmarks Frihedsraad - denne hemmelige Organisation
1 i Se Afsnit C. S. 226.
2) Erklæring af Nov. 1948. Se Afsnit C, S. 226 ff.
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af Repræsentanter for de aktive Grupper - paataget sig at gøre det forberedende
Arbejde. Resultatet foreligger nu - ikke i Form af en Betænkning trykt i Rigsdagstrykkeriet, men som et Særnummer af et af de underjordiske Blade. Saaledes er
Demokratiets Kaar i Dagens Danmark.
Det vilde være menneskeligt forstaaeligt, om de Mænd, der maa gøre deres
Arbejde under Jorden med Livet som Indsats, gav Udtryk for Bitterhed eller Hævnlyst i deres Planer for Opgøret efter Krigen. Dette er ikke Tilfældet med Frihedsraadet. Fasthed og Retfærdighed og Tro paa de demokratiske Institutioners Evne
til at løse Vanskelighederne er de Grundpiller, som Planen hviler paa. Det vilde have
været lettere at dømme dem alle over een Kam: Nazister, Medløbere, Forrædere og
Samarbejdsmænd, men Frihedsraadet har valgt en Fremgangsmaade, der er langt
nøjere i Overensstemmelse med dansk Retsopfattelse.
Frihedsraadets Tro paa, at Vanskelighederne kan løses paa Basis af de eksisterende
demokratiske Principper; er det bedste Bevis for, at dansk Demokrati ikke har tabt
Troen paa sig selv trods næsten fire Aars tysk Besættelse. Derfor kommer ogsaa
Frihedsraadets Plan til at staa - for Danske i Udlandet - som et smukt Vidnesbyrd
om den Aand, der behersker det undertrykte Danmark.
Danmarks Frihedsraad kræver ingen Særstilling for sig selv. Derfor begynder
dets Plan ogsaa med Ordene: ,,Den nye Regering, der paa forfatningsmæssigt Grundlag udnævnes umiddelbart efter Besættelsens Ophør, har følgende Opgaver .... .. "
Der opregnes nu en Liste over de Problemer, der maa løses umiddelbart efter Besættelsen, herunder Forbud mod de hvervede Korps, Afvæbning og Fængsling af deres
Medlemmer, Ophævelse af Undtagelseslove, Frigivelse af politiske og andre Fanger,
der er dømt efter Undtagelseslovgivningen, og Ophævelse af Afskedigelser indenfor
det offentlige, der er foretaget efter tysk Ordre. Endelig forudser Frihedsraadet, at der
skal afholdes Valg til Rigsdagen senest et halvt Aar efter, at Besættelsen er ophørt.
Det bliver efter Frihedsraadets Mening den saaledes valgte Rigsdag og Regering,
der skal løse en Række af de vigtigste Samfundsproblemer, der er opstaaet som en
Følge af Besættelsen. Der kan saaledes blive Tale om parlamentariske Kommissioner
til Undersøgelse af Begivenhederne omkring den 9. April, og af hvorvidt indenfor Besættelsestidens Regeringer eller Rigsdagsforsamlinger danske Interesser er blevet
svigtet i strafværdig Grad til Fordel for Tyskland. Skulde dette være Tilfældet, maa
det blive Rigsrettens Sag at træffe den endelige Afgørelse. Krigsgevinster skal konfiskeres efter særlig Lovgivning, ligesom der ventes indført Lovgivning imod nazistisk
og antidemokratisk Virksomhed.
Frihedsraadets Dokument er et værdigt demokratisk Svar paa Folkets naturlige
Krav om Planer for Fremtiden.

1944.
16.-1.

Christmas Møller om Udenrigsminister Edens Tale den 12. Januar i "Anglo-Danish
Society" i London.
Mr. Edens Tale var en Hyldest og en Anerkendelse af, hvad Danske ude først og mest vore Søfarende - havde udført for den fælles Sag, og den var, hvad
ganske særligt maa understreges, en Hyldest til Hjemmefronten. Fra højeste allieret
autoritativt Hold fik vi Danske at vide, at ogsaa ud fra et allieret Synspunkt var den
29. August rigtig (vi vidste jo nok, den var det fra et dansk), og at man var vel
tilfreds med, at vi var gaaet fra den passive til den aktive Modstand. Mange af Deres
Landsmænd, sagde Eden ordret, har udmærket sig ved Handling mod Tyskerne paa
dansk Jord. Dygtig og velorganiseret Sabotage er foregaaet i hastig Rækkefølge. Hr.
Eden hyldede denne aktive Modstands Ledere hjemme i Danmark; han var overbevist
om, at alle sande Danske vilde forene sig med hans Fædreland og slaa det afgørende
Slag mod den fælles Fjende. Vi ved alle, at Danmarks Stilling har været vanskelig,
og endnu foreligger der Forhold, som giver os en noget anden Stilling end den, de
Forenede Nationer har. Men der var ingen Tvivl om, at vi regnedes for i Virkeligheden
at høre hjemme der. En god Dag for Danmark og en forpligtende Begivenhed ,for os
alle . ... . .
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T. M. Terkelsen om Schalburgkorpset.
Hvis man skulde bedømme Schalburgkorpset efter dets egne Meriter alene, var 31.-1.
der ingen Grund til at spilde mange Ord paa det. Hvor meget end Hr. Martinsen
offentligt protesterer imod, at den danske Befolkning kalder dem Schalburg-Bisser,
ændrer det ikke den Kendsgerning, at Schalburgfolkene er en Bande Samfundsfjender, der ved Skæbnens Ugunst er kommet i Besiddelse af Vaaben. Under mere
normale Forhold vilde det have været en let Sag for det danske Samfund at uskadeligøre dem, men Schalburgkorpset staar under tysk Beskyttelse, fordi det er et
Redskab i Tyskernes Hænder. Det endelige Opgør med Korpset maa derfor vente til
dets tyske Beskyttere har forladt Landet.
Det er som et Redskab for Tyskerne, at Korpset i det hele taget har nogen Interesse. Tyskerne anerkender ikke Schalburgfolkene som ligestillede Kampfæller derfor giver man dem nu danske Uniformer med tyske Destinktioner. Fra tysk Side
betragter man dem som Forrædere, og fra dansk Hold har man aldrig været i Tvivl
om, at de val' Landsforrædere og vilde møde Landsforræderens Skæbne. Intet Under
derfor, at flere og flere af Schalburgfolkene prøver paa at krænge Uniformen af
sig, før det sidste Haab er ude.
Christmas Møller om Udenrigsminister Edens Tale den 12. Januar i "Anglo-Danish 27.-2.
Society" i London.
Den mest betydningsfulde Udtalelse, som til Dato er fremsat, er Udenrigsminister
Edens. Han hyldede den danske Modstand og Hjemmefront. Denne Hyldest var det
mest bemærkelsesværdige i hans Tale. Og den sagde og siger hjem til Danmark, at nu
- i Krigens afgørende Fase - gælder ikke, om man har den rette Mening, Tro og
Anskuelse - det er godt, ja, men det som tæller, vejer - det er Handlingen, den
aktive Hjælp, Sabotagen, Krigsførelsen. Hvorfor tror De, Churchill hyldede Tito saa
voldsomt? Og derfor maa hver eneste Dansk forstaa og efter min Overbevisning følge
dette Raad i den videre Udvikling.
Man siger hjemme, at jeg tryglede om at blive Allieret. Nej - jeg sagde det
modsatte - jeg sagde, jeg forstod, at vi ikke kunde blive Allieret fuldt og helt. Det
var mig en Sorg - men enhver kunde forstaa, at saadan var nu Danmarks Skæbne
blevet, indtil vi kan handle frit igen. Men jeg tilføjede: Danmark fortjener i Kraft
af Sabotagen og den aktive Modstand at blive betragtet som en Slags Allieret og gaa
ind under de deraf flydende Forhold. Og dette Standpunkt fastholder jeg. Hjemmefrontens Stilling er den afgørende. Jo mere Danmark kæmper, jo mere Sabotage og
Undergrundsarbejde, jo større Samling om alt Undergrundsarbejde, om Danmarks Frihedsraad, jo mere vil der blive regnet med os.
Christmas Møller om Danmark og Rusland.
Rusland har nu snart været tre Aar i Krig - og de danske Kommunister har
aflagt straalende Vidnesbyrd om, hvor forkert der under Tvang blev handlet mod dem
i ;Juni og August 1941, og her er et Omraade, hvor alle danske Partier har en stor
Uret at gøre god igen. Og vi ude kan vistnok have Lov at sige, at vi ikke er resultatløse i vort Arbejde for at faa Ruslands Repræsentationer til at forstaa vor Stilling,
og at Danmarks Stilling ogsaa her er forbedret.
Det var aabenlyst for den hele Verden, at Konge, Rigsdag og Regering handlede
under den voldsomste Tvang i Novemberdagene 1941, da Tilslutning blev givet til
Anti-Kominternpagten, og derfor blev de onde Virkninger af dette Skridt jo ogsaa saa
begrænsede. Og det er vel ikke for meget at sige,.at større og større Kredse fra da
forstod, at nu kunde der ikke gives efter mere. . . . ...

2.-4.

T. M.. Terkelsen om Dr. Bcst's1 ) Tale til de københavnske Redaktører den 24. April 15.-5.
om Bekæmpelse af Sabotagen ved Henrettelse af Gidsler.
I deres Behandling af Danmark har Tyskerne givet Tommelskruen endnu en
1) Se Afsnit F, S. 872 f.
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Omdrejning. De har meddelt, at fire Danske er blevet dømt til Døden, men at det
afhænger af den danske Frihedsfront, om Dødsdommene vil blive fuldbyrdet. Tyskerne
meddeler, at de fire dømte vil blive henrettet, medmindre Modstandsbevægelsen indstiller Kampen mod Tyskerne eller, medmindre de danske Myndigheder kan genoprette
Ro og Orden.
Det er med andre Ord Gidselsystemet, der nu officielt er blevet indført i Danmark. I de sidste Par Maaneder har Tyskerne gentagne Gange foretaget Arrestationer,
der kun kunde opfattes som Tagning af Gidsler, og i sin Tale til de københavnske Redaktører i Slutningen af forrige Maaned bekræftede Dr. Best, at Tyskerne havde til
Hensigt at tage Gidsler blandt de Kredse, der mistænktes for at have Forbindelse med
den aktive Modstand.
Det er Dr. Bests Trusel, som nu er blevet ført ud i Virkeligheden. Han vil søge at
give det Udseende af, at Ansvaret for, om de fire Patrioter skal leve eller dø, ligger hos
deres egne Landsmænd. Tyskerne selv har bestemt, at de fire skal dø, medmindre Forholdene i Danmark udvikler sig efter Tyskernes Ønske. Alle Danske vil samles i Sympati om de fire Landsmænd, der er blevet de første Ofre for Tyskernes nye Terrormetoder, Der er en anden ·side af Sagen, som hele Verden har Ret til at tale om,
nemlig om det fuldkomment ulovlige i Tyskernes Handlemaade.
Henrettelsen af Gidsler har allerede bragt mange tyske Embedsmænd paa Listen
over Krigsforbrydere. Nu har vi for første Gang Dr. Bests egen utvetydige Indrømmelse af, at ogsaa han planlægger at indskrive sit eget Navn paa Listen over de Krigsforbrydere, der skal gøres Regnskab med i en ikke alt for fjern Fremtid . . . . . . Den
eneste gode Tjeneste, Dr. Best har gjort Danmark, er at overbevise den frie Verden
om, at Danmark er i aaben Krig med Tyskland. Han har hermed, sikkert meget mod
sin Hensigt, bidraget til at give Danmark den Stilling blandt de Forenede Nationer,
som danske Patrioter længe har kæmpet for at opnaa.

26.-6.

T. M. Terkelsen om de tyske Forbrydelser i Anledning af Sabotagen mod
,,Dansk Industri Syndikat".
De tyske Modforholdsregler var karakteristiske. Først erklærede de hele Sjælland
i Undtagelsestilstand og indførte Standretter for, som de udtrykte sig, bedre at kunne
komme Underverdenen til Livs. Dernæst henrettede de otte Gidsler, - otte danske
Patrioter, der var arresteret tre Maaneder i Forvejen for Handlinger, der naturligvis
intet havde med Attentatet paa Rekylriffelsyndikatet at gøre. Endelig traadte det
mest foragtelige af alt Kryb, Schalburgfolkene, i Funktion Fredag Aften. Disse heltemodige Forrædere, der staar under Tyskernes Beskyttelse og ikke kan røres af dansk
Politi, begik Attentater mod to i militær Henseende fuldkommen betydningsløse Bygninger, nemlig Studentergaarden og det konservative Samlingssted Borgernes Hus. Dermed mente Tyskerne og deres Medløbere at have hævnet Angrebet paa Rekylriffelsyndikatet, som endnu en Gang bragte de danske Sabotører i Forgrunden paa den underjordiske Front i Europa . . . . . . Samtidig med Meddelelsen om Henrettelsen af de otte
danske Gidsler, hørte man herovre, at Tyskerne i deres Desperation havde myrdet 50
allierede Flyvere i Fangelejren. Udenrigsminister Eden forsikrede Underhuset, at de
tyske Mordere vilde blive jaget, til de blev fundet og stillet til Regnskab. Tyskerne i
Danmark maa gøre sig klart, at ogsaa for dem kommer der en Afregningens Dag.

4.-7.

Om Folkestrejken.
For os, der sidder herude, saa langt fra Begivenhedernes Centrum, er det naturligvis vanskeligt at danne sig et fuldstændigt Billede af, hvad der virkelig er foregaaet i
København i den sidste Uge. Vi hører om Tyskernes og Schalburgbanditternes Hærgen
og Skænden, og vi hører om mange individuelle Udslag af dansk Heltemod og Offervilje;
men selve Stemningen, den egentlige Baggrund for det hele, er det vanskeligt at sætte
sig helt ind i. ..... .
Men nu, da den store Strejke er ved at komme til Ophør, er det dog tilladeligt at
drage visse Slutninger af det, der er sket. En Verdens Beundring har fulgt København
i disse bevægede Dage. Og selv om Hovedmaalene for den spontane Aktion - Schal-
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burgkorpsets Fjernelse og Udgangsforbudets Ophævelse - endnu ikke er fuldt opfyldt,
saa kan alle se, at selve Aktionen som saadan og selve de hensynsløse Modforanstaltninger, Tyskerne følte sig tvunget til at træffe mod en Millionbys værgeløse Befolkning,
er en stor moralsk Sejr for Danskerne. Selve det, at Tyskerne har faaet at føle, at de
ikke kan skalte og valte med det danske Folks Frihedsbegreber uden at fremkalde den
voldsomste Reaktion, er et nyt velrettet Slag mod et af de svageste Led i den tyske
Frontkæde: de tyske Soldaters Moral. Dette er den danske Generalstrejkes internationale Betydning.
Men ogsaa for den nationale Befrielseskamp har de smertelige Ofre, disse Dage
har kostet, ikke været bragt forgæves. Tyskerne haabede ved deres Provokationer at
kunne bringe den aktive Modstandsbevægelses Folk frem for Dagens Lys, saaledes at
de kunde uskadeliggøre dem. Men saa langt fra, at dette er lykkedes dem, er det tværtimod Tyskerne selv, der har blottet sig overfor Danskerne. Københavns enige og faste
Holdning tvang dem til at afsløre de Magtmidler, det var deres Hensigt at tage i
Anvendelse mod det danske Folk, naar Dagen for den endelige Styrkeprøve oprinder.
Alle forstaar, at Københavns Indbyggere paa det nuværende Stadium, hvor det
drejer sig om Gennemførelsen af visse begrænsede Krav, ikke i Længden kan holde
Stand uden Mad, Lys, Gas og Vand. Til Gengæld ved de nu, hvad de skal være indstillet
paa, naar det bryder løs for Alvor; og der vil endnu være Tid til at træffe de fornødne
Forberedelser. Og paa Gaderne i København har Tusinder af ellers fredelige Borgere
indhøstet Erfaringer i den Kamptaktik, Tyskerne anvender, Oplysninger, som Tyskerne
en skønne Dag vil komme til at fortryde, at de har givet fra sig allerede nu.
For Danmarks Frihedsraad har disse Dage betydet, at tunge og farlige Beslutninger har maattet tages. Strejken var ikke Frihedsraadets Værk, og alle vidste og forstod, at Timen for den endelige Rejsning, som de Allieredes Overkommando til sin
Tid vil give Signalet til, endnu ikke var inde. Men Frihedsraadet foretrak at paatage
sig Medansvaret for en Aktion, hvis Udfald kunde risikere at blive udlagt som et Nederlag for den danske Modstand, fremfor at svigte Befolkningen i den Kamp, den saa
modigt var gaaet ud i paa egen Haand. Og hvis Københavnerne havde ladet sig provokere til en forhastet, almindelig Rejsning, var der Fare for, at Aktionen blot vilde ende
i en meningsløs Massenedslagtning. Dette blev forhindret, takket være den Ledelse og
de samlede Paroler, Frihedsraadet gav den københavnske Befolkning; og i Dag er
Aktionen endt, med Sejr!
(Cit. Leif Gundel, ,,Her er London").

1944.

T. M. Terkelsen om Danmarks gode Position udadtil.
28.-8.
I Dag for et Aar siden udtalte den danske Regering et enstemmigt Nej til en
Række uantagelige tyske Krav, og i Løbet af Natten gennemførte Tyskerne deres fejge
Overfald paa de næsten afvæbnede danske Forsvarsstyrker. Set paa Baggrund af Verdensbegivenhederne var Udviklingen i Danmark maaske en Detalje, men den 28. og 29.
August kom alligevel til at betyde en fuldstændig Omvurdering af vort Lands Stilling.
Den 28. August sluttede det officielle Danmark op om den Politik, som længe havde
været den aktive Fronts, nemlig at fortsatte Indrømmelser til Tyskerne ikke var nogen
Politik overhovedet. I de 12 Maaneder, der er forløbet siden det danske Nej, har Danmark bekræftet, at der stod en enig Nation bag dette Nej, og at det ikke blev ved
Ord alene.
Det anerkendes nu fra alle Sider, at Danmarks Stilling i den frie Verden er saa
god som overhovedet mulig, at Danmark i enhver Henseende er at opfatte som allieret, selv om den formelle Side af denne Sag ikke kan bringes i Orden, før en dansk
Regering og Rigsdag igen har faaet den fulde Handlefrihed tilbage. Alle, der har set
det som deres Opgave at bringe Danmark helt paa Linie med de Forenede Nationer,
maa se tilbage paa det svundne Aar med en Følelse af dyb Taknemmelighed over, at
Landet omsider naaede den Position, som var den eneste naturlige . . . . . . Det kæmpende Danmark er da naaet saa vidt, at det ikke længere behøver at tænke paa sin Position i den frie Verden, naar det skal træffe sine Beslutninger - det er en af de mange
Fordele, der følger med Etableringen af Tillidsforholdet til de Forenede Nationer.
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1944. Danmarks Prestige er saa befæstet, at Prestigehensyn kan sættes langt tilbage i Rækken af Handlingsmotiver.
18.-9.

T. M. Terkelsen om Generalstrejken i Anledning af Deportation til Tyskland af 190
Danske.
I denne Week-end fik Tyskerne den Folkestrejke, som de forgæves søgte at fremkalde den 29. August. Strejken blev iværksat efter Beslutning af Frihedsraadet1 ) som
Protest imod Deporteringen af 190 danske Patrioter fra Lejren i Frøslev til Koncentrationslejre i Tyskland, og Beslutningen blev taget i en natlig Time samtidig med, at
Tyskerne slap deres Mordere løs paa en Klynge fredelige Mennesker, der ventede paa
deres Avis paa Raadhuspladsen.
Den nye Strejke adskiller sig fra Folkestrejken i Juli derved, at der ligger en
Plan bagved. I Juli gik Folket ud i Strejken som en spontan Protest imod tyske
Overgreb, og først paa et senere Tidspunkt var det Frihedsraadet, der overtog Ledelsen af Strejken og førte den igennem til en straalende Sejr. Den nye Strejke i København er paa Forhaand proklameret af Frihedsraadet, og de Efterretninger, der· foreligger fra Danmark viser, at Strejken er blevet mødt med Befolkningens fulde Tilslutning. Baade fra København og fra visse Byer i Jylland er der kommet Meddelelser
om, at Strejken blev gennemført paa en rolig og effektiv Maade . . . . . . Strejkens
Iværksættelse og dens velordnede Forløb har paa ny bekræftet Frihedsraadets Autoritet
i alle Spørgsmaal, der vedrører Kampen mod Tyskerne. Raadets Prestige vil stige
endnu en Grad efter denne Strejke, der maa opfattes som en Generalprøve paa, hvad
det danske Folk kan gøre, naar Situationen kræver det. Det er nok at minde om, at
de Allieredes Overkommando regner med Strejkevaabnet som et af de væsentligste
Bidrag, de besatte Landes Befolkning kan yde Befrielseshærene.

25.-9.

T. M. Terkelsen om førende Politikeres Protest i Anledning af Aktionen
mod Politiet den 19. September.2)
Dr. Best, og maaske navnlig Gestapochef Pancke, har i Ord og Handling vist,
at deres Prædiken om Forstaaelse og Samarbejde kun var daarlig Camouflage for
den Politik, som er det nazistiske Tysklands eneste naturlige: Terror og brudte Løfter.
Denne Politik er blevet mødt med en Enighed og et Sammenhold, som ikke er
overgaaet i noget andet besat Land. Den Enighed, der har præget alle danske Beslutninger, og den Disciplin, hvormed enhver dansk Protestforanstaltning er blevet gennemført, har givet Danmark en enestaaende Stilling. Selv den tilfældige Iagttager i
Udlandet ser nu den store Linie i Forholdet mellem Danmark og Besættelsesmagten
- ser, hvorledes den organiserede Modstandsbevægelse under Frihedsraadets Ledelse
og de gamle politiske Partier bestandigt har søgt at fastholde den danske Linie omend
ad forskellige Veje. Gennem den skarpe Protest, som fem ledende Politikere, repræsenterende de samarbejdende Partier, har tilsendt Dr. Best, har de ført Beviset for, at
deres Holdning ikke er mindre national end den, der saa aabent og klart er kommet til
Udtryk gennem Frihedsraadets Virksomhed.
Det vil heller ikke blive glemt, at det var de politiske Partier, der den 28. August
i Fjor traf den Beslutning, som førte Kampen ud i det aabne. Derefter faldt det i
Frihedsraadets Lod at føre den aktive Kamp videre, i det store og hele paa en Maade,
som sikrede det Tilslutning fra det danske Folk. Det er sandt, at de politiske Partiers
Ledelse gennem denne Periode førte en tilbagetrukken Tilværelse, og at enkelte ikke
syntes at forstaa Tidens Krav, men tilbage bliver den Kendsgerning, at Frihedsraadet
og Politikerne nu befinder sig paa en samlet Front i aaben Protest mod Tyskernes
Overgreb. Heri ligger den danske Modstands ukuelige Styrke.

30.-10. T. M. Terkelsen om Udrensningen.
Baade den belgiske Regering og den provisoriske franske Regering har haft sine
1) Proklnmntlon nf 16. September 1~. Se Afsnit C, S. 264 f.
•) Af 23. September 1944. Se Afsnit M. Il.
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haardeste Kritikere indenfor Modstandsbevægelsen, og det springende Punkt var næsten
altid Utilfredshed med, at Udrensningen, efter Patrioternes Opfattelse, gik for langsomt. Deres Grundbetragtning er, at Genopbygningsarbejdet er umuligt, saa længe
de Landsmænd, der paa den ene eller den anden Maade forraadte deres Land, faar
Lov til at fortsætte deres nationale Schalburgtage. Kravet har været rejst med en
saadan Styrke, at de paagældende Regeringer har indset det umuligt at vinde Befolkningens Tillid, medmindre de klart gav Udtryk for deres Vilje til at rense ud. Derfor
arbejder nu de franske og belgiske Domstole under Højtryk for at prøve de Titusinder,
hvis Forhold til Tyskerne trænger til nærmere Undersøgelse.
Det er ikke et Spørgsmaal om at være mere eller mindre moderat, mere eller mindre hævngerrig. Det drejer sig simpelthen om Opfyldelsen af et Retfærdighedskrav, om
et Problem, der maa løses, hvis den gensidige Tillid skal befæstes, og Selvtægt skal
forhindres.
Det var derfor psykologisk rigtigt, at Danmarks Frihedsraad saa kort efter dets
Oprettelse udarbejdede og offentliggjorde et Forslag til en detailleret Plan for Opgøret med alle, der har svigtet.1 ) Forholdene har ændret sig siden Offentliggørelsen,
og det er vel sandsynligt, at Dele af Forslaget maa ændres, saaledes at det kommer til
at dække de ændrede Tilstande. I de sidste Maaneder har de underjordiske Bla,je taget
Problemet op til fornyet Overvejelse. Bladet "1944"2 ) henleder Opmærksomheden paa den
Udvikling, hele Spørgsmaalet er undergaaet. For et Aar siden, skriver Bladet, var
Indstillingen den, at Mænd som Scavenius, Gunnar Larsen, Knutzen med flere, slrulde
rammes af den haardeste Straf, men de voldsomme Begivenheder med Angiveri og
Terror har siden stillet disse Folk i anden Række. Bladet tilføjer: Det skulde nødigt
gaa saaledes, at de smaa Forbrydere bliver klapset af, medens de store gaar fri. Et
andet illegalt Blad - ,,Dansk Presse" - henleder Opmærksomheden paa det nødvendige i at straffe Folk, der har opfordret Landsmænd til at indtræde i tysk Krigstjeneste.
Den, der som jeg har haft Lejlighed til at tale med unge Krigsfanger i engelske
Fangelejre, vil give Bladet Ret i, at de Rekruteringsagenter, der narrede taabelige
svagt begavede unge Mennesker til at gaa i tysk Tjeneste, har paadraget sig et Strafansvar . . . . . . Disse og lignende Artikler fortjener at læses i Danmark med samme
Interesse, som de er blevet læst udenfor Landets Grænser. Opgøret med Besættelsestidens Syndere vil blive et rent indre dansk Anliggende. Alene af den Grund er det af
Betydning, at Begreberne bliver klaret paa Forhaand, saaledes at den Skæbne, der
rammer de anklagede, kan siges at være i Overensstemmelse med dansk Retsopfattelse.

1944.

T. M. Terkelsen om Jernbanesabotagen.
6.-11.
Man har længe forudset, at de tiltagende Kamphandlinger i Norge vilde komme
til at udøve en stærk Indflydelse paa den danske Sabotages Karakter og Maal. Troppeforskydninger eller militære Operationer i Nordnorge mærkes som stigende tysk Aktivitet paa de jyske Jernbaner, og de sidste Maaneders Erfaringer har vist, at
Transporten er et af de efterhaanden mange svage Punkter i det tyske Krigsberedskab. Engelske Flyveres Angreb paa Troppetransporter udfor den norske Kyst og
danske Sabotørers Angreb paa Jernbanerne tjener begge det samme Formaal og rammer begge den samme Fjende. Moskitoangrebet paa Gestapo-Hovedkvarteret i Aarhus
var at opfatte som en Haandsrækning til den danske Modstandsbevægelse og som en
Opmuntring til at fortsætte Kampen til den fælles Sejr er vundet.

T. M. Terkelsen angaaende Premierminister Churchill's, Udenrigsminister Eden's og 1945.
Vice-Premierminister Attlee's Udtalelser om den danske Modstandsbevægelse.
1.-1.
Paa Tærsklen til det nye Aar sendte Premierminister Winston Churchill en Hilsen
til den danske Modstandsbevægelse under Frihedsraadets Ledelse. Det er første Gang,
Churchill henvender sig direkte til den danske Hjemmefront, og han gør det, som han
selv sagde det, i Bevidstheden om, at vi med "den store Alliance ikke alene mener de
1) Af November 1943. Se Afsnit C. S . 226.
~) 2.-10 .-194,4 se Afsnit K. Kap. 3.
0
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Forenede Nationers Hære, Flaader og Luftstyrker - vi mener ogsaa Modstandsbevægelserne i hele Europa, hvis Medlemmer har spillet en saa tapper Rolle i denne totale
Krig mod en brutal og samvittighedsløs Fjende."
Med disse Ord har Churchill givet den danske Modstandsbevægelse en Stilling,
Side om Side med de Modstandsbevægelser, der allerede har haft Anledning til at gøre
deres Indsats i den europæiske Befrielseskamp, med de indre franske og belgiske
Styrker, der nu i det hele og store har bragt deres Kamp til en heldig Afslutning,
med den hollandske Frihedsbevægelse, der den Dag i Dag gør en haardnakket Indsats,
og saa videre.
"Vi ved, hvilken Pris I har betalt og betaler", fortsatte Churchill, ,,idet I nægter
at lade jer friste af Nazisternes Lokketoner eller lade jer kue af Nazisternes Trusler
...... Vi beundrer jeres Standhaftighed og jeres Dygtighed. Jeres Modstand er et
værdifuldt Bidrag til de Allieredes Sag og til et frit Danmarks fremtidige Lykke".
Aaret, der sluttede med denne enestaaende Hyldest fra den engelske Premienninister, begyndte med en lige saa uforbeholden Anerkendelse fra Udenrigsminister Eden,
der hyldede den danske Modstands Mænd som kæmpende i de Forenede Nationers Rækker. Det var ved denne Lejlighed, Udenrigsminister Eden udtalte: ,,Den ene dygtige
og velorganiserede Sabotagehandling har fulgt den anden i hurtig Rækkefølge. Det
er kløgtige og værdifulde Slag, der her rettes paa de Forenede Nationers Vegne. "Vi
i dette Land," sagde Eden, ,,vil gerne hylde de Ledere, der organiserede disse Handlinger, og de modige Mænd, der udfører dem."
I Juli fremsatte Mr. Eden i Parlamentet en Udtalelse, hvori han paa samme Maade
hyldede den danske Modstandsbevægelse, og den amerikanske Udenrigsminister, Cordell
Hul!, hilste det kæmpende Danmarks Indsats som "et Eksempel for Befolkningerne
i de Lande, hvis Ledere er bukket under for Nazisternes falske Løfter."
Vice-Premierminister Attlee, hvis Tro paa Danmark aldrig svigtede, drog i November den betydningsfulde politiske Konklusion af den danske Modstands Indsats.
Han sagde følgende: ,,Naar det frie Danmark, med sin frie Konge, frie Regering og frie
Rigsdag giver Udtryk for Danmarks Ønske om at slutte sig til de Forenede Nationer
og indtage samme Stilling som de øvrige store og smaa Nationer, saa er jeg sikker
paa, at vi alle vil rette et Velkommen til Danmark, hvis Folk har kæmpet saa tappert
mod Fjenden."
1944 blev saaledes det Aar, da de Allierede ydede den danske Modstandsbevægelse og dens Kamp fuld Anerkendelse. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke
ogsaa udenfor den organiserede Modstandsbevægelses Rammer gøres en betydningsfuld
Indsats. Saa godt som hele den danske Befolkning staar jo bagved Kampen mod Tyskerne, omend de Vaaben, der bruges, er forskellige. De, der kæmper den stille Kamp,
er ogsaa med, selv om deres Del unddrager sig offentlig Hyldest.
Churchills Hilsen til den danske Hjemmefront vil staa som en af Milepælene i
Modstandsbevægelsens Historie. Set paa den europæiske Baggrund er Premierministerens Hyldest saa meget mere bemærkelsesværdig. Churchill er netop vendt tilbage fra
en farefuld Færd til Athen, hvor han forsøgte at stifte Fred mellem den siddende
Regering og den organiserede Modstandsbevægelse. Hans Hilsen til det kæmpende
Danmark maa derfor ses, ikke blot som en Anerkendelse af veludført Arbejde, men
ogsaa som et Tillidsvotum til dansk Besindighed og politisk common sense, som vil
sikre en retfærdig og fredelig Løsning, naar Fjenden er fordrevet fra Danmark.
T. M. Terkelsen om Jernbanesabotagens militære Betydning.
Efter en Omtale af de tyske Transportvanskeligheder i
Norge, aJlierede Angreb paa tyske Konvojer langs Norges
Kyst og norske Faldskærmstroppers Sprængning af Jernbanerne hedder det:
Naar saa de tyske Tropper omsider er sluppet bort fra Norge, bliver de ofte
landsat i Aarhus, Frederikshavn eller Hirtshals, idet man overlader deres Viderebefordring til De Danske Statsbaner. Knapheden paa Skibstonnage tillader ikke Tyskerne
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at føre deres egne Tropper ned til Østersøhavnene, som jo ogsaa har lidt stærkt under 1945.
Flyverangreb. Man overlader Videretransporten til Danskerne, som har i hvert Fald
en Del af deres Jernbanemateriel i Behold og i nogenlunde brugbar Stand. Her er det
saa de danske Jernbanesabotører tager fat, og den sidste Del af Tyskernes Hjemfærd bliver ofte baade urolig og langsom. De Dage og Nætter, som tyske Divisioner har
tilbragt paa Vej gennem Danmark, med lange Ophold paa de Steder, hvor Jernbaneskinnerne var forsvundet, har betydet en væsentlig Formindskelse af de tyske Hæres i
Forvejen aftagende Slagkraft. Det forklarer ogsaa, at J ernbanesabotagen i Danmark
kommer i Bølger - naar den tyske Militærtrafik gennem Jylland er stærkest, knalder
Bomberne livligst.
T. 1\1. Terkelsen om Udtalelser af allierede Statsmænd i Anledning af Aarsdagen for
den 9. April.

•

10.-4.

En Talsmand fra Frihedsraadet, der fra et underjordisk Radiostudie sendte en
Hilsen til sine Landsmænd over BBC, sagde bl. a.: ,,I 1940 stod vi alene mod NaziHorderne ...... I 1945 er Isolationen brudt. Sejrherrerne fra Stalingrad, Budapest og
Warchawa, fra Tunis, Sicilien og Rom, fra Paris, Bryssel og Køln er vore Kampfæller. Dette Vaabenbroderskab har haft den største Betydning for det kæmpende
Danmark . . . . . . Det danske Folk vil, som dets Indsats under Besættelsen allerede
har vist, paatage sig sin Del af Byrderne i Kampen mod den fælles Fjende og til Sikring af Freden."
De Udtalelser, der fra allieret Side er fremsat i Anledning af Femaarsdagen for
Danmarks Besættelse, har til fulde vist, at Danmarks Kamp ikke har været forgæves.
Den 9. April i Aar har skabt fuld Klarhed over Danmarks Stilling i den frie Verden og
har bragt overordentlig stærke Vidnesbyrd om den Respekt, der er skabt om det kæmpende Danmarks Navn.
I en Udtalelse til "Frit Danmark" hyldede Udenrigsminister Eden danske Frivillige
og Sømænd, som har kæmpet Side om Side med Englands egne Sønner, og han ydede
Hjemmefronten en varm Anerkendelse.
"I lang Tid," sagde han, ,,har det danske Folk i Virkeligheden været i Krig med
den tyske Angriber, en Krig, der ikke er mindre virkelig, fordi den har manglet Sanktion gennem en formel Krigserklæring .. . ... " Eden sluttede: ,,Jeg kan tale med.
fuld Tillid for hele det britiske Folk, naar jeg siger, at vi i den kommende store
Kamp for at opbygge en varig Fred ikke kan ønske os en mere trofast Allieret end
det danske Folk".
Præsident Roosevelt brugte den 9. April som en Anledning til at sende en Hilsen
til det kæmpende Norge og Danmark. ,,Deres Mod har aldrig svigtet," sagde Præsidenten, ,,aldrig er De ophørt at gøre Modstand. Meget snart vil Deres Martyrium være
endt. Og ligesom Danmarks og Norges Folk har kæmpet som Allierede i den fælles
Kamp imod Angrebsmagterne, saaledes vil de ogsaa samarbejde med ligesindede Nationer til Verdensfredens og Sikkerhedens Opretholdelse."
Det kæmpende Frankrigs Leder, General de Gaulle, hyldede Danmark i en lJdtalelse, som viser, ·at Danmarks Kamp ogsaa vurderes højt i et Land, der har delt
Besættelsens Vilkaar med Danmark.
"Danmark har", sagde de Gaulle, ,,i Løbet af disse fem Aar, de mest tragiske i
dets Historie, hævet sig op paa Højde med de største blandt de frie Folk . . . . . . Vore
to Folk er dem, som grusomme Erfaringer bedst har lært Faren ved falsk Medlidenhed
overfor Tyskland. De har gennemgaaet samme Prøvelser i Kampen, og de vil vise
samme Beslutsomhed i Sejren", sluttede de Gaulle.
T. M. Terkelsen om Konfiskation af Værnemagernes Fortjenester.
Den danske Frihedsbevægelse har iværksat en Kampagne mod Kollaboratører i
alle Afskygninger, og forskellige Begivenheder i de seneste Uger har vist, at Kampagnen er alvorligt ment. Enhver Krig har sine Faser. En Dag, naar Signalet bliver
givet fra de Allieredes Hovedkvarter, vil Frihedskæmperne gaa i aaben Aktion mod
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Fjenden - det vil blive den afsluttende Fase i Frihedskampen efter mere end fem
Aars Besættelse. Indtil den sidste Kamp tager sin Begyndelse, forbereder man Slaget
ved at svække Fjenden mest muligt, ved at afbryde de tyske Kommunikationslinier,
ved at bringe de Fabrikker til Standsning, som arbejdede for Værnemagten, ved at
bringe enhver Form for økonomisk Samarbejde med Tyskerne til Ophør.
Det Tidspunkt er nu kommet, da denne Form for national Kamp mod Tyskerne
vil vise sig at være særlig virkningsfuld. Det tyske Riges militære og økonomiske
Desorganisation er en Kendsgerning. Forsyninger til Besættelseshæren i Danmark kan
ikke længere naa frem fra Tyskland - Tyskerne er henvist til at nøjes med, hvad de
kan skrabe sammen indenfor Landets Grænser, af Varer saavel som Arbejdsydelser.
For en Maaned siden satte Danmarks Frihedsraad ind mod Landsmænd, der følte
sig fristet af Tyskernes gode Betalingsbetingelser til at tage Arbejde ved de nye Befæstningsværker i Nordsjælland. Frihedsraadet udtalte: »Enhver, som frivilligt bidrager til dette tyske Foretagende som Entreprenør, Leverandør eller lignende, og
enhver Arbejder, der i Haab om større Fortjeneste forlader sit Arbejde for at deltage
i 'l'yskernes Ødelæggelsesværk, gør sig skyldig i en landsforræderisk Optræden."1 )
I Vendsyssel underrettede den lokale Modstandsbevægelse Arbejderne ved Befæstningsværkerne om, at de, hvis de fortsatte Arbejdet, vilde blive behandlet som nationale
Forbrydere og straffet. Arbejderne forstod, at der var Alvor bagved, og de fleste forlod
Arbejdet. I andre Egne af Landet har Entreprenører faaet deres Betonblandemaskiner
og Lastbiler sprængt i Luften. Arbejde paa Fæstningsværker er en særlig ondartet
Form for Kollaboration med Tyskerne, fordi disse Fæstningsværker, hvis de overhovedet kommer i Brug, kun kan anvendes imod Befrielseshærene.
Muligvis findes der enkelte Undtagelser, som ikke er modtagelige for nationale
Argumenter, de faa, der tror, at Penge ikke lugter. Overfor dem findes der et andet Argument, nemlig dette: Kollaboration betaler sig ikke. I alle de befriede Lande har man
indført Bøder og Konfiskation for Værnemagere og Kollaboratører. Der kan ikke være
Tvivl om, at Danmark vil følge dette Eksempel, og at en Lov mod nationalt uværdige
Profitmagere vil blive forvaltet med udsøgt Nidkærhed.
Kl. 20.27.
Feltmwrskal Montgomerys Hovedkvarter meddeler, at alle tyske Styrker i Nordtyskland, Danmark og Holland inclusive Helgoland og de frisiske Øer har kapituleret
til den 21 . Armegruppe fra i Morgen, Lprdag den 5. Maj Kl. 8.

l) Proklnmntion nf 21.-8.-1945 . Se Afsnit C, S . 278 f.

"

Kapitel 2.
Andre Udsendelser paa Dansk fra Udlandet. 1)
A. DEN DANSKE RADIO FRA SVERIGE

Udsendelserne til Danmark over de svenske Stationer begyndte den 9. Oktober 1944.
Medens tidligere Forsøg fra dansk Side paa at faa danske Radioudsendelser i Gang i
Sverige ikke var lykkedes, blev Tiden moden efter Tyskernes Overtagelse af Nyhedsudsendelserne i den danske Radio samtidig med Aktionen mod Politiet den 19. September 1944. Chefredaktør Niels Grunnet, der den 19. September sammen med Redaktør
Johs. G. Sørensen og den øvrige Redaktion af Pressens Radioavis var gaaet under
Jorden, kom som Flygtning til Sverige og blev af den svenske Radiofonis ledende Mænd
modtaget med Velvilje. Der blev straks truffet Aftale om, at Sveriges Radio skulde
give ham Mulighed for over de svenske Stationer at tale til danske Lyttere.
Udsendelserne kom til at begynde med 3 Gange om Ugen, Varigheden var 7-8
Minutter. Den 14. November udvidedes de til 10 Minutters Varighed. Den 10. December
flyttedes en af de 3 ugentlige Udsendelser til Søndag Aften, for at de flest mulige
Lyttere i Danmark skulde have Lejlighed til at aflytte. Den 5. Marts 1945 udvidedes
Udsendelserne til 5 om Ugen, og Udsendelsestiden, som man i svensk Radio havde været
ængstelig for at lægge indenfor det svenske Hjemmeprograms bedste Aftentimer,
flyttedes fra Kl. 22.15, et Tidspunkt der havde været meget ubekvemt for de frysende
og strømrationerede danske Lyttere, til Kl. 18.50 dansk Tid, den bedst tænkelige Tid for
en dansk Udsendelse fra Udlandet. Den 16. Marts udvidedes Antallet af Udsendelser til
7 Gange ugentlig, og i den sidste Uge før Kapitulationen gav Radiotjånst Plads for
endnu en daglig Udsendelse, nemlig om Formiddagen Kl. 12.50 dansk Tid.
Den Neutralitet, der af det svenske Udenrigslninisterium opstilledes som Krav for
Udsendelserne, da de begyndte, overholdtes i Begyndelsen, den fortonede sig ved
Nytaarstid, og inden der var gaaet nogle faa Uger af 1945, var Neutraliteten forsvundet. I de sidste Maaneder af sin Eksistens blev den danske Radio fra Sverige en
Frihedssender, der kun tog Hensyn til, hvad der tjente det kæmpende Danmarks Interesser.
Nyhederne, der udsendtes fra Danmark, var "Information"s daglige Efterretninger. Det udenlandske Stof var Uddrag af den svenske Presses Telegrammer og som
det væsentligste: de vigtigste af Nyhederne, som blev givet i den russiske og den
engelske Radio.
Kommentarstoffet var lidet omfattende. De 10 Minutter maatte udnyttes til Nyhederne ude- og hjemmefra. Hvad der sendtes af Kommentarer, var Uddrag af den
illegale danske Presses ledende Artikler, oplæst i Uddrag og med Kildeangivelse i
hvert enkelt Tilfælde.
Udsendelserne redigeredes paa den Mands eget Ansvar, som havde faaet Udsendelserne i Gang. Han paatog sig Opgaven og løste den efter bedste Evne og Formaaen,
vejledet hjemmefra i den Udstrækning, det blev muligt. Fejl har været uundgaaelige.
Afvigende Meninger raadede her og der om den politiske Linie, Udsendelserne burde
følge. Det vigtigste maatte være at give Lytterne - som forstyrrelsesfrit over hele
Danmark kunde høre de svenske Stationer - Oplysning om, hvad der virkelig skete
1) Om den amerikanske Radiosender i Eur opa, A . B. S. I . E., der ikke omtales nærmere her, henvises
til ovenfor S. 1258.
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rundt om i deres eget Land, og dertil de allervigtigste af Nyhederne fra Krigsfronterne,
hvorfra Bombernes Jordskælvsdrønen og Kanonernes Buldren blev stadig tydeligere,
som en Varsling om, at hastigt rykkede Danmark de afgørende Slutbegivenheder nær.
I Krigens sidste Akt kom de danske Radioudsendelser fra Sverige ogsaa til at
spille en Rolle som Formidler af Kodemeldinger om Vaabentransporter fra Sverige
til Danmark.
B. DE DANSKE UDSENDELSER FRA AMERIKA 1 )

0. W. I. er en af de Forkortelser, man giver for Nemheds Skyld, og som bidrager
til at komplicere og besværliggøre Livet i Amerika. 0. W. I. betyder Office of War
Information og var i Realiteten De forenede Staters Propagandaudvalg.
Saa vidt jeg husker, begyndte de danske Udsendelser fra Amerika i Sommeren 1942.
Personligt sejlede jeg fra første Færd min lille Baad imod Propagandaens Lavastrøm
af banal Fraseologi, og de praktiske Amerikanere fremførte da Spørgsmaalet, hvad
det egentlig var, vi haabede at naa med vore Udsendelser til Danmark. ,, To encourage
resistance and to enlist sympathy for America", svarede jeg. Maaske man havde ønsket
noget mere konkret, og det lykkedes mig aldrig at grade, om 0. W. L's PropagandaEksperter, der for en stor Del rekrutteredes fra amerikanske Annoncebureauer, var
tilfredse med det Svar. Chefposterne i 0. W. I. var sjældent besat af de samme Individer ret længe ad Gangen.
Hjemme var man fuldt ud klar over Englands Indsats. England og Danmark har
i over et Aarhundrede · været inderligt forbundet med hinanden. I Danmark var B. B. C.
blevet Bindeleddet med den Ikke-Nazi-okkuperede Del af Verden. I New York vidste vi
ogsaa, at vi aldeles ikke kunde hamle op med de danske Udsendelser fra B. B. C., hvad
dansk Nyhedsstof angik. Inden vi kunde naa at faa Oplysningen fra Danmark og
kontrolleret Rigtigheden, var det blevet forældet Stof. Hvad direkte Opfordringer til
Sabotage angik, kunde man med rette mene, at det var nemt fra et sikkert Stade i
Amerika at anbefale Danske hjemme at gaa ud og risikere Liv og Lemmer. Derimod
fortalte vi om Sabotagehandlinger i Norge, Frankrig, Holland og Polen, vi gav detaillerede Oplysninger uden at benytte Pegepind eller sige "gak hen og gør ligesaa". Vi
var ogsaa afskaaret fra at afsløre Ting, som blev hemmeligholdt for den store Befolkning hjemme. Det maatte vi overlade til vore danske Kolleger i B. B. C., som
havde anderledes Føling med Forholdene i Danmark og med det illegale Efterretningsvæsen.
Derimod mente vi, at Amerikas enorme Vaaben- og Ammunitionsproduktion var
det store Emne, som vilde interessere Danskerne, og vi gjorde dagligt, hvad vi kunde
for at opmuntre vore Lyttere til Udholdenhed. Under flere af vore et Kvarters-Udsendelser anvendte vi den Taktik hvert fjerde Minut at afbryde Udsendelsen med at
sige: ,,I dette Øjeblik løb en ny Bombemaskine af Samlebaandet", og hver Uge oplyste
vi om, hvor mange Liberty Skibe, der var løbet af Stabelen. Den Form for Propaganda
havde selvsagt sin Slagside. Naar den gentages i Aarevis - og D-Dagen i Normandiet
kom jo først den 6. Juni 1944 - kunde Folk fristes til at undre sig over, hvorfor man
saa ikke gjorde Brug af alt det dejlige Krigsmateriel i Europa, naar man dog havde
erklæret, at Tyskerne skulde slaaes først, og derefter Japan.
For at variere lidt paa vort amerikanske Krigsproduktionsprogram og for at vise
Sider af amerikansk Musikliv, stak vi lidt Swingudsendelser ind, men ogsaa lødige
amerikanske Komponister som Sjostakovitch og Gershwin blev spillet. Nogle Kulturprogrammer om amerikanske Bøger og Kunst, nogle let satiriske Causerier af Hans
Spidvender, Lauritz Melchior sang og talte, Børge Rosenbaum spillede og var vittig,
Jean Hersholt talte for de dansk-amerikanske Organisationer, og mange andre bidrog
til at underholde og opmuntre de Danskere, der lyttede over Atlanten. Dansk-Amerikanerne blev ofte hentet til Mikrofonen for at stimulere Samfølelsen med Hjemlandet.
1) Inden Tegneren og Forfatteren Hans Bendix, som har skrevet nedenstnnende personligt Pr";gede
Redegprelse, gik over til andet Arbejde indenfor Krigspropagandnen, var han i 2 Aru· Leder af Radioudsendelsen til Danmark fra Amerika.
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Vi gjorde stærkt Brug af Minister Henrik Kauffmann, hvis utvetydige Stilling
straks ved Besættelsen havde sikret ham en ærefuld Plads i det danske Folks Bevidsthed. Ved Nytaarsskifte og alle særlige Lejligheder indvilligede Minister Kauffmann i
at komme til Mikrofonen. Manuskripterne til hans Taler blev samtidig offentliggjort
i den dansk-amerikanske Presse.
Under Christmas Møllers Besøg i U. S. A. talte han et Par Gange fra Amerika
til Danmark. Der stod en Nimbus omkring Christmas Møller, som Tyskerne havde
tvunget bort fra Handelsministerposten, og ogsaa hans dramatiske Flugt henledte
Opmærksomheden paa Danmark i den amerikanske Presse. Vi vidste, at Christmas
Møller indtog en stor Plads i vide Kredse af den danske Befollming og var taknemmelige over, at han trods sin stærke Optagethed med Foredrag om Danmark i U. S. A.
fik Tid til at udarbejde Manuskripter til Taler for de danske Udsendelser fra Amerika.
I Washington udarbejdedes Direktiver, som de forskellige Afdelinger havde at
følge. En særlig Afdeling "Control", som B.B.C. i London fornuftigvis slet ikke havde
Mage til, og som 0. W. I. først blev befriet for ved Krigens Slutning, havde den Opgave at
kontrollere, at der ikke syndedes imod Direktivernes Bogstav og Aand. Det skal siges,
at Kontrolassistenterne var ærgerrige Folk - rene Stormtropper. Naar de ikke ankede
over, hvad vi udsendte, beklagede de sig over, hvad vi ikke sendte. Alle Nationaliteter
var saa at sige repræsenterede blandt Kontrolassistenterne - undtagen Danske. Denne
Ordning spændte ikke af uden Gnidninger, bl.a. fordi Controls Ikke-Danskere Gang paa
Gang bebrejdede den danske Afdeling dens Mangel paa Sans for det danske Sprogs
Finesser. Control havde Vanskelighed ved at forstaa, at dansk Mentalitet var noget
ganske særligt. Naar en af O.W.I.-Koryfæerne havde skrevet noget, hvis haarrejsende
dramatiske Kvaliteter maaske kunde være af Virkning hos Italienerne, forstod Conti:ol
ikke, hvorfor det ikke anvendtes paa det danske Program. ,,Dansk Mentalitet" blev det
Begreb, den danske Afdeling klamrede sig til for at værge sig imod de mest farvedryppende Blomster paa den amerikanske Propagandas Transportbaand. ,,Danish mentality"
kom til Gengæld i Miskredit indenfor de forskellige Instanser i O.W.I. De to Ord kom
til at dække over alt, hvad der var vanskeligt, dunkelt og uforstaaeligt.
Selve Danmarks Holdning var vanskelig at forklare. Det gjaldt ikke alene O.W.I.,
men hele Amerika. Vi maatte overbevise Amerikaneme om, at det officielle Danmark
ikke var Udtryk for den danske Befolknings Mening, men kun for en Regering, der
handlede under Tvang og udelukkende fungerede for at bevare de danske demokratiske
Institutioner længst muligt. Kun frie Danske ude i Verden kunde uhindret og aabenlyst
give de Tanker frit Løb, som saa at sige næredes af hele den danske Befolkning.
Den danske Legation havde ingen Presseattache, men det lykkedes især C. H. W.
Hasselriis, Gunnar Leistikow og Hans Bendix at faa Adgang til Spalterne i den amerikanske Presse og slaa til Lyd for Danmarks Indsats i Krigen mod Tyskland.
Efter 29. August 1943 stadfæstede Nyhederne fra Danmark de Synspunkter, de frie
Danske i Amerika havde givet Udtryk for under de første danske Besættelsesaar. Selv
de mest skeptiske Amerikanere blev nu ovel"bevist om, at Danskerne havde spillet deres
Kort godt. Maaske Danskerne havde givet sig god Tid, men der var heller intet Sted i
Europa, hvor Sabotagen havde været bedre forberedt og organiseret. Den amerikanske
Presse blev mere og mere lydhør overfor Danmank og anstillede Betragtninger om
det lille Lands heltemodige Indsats. Paa vor Side opmuntrede og ildnede vi saa. vore
hjemlige Lyttere ved at gengive de amerikanske Pressekommentarer over Radioen.
Danske i Amerika havde allerede 1941 faaet arrangeret Radioudsendelser fra
Boston. Pastor Dorf og Fru Gerda Shairer og andre var her meget virksomme. Men først
i 1942, da den amerikanske Regering selv paatog sig Opgaven, kom der Fart i Udsendelserne. En Overgang naaede vi op paa 5 om Dagen. National Broadcasting Company havde ogsaa et dansk Program, der blev kontrolleret af O.W.I.
Efter Forbindelsen med Danmark totalt var afskaaret, lykkedes det at faa Tilladelse til at sende Jule- og Paaskehilsener fra Danske i Amerika til deres Paarørende
hjemme. Vi fik mange Beviser paa, at disse Hilsener blev meget paaskønnet og fik
mange Danskere, som ellers ikke vilde lytte til de amerikanske Udsendelser til at dreje
82
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ind paa de amerikanske Bølgelængder. Danske Pressemænd var sjældne i New York.
De dansk-amerikanske Blade kunde daarligt undvære deres faa Medarbejdere, som desuden havde været for længe borte fra Danmark til at være særligt egnede. Derfor kom
det danske Personale ved Radioen i New York hovedsagelig til at bestaa af Mennesker,
som ikke havde megen Erfaring i Journalistik, men som beredvilligt gav deres Tid
og Arbejde.
Medvirkende var bl. a. den dygtige Oversætterinde og Forfattel'I Frøken Gerda
Andersen, den fra Østen kendte Journalist Karl Eskelund, Niels Blok, der senere kom
til at deltage i Ledelsen af de danske O.W.I.-Udsendelser fra London, og Redaktør
Gunnar Leistikow, der tidligere havde været udenrigspolitisk Skribent for "SocialDemokraten", Frøken Ida Bachmann fra Biblioteket i Maribo, den danskfødte Fru
Sonja Kean, som nu er gift og bosat i England, Nationaløkonomen Nienstedt, nu i
Washington, den dansk-amerikanske Komponist Thomas Wilfred, fhv. Børsmægler
Christian Zøyner, Kostumetegneren Max Ree, Vekselerer Teddy Michaelsen, New York,
Lærerinde Bodil Jørgensen og Forretningsmanden Niels Hertz, New York.
I Begyndelsen var Rollerne noget tilfældigt fordelt. Bibliotekaren skrev udenrigspolitiske Kommentarer, den udenrigspolitiske Redaktør var blevet sat til at katalogisere det danske Biblioteks 5 Haandbøger og Leksikaer, og Børsmægleren, der havde
opholdt sig de sidste 30 Aar i Amerika, læste Dagens Krigskommunikeer med en
Stemmeføring, som var det Noteringer fra N. Y. Børsen. Men alt gled efterhaanden ind
i mere naturlige Lejer, der arbejdedes ufortrødent, og naar alt gik, som det trods alt
gjorde, kan man i første Række takke Medarbejderne for deres aldrig svigtende
Ærgerrighed for Danmarks Sag.
C. DE DANSKE RADIOUDSENDELSER FRA MOSKVA

For Enden af Puschkinsgade i Moskvas Hjerte ligger et stort Kompleks. Det er
Centrum for de udenlandske Radioudsendelser fra Moskva. Herfra gaar Udsendelserne
Døgnet rundt paa 32 forskellige Sprog. 32 Redaktioner arbejder her i Døgndrift. Den
danske Redaktion var den yngste af disse 32 og begyndte sine Udsendelser i 1943. I
Modsætning til Nyhedstjenestens Virksomhed i London og Stockholm vanskeliggjordes
Arbejdet meget paa Grund af den store Mangel paa danske Kræfter. Fra Februar talte
Forfatteren Martin Andersen Nexø i Eftermiddagsudsendelsen hver Søndag. Senere
havde man ogsaa Lejlighed til at høre den danske Gesandt i Moskva, Minister Døssing.
Den danske Radio fra Moskva havde Udsendelser to Gange to halve Timer i
Døgnet. Fra Kl. 17¾-18¼ og fra Kl. 22¾-23¼, dansk Sommertid.
Hvad de udenlandske Udsendelser lagde megen Vægt paa, var en konkret Nyhedstjeneste angaaende Forholdene i Danmark, den øvrige Verden saavel som i SovjetUnionen. Til det daglige Program hørte et kort Resume af Dagens Avisartikler, samt
Kommentarer til Verdenssituationen af den berømte Professor og Kommentator Alexandrov. Tre Gange ugentlig fremførte den danske Kommentator sine Kommentarer til
Forholdene og Udviklingen i Danmark. Et andet Punkt paa Programmet var gennem
Skildringer og Beretninger at give det danske Folk et klart og nøgternt Billede af
Russernes Kamp.
Sovjet-Unionens Kontrol med de udenlandske Redaktioners Arbejde og Udsendelser
var meget ringe. Trods de mange forskellige Nationer, Sprog og Mentaliteter, var
Atmosfæren i det store Kompleks præget af et stærkt Sammenhold og en fælles Aand
i Arbejde og Udsendelser i Bevidstheden om det fælles Maal: Arbejdet for Fred og
Verdensdemokrati.

Kapitel 3.
Det kæmpende Danmarks Radiostudie
og Radiosektionens Arbejde1).
A.

RADIOSTUDIETS OPTAGELSER

"Her er det kæmpende Danmarks Radiostudie ... ". Saaledes lød Indledningsordene
til en Række Optagelser fra det kæmpende Danmark, der fra Sommeren 1944 blev
bragt som Led i den danske Udsendelse fra B.B.C. Disse Optagelser bestod af en Række
Interviews, Samtaler, Udtalelser og Lydoptagelser fra Frihedskampen optaget paa
Grammofonplader, som dels blev skaaret i en lille Klublejlighed paa Amager, dels blev
optaget paa et mobilt Skæreanlæg. Umiddelbart efter Indspilningen blev de sendt via
Sverige til England.
Formaalet' med disse Optagelser var at skildre Frihedskampens Hverdag. Den
store Del af Befolkningen, som ikke aktivt kunde tage Del i Frihedskampen, skulde
have et sandfærdigt Billede af den. De maatte ikke danne sig et falskt Billede, hvad
enten de overvurderede eller undervurderede Kendsgerningeme. Det gjaldt om at vise,
at det, der kunde se ud som spændende Eventyr og romantiske Oplevelser, krævede et
haardt og trættende Arbejde, at Frihedskæmperne ikke var usædvanlige eller overeksponerede unge Mennesker, men ganske almindelige Samfundsborgere.
Vi vilde fortælle saa meget som muligt om, hvordan Frihedskampen gik for sig.
Hvordan den underjordiske Presse arbejdede, hvordan de store Sabotager virkelig var
gaaet til, hvordan Tyskerne behandlede danske Patrioter, hvad Frihedsbevægelsen
mente om Stikkerne. Det bedste og mest levende Indtryk af alt dette var at lade de
aktive Udøvere tale selv. Takket være den Tillid, der vistes os fra alle Sider indenfor
Frihedsbevægelsen, lykkedes det os at faa de forskellige Folk i Tale.
Vor første Optagelse var en Samtale med en ung Sabotør, der ganske nøgternt
fortalte lidt om Livet som Sabotør, hvilke Egenskaber, der krævedes, hvad han følte
ved det. Den næste, der kom til Mikrofonen, var en ung Kvinde, der lige var sluppet
ud af Shellhuset ved en Tilfældighed. Vi var de første, der bragte en Skildring af Forholdene blandt de i Buchenwalde internerede danske Politifolk, idet det lykkedes os at
komme i Forbindelse med en af de faa, der blev frigivet derfra.
Indtil den 5. Maj kom Repræsentanter for saa at sige alle Grene indenfor Frihedskampen til Mikrofonen og fortalte om Forholdene der. Jernbanesabotører, Skibssabotører, Torotors Ødelægger, ,,Frit Danmark"s Redaktør, Bopas Leder, o. s. v.
Mest bekendt af Optagelserne er Lydreportagen fra Always Radiofabrik, hvor
hele Sabotagen fra Sabotørernes Ankomst til Fabrikens Sprængning findes paa en
enkelt Pladeside. Det er første Gang, man nogen Sinde har gjort dette Eksperiment,
og Pladen blev da ogsaa gengivet paa alle Sprog i B.B.C.s Udsendelser.
Den 5. Maj var vor Virksomhed til Ende, men vi tog om Formiddagen en Lydoptagelse af en Kamp mellem Snigskytter og Frihedskæmpere fra Nyhåvn, som om
Aftenen sammen med andre Optagelser fra Gadelivet d. 4. og 5. Maj blev bragt i den
legale danske Radio.
1) Der har paa flere Tidspunkter under Besættelsen været lokale Udsendelser beregnet paa Offentligheden frn mindre Illegale Senderanlæg I Danmark. Men ingen af diBBe Sendere har fungeret ret længe
eller været hprt nf stprre Kredse.
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RADIOSEKTIONENS ARBEJDE OG FORMAAL

I Sommeren 1941 paabegyndtes de første Forsøg med at faa oprettet en direkte
Radioforbindelse med England. Der anvendtes Apparater af engelsk Fabrikat, men de
opnaaede Resultater var utilfredsstillende, idet Apparaternes Ydeevne var utilstrækkelig
og Forbindelsen derfor upaalidelig. Forsøgene for:tsattes og i Løbet af 1942 blev der
etableret gode og sikre Forbindelser med kraftigere Apparater. Alle Forbindelser fandt
Sted fra København, hvor der nu arbejdede 2 Telegrafister. Hastende Meddelelser fra
andre Landsdele maatte derfor sendes pr. Kurer til København for at blive ekspederet.
Efterhaanden som Korrespondancen paa Grund af den udvidede Efterretnings- og Nedkastningstjeneste steg, var denne Ordning uholdbar paa Grund af sin Langsomhed,
samtidig med at den belastede de københavnske Telegrafister for stærkt, idet Sendetiden
paa Grund af den tyske Pejleaktivitet var begrænset. Der blev derfor stationeret en
Telegrafist i .Jylland, som hovedsageligt var til Raadighed for Nedkastningstjenesten.
Efter Landets Opdeling i Regioner og den deraf følgende Decentralisering af Ledelsen,
udvidedes Radiosektionens Personale betydeligt, idet Lederne af de enkelte Tjenestegrene indenfor hver Region fik stillet en eller flere Telegrafister til Raadighed. Der
var saaledes Specialtelegrafister for den militære Efterretningstjeneste, Modstandsstyrkerne og Nedkastningstjenesten. Lederne af hver Tjenestegren var forsynet med
individuelle Koder, saaledes at Korrespondancen var uafhængig af andre, hvorved
Hemmeligholdelsen kunde sikres. Korrespondancen havde i 1944 taget et saadant Omfang, at det var nødvendigt at indføre automatiske Sendere med stor Telegraferingshastighed til Begrænsning af Sendetiden. Alle de anvendte Apparater, - Sendere, Modtagere og automatiske Apparater var af dansk Konstruktion og fremstillet her i Landet
under Besættelsen.
Under Indtryk af Erfaringelllle under Folkestrejken i 1944, hvor Strømforsyningen
var afbrudt, biev der, for under alle Forhold at sikre en paalidelig Forbindelse med
London oprettet en Ultrakortbølge-Forbindelse til Sverige. Der anvendtes ogsaa her
Hurtigtelegrafi, og Telegrammerne viderebefordredes i Originalformen til England pr.
Kabel. Disse Sendere kunde drives fra Batterier og var paa Grund af den meget korte
Bølgelængde vanskeligere at lokalisere end de Sendere, der anvendtes til den direkte
Forbindelse. Senere udvidedes Stationen i Sverige med endnu en Sender, der fjernstyredes fra København pr. Ultrakortbølge og stod i direkte Forbindelse med London.
Den opnaaede Fordel herved var, at selv om Tyskerne var i Stand til at fastslaa
Stationens Beliggenhed, var de ikke i Stand til at stoppe den, med mindre man fandt
frem til Fjernstyringen i København.
De befordrede Telegrammers Indhold handlede udelukkende om Modstandsbevægelsens Arbejde, militære Efterretninger, Sabotage, Nedkastninger, financielle Forhold
o. lign. Dagsnyheder befordredes ikke ad denne Vej, med mindre det drejede sig om
vigtige Begivenheder, hovedsagelig af politisk Kamkter.
Radiosektionen bestod af ca. 100 Mand, heri indbefattet Telegrafisternes Assistenter
og Vagtmandskab. Endvidere en teknisk Stab, der fremstillede de nødvendige Apparater,
idet de engelske Apparater fandtes uhensigtsmæssige under danske Forhold, paa Grund
af Konstruktionsforhold, Stø:rn-else og V ægt.
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I. Den frie (illegale) Presse.
Kapitel 1.
Kronologisk Oversigt over de illegale Blade. 1)
1941.
Juni

1943.
Jan.
Jan.
Febr.
Febr.
Febr.
Febr.

Dannebrog.
Ugens Nyt, København.
Ungdommens Røst, København.
Okt.
De danske Studenter, København.
Nov.
Dannevirke, København.
Dec.
Dansk Maanedspost, (Fortsættelse
Dec.
af Frihedsstøtten), København.
Febr. Hjemmefronten, København.
Febr. Det nye Frit Danmark, Køben1941
havn.
Marts Danskeren, København.
1941
April Danebrog, København. (Fortsættel1942.
se af »Det nye Frit Danmark").
April Partisan, København.
Febr. Ringens Orientering, København
April Budstikken, København.
og Provinsen.
Maj
Fri Presse, København.
April Frit Danmark, København og
Maj
Provinsen.
Stafetten, København.
Quod Felix, Nyheds Brev, KøbenMaj
April Stjernen, Silkeborg.
havn.
April Boycott, København.
Folkeviljen, Horsens, Skive og
Avisen.
Maj
Maj
Tiden, Maribo.
Randers.
Maj
Sydvestjylland, Esbjerg.
Folkefronten, København.
Juni
Aug.
Studenternes Efterretningstjeneste, Juni
Budstikken, Kolding.
Aug.
København og Provinsen.
Den illegale Presses FællesorgaJuni
Ugen, Hillerød.
nisation, Reportageafdelingen2 ),
Okt.
Vestjyden, Esbjerg.
(senere Navnet: Nordisk NyNov.
Vendervagt, København.
hedstjeneste, som fra Juni 1944
Dec.
Gry, Vordingborg.
sluttedes sammen med Informa1942
Vi klipper af den frie Presse,
tion), København.
1942
Den tredje Front, Horsens.
Thisted.
Juni
Krigshumør, København.
Nyt fra Sovjetunionen,København.
Juni
1942
Nyt over Atlanten, København.
Juni
1943.
Kritikus. Den illegale Blæksprutte,
Juli
Danske Tidende, København.
Jan.
København.
Fremad.
Folkets Røst, København.
Jan.
Juli
Fri Presse, ( og Fri Presses Kro- Juli
Frihedsfronten, København.
Jan.
Frihedsposten, Skjern.
niktillæg), København.
Juli
Land og Folk, København og Provinsen.
Kampen.
Folkets Kamp, Frederikshavn.
De frie Danske, København.
Frihedsstøtten, (fra Februar 1943:
Dansk Maanedspost), København.
Politiske Maanedsbreve, København.
Faklen.

1) Tidspunktet angiver Bladets fprste Nummer, saavldt dette har kunnet faas oplyst i den begrænsede
Tid, der har stanet til Redaktionens Raadlghed. Da det i talrige Tilfælde har været umuligt at opspore
selve Bladudgiverne, maa Tidsangivelserne tages med et vist Forbehold. Redaktionen vil være taknemmelig
for at modtage Meddelelser om eventuelle Rettelser og Tilfpjelser, som da vil kunne bringes i et Supplementsbind.
2) Denne Publikation udsendte& kun til en meget snæver Kreds, hovedsageligt hestanende af de illegule
Redoktloner.
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1943.
Juli
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.

Aug.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dec.
Dec.
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944.
Jan.

Jan.
Jan.
Jan.
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Kirkens Front, København.
Folkets Røst, Kalundborg.
Fri Jysk Tidende, Aalborg.
Dansk Ungdom.
Frit Danmarks Nyhedstjeneste,
København og Provinsen.
Information, København.
Nordisk Front, København. (Fortsættelse af "Danebrog", København).
Ny Tid, Skive.
29. August, København (gik i
Marts 1944 op i Fri Presse).
Budstikken. Med Bud til alle Danske, Roskilde.
Randers Kurer, Randers.
Nordens Frihed, København.
Commentarer.
Vejen Frem, København.
Niels Jydes Breve, København.
Bogbinderen, København.
Den danske Parole.
Folk og Frihed, København.
Dansk Presse, København.
Danske Tjenestemænd, København.
Nyhedstjenesten, København.
Randersfronten, Randers.
Slesvigsk Front, København.
Arbejder Opposition.
Daggry, Ulfborg, Jylland.
Dansk Daad, Midtsjælland.
Den sorte Bog, Thisted.
Den tredie Front, Randers.
Frihed.
Fri Dansk Nyhedstjeneste.
Grænseposten, Padborg.
Holger Danske, Helsingør.
Kommentar (afNemo),København.
Nyt fra Dansk Samling, København.
Ny - Tid, Nordøstsjælland.
Pioneren.
Sabotage, København.
Trods Alt, Odense.

Uddrag af den danske Frihedspresse (i Febr. 1945 Navneskifte
til: Hver ottende Dag), København.
Nyheder fra Storbritannien,
København.
The man in the street, Vejle.
Gabestokken, Sorø.
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1944.
Jan.
Jan.
Jan.
Marts
Marts
Marts
Marts
Marts
April
April
April
Maj
Maj
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

1944, København.
Jævne Meninger, København.
Aktuel Orientering (fra Nordens
Frihed), København.
Nyt fra Norden, København.
Landboen.
Observer, Aarhus.
Frit Nyt, København.
Kirkens Fronts Nyhedstjeneste,
København.
Nyhedstjenesten (maanedligt Kronikblad), København.
I Kontakt med Verden.
Roskilde Kureren, Roskilde.
Tidens Stemme, Viborg.
Nattens Nyheder.
Kurer, Sorø, senere København.
Frem Bondemand Frem, Ribe.
Nyhedstjenesten, Ringkøbing.
Hjemmefrontens Nyhedstjeneste,
København.
Viborg Stifts illegale Tidende,
Viborg.
Kirkelig Pressetjeneste, København.
De sidste Nyheder, Helsingør.
Kureren, (Nyhedstjeneste),
Kalundborg.
Frit vestjysk Fiskeritidende,
Hirtshals.
Budstikken, Sønderjylland.
Bautastenen, København.
Budstikken gaar.
Frisk Mod, Sønderjylland.
Klokken er fem Minutter før 12,
Thisted.
Kritikus.
Bornholms Kurer, Bornholm og
København.
Dybbølposten.
StudenternesEfterretningstjeneste,
daglig Information, København.
Solidaritet.
Faldskærmen.
Døgnets Nyt, København.
Ploven, Hillerød.
Morsingboen, Nykøbing Mors.
Plovfuren, København.
Observatøren, København.
Den sidste Runde, København.
Landbefolkningens Nyhedstjeneste.
Danskeren, ugentlig Information,
København.
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1944.
Sept.

Sept.
Sept.
Sept.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dec.
Dec.

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

1944
1944
1944
1944
1944
1944

Frederikssund Kureren, Frederikssund.
Nordisk Front, Ugeudgave,
København.
Dansk Nyhedsblad, København.
Frihedsstøtten, Næstved.
Ugenyt (Dansk Maanedspost),
København.
Danskeren, Nyhedstjeneste for
Horsens og Omegn, Horsens.
National Front, Skanderborg.
Den Danske Herold.
Grænsevagten, København.
Fri jysk Tidende, Nyhedstjeneste,
Aalborg.
Morgenbladet, København.
Orientering for Haslev, Haslev.
Fri Ungdom, Ringsted.
Kontakt, Ebeltoft.
Dag og Daad, Askov.
I den 11. Time, København.
Frit Nyt, daglig Orientering,
København.
Budstikken, daglig Information,
Roskilde.
Sjællandske Breve, Næstved.
Tidens Tegn (fra Dansk Presse),
København.
Holger Danske jun. (Ugeblad),
København.
V, København.
Kulsviernes Nyhedstjeneste,
Hillerød.
Gudenaaposten, Bjerringbro.
Det Frie Ord, Vordingborg.
Kurerens Nyhedstjeneste, Tølløse.
Baunen, Skive.
Sidste Nyt, Hedehusene.
Budstikken, Hillerød.
De frie Danske (Lokalblad),
Vojens.
Kampens Vej, Roskilde.
Muldvarpen, København.
Radio-Nyt (fra De Danske Studenter), København.
Saa er By som Borger, København.

1945.
Jan.
Jan.
Jan.

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Febr.
Febr.
Febr.
Febr.

Febr.
Febr.
Febr.
Febr.
Marts
Marts
Marts
Marts
Marts
April
April
April
April
April
April
Maj
Maj

1945
1945
1945
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Luren, Bjerringbro.
Frit Forum, København.
Rambukken, Orientering for Byggefaget, København.
Nyhedstjenesten, Korsør.
Herning Frie Presse, Herning.
Derudefra, København.
Dannevirke, Haslev.
Fri Ungdoms Nyhedstjeneste,
Ringsted.
Slesvigsposten.
Fri Presses Kroniktillæg, København.
Sønderjydske Breve, København.
Kureren, Frederiksværk.
Den Skyldige (fra 2. Nr. Den
Medskyldige).
For Fremtid og Frihed, Svinninge.
Hver ottende Dag, København,
(tidligere Navn fra Jan. 1944:
Uddrag af den danske Frihedspresse).
.
Paa Falderebet, København.
Kurer, Nyhedstjeneste, København.
Udkiggen, København.
0. K. Revy, Skagen.
0. K. Kronik, Skagen.
Patrioten, Sorø.
Mønboen, Stege:
Skjern-Budstikken, Skjern.
Verden og Vi, København.
Tidende, Kalundborg.
København, København.
Dannevirkes Nyhedstjeneste,
Haslev.
Fri Nyhedstjeneste, København.
Sund Fornuft.
Sjællands Kureren, Roskilde.
Nu, København.
Folkets Dagblad, København.
Fyrtaarnet, Strib.
Nyt, Ringsted.
U geposten, Slagelse.
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Endvidere udkom følgende Blade, hvis Begyndelsesdata ikke er kendt:
Aalborg Posten, Aalborg.
Helsingørposten, Helsingør.
Aarhus Ekko, Aarhus.
Helsingør Oplysningstjeneste,
Absalon.
Helsingør.
Aktion.
Horsens Ekko, Horsens.
Alliance-Revue, København.
I Gabestokken, Haslev.
Budstikken, Aarhus.
Kritisk Maanedsrevy.
Budstikken, Frederikshavn.
Kronikken.
Budstikkens Efterretningstjeneste,
Landsoldaten.
Randers.
Leonis Nyhedstjeneste.
Dansk Rundskrivelse, Næstved.
Morsø-Posten, Nykøbing Mors.
Den 11. Time, Slagelseposten,
Ny Dag.
Slagelse.
Nyhedstjenesten, Møen.
Den sorte Liste, Aalborg.
Paa Vagt.
Den tavse Dansker.
Provokation.
Du danske Bonde.
Sabotøren.
Folkets Kamp, Nordjylland.
Sidste Nyt, Næstved.
Foto Revy, København.
S. I. T. Københavnerbudstikken,
Fra Frihedskampens Venner,
København. (Socialdemokratens
Beder St.
Informations-Tjeneste)
Frederikshavnerkureren, FredeStormklokken.
rikshavn.
Sydvestsjællands Ugeblad, Slagelse.
Frit Land.
Tjenestemandsbladet.
Gnisten.
Ugens Nyt, Haderslev.
Hammer og Segl.
Undergrundsposten.
Hedeposten, Bjerringbro.
Ungdommen og Fremtiden.

!alt er der i Danmark udsendt ca. 225 forskellige illegale Blade, og det samlede
Oplagstal har ovez,skredet 26 Millioner - 1941 ca. 0,2 Mill., 1942 ca. 1,1 Mill, 1943 ca.
4,1 Mill., 1944 ca. 12,3 Mill. og 1945 8,4 Mill.

Kapitel 2.
Oplysninger om nogle af de politisk betydeligste Blade.
1. ,,Land og FolJc".
Som det første regelmæssige illegale Blad udkom den 29. Juni 1941, en Uge
efter Kommunist-Razziaen, det kommunistiske Partiblad "Land og Folk".
Bladet kom over hele Landet, tryktes flere Steder, og udkom i et maanedligt Oplag
stigende fra ca. 10.000 til ca. 130.000 Eksemplarer.
Bladets Hovedopgave var Kampen mod Tyskerne og deres danske Haandlangere
samt mod de danske Regeringers Samarbejdspolitik, med derudover gik Bladet ind for
en Forbedring af Arbejdernes, Tjenestemændenes og Aldersrentenydernes Levevilkaar.
Fra Januar 1943 udsendtes tillige det ugentlige "Ugens Nyt" i et Oplag, som steg
til ca. 50.000 Eksemplarer.
2. ,,De frie Danske".
I December 1941 udkom "De frie Danske", der siden blev et af de finest udstyrede
og bedst redigerede illegale Blade. Bladet bragte nogle af de stærkeste Indlæg mod
Regeringens Politik.
Bladet startedes af en Modstandsgruppe ved Navn "Vædderen", som var stiftet i
1940. Senere kom nogle dygtige Bladfolk til, og Bladet voksede i Oplag fra 200 i Starten
til 10.000 i 1943 og til 20.000 i 1944.
3. ,,Frihedsstptten - Dansk Maanedspost".
Fra December 1941 udkom Bladet "Frihedsstøtten" og det fortsatte fra Februar
1943 under Navnet "Dansk Maanedspost".
Bladet, der udkom hver Maaned og blev fordelt over hele Landet, blev redigeret af
en Kreds af unge Akademikere. Det var holdt i en rolig og strengt saglig Tone, og lagde
især stor Vægt paa at gøre Rede for, kritisere og vejlede i den udenrigspolitiske Situation, blandt andet de nordiske Problemer, samtidig med at det bragte Nyhederne herhjemmefra.
Bladet var ikke tilknyttet noget bestemt politisk Parti.
Oplaget var i Starten ca. 300, den 29. August 1943 ca. 3.000 og til sidst 15.000
Eksemplarer pr. Gang.
I Tidsrummet fra Juni til December 1944 udsendtes tillige en ugentlig Nyhedstjeneste.
4. ,,Ringens Orientering" - ,,'Orientering".
"Orientering" var ikke et illegalt Blad i almindelig Forstand, men kom fra Februar
1942 i forskellig Form som fortrolige Meddelelser til Organisationen "Ringen"s Medlemmer. Dette Princip kunde med Organisationens Vækst dog ikke opretholdes. Fra
1944, da man gik over til Trykning, fik det mere Karakter af illegalt Blad, der ogsaa
naaede ud til andre Kredse over hele Landet. Oplaget pr. Gang - hver 14. Dag blev paa henved 30.000. Samtidig med Trykningens Igangsættelse begyndte man Udsendelse af en Nyhedstjeneste (2 Gange ugentlig) i et Oplag paa ca. 10.000 Eksemplarer.

5. 11Frit Danmwrk".
I April 1942 kom det første Nummer af Besættelsestidens største Blad "Frit
Danmark".

•
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Redaktionen af dette Blad fremgik af et bredt Samarbejde af forskellige Partiers
Modstandsfolk, især maatte man bemærke det gode Samarbejde mellem de konservative
og Kommunisterne. ,,Frit Danmark" voksede hurtigt op til at blive ~n vældig Organisation med ca. 100 Provinsafdelinger og med Trykkesteder over hele Landet.
Ligeledes dannedes der faglige Fraktioner, som redigerede særlige Udgaver af
Bladet, bl. a. for Tjenestemænd og for Landmænd.
Hovednummeret udkom maanedligt i et Oplag stigende fra nogle faa Tusinde til
ca. 150.000 Eksemplarer.
Desuden udsendtes adskillige Lokaludgaver og fra August 1943 det ugentlige
,,Frit Danmarks Nyhedstjeneste", efterhaanden i et Oplag af ca. 75.000 Eksemplarer.
6. ,,Studenternes Efterretningstjeneste".
Lige fra April 1940 har denne Organisation, som udgik fra konservative Gymnasiaster og allerede i 1940 omfattede 18 Provinsorganisationer, udsendt Løbesedler, som
opfordrede til Modstand, bedst kendt er "Danskerens ti Bud". (November 1940).
Efterhaanden kom Studenter af alle forskellige Partifarver ind i Arbejdet med
Bladet.
Fra August 1942 udkom Bladet hver 14. Dag. Til at begynde med kom det i ca.
500 Ekspl., i Januar 1943 ca. 1000, og Oplaget steg derefter med ca. 500 om Maaneden
i et halvt Aars Tid. Ved Tilslutning fra andre Grupper kom det pr. 29.-8.-1943 op
paa ca. 24.000 Eksemplarer, og fra Januar til April 1944 blev Bladet trykt i ca. 120.000
Eksemplarer. Fra Maj 1944 til Kapitulationen kom Bladet i ca. 75.000 Eksemplarer
pr. Gang.
Fra August 1944 udsendtes en i Forstaaelse med Information "Daglig Information"
i Oplag fra 500-1200.

7. ,,Danske Tidende".
"Danske Tidende" begyndte at udkomme i Januar 1943, under Redaktion af nu
afdøde Redaktør Nic. Blædel. Bladet, der ikke var tilknyttet noget politisk Parti,
bragte især kritiserende og orienterende Artikler, der var præget af Redaktørens indgaaende Kendskab til den tyske Ideologi.
Efter den 29. August 1943, hvor Redaktør Blædel blev arresteret, blev der en
mindre Standsning, men kort efter begyndte Bladet - eller i alt Fald et Blad af
samme Navn - igen at udkomme under en ny Redaktion, der dog fortsatte den Linie,
Redaktør Blædel havde angivet.
Senere indtraadte to fremtrædende Repræsentanter for de socialdemokratiske og
konservative Rigsdagsgrupper i Redaktionen.
Bladet udkom hver Maaned og havde til at begynde med et Oplag paa ca. 5.000 og
til sidst ca. 8.000 pr. Gang.
8. ,,Hjemmefronten".
Fra Februar 1943 udkom Bladet "Hjemmefronten", udgivet af Kredse fra K.U.
Oplaget steg fra ca. 10.000 mdl. til ca. 100.000, men standsedes af en Razzia og
fortsatte derefter paa godt 50.000.
Fra Juni 1944 udsendtes tillige "Hjemmefrontens Nyhedstjeneste".

9. ,,Fri Presse".
,,Fri Presse" startede som et maanedligt trykt Blad i Maj 1943 og kom fra Begyndelsen af 1944 regelmæssigt hver 14. Dag. Oplaget Jaa derefter paa ca. 50.000 pr. Gang.
Bladet, der ikke var partipolitisk præget, var holdt i en rolig Tone, men kritiserede
skarpt Forhandlingspolitikken.
I 1945 udsendtes tillige Kroniktillæg med Artikler fra Verdenspressen.
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10. ,,Informatwn - Nordislc Nyhedstjeneste".
"Nordisk Nyhedstjeneste" udsendte sit første Nummer i Juni 1943 under Navnet
"Den illegale Presses Nyhedsbureau", og i Augusts. A. begyndte "Information" i Form
af Nyhedsbreve fra en enkelt københavnsk Journalist. Indtil Nytaar 1944 udsendte
"Information" dagligt og "Nordisk Nyhedstjeneste" et Par Gange ugentligt Stof til
de illegale Blade, saaledes at "Information" bragte det danske og "Nordisk Nyhedstjeneste" det udenlandske, især det nordiske, Stof. Senere sluttedes Bureauerne sammen
under Navnet "Information - Nordisk Nyhedstjeneste", almindeligvis kaldet "Information". Bladet, der udkom alle Hverdage, kom i henved 1000 Eksemplarer, der udsendtes
til en meget nøje kontrolleret Abonnentkreds, herunder samtlige illegale Bladgrupper
og de fleste andre illegale Grupper i Landet. De daglige Udsendelser var paa en Gang
Nyhedskilde for den illegale Presse og den udenlandske Radio og et internt Meddelelsesmiddel for Frihedsraadet.
I Sverige udkom daglig en svensk Udgave, ligesom Stoffet gennem "Dansk Pressetjeneste" i Stockholm fordeltes til Pressen i hele den frie Verden.
Efter Befrielsen er Bladet fortsat som legalt Dagblad under Navnet "Information"
og i Samarbejde med Organisationen "Ringen".
11. ,,Kilrkens Front".
Fra Juli 1943 udgav yngre folkekirkelige Kredse Bladet "Kirkens Front", som
førte en kristent betonet Kamp mod Tyskerne og deres danske Venner. Desuden
behandlede Bladet danske og fremmede (især norske) Kirkeproblemer.
Oplaget steg fra ca. 6000 til ca. 35.000 mdl., og fra Marts 1944 udgaves endvidere
,,Kirkens Fronts Nyhedstjeneste".
12. ,,Folkeviljen" - ,,Dansk Presse" - ,,Tiderui Tegn".
2. Okt. 1943 udkom "Folkeviljen" i Randers, udgivet af aktive Socialdemokrater
(Navnet fra Socialdemokratiets Valgavis).
Hurtigt voksede Bladet til et Landsblad med Hovedsæde i Aalborg og flere
Trykkerier i andre Byer.
Oplaget steg fra 500 til 6000 om Maaneden.
I 1944 kom Bladet i Samarbejde med "Fri Presse" og "Ringens Arbejdergrupper"
og fra Nytaar 1945 sammensluttedes Bladet med "Dansk Presse" under Navnet "Dansk
Presse - Folkeviljen". ,,Folkeviljen" fortsatte dog som selvstændigt Lokalblad i Nordjylland.
"Dansk Presse" var udkommet fra November 1943. Oplaget steg fra ca. 4000 til
ca. 70.000 om Maaneden.
Fra November 1944 udgav Gruppen tillige det ugentlige Nyhedsblad "Tidens Tegn",
som efter Sammenslutningen med "Folkeviljen" og Samarbejdet med "Ringens Arbejdergrupper" fra Begyndelsen af 1945 udkom som Dagblad, og som efter Befrielsen
er blevet fortsat som Ugeblad.
Baade "Folkeviljen", ,,Dansk Presse" og "Tidens Tegn" henvendte sig især til de
socialdemokratiske Arbejdere, som de søgte at kalde til Aktion.
13. ,,Folk og Frihed".
Bladet begyndte at udkomme i November 1943 i et Oplag paa ca. 3000 Eksemplarer,
et Oplagstal, der dog hurtigt steg til ca. 10.000 (Jan. 1944) og senere til ca. 20.000 pr.
Gang. Bladet kom som Regel hver Maaned, men der kom jævnligt et ekstra Nummer
midt i Maaneden.
"Folk og Frihed" beskæftigede sig ikke meget med Nyhedsstoffet, men i højere
Grad med de indrepolitiske danske Folk, dog uden at tage særpolitisk Standpunkt.
Bladet, der havde Mottoet: ,,Det er hverken raadeligt eller ufarligt at handle mod
Samvittigheden" (Luther i Worms), fordømte især Scaveniuspolitikken og Opportunismen blandt Folk.
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14. ,,Frit Nyt".
"Frit Nyt" var et upolitisk Blad, der bragte de vigtigste Nyheder sammen med
oplysende og propaganderende Artikler. Det henvendte sig til alle Kredse i Landet, men
lagde især Distributionen an paa, at flest mulige Eksemplarer uddeltes paa Landet.
Bladets første Nummer kom i Marts 1944 og var duplikeret, men allerede det andet
Nummer var trykt. Til at begynde med kom Bladet hver Maaned, men senere hver
14. Dag.
Oplaget var til at begynde med ca. 6.000 pr. Gang, men steg i Juli 1940 til 20.000
og var til sidst oppe paa ca. 30.000 pr. Gang.
De sidste Maaneder af 1944 begyndte Bladet Udgivelsen af en daglig Nyhedstjeneste, der dog udkom i et ret begrænset Oplag.

15. ,,Morgenbladet".
11. November 1944 paabegyndte Dansk Samling, der jo som Parti arbejdede illegalt,
Udsendelsen af "Morgenbladet", der væsentligst indeholdt Nyhedsstof.
,,Morgenbladet" udkom i et dagligt Oplag fra 800 til 7000 Eksemplarer.
Bladet er eftel." Befrielsen blevet fortsat som legalt Dagblad.

Kapitel 3.
Uddrag af den illegale Presse.
,,De Frie Danske": Kritik af Udenrigsminister Scavenius i Anledning af hans Stilling 1941.
Dec.
til Tyskerne, herunder Told- og Mønt-Unionen, Frikorpset og Antikornintern-Pagten.
Endelig: Efter halvandet Aars Forløb finder en af vore ledende Politikere Mod og
Lejlighed til at udtrykke, hvad vi alle har været klar over længe. Desværre altfor
længe. At det skulde blive den ellers saa fredsommelige Dr. Krag, der i Rigsdagen
skulde rette det første Slag mod Danmarks Fjende Nr. 1, Erik Scavenius, viser bedst,
hvor uudholdelig Situationen efterhaanden var bleven. Man behøver ikke at være i
Besiddelse af overvældende store Evner som Spaamand for at forudsige, at Dr. Krag
snart vil slutte sig til Christmas Møllers Brigade, WE SALUTE YOU, DOGTOR.
Nu kommer det frem. Hr. Erik Scavenius, vor "højtærede Udenrigsminister",
denne Tysklands ydmyge Lakaj, har stadig forsøgt at udføre sit beskidte Arbejde: at
underminere Danskheden og sælge os som Tyskernes fremtidige Slaver. Gang paa
Gang har denne Forræder truffet Aftale med Tyskland, uden at nogen af vore ansvarlige Ledere vidste derom, dog maaske med Undtagelse af Lakaj Nr: 2, Gunnar
Larsen.
Erik Scavenius ! Vi husker Deres Sammensværgelse med Tyskerne angaaende
"Told- og Mønt-Unionen".1 ) Ligeledes husker vi Deres private Frikorps "Kryssing", og
nu Antikornintern-Pagten. ,,Almuen" holder Øje med Dem.
,,De Frie Danske": Kritik af Udenrigsminister Scavenius i Anledning af AntikomintemPagten.
Til Lykke.
Hr. Scavenius!
Saa vandt De første Omgang, dog ikke med nogen større Margin. Ganske vist
lykkedes det Dem at gennemføre en Slyngelstreg, der til evig Tid vil staa som et af
de sorteste Blade i Danmarks Historie, men vi tror ikke, at De vil faa megen Glæde
deraf.
Hvad er Meningen med Antikornintern-Pagten? Hvis det var for at faa Udlandet til
at tro, at Danmark stillede sig solidarisk med de tyske Voldsmænd, saa er det allerede
slaaet fejl. Hele Verden ved nu, at det var Danmarks "højtærede Udenrigsminister" og
ikke det danske Folk, der tiltraadte Pagten. Det danske Folk har ikke, og kan aldrig
faa, noget fælles med Nazi-Tyskland. De tyske Metoder er saa fjernt fra dansk Mentalitet, at ingen Brobygning er mulig.
Hvad bliver Deres næste Skridt, Hr. Scavenius? Skal Danmark nu tiltræde
"3-Magts-Pagten", og skal vi sende Tropper til Østfronten for at fylde Hullerne i de
tyske Rækker? Tror De ikke, at det danske Folk taber Taalmodigheden og gør kort
Proces med Dem? Selv om Aviserne herhjemme har baade Haandjern og Mundkurv
paa, har Deres skurvede Medskyldige vel nok rapporteret Begivenhederne her i Landet, medens DE selv deltog i "Quisling-Jamboreen" i Nazi-Riget.
Tror De, Heldet stadig vil fplge Dem'I
Husk, hvorledes det gik den franske "Quisling", Pierre Laval.
1) Udfprlige dokumentariske Oplysninger vedrprende Forhandlingerne herom, der berpres ovenfor
S. 159 m. og 1270 pv" knn formentlig f prst forventes forelagt Offentligheden gennem den parlamentariske
Kommissions Arbejde,
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,,De Frie Danske": Om Fraternisering med Tyskerne.

Hvorlænge skal vi sove endnu?
Efterhaanden som Tiden gaar, og man vænner sig mere og mere til at se de
"Fremmede" paa Gaden, slaar Danskerne sig til Taals med, ,,at de skal jo engang
være her, og det kan vi jo ikke gøre noget ved". Unge Piger finder det naturligt at
omgaas "Uniformerne" paa den mest intime Maade, og Kvinder og Mænd af alle Aldersklasser konverserer Besættelsestropperne og fraterniserer med dem paa Gader, i Tog
og Sporvogne, uden at tænke paa Kongens og Regeringens Ord om, at vi skal afholde
os fra enhver Form for utidig N11sgerrighed overfor Besættelsesmagten. Det danske
Folk sover. Ved vi da ikke, at Tyskerne er vore Fjender, og at de tyske Soldater er her
som Repræsentanter for det national-socialistiske Tyskland, der voldeligt har overfaldet vort Land, uanset, at de selv har opfordret vort Land til at slutte en "Ikke-Angrebs-Traktat" med 'dem.
De har givet os Løfter, som de truede med at bryde, hvis ikke de fik deres Vilje
i Spørgsmaalet om Antikornintern-Pagten, og som de er parat til at bryde, saasnart
vi igen er for langsomme til at "nyordne" os. De har givet Løfter til andre Lande,
og de har konsekvent brudt dem alle. De vil give os endnu flere Løfter, blot de kan
opnaa at faa os knyttet endnu nærmere til sig.
Er vi da saa blaaøjet naive, at vi tror, de vil holde Løfterne til os. Hvorfor skulde
de dog det? Har vi maaske mere end andre Lande Krav paa Hensynsfuldhed? (Et Begreb, de kun kender af Navn.) Har de unge Piger og de tyskvenlige Kvinder og Mænd
overhovedet nogen national Æresfølelse? NEJ, de ·v ed end ikke, hvad Ære er.
Det er paa Tide at raabe et Vagt i Gevær. Danske Kvinder og Mænd, vaagn op.
Husk at vi er Danske, vi er besat af en Fjende, der ikke har Tanke for andre end sig
selv. Faar de unge Piger Understøttelse af Værnemagten, naar de faar Børn med
de tyske Soldater? Børn avlede i skændig, æreløs Utugt. Nej, i bedste Fald kommer
det paa Clearingcontoen {,,Diverse Debitorer"), og i alle Tilfælde er det de danske
Skatteydere, der kommer til at betale "Gildet". Tror de opportunistiske Spytslikkere, at
de vil faa Magten i Landet engang? Nej, saa længe Tyskerne er her, vil de søge at
beholde hele Magten selv, de tyskvenlige kan kun benyttes som Lakajer, de faar ingen
Løn bagefter - af Tyskerne, de vil nemlig ikke være i Stand til at betale. Men vi
skal vide at betale "Lakajerne", hvad de har fortjent. Staa sammen, alle danske. Lad os
vise, at den 9. April 1940 var en sørgelig Fejltagelse, at der endnu er Liv i Holger
Danske. Næste Gang, der stilles Krav til os fra Fjenden (sandsynligvis om Jødeforfølgelse), siger vi NEJ. Et enigt Nej. Lad dem saa blot foretage "Repressalier", lad
dem vise deres sande Ansigt.
Vi vil ikke lege med længere.
,,De Frie Danske" om Udlovning af Belønning for Angivelse af Ophavsmænd til Demonstrationer paa Kultorvet og for Eftersøgning af Faldskærmsfolk.

Judaspeng-e.
Dagspressen for 6. Februar 1942 bringer følgende under Overskriften "Ulovlig
Demonstration paa Kultorvet".
Københavns Opdagelsespoliti meddeler:
"Natten til den 1. d. M. Kl. 4.00 og Natten til den 5. d. M. Kl. 3.45 har uansvarlige
Personer foranstaltet ulovlige Demonstrationer paa Kultorvet.
Da Demonstrationerne maa betragtes som et alvorligt Brud paa den Ro og
Orden, der bør herske i Staden, udlover Politiet en Dusør paa indtil 1000 Kr. for Oplysninger, der fører til Gerningsmændenes Paagribelse."
Et Par Dage efter var der en ny Meddelelse i Bladene. Igen ødslede Tyskerne med
vore Penge. Denne Gang helt op til 5000 Kr. Det viser sig, at 2 eller flere Personer ved
Hjælp af Faldskærme er sprunget ud fra en lavtflyvende Flyvemaskine. Desværre
omkom den ene, hvilket var meget beklageligt, da det var en tapper Mand, der sikkert
havde en vigtig Mission at udføre.
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Dette fandt Sted allerede den 28.-12.-1941, men først halvanden Maaned senere blev 1942.
det offentliggjort. I hele denne Tid havde altsaa Gestapo og det danske Politi gennemtrawlet hele Landet i forgæves Søgen, inden man meddelte det til Befolkningen. Derefter kom saa Lokkemaden paa de 5000 Kr.Ser man det. Igen et Skridt nedad mod det Raahedens og Brutalitetens System,
der er eneherskende i Nazi-Riget.
De nazistiske Metoder skal atter prøves her i Danmark. Kan man ikke med Pinsler
og Trusler faa sin Vilje gennemført, saa forsøger man at benytte sig af Folks Fattigdom eller Pengegridskhed til at købe Landsforrædere.
Mon disse Judaspenge vilde være heldbringende for nogen? Vi tror det ikke. Tværtimod. Vi mener, det vilde være en højst ulyksalig Dag for Vedkommende, om nogen
herhjemme lod sig købe for tredive Sølvpenge.
Den paagældende vilde fortryde det meget pludseligt, men vi tror heller ikke, at
nogen her i Landet vilde være gemene nok til at gaa Tyskernes Ærinde. Men Gestapos
danske Lakajer kan være stolte. Indtil videre.
"Frit Danmark": Programudtalelse for den illegale Presse.

April

Frit Danmark.
Vi er en lille Kreds, som tidligere har haft meget modsatte Anskuelser, og som
maaske vil blive uenige igen, naar Forholdene i Danmark tillader os at tale frit og
aabent som i gamle Dage. I Dag er vi traadt sammen for at udgive "Frit Danmark", for
at holde den danske Linje, for at give vore Landsmænd aaben og ærlig Besked om, hvad
der foregaar, for midt i Undertrykkelsen at tale saaledes, som det er klart for alle, at
der tænkes i de 99 % af Befolkningen.
Vort Program er først og fremmest Oplysning - men iøvrigt vil det fremgaa af
Tidens Udvikling og Begivenhedernes Indtræden, hvad vi vil tilraade, og hvorledes
vi mener, der skal handles.
Vi kan ifølge Sagens Natur og Forholdene ikke give os tilkende. Hvem vi er, og
hvad vi var, vil alt blive opklaret, naar den store Dag - Sejrens Dag - for Ret,
Sandhed og Retfærdighed kommer.
Vi henvender os til alle vore Landsmænd. Og vi ønsker alle Landsmænd med i
den brede danske Front, som alt eksisterer.
Vore fødte Fjender er den tyske Nazisme og dens danske Aflægger. Vi vil med
alle til Raadighed staaende Midler bekæmpe de danske Landsforrædere, som er gaaet i
tysk Sold, som Dagen efter den 9. April med Jubel erklærede, at nu havde Hitler skabt
sit Livsrum, som efter den 9. April Gang paa Gang har angivet Landsmænd til Tyskerne og som ingensinde skyer noget Middel for at undergrave den folkelige Enhedsfront. De danske Nazister er vore Fjender, som Tyskernes Bøddelregering og dens
Haandlangere er det. Til alle andre rækker vi Haand.
Ogsaa forsaavidt til den nuværende Regerings politiske Repræsentanter og til
Rigsdagen. Vi har meget at indvende mod den Eftergivenhedens Politik, som er ført og vi vil lade Kendsgerningerne og dem alene tale om, hvad der er sket.
Men vi ser intet hellere, end at Regeringen tager Ledelsen i den Modstand, som maa
og skal øves overfor de tyske Undertrykkere. Vi interesserer os ikke for, hvilke Personer det er, som fører an, men vi har kun Interesse for, at den rigtige Linje følges.
Det er det, det drejer sig om. Det er en bestemt og konsekvent Modstand mod de
tyske Overgreb, Tiden kræver af hver enkelt af os. Det er en Fastholden ved Løfterne
af 9. April, som skal etableres - ikke en Vigen og Gliden, saaledes som det har kendetegnet de to Aar, som nu er gaaet.
Det er vor Opgave at skaffe reel og rigtig Oplysning ud til det danske Folk. Vi
vil, at alle Led i det danske Samfund skal staa paa sin Ret.
Saa faar det bære eller briste.
83
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I dette første Nummer af "Frit Danmark" vil en meget væsentlig Plads blive
givet til at redegøre for, hvad der er sket, og vi vil derefter følge Begivenhederne
hjemme og ude i den kommende Tid.
"Frit Danmark" vil stræbe mod at være Udtryk for, hvad alle virkeligt Danske føler
og tænker. Vi vil være den hjemlige danske Stemme i en Tid, hvor Undertrykkelse,
Vold og Overfald hersker.
Her skal tales dansk og kun dansk - men vi ved, at varer denne Besættelsestid
længe, saa vil mange flere end vi blive nødt til at gaa under Jorden med deres Arbejde
- for det danske Folk skal leve, hvor længe end Undertrykkelsen varer, og vi vil
ingensinde glemme, at kun en allieret Sejr og Nazismens Ødelæggelse kan skabe Mulighed for, at Livets høje Idealer om Frihed og Retfærdighed, Retsind og Hæderlighed,
Sandhed og Ærlighed kan komme til at herske i Verden og i vort Land.
Og endelig. Vi bør ingensinde glemme, at man kan ikke faa noget gratis her i
Verden. Vi kan ikke blot lade de Allierede udføre den haarde Kamp mod en hensynsløs og barbarisk Modstander, uden selv at ville gøre, hvad vi kan.
Vi 11iaa selv hjælpe med. Veje og Midler er anderledes for det undertrykte Land
end for de Lande, som har den Lykke at være med i Kampen for de høje Idealer. Og vi
skal nok angive Veje og Midler. Men vi gentager: Vi maa selv være med. Det skal ikke
være saaledes, at Danmark savnedes i den fælles Kamp mod hele Verdens Tyranner.

April

"De Frie Danske": Kritik af Udenrigsminister Scavenius i Anledning af Afskedigelsen
af den danske Gesandt i London, Grev Reventlow.
Den tyskkontrollerede danske Presse bragte den 25. Marts Udenrigsministeriets
Bekendtgørelse om, at den danske Gesandt i London, Grev Edouard Reventlow ikke
længere kunde forblive i Tjeneste som dansk Tjenestemand, fordi han havde paataget
sig Hvervet som Ærespræsident for "Sammenslutningen af frie Danske i Storbritannien
og Nordirland".
Det er jo ikke første Gang, at en god Dansker afskediges af det danske Udenrigsministerium paa Grund af sin "uneutrale" Holdning, og vi vil derfor gerne spørge Herr
Scavenius om, hvad neutral Holdning da er. Vi behøver ikke at afvente Svaret. Herr
Scavenius har klart vist, at det efter hans Mening blot drejer sig om at danse efter
Tysklands Pibe, saa er "Neutraliteten" i Orden.

Maj

"Frit Danmark": Artikel om ikke at sælge til Tyskerne og ikke købe hos Forretningsfolk med tyske Kunder.

Kpb kun hos Danske. - Sælg kun tJil Danske.
Det er nu nødvendigt, at det danske Folk hjælper aktivt med til at forhindre, at
den tyske Udplyndring naar det Maal, en tysk Officer kynisk har sat for denne Fremfærd i Danmark: at Danskerne skal spise Rotter, før Tyskerne vil forlade Landet! Og i
Polen saavelsom paa Balkan er Truslen blevet virkeliggjort.
Det er nødvendigt, at vi holder op med at sælge andet til Tyskerne end de Varepartier, som ifølge Handelsaftalerne skal gaa Syd paa.
Forretningsfolk i Danmark maa nægte at sælge Varer til Tyskerne; og vi Danske
rmaa belære vore Forretningsmænd om, at nu maa de vælge mellem os og Tyskerne! Vi
boykotter fra i Dag alle de Forretninger, som gerne ser Tyskerne som Kunder. Vi kommer ikke hos den Tandlæge, som udfører Tandarbejde paa Tyskerne, og da slet ikke
til en Tandlæge, som spilder vore sparsomme Guldbeholdninger paa at fylde Guld i en
tysk Mund. Vi kører naturligvis ikke mere med en Vognmand, som helst kører for
Tyskerne, men vi køber hos Danske og sælger udelukkende til Danske, saa gavner vi
vort Fædreland bedst.
Landboerne kan i Fremtiden vise deres Samfundssind ved at sørge for, at deres
Venner og Familie i Byerne forbeholdes saa meget Flæsk og saa meget af andre Levnedsmidler, at de kan opretholde Livet derved. Først naar hver har sørget for sine nær-
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meste, kan Landmændene sende Varer til det tyske Marked. Ogsaa dette vil være dansk 1942.
Gerning til Gavn for Fædrelandet.

"Frit Danmark": Det danske Folk protesterer mod Regeringens Eftergivenhedspolitik
og opfordrer Regeringen til at staa forrest i Modstanden.

Dette er Stemningen i det danske Folk Det gælder i det danske Folk. Harmen og Foruroligelsen over den Udplyndring og
Undertrykkelse, som vort Land - alle tyske Løfter til Trods - er Genstand for, antager
Dag for Dag mere bevidste, organisatoriske Former. Trods Arbejds- og Socialminister
Kjærbøls ihærdige Anstrengelser for at skjule det, er det ikke nogen Hemmelighed for
Flertallet af det danske Folk, hvorledes mange tusinde Fagforeninger og andre Arbejderorganisationer gennem de seneste Maaneder har protesteret mod Regeringens Eftergivelsespolitik og den deraf følgende forestaaende Forringelse af den sociale Lovgivning.
Men ogsaa indenfor andre danske Befolkningslag kommer Utilfredsheden stadigt
skarpere til Orde.
Saaledes har fornylig en Deputation af københavnske Hospitalslæger overrakt Indenrigsministeren nedenstaaende Adresse, der var underskrevet af ca. 425 - eller
næsten 90 % af samtlige Hospitalslæger:
DET MAA VÆRE SLUT MED EFTERGIVENHEDEN.
,, Til Indenrigsministeren.
Grundlaget for den Loyalitet, hvormed den danske Befolkning har efterkommet
Kongens Opraab af 9. April 1940, og dermed ogsaa Grundlaget for den Tillid, som
Befolkningen hidtil har vist den siddende Samlingsregering, var først og fremmest den
Passus i den tyske Rigsregerings Opraab af 9. April, i hvilken den højtideligt erklærede
at ville afholde sig fra ethvert Indgreb i indenrigspolitiske danske Forhold.
Der er gentagne Gange indtruffet Begivenheder, som har gjort, at Befolkningen
med stigende Ængstelse og Usikkerhed har maattet konstatere, at dette Løfte fra tysk
Side er blevet brudt. Regeringen har maattet gøre en Række Indrømmelser, som kun
kan opfattes som Udtryk for en Pression og Indblanden i danske Forhold.
I fuld Forstaaelse af de Vanskeligheder, hvorunder den siddende Regering udøver
sin Virksomhed under de nuværende Forhold og uden paa nogen Maade at ville kritisere de Handlinger, som har fundet Sted, ønsker vi undertegnede Læger ved Storkøbenhavns Hospitaler nu at bringe Ministeren Kundskab om vort Syn paa denne Udvikling.
Vi er naaet til den Opfattelse, at en yderligere Eftergiven for tyske Krav, det
være sig i Form af Vedtagelse af danske Jødelove, ligegyldigt i hvilken Skikkelse (hvilket kunde medføre Indgreb i danske Lægers Ret til frit at udøve deres Erhverv), ved
Inkorporering af danske Soldater, herunder Militærlæger i den tyske Hær, eller i det
hele taget enhver yderligere Indrømmelse af lignende Art, vilde være ensbetydende med
en Opgivelse af vor nationale Selvstændighed.
Vi udtaler vor Tillid til, at Ministeren fortsat vil værne om vor nationale Selvstændighed og modvirke Gennemførelsen af Foranstaltninger af ovennævnte Art, og vi
tilsiger hermed Ministeren den Støtte, vi formaar at yde, til den mest absolutte Modstand overfor saadanne Krav."
Ogsaa fra Provinsen foreligger der Eksempel paa, hvorledes Harmen har fundet
organisatorisk Udtryk. En Gruppe Borgere i Odense - repræsenterende et absolut Tværsnit af Befolkningen - samledes til Møde for at drøfte Situationen og valgte derefter
en Deputation, som fik i Opdrag at rejse til København og forebringe de odenseanske
Rigsdagsmænd nedenstaaende:

Hensynet til dansk Livssyn, Frihed og Ære maa ikke tilsidesættes.
,,Danmarks Tiltrædelse af Antikominternpagten har i Befolkningen vakt den allerstørste Bevægelse. De Vilkaar, vi nu er underkastet, gør det umuligt for Folket at give
Regering og Rigsdag noget Udtryk for denne Bevægelses Retning og Omfang. Mange
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har følt det som en utaalelig Tilstand, at Regering og Rigsdag i et saa vigtigt Spørgsmaal ikke kan staa i tilstrækkelig nøje Forbindelse med Folket, fordi der derved er
skabt Mulighed for Misforstaaelser, der kan være af skæbnesvanger Betydning.
"Frit Danmark": Arbejdereksporten til Tyskland bør standses. Kritik af Stat og Kommunes Holdning overfor de arbejdsløse.
Nøjagtigt kender vi ikke Antallet af danske Arbejdere i Tyskland og Norge. Det
sidste Sted er der vel højst et Par Tusinde, men i Tyskland mellem 30 og 50 Tusinde.
Der arbejdes stadigvæk energisk fra Myndighedernes - mærkeligt ogsaa fra De
samvirkende Fagforbunds Side paa at faa flere af Sted. Denne Eksport har alvorlige
Skyggesider.
Hver dansk Arbejder i Tyskland frigør en tysk Arbejder, som saa kan sendes til
Fronten. Hitler faar flere Soldater til den Krig, der ogsaa gaar ud over Danmark,
og danske Arbejdere fremstiller Krigsmateriel til ham. Hver dansk Arbejder til
Norge falder direkte det kæmpende norske Folk i Ryggen og hjælper Hitler til at
bygge Befæstninger til Norges (og ogsaa Danmarks) Undertrykkelse.
Tysklandsarbejdernes Hjemsendelse af Penge gaar over Clearing-Kontoen. Den
andrager alene ca. 4 Millioner om Maaneden. Hertil kommer andre Udgifter, som ogsaa
afholdes af Danmark, samt ekstra Levnedsmiddeleksport (Gavepakkerne), som simpelthen er nødvendig, for at de paagældende Danske kan opretholde Livet.
Endelig kan vi aldrig vide, hvornaar Tyskland finder paa at betragte og behandle
disse Arbejdere som Gidsler for, at Danmark opfylder selv de urimeligste Krav, eller
at man tvangsindrullerer dem i Hitlers Hær og sender dem til Fronten.
Hvorfor rejser disse Arbejdere? Ja, den allerstørste Part rejser, fordi de er
arbejdsløse og ikke har eller havde Udsigt til at faa Arbejde herhjemme, og fordi de
ikke kunde leve, forsørge Familien og klare deres økonomiske Forpligtelser for Arbejdsløsheds- eller Socialunderstøttelsen. De lokkes til at rejse gennem store og lovende
Annoncer i Dagspressen og gennem lige saa lovende Kontrakter. De presses til at rejse,
dels i Almindelighed af deres Fattigdom dels derved at danske Myndigheder (mange
Socialkontorer er meget slemme!) under Trusel om Standsning af enhver Understøttelse driver dem til de tyske Hvervekontorer.
Hvad kan der gøres for at faa standset denne farlige og landsskadelige Arbejdereksport. For det første bør Arbejderne ikke rejse. Enhver Arbejder, der bliver fristet,
presset eller truet til at tage Arbejde i Tyskland eller Norge maa betænke, at selv det
største Offer ikke er for stort naar det gælder Danmarks nationale Sag, og at det
netop er den Enkelte, der skal yde en Indsats. Den, der tager Arbejde i Tyskland eller
Norge, hjælper Hitler og Nazismen, og han falder sit Fædreland i Ryggen.
:Men Statens og de kommunale Myndigheder bør holde op med enhver Form for
Pres paa de Arbejdsløse for at faa dem til at rejse, Den Funktionær eller Tjenestemand,
der forsynder sig mod denne Regel, begaar faktisk Landsforræderi. Det kan ikke
undskyldes, om man med Sultepisken tvinger et Menneske til at arbejde for Danmarks
Fjender. Stat og Kommune maa indstille sig paa, at Arbejdsløse, man ikke kan skaffe
ordentligt Arbejde herhjemme, maa man yde en Understøttelse, saa de kan leve.
Og saa bør Arbejdsgiverne i By og paa Land være i særlig Grad villige til at
antage de Arbejdere, der som arbejdsløse har Valget mellem den nøgne Nød og saa
Henvendelsen paa det tyske Anvisningskontor. Hvis der er noget Omraade, hvor
national Solidaritet er paakrævet, og hvor den praktisk kan udøves, saa er det dette.
Ogsaa paa anden Maade vil man - ved økonomisk Støtte - kunne hjælpe Arbejdere til
at sige Nej til Presset for at faa dem til at rejse til Tyskland.
"Frit Danmark": Uddrag af Opfordring til Kamp mod Nazisterne.
HENVENDELSE TIL DET DANSKE FOLK FRA FRIT DANMARK

Vi opfordrer indtrængende enhver Dansker til, hver paa sin Plads og efter sine
Forudsætninger, af yderste Evne og med alle Midler at bidrage til at berede Hitlers
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Krig de største Vanskeligheder - altsaa at bidrage til at befri vort Land. Timen er 1942.
inde, da enhver ærlig Dansker maa ophøre med det hidtil af Regeringen forfægtede
"loyale" Samarbejde med den tyske Nazisme og dens danske Haandlangere. Timen
er inde, da der bør sættes ind med passiv og aktiv Modstand paa alle Felter, hvor der
arbejdes for den tyske Nazisme og dens Besættelseshær.
Men lad det ske under Udøvelse af den stærkeste, alvorligste og dybeste nationale
Solidaritet. De 99 Procent af Befolkningen er jo enig i disse Anskuelser. Lad Enigheden
komme til Udtryk gennem Organiseringen af en landsomfattende national Folkefront,
hvori alle uden Hensyn til Erhverv, Klasse eller politisk Anskuelse forener sig til
Kamp mod de tysk-nazistiske Undertrykkere, for det Maal, som er alle sande Danskes:

Ud af Landet med de tyske Besættelsestropper og deres Paahæng.
Straf over de Landsforrædere, som er deres Agenter, Danmark atter frit!
Hitler-Tysklands Nederlag i Krigen er en Betingelse for, at Danmark kan blive
frit igen. Og enhver Indsats, hvor beskeden den end maatte synes, bidrager til hurtigere
at hidføre dette Nederlag.
Nu e1· Tiden inde, da de1· skal slaas til!
"Frit Danmark": Opfordring til enhver Dansker om ikke at hjælpe Tyskerne.1 )
Enhver Dansker kan og bør gøre sit til ikke at hjælpe Hitlers Krigsførelse og
til at gøre Tyskerne Opholdet i Danmark saa lidet behageligt som muligt. I Enkeltheder kan der ikke gives Anvisning paa, hvad den enkelte kan gØre - det maa overlades
til hver især - men en Række almindelige Vink kan gives:
Landbrugere: Stands eller begræns Leveringen af Produkter til Besættelsestropperne. Der er nok herhjemme, der trænger til at spise sig mætte. Og Tyskerne betaler
jo kun med værdiløse Veksler, som vi selv kommer til at indløse efter Krigen.
Industridrivende: Danske Fabriker er for gode til at lave Krigsmateriel til Hitler.
Er det umuligt helt at standse saadanne Arbejder, saa bØr Leverancerne forsinkes mest
muligt og Kvaliteten bør ikke være for god. Der kan let etableres godt Samarbejde
med Virksomhedens Arbejdere, hvad dette angaar.
Entreprenprer: Hold Dem tilbage, naar det gælder de tyske Befæstningsarbejder i
Danmark eller Entrepriser i Tyskland. Lad det Arbejde, der er i Gang, gaa saa
langsomt som muligt.
For-r etningsfolk: Sælg ikke til Tyskland eller til Tyskerne.
Arbejdere: Tag ikke Arbejde ved tyske Befæstningsanlæg, Flyvepladser eller i
Tyskland og Norge. Ethvert Arbejde, der direkte eller indirekte udføres for Hitler,
bør gaa langsomt og være daarligt.
Fagforeningsledere og Embedwmænd: Saboter Anvisningen af Arbejdere til tyske
Arbejder og til Tyskland eller Norge.
Politifolk: Vær ikke mere nidkære end absolut nødtvungent, naar det gælder Indskriden mod Landsmænd, som har forset sig mod Tyskerne.
Intellektuelle og Videnskabsmænd: Undlad ethvert Samarbejde og Samkvem med
Hitler-Tyskland, uanset under hvilket "kulturelt" Paaskud, Tyskerne søger at indlede det.
B ladudgive1·e og Journalister: Gaa mest muligt udenom det tyske Propagandastof.
Gaa ikke Tyskernes Ærinde ved at bringe nedsættende Artikler om England-AmerikaSovjetunionen, af hvis Sejr over Aksemagterne Danmarks Frihed afhænger.
Foreningsledere: Sørg for altid at vælge gode Danskere som Foredragsholdere.
Alle Danske: Vis national Solidaritet i alle Forhold.
Sky enhver Omgang med Besættelsestropperne. ,,Danskere", som forsynder sig
mod dette Bud, bør haandfast kaldes til Orden.
Hold de "danske" nazistiske Landsforrædere nede overalt, hvor de stikker Fjæset
frem.
1) Er gengivet i flere andre Binde f . Eks. >Lnnd og Folke Nr. 16, 12. Juni 1942.

Juni

1308

AFSNIT K, I -

KAP. 3

1942.

Køb ikke hos Handlende, der foretrækker Tyskere som Kunder, eller som averterer i Nazipressen. Gaa ikke til tyske Film.
Støt ikke Indsamlinger som Metalindsamlingen, hvis Formaal alene er at skaffe
Tyskland krigsvigtige Raastoffer.
Hjælp og beskyt enhver, som forfølges eller jages af Myndighederne efter tysk
Ordre. Støt de fængsledes Familier. Lad alle Angivere føle hele Folkets Foragt.
Lær af det øvrige besatte Europas - ganske særligt Norges - heltemodige
Frihedskamp.

Juni

"De Frie Danske": Advarsel mod Avertering i nazistiske Blade.
HVAD AVERTERING ANGAAR
Vi finder Anledning til at fæstne os et Øjeblik ved det overordentligt uforsvarlige
i at avertere i "Fædrelandet", ,,Kamptegnet" og hvad disse nazistiske Tudehorn nu
hedder. Motivet kan kun være eet: At man sympatiserer med deres Indhold. At det
skulde være af rent forretningsmæssige Grunde, er ganske udelukket, dertil er disse
Blades Udbredelse alt for ringe, saa meget mere, som Annoncørerne kan være nogenlunde sikker paa, at eventuelle "ikke-troende", der ser deres Annoncer der, i hvert
Fald ikke bliver Kunder. Derfor har vi udarbejdet en komplet Liste over disse Blades
Annoncører, som absolut ikke kan siges at være 100 % danske. Samtidig advarer vi
vore Læsere imod at købe den Slags Blade og derved støtte Nazismen, selv om Løbesedlerne ser aldrig saa lokkende ud. Vi kan betro Dem, at De hver eneste Gang vil blive
skuffet, hvis De har ladet Dem friste deraf.

30.-7.

,,De Frie Danske": Kritik af Højesteret i Anledning af Skærpelsen af Dommene over
Christmas Møllers Hjælpere.
DANMARKS "SLØJESTERET"
Det er i højeste Grad en Plet paa dansk Retshistorie, at Højesteret fuldstændigt
er traadt i Nazisternes Sold. Den ene Gang efter den anden bliver Domme, der af
Byretten er afsagt over Mennesker, ,,der har skadet Landets Interesser", ved Appel
til Højesteret betydeligt skærpet. Den sidste meningsløse haarde Skærpelse overgik
Christmas Møllers Skipper og dennes Letmatros. Og desværre er der ved disse Højesteretsdomme ikke Tale om, at nogen af Dommerne afgiver dissentierende Votum, nej,
man er skam rørende enige om, at de Mennesker, der har handlet i Overensstemmelse
med de Sympatier og Meninger, der virkelig er den danske Offentligheds, skal straffes
saa strengt, som der overhovedet er Mulighed for.
Hvilken ganske anderledes straalende Holdning indtog den norske Højesteret ikke,
da Quisling og hans Banditter forlangte, at den skulde dømme, som de ønskede det.
Dommerne nedlagde simpelthen deres Hv.e rv, saa vidste det norske Folk i hvert Fald,
at fremtidige norske Højesteretsdomme ikke havde mere med Retfærdighed at gøre,
end Nazisme med Fred. Men herhjemme sidder man mere fast paa Taburetterne. Bevares - man kan skam ikke lide Tyskerne, men er der Fare for ens egen Position og
Pengepung, ja - saa bøjer man sig i den enfoldige Tro, at der ikke er andet at gøre.
Men det er en frygtelig Misforstaaelse. Der er andet at gpre ! Højesterets eneste Opgave er at afsige Domme i Overensstemmelse med dansk Retspraksis og dansk Mentalitet og d'Herrer Højesteretsdornmere har ikke nogen som helst Forpligtelse, hverken
juridisk eller langt mindre moralsk til at danse efter Hitlers Pibe.

Aug.

,,Frit Danmark": Uddrag af en Kritik af Regeringens Samarbejdspolitik.
HVEM ER MED OS, OG HVEM ER IMOD OS?
Den nationale Folkefronts Stilling til Regeringen.
Hvad Regeringen har gjort!
Men enhver ved jo, at Tyskerne ikke holder deres Løfter. Regeringens Kapitulation og dens Begrundelse for Kapitulationen af 9. April maatte imidlertid forpligte
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den til at staa fast overfor alle uberettigede tyske Krav og al tysk Indblanding. Hvis 1942,
Regeringen gjorde dette, kunde den for det første regne med at erhverve sig Folkets
Tillid, for det andet havde den en vis Ret til af Folket at kræve "Ro og Loyalitet".
Men Regeringen gjorde det modsatte. Den gav efter for selv de groveste tyske
Krav. Den har ladet Tyskerne udplyndre Landet paa det skændigste. Den har ligefrem
tvangseksporteret danske Arbejdere til Tyskland, hvorved den begunstiger den tyske
Krigsmaskine til Skade for de Allierede (og for Danmark). Den gør end ikke formelt
Indsigelse mod Tysklands Benyttelse af Danmark som militært Opmarchomraade for
Angrebshandlinger. Den bekendtgør Gang paa Gang i udenrigspolitiske Erklæringer
og Handlinger Danmarks direkte Støtte til de fascistiske Aksemagter. Den bryder efter
tysk Krav Grundloven, som det skete ved Forbudet mod Kommunisterne og ved den
lovløse Arrestation af danske Rigsdagsmænd, (og det uværdige ved disse Handlinger
forbedres ikke ved de øverste juridiske Embedsmænds klodsede Fortolkninger). Den
lader det hagle med Straffe over Danskere, der ikke gør andet end at være Danske og
giver Udtryk herfor.

Hvad det danske Folk pnsker.
Fra hvilket Synspunkt - dansk Synspunkt - man end betragter Regeringens
Politik og tager Stilling til dens mulige Begrundelser og Undskyldninger, maa man
komme til det Resultat, at den ikke kan godkendes, at den ikke gavner Danmark, at
den under Paaskud af at sikre det nuværende Danmark materielle Behageligheder
sælger Danmarks Fremtid.
Men derfor har vi ikke drømt om at kræve Regeringens Afgang, endsige om,
at den selv skulde smide Arbejdet og sige til Tyskerne: ,,Mach Euren Dreck alleine!"
Det, vi har forlangt, og det, vi forlanger af Regeringen, er, at den fører en bevidst
dansk, fast, national Frigørelsespolitik. Vi forlanger, at den holder op med det skadelige
og haabløse Forsøg paa at bære Kappen paa begge Skuldre, at den i Forholdet til Tyskerne lærer at sige NEJ. Vi - og hele det danske Folk - ønsker, at Regeringen
optræder myndigt og bestemt mod Undertrykkernes Krav og Indblandinger.
"Jamen, hvad saa," vil enkelte bange Sjæle sige. Ja, saa kunde det jo være, at
Undertrykkerne selv veg tilbage for Konsekvenserne af en Konflikt, og at de selv trak
deres Krav tilbage. Vi er overbevist om, at noget saadant hidtil vilde have været Tilfældet, da man roligt kan gaa ud fra, at Tyskerne ikke selv er særligt slikne efter at
faa de utrolige Besværligheder, der følger med at indføre quislingske Tilstande i eet
Land til.
Og skulde en fast og værdig dansk Holdning fra Regeringens Side føre til den
aabne Konflikt med Tyskerne, ja, da er vi ikke i Tvivl om, at det danske Folk vil være
beredt til at tage Konsekvenserne, til at sige som Studenterne paa Amalienborg Slotsplads den 25. November i Protest mod Antikornintern-Pagten sagde til Kongen: ,,Hellere
vil vi dele Kaar med det norske Folk, end uden Modstand taale Danmark brugt til
Formaal, der staar i dybeste Modstrid med vor Vilje til at leve i et frit folkestyret
Danmark."
Dette er det danske Folks Ste?nme. Derigennem ved Regeringen, hvilken Politik
man ønsker af den. Hvad Begrundelser og Undskyldninger, den end bruger, saa er dens
hidtidige Politik ikke forsvarlig overfor Land og Folk, og hvis den ikke ændrer Kurs,
kan det sidste Ord komme til at lyde som Skriften paa Væggen: ,,Mene, mene tekel ..."
- Du er vejet og fundet for let, dit Rige er givet til Perserne!
Men det er dette, det danske Folk ikke vil! Det er derfor, Oppositionen mod
Regeringens Politik har været almindelig og nu er ved at organisere sig som en national Folkefront til bevidst Kamp for Danmarks Frihed. Har Landets Regering opgivet
Kampen, da skal den vide, at Landets Børn ikke lader sig forbyde at kæmpe for
Danmarks Frihed.
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,,Land og Folk": Der er kun een Vej, der fører til Friheden, nemlig Sabotage og anden
Modstand mod Tyskerne.
KUN EEN VEJ FØRER TIL FRIHEDEN!
Bemærkninger til Stats-ministeren og Lawritz Hansen.
I sin Radiotale af 2. September1 ) havde Statsministeren eet Hovedargument for, at
det danske Folk paa alle Om.mader skulde forholde sig i ydmyg Ro: at ellers risikerede
vi yderligere tysk Indblanding i danske Forhold, ellers maatte vi være forberedt paa,
at Landets formelt danske Justits blev formelt som reelt tysk-nazistisk Justits. Formanden for De samvirkende Fagforbund, Lawrits Hansen har set sig foranlediget til at
sekundere Statsministeren og har i en Tale til B. & W.s Arbejdere2) bønfaldet Danmarks
Arbejderklasse om at holde sig i Ro og finde sig i alt - for at "undgaa den Anledning,
den Lejlighed til Indgriben, som man fra en vis Side ønsker at fremprovokere". Dermed
skulde være sagt, at de Arbejdere, der er sig deres Danskhed bevidst, ved deres danske
Handlinger bliver ene skyldige i en saadan tysk Indgriben.
Argumentet er ligesaa gammelt, som det er forkert. Lige fra Tyskerne overfaldt
vort Land og besatte det, har man fortalt noget lignende. Men uanset hvor "loyalt og
korrekt" Folket opførte sig, og uanset hvor loyal Regeringen var overfor Tyskland,
saa blev der dog ustandselig fremsat tyske Krav og Trusler, som var i afgørende Modstrid til Løfterne af 9. April. Og den nazityske Indgriben paa alle danske Omraader,
indenrigske som udenrigske, blev værre og værre. Erfaringerne viser, at selv den mest
,,korrekte" Kirkegaardsro ikke vil sikre Danmark mod tysk Indgriben.
Hertil kommer noget andet. Efterhaanden som Situationen skærpes, og Vanskelighederne øges for Tysklands Magthavere, vil de skærpe Kursen i Danmark og efterhaanden selv direkte udøve Magten paa de forskellige Omraader. Skulde de i et overraskende Anfald af Blufærdighed ønske sig en Begrundelse herfor, saa har de jo bl. a.
de "danske" Nazister til at levere sig den.
"Politiken" skrev i sin Leder for 6. September'): ,,Det er ikke tilstrækkeligt, at
Flertallet, det overvældende Flertal, opretholder en korrekt Holdning. Alle maa gøre
det". - Ja, men selv om alle hæderlige Danske rettede sig efter Buhls Opfordring,
saa vilde Nazisterne ikke gøre det! Netop den seneste Tid har jo leveret Beviserne
for, at disse Banditter gennem provokatoriske Bombeattentater søger at skaffe "Bevis"
for, at det danske Politi ikke er Situationen voksen, hvorfor Gestapo og "Frikorps
Danmark" maa til. Provokationerne er bestilt af Tyskerne selv, for at de kan være
sikre paa at have Paaskud til Indgriben.
Det danske Folk er i Besiddelse af tilstrækkelig sund Fornuft til at indse dette.
Indse, at hvad man end gør, saa kommer den skærpede tyske Indgriben. Og beklageligvis maa man efter Statsministerens Tale konstatere, at Regeringen er beredt til at
give efter for de tyske Krav om tysk Justits i Danmark og om Frikorpsnazisterne
som Overpoliti. Men Statsministeren vasker som Pilatus sine Hænder - han har jo
nu advaret Folket og lagt Ansvaret over paa det!
Folket er klar over, hvad der kan komme. To et halvt bitre Fornedrelsens Aar
har vænnet det af med at have Illusioner eller at tro paa Nazi-Løfter. Derfor lader
det sig heller ikke ved Løfter, Formaninger eller Trusler afholde fra at gøre det
eneste rigtige: med alle til Raadighed staaende Midler at kæmpe for sin Frihed.
Dette vil sige af al Magt og paa alle Omraader at bidrage tii Hitler-Tysklands snarlige Nederlag.
Men, siger Laurits Hansen til Arbejderne, hold Jer i Ro, for at vi kan komme
igennem dette med vore Organisationer i Behold. Han synes altsaa virkelig ikke at
kunne fatte den elementære Sandhed, at hvis Tyskland sejrer, vil dansk Arbejderbevægelses Organisationer blive !must. Det eneste, der kan redde de danske Arbejderes
Organisationer, er Tysklands og Nazismens Nederlag. Danske Arbejdere kan altsaa
kun gøre noget for at redde deres Organisationer ved at kæmpe mod Nazismen og
Tyskervældet og derved bidrage til Tysklands Nederlag.
1) Se Afsnit B, S. 206 f.
2) Se nedenfor Afsnit :M II.
3) Se nedenfor Afsnit M II.
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,,Sabotage har aldrig været den socialdemokratiske Arbejderbevægelses Vaaben 1942,
og skal aldrig blive danske Arbejderes Vaaben!" - raaber Laurits Hansen til Slut.
Hvad angaar de Vaaben, dansk Arbejderbevægelse under socialdemokratisk Førerskab
har benyttet, saa er eet sikkert: Den socialdemokratiske Vej og Kampmetode har ført
dansk Arbejderbevægelse til Nederlag. Resultaterne mærker de danske Arbejdere i
Dag. Vil man uddrage en Lære af dansk Arbejderbevægelses Historie, saa bliver det
den, at den reformistiske Vej til syvende og sidst viste sig at føre til Fordærv.
Men lad dette ligge. Vigtigere er det, at danske Arbejdere aldrig har befundet
sig i en Situation som i Dag. Denne Situation kræver andre og stærkere Kampmidler,
end fredeligere Situationer. Stemmesedler og Grundlovstaler hjælper forbandet lidt
overfor Bajonetter. Danske Arbejdere har - som hele det danske Folk - Pligt til at
tilpasse Kampvaabnene og Kampmetoderne efter Situationen.
Det gør de ogsaa. Netop B & W's Arbejdere har ved deres Rensning af Virksomhederne for Hjemmenazister og ved deres haandfaste Optræden overfor Frikorpset vist,
at de forstaar Tidens Krav langt bedre end Formanden for D. s. F. De vil ikke "vente
til bagefter" med at gøre op med de nazistiske Provokatører eller at bekæmpe Danmarks Fjender. Og naar denne Kamp (under Laurits Hansens Passivitet eller det, der
er værre) er ført til Sejr, skal der nok blive gjort op i Organisationerne, og hele
Arbejderbevægelsen blive bragt paa ret Kurs.
Kun een Vej fører til Friheden for Danmark og det danske Folk: Handlingens Vej.
Det danske Folk har betraadt den, og Arbejderne holder sig ikke tilbage. De staar
midt i Produktionen - de kan gøre den store Indsats!
,,Land og Folk": Christmas Møller opfordrer over B. B. C. til mere Transport-Sabotage.1 ) 17.-10.
,,Frit Danmark": Uddrag af en Kritik af Rigsdagens Tilslutning til Regeringen Scavenius. Opfordring til Sabotage og anden aktiv Modstand.

Tyskerne dikterede - og Rigsdagen billigede Regeringen Scavenius.
Regeringen Scavenius er Tyskernes Regering i Danmark. Den er skabt af den
danske Rigsdag. Men denne Tilslutning er ikke givet af fri Vilje og Ønske om at se
just en Regering Scavenius. Beslutningen om at skifte Regering er taget under Pres
fra Tyskland. Og saa megen enkel Æresfølelse som at sige Nej ejer den danske Rigsdag ikke mere. Naar Tyskerne knalder med Pisken, springer de danske Rigsdagsmænd.
Nu har de udleveret Land og Rige til Tyskerne for anden Gang.
Tiltrædelseserklæringen lover et endnu snævrere Samarbejde med det Tyskland,
som nu staar umiddelbart foran Sammenbrud, Nederlag og Kaos. Tiltrædelseserklæringen lover at placere Danmark i Tysklands "Neueuropa", som bygges paa Vold,
Terror og Udplyndring. Den tilslutter sig uforbeholdent Ideen om "det europæiske
Skæbnefællesskab".
En Voldsbemyndigelse blev det første, Scavenius aftvang Rigsdagen, efter at han
hyklerisk havde lovet at føle sig forpligtet overfor den. Og Thune Jacobsen er i fuld
Gang med at udnytte sin Bemyndigelse. Mere end 400 uskyldige Mennesker, som Tyskerne ikke kunde lide at have gaaende frit 01nkring, er arresteret og indespærret paa
ubestemt Tid.
Tyskerne har al mulig Grund til at være tilfredse. I størst mulig Stilhed, efter
bedste Nazimønstre, gennemførtes Omvæltningen. Rigsdagen spiller selv med paa tysk
Side, og nu er der ingen Grænser for, hvad Tyskerne kan faa gennemført i Danmark,
dersom Folket ikke selv tager Affære. Udplyndring, Vold og Traktatbrud har fri Bane
med en Regering Scavenius som eneste Bolværk. Men det danske Folk har ikke godkendt denne Regering og vil ikke tolerere denne Politik, hvis Maal er den fuldkomne
Underkastelse, Afvæbning og mest ubetingede Lydighed. Det danske Folk vil fortsætte sin Kamp for Friheden, det vil ofre Behageligheden, hvor den endnu findes, for
at opnaa Befrielsen.
l) Artiklen gengiver C. M.'s To.le. der findes citeret I Kap. 1, Afsnit

I, under 6.-9.-1942.

Nov.
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Derfor er ogsaa kun eet Svar muligt paa det tyske Rænkespil med Hr. Scavenius,
og det er forstærket Kamp paa alle den indre Modstands Fronter. Den danske Radio
i London gengav forleden et Opraab1 ) fra det internationale Transportarbejderforbund
til alle besatte Lande om at forstærke Sabotagen mod den tyske Transportorganisation.
Det har ogsaa Bud til os Danske. Vi kan ganske vist ikke vinde Krigen, vi kan vel end
ikke paavirke dens Forløb. Men vi kan være med til at forkorte den. Vi kan ved en
gennemført Modstand paa alle Omraader vælte Beregningerne for den tyske Kæmpearme, forsinke dens Fremrykning til strategisk vigtige Punkter, levere den ringe eller
ubrugelige Materialer at kæmpe med.
Liden Tue kan vælte det store Læs, og det lille danske Folk kan ogsaa fremskynde
Nederlaget for de tyske Hære - om det saa blot er med et Minut, saa er det dog
en Indsats, som vil tælle med i vort Folks Historie. Men den fortsatte mod.løse Givenefter for Tyskernes Krav, den fejge Overgivelse vil udslette Danmarks-Historien.

4.-12.

"De frie Danske": Paavisning af Sabotagens Værdi og Opfordring til Sabotering af
ethvert Arbejde for Tyskerne.
At den Sabotage, der foretages her i Landet for at skade Tyskerne gør sin Virkning, er der ingen Tvivl om. Det ses klart af de Forholdsregler, man føler sig foranlediget til at foretage til Forhindring af Sabotage. Der er saaledes nu udsendt en
fortrolig Skrivelse til Jernbanestationerne, hvori det paabydes disses Personale at
foretage daglig Afpatruljering af Jernbanelinierne i Tiden fra Kl. 21-23 og 4-7 med 2
Mand. Disse skal følges ad og paa dobbeltsporet Bane gaa i hver sit Spor. De skal
saa undersøge, om Skinnebolte, Lasker etc. er fastspændte og skal anmelde Uregelmæssigheder til Stationen. Hvis denne er lukket, er der truffet en Ordning, saaledes
at der sker Gennemringning til nærmeste aabne Station. Naar Banearbejderne har passeret en lukket Station, og alt har været i Orden, skal der gives skriftlig Meddelelse
til Stationen, som anbringes paa et nærmere fastsat Sted. I Tilfælde af, at noget fordægtigt er opdaget, skal der straks gives Besked til Politiet etc.
Vi kan imidlertid ikke se, at Eftersynet kan forhindre, at Bolte og Lasker fjernes
straks efter Banearbejdernes Passage. De enkelte Patrulje-Strækninger er ca. 12 km,
og de, der foretager Afpatruljeringen, er ubevæbnede.
Den nylig vedtagne Lov om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder er naturligvis
ogsaa kommet til Verden, fordi paasatte Ildebrande, og Sabotage foretaget paa anden
Maade, har virket i højeste Grad generende for Tyskerne. Disse har ikke mere Overflod af nogetsomhelst, og mange danske Virksomheder fabrikerer i Dag vigtige Speeialting til Tyskerne. Da disse Ting i talrige Tilfælde skal anvendes saa snart, de er færdige, vil en Forsinkelse af Leveringen betyde, at Kanoner, Flyvemaskiner, Tanks, Radioapparater etc. ikke kan tages i Anvendelse, fordi disse absolut nødvendige Specialting
udebliver. Alt arbejder, eller skulde arbejde, efter en nøje fastlagt Plan, og hvis blot
et enkelt Led svigter, kan det forvolde Tyskerne betydelige Ubehageligheder i Form af
Mangel paa Krigsmateriel. Derfor er det alle danske Arbejderes, ja enhver Danskers
Pligt, paa enhver tænkelig Maade at gøre sit til, at saadanne Forsinkelser i Fabrikationen indtræffer. Tænk Dem om, saa vil De sikkert ogsaa finde et Sted, hvor De kan
foraarsage en Forsinkelse, der muligvis kan skabe langt, langt større Vanskelighe.der
for vore Fjender, end De maaske selv tror.

1943.
Jan.

,,Danske Tidende": Den danske Handelsstand opfordres til at sabotere Handelsministeriets Cirkulære om, at Tyskerne skal behandles som "faste Kunder''.2 )
Handelsministeriet udsendte i December et Cirkulære 3 ), der betyder en ny Begunstigelse af de tyske Tropper. I Cirkulæret, der bringer Teksten og Oversættelsen af en
,,Befaling" fra General von Hanneken, hedder det bl. a.:
"Det er med den danske Regering aftalt, at Medlemmer af den tyske Værnemagt
og Medlemmer af tilsluttede Organisationer: SS-Politi, NS-Flyverkorps, NSSK (NS1) Se Kap. 1, Afsnit I, under 6.-9.-1942.
2) Findes bl. a. ogsaa I ~Land og Folke Nr. 23. 13. D«ember 1942.
3) Findes citeret I Afsnit A, S. 78.
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Motorkorps), Arbejdstjenesten, NSV (NS-Folkeforsorg), Organisation Todt, Teknisk
Nødhjælp, Røde Kors, NS-Sammenslutningen "Kraft durch Freude" - i Uniform
eller i Civil (i sidste Tilfælde mod Fremvisning af Legitimation) skal behandles som
danske Kunder, og at de, saafremt Salg kun sker til "faste Kunder", skal behandles
som saadanne.
Tyskerne skal altsaa behandles paa lige Fod med de faste Kunder, selvom de
aldrig har sat deres Ben i Forretningen før! Og mens vi andre er rationeret paa alle
Leder og Kanter og skal skrives paa Liste for at faa den mindste Smule, saa skal
Tyskerne kunne gaa rundt fra den ene Forretning til den anden og allevegne blive
behandlet som "faste Kunder"! Vi venter herefter, at alle ærlige Danskere tænker
paa, at hver Gang de sælger til en Tysker, saa bliver der saa meget mindre til deres
egne Landsmænd, og at Parolen derfor maa blive: sælg intet eller i hvert Fald saa
lidt som overhovedet muligt! Gem Varerne bag Disken eller i Baglokalet, og nægt at
have den efterspurgte Vare.

1943.

,.Orientering": Det danske Folk ønsker ikke at undgaa ,.norske Tilstande", men alene 12.-3.
at være med i Kampen mod Nazismen.1 )

,,Norske Tilstande" - !
Hver Gang, Tyskerne har fremsat nye Krav overfor den danske Regering, har
denne bøjet sig og bagefter gennem Hviskekampagner forklaret det danske Folk, at
det var Frygten for "norske Tilstande", der drev den dertil. ,,Norske Tilstande" dermed menes den Terror, Tyskerne udøver i Norge ved sin Reichskommissar, dermed
menes, at den lovlige norske Regering er sat ud af Funktion, dermed menes et Quislingdiktatur, Mord, Vold, Koncentrationslejre m. v.
For at undgaa dette bøjer den danske Regering og Rigsdag sig Gang paa Gang
for Tyskernes Krav, og vi har paa den Maade faaet en anden Slags Tilstande herhjemme
- ,,tyske Tilstande" - hvor den danske Regering paa enhver Maade er Tyskerne
behjælpelig med deres Udplyndring og Forarmelse af det danske Folk, med Forfølgelserne og Fængslingerne af frie danske Mænd og Kvinder, med strenge Straffe for
de mindste "Forseelser", med Udlevering af danske Statsborgere til tyske Fængsler,
med Eksport af Arbejdskraft til Tyskland, med paa enhver Maade at støtte Hitlers
Krig og derved optræde som Krigsforlænger.
De "norske Tilstande" har bragt det norske Folk Ære og Berømmelse blandt alle
frihedselskende Folk Verden over.
De "tyske Tilstande" har bragt det danske Folk og Danmarks Navn Forsmædelse
og Mistillid blandt alle frihedselskende Folk Verden over.
Der er kun eet Midde! herimod. Der er kun een Vej for det danske Folk at gaa,
dersom det vil staa som et Folk af Ære - Kampens Vej. Af Hensyn til vort Lands
nationale og politiske Fremtid maa den nationale Modstand føres igennem til dens
yderste Konsekvens.
Store Kredse af Befolkningen forstaar dette og handler derefter. Vi maa naa dertil,
at alle forstaar det, og at alle handler derefter.
Ved Sabotage, ved daarligt Arbejde, ved Tilsidesættelse af tyske Forholdsregler,
ved paa alle tænkelige Maader at lægge Tyskerne Hindringer i Vejen for deres Krigsførelse, ved at kæmpe mod Tyskerne og hensynsløst skærpe Modstanden imod dem, maa
vi herhjemme skabe sande danske Tilstande.
Truslerne om norske Tilstande skræmmer ikke det danske Folk.
Men det danske Folks Trusel om danske Tilstande skræmmer Tyskerne.
Den voksende Modstand, den øgede Sabotage, den voksende illegale Pressevirksomhed tvinger Tyskerne til at binde større og større Styrker her i Landet. De tvinges til
at sætte flere Kræfter ind i Kampen mod den nationale danske Bevægelse og svækkes
derved paa andre Steder, hvor de maaske ikke kan undvære en eneste Mand.
1) En lignende Artikel findes I >Dansk Maanedspost«, Juli 1943.
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1943. ,,Dansk Maanedspost": De danske Embedsmænd siger ikke Nej, men prøver i Stedet
Marts at camouflere de af Tyskerne dikterede Handlinger, saaledes at de ikke ophidser Befolkningen.1)
Der tales i den frie Presse meget - og med fuld Ret - om de Industrier og de
Handlende, der gaar Tyskernes Ærinde, og om de Landmænd, der ser deres Fordel
i at sælge til Tyskerne fremfor til Hjemmemarkedet. Der er imidlertid een Klasse,
man hører meget lidt om - Embedsstanden. De Mænd, der i Kraft af deres Stillinger skal forhandle med Tyskerne, hvordan røgter de deres Hverv?
Om de af dem, der sidder i selvstændige Stillinger, maa man desværre stort set
sige, at de har svigtet. De har faaet Kongens Ord fra den 9. April galt i Halsen:
Paabudet om det loyale Samarbejde med Besættelsesmagten.
Kun ganske faa forstod deres Stillings Betydning og indsaa, at en fast og bestemt afvisende Holdning kunde give Resultat. De satte deres Stillinger ind paa
det, og erfarede i de fleste Tilfælde, at Stillingerne holdt. Deres Navne kan naturligvis ikke nævnes nu, men de vil blive husket.
De andre gav efter. De bidrog stille og i al Fredelighed (og for det meste uden
at vide eller ville det) til den Udvikling henimod det helt haabløse, der i de sidste
3 Aar er foregaaet her i Landet. Deres Holdning betød trods alt mindre i Besættelsens første Aar, end den gør nu. Billedet har ændret sig, efter at Befolkningen er
begyndt at reagere overfor Regeringens og Tyskernes MY11dighedsmisbrug og Overgreb.
I Dag maa det loyale Samarbejde med Besættelsesmagten stadig forenes med Forholdsregler til Opretholdelse af Ro og Orden, og langt den største Del af Embedsstanden arbejder ivrigt paa at camouflere de af Tyskerne dekreterede Handlinger
saadan, at de ikke ophidser Befolkningen. Naar Tyskerne har fremsat et Krav, hvis
Opfyldelse paa Forhaand kan siges at ville vække Anstød, gaar Bestræbelserne fra
Embedsmændenes Side ikke ud paa at afvise Kravet, men de udfolder et mægtigt
Initiativ paa at finde en Omvej, ad hvilken Kravet kan opfyldes uden at vække
Harme i Landet. Det er efterhaanden ret kendt, at Forretningsgangen ved Fremsættelsen af et tysk Krav er denne: Man afviser - principielt - samtidig med at man
betyder Tyskerne, at der kan forhandles. Eksempler paa, hvad den Metode fører til,
er der nok af. Et af dem saa vi, da Tyskerne krævede den sidste Regeringsomdannelse,
vi saa et andet, da de krævede Handelsskibene armeret, et tredie, da de krævede den
danske Hærs Udrustning udleveret, Regeringens Politik var: Først Afvisning, siden
reel Opfyldelse, - Oprettelsen af en Lydregering (dog uden officielle Nazister),
Udlevering af vore Handelsskibe i Middelhavshavnene (de skulde dog ikke sejle under
dansk Flag), Udleveringen af Hærens Udrustning (dog kun 50 % af det, der var
forlangt).
Stod Regeringen ikke stærkere overfor Folket, hvis den havde sagt Nej til
Tyskerne og derefter lod dem tage, hvad de vil have, med Magt? Det kunde forstaas.
Men "Hensynet til Ro og Orden" kræver, at Embedsmændenes Bestræbelser i første
Række gaar ud paa at skjule for deres Landsmænd Opfyldelsen af Tyskernes idelige
Krav.

Hvem er det, der er interesserede i Ro og Orden i Danmark, naar den maa betales
med evindelige Tilbagetog? Er det det danske Folk? Tværtimod! Kun Tyskerne og
den skrøbelige Regering.
Gid de forasede Embedsmænd en Friaften vilde studere et Kort over Europa, forsøge sig med andre Stationer end Kalundborg og saa forresten tænke paa, hvad der
sker netop nu. Overalt kæmpes der - ogsaa i de besatte Lande. Modstanden mod
Nazismen bliver stærkere for hver Dag, der gaar. Jo stærkere Modstanden er, jo
hurtigere er Krigen forbi, og jo lettere bliver Eftervirkningerne.

Administrationsgrenene bpr samarbejde.
Det vilde være ønskeligt, at Embedsmændene i de forskellige Administrationsgrene
1 )En

lignende Artikel findes I >De frie Danske< 3. Aarg. Nr.

:?;,
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kunde finde hinanden og holde hinanden orienterede om, hvad der rundt omkring forlanges fra tysk Side. Taktikken er nemlig denne: Ligesom Nazisterne i deres militære
Krigsførelse angreb hvert Land for sig med fuld Kraft, gaar de løs paa een Administrationsgren her ad Gangen, uden at nævne Krav, der er stillet til de andre. En
samlet Optræden, en Udveksling af Erfaringer og Oplysninger mellem de forskellige
Afdelinger af Administrationen, savnes. Og dermed en Erkendelse af, at det i det
lange Løb ikke betaler sig at ,lade sig hænge som en Fastelavnsmaske af den elskelige Type paa Tyskernes lidet elskelige Ansigt.
Kræver Tyskerne noget, der vil gaa Folket paa, maa Opgaven være at afvise
Kravet. Hvis Afvisningen er frugtesløs, maa man lade Tyskerne tvinge deres Krav
igennem. Hvorfor maa Befolkningen ikke vide, at Landet er besat? Landet staar
stærkere, jo stærkere Modstanden er. Den nemmeste Udvej: Den camouflerede Opfyldelse - er for farlig. Den tjener Tyskernes Sag, og kun deres.

1943.

,,De frie Danske": Opfordring til Afskedigelse af nazistiske Funktionærer.
Gang paa Gang hører vi om Virksomheder, hvor der er ansat Nazister, som man
ikke tør afskedige. Vi maa sige, at vi forstaar ikke, hvad man er bange for. Der er
heldigvis mange, der omgaaende smider en Person ud, om hvem det opdages, at han
er paa den forkerte Side, men enhver virkelig dansk Arbejdsgiver bør gøre det. Det
manglede bare, at Folk skulde lade sig tyrannisere af dem.

6.-3.

,,De danske Studenter": Den frie Verdens Syn paa Sabotørerne.
Den græske Regering i London har udlovet Pension til de Efterladte efter Patrioter, som sætter Livet til ved Organisering af Sabotage.

1.-4.

,,Ugens Nyt": L.S.s Indflydelse paa de nye Prisstigninger paa Landbrugsvarer.
11.-4.
De sidste Flæskeprisforhøjelser skal have en interessant Forhistorie. Som bekendt
er Husmændenes daarlige Økonomi blevet skubbet i Forgrunden som Begrundelse for
denne Forhøjelse, men ikke desto mindre har disse ikke fremsat noget Krav, ja har
endog paa Rigsdagen protesteret mod at faa skudt dette i Skoene. Da det nemlig
under Forhandlingerne blev oplyst, at Korn anvendt til Opfodring af Svin efter en
Grænsebetragtning gav nogenlunde samme Indtægt som Korn anvendt til Malkekøer
og Høns (30-40 Kr. pr. 100 kg), nægtede Husmændene ud fra Forstaaelsen af egen og
Samfundets Interesser at rejse Krav. Men nu viste det sig, at Storlandbrugets Interesse for de smaa Brug ikke var saa helt uskyldig. Slagteriernes Formand, Gaardejer
Byriel, benyttede nu L.S., der tidligere har vist saa forbløffende Færdighed i at forhandle med Tyskerne om livsvigtige danske Samfundsinteresser udenom Regeringen, til
at komme i direkte Kontakt med de tyske Indkøbsmyndigheder, der beredvilligt tilsagde deres Støtte til hans Prisforhøjelseskrav. Bording gav saa efter for det dobbelte
Pres fra Tyskerne og Slagterierne, og som sædvanlig præmierede han Landbrugets
Paatrængenhed ved yderligere at forhøje Priskravet. Lønkendelsens direkte Virkninger
paa Slagterierne beløber sig til 7-800.000 Kr. eller ca. 0,6 Øre pr. kg, hvis man som
Bording regner med en Flæskeproduktion paa ca. 120 Mil!. kg i 1943. Slagterierne
havde efter et meget glubsk Skøn krævet 10 Mil!. Kr. som Erstatning for Lønkendelsens Virkning. Bordings Forslag kom til at lyde paa 24 Øre pr. kg eller 80 Mill.
Kr. om Aaret. Hele Prisforhøjelsen faldt med 50 Øre paa Eksporten, medens Hjemmemarkedsprisen blev holdt uforandret. Heraf kan man slutte, at Bording regner med,
at af de 120 Mil!. kg, som Flæskeproduktionen er anslaaet til for 1943, skal de 60 Mil!.
eksporteres. Sidste Aar var Eksporten af Flæsk 25-30 Mil!. kg. Og med Hensyn til, at
de danske Forbrugere ikke kommer til at betale Forhøjelsen, er dette jo saa som
saa, for de 30 Mil!. Kr. betyder jo en saa meget større Købekraft for Landmændene
og Pres paa Prisniveauet, saaledes at Forbrugerne vel ikke kommer til at mærke
det direkte paa Flæskeprisen, men til Gengæld paa alle andre Priser. Desuden skal
det nok vise sig, at Importpriserne paa et eller andet Tidspunkt ogsaa sættes op.
Af de 30 Mill. Kr., som Forhøjelsen indbringer, faar Husene ca. 7 Mill., medens
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det øvrige - i Forvejen veltildelte - Landbrug scorer de 23 Mill. Kr. Pr. Landbriiger
giver dette: for Husene ca. 70 Kr. om Aaret, for andre ca. 220 Kr. Det havde unægtelig
været betydeligt mere nyttigt for Husene som for hele det danske Samfund, om Husmændene i Stedet for var støttet ved en Nedsættelse af Kornprisen og en større
Korntildeling. Nu har vi i Stedet faaet en yderligere Forhøjelse af Prisniveauet, og
samtidig er det gjort mere fordelagtigt at anvende Korn til Svinene, saaledes at man
kan forudse det Tidspunkt, da Storlandbruget af Hensyn til Smørproduktionen ogsaa
kræver Smørprisen sat op.
Ogsaa Sukkerroeprisen blev under Pres af Sukkerbaronernes Strejketrusel sat op
med 35 Øre pr. Dobbeltcentner. Prisen var før Krigen 2,50 Kr., steg saa til 4,40 Kr.
og nu altsaa til 4,75 Kr. Paa den aarlige Produktion af Kontraktroer paa 16-17 Mill.
Dctr. betyder den sidste Forhøjelse ca. 6 Mill. Kr. ialt.
Alene disse to Prisforhøjelser giver Landmændene ca. 36 Mill. Kr. eller ca. Halvdelen af, hvad den sidste Lønkendelse gav samtlige Arbejdere, mange Gange mere, end
hvad der kan svare til Kompensation for Stigningen i Landbrugets Lønudgifter, rent
bortset fra, at Storlandbrugets hidtidige Krigsgevinster er mere end tilstrækkelige til
at finansiere alle eventuelle Stigninger i Udgifter til Folkeholdet m. m.

17 .-4.

,,Land og Folk": Artikel om Sabotagevagterne.
Efterhaanden som det danske Folks Modstand overfor den tyske Udnyttelse af
vort Land vokser i Styrke, bliver Sabotagevagternes Udstyr mere militært. De er
nu bevæbnede med Revolvere, ja, nogle endog med Maskinpistoler. Hermed har Regeringen truffet Foranstaltninger, der uvægerligt betyder, at danske Borgere vil blive
Ofre for disse nervøse og mangelfuldt uddannede Personers Skyderier paa Lykke og
Fromme. Paa F. L. Smidths Fabriker i Valby har der allerede fundet en Episode
Sted, hvor en Sabotagevagt af lutter Nervøsitet gav sig til at fyre løs paa en Kollega,
dog uden at ramme.
Men hvorlænge indskrænker de sig til at skyde paa hinanden.
Det danske Folk maa vende sig mod Regeringen for dens unødige og drastiske
Forholdsregler, men ogsaa tage Afstand fra Sabotagevagterne. Det er Rakkertjeneste,
de udfører, og de er i Lighed med Frikorpset Hitler behjælpelig med at skaffe Mandskab til Krigsførelsen. Hver Dansker, der stiller sig til Raadighed for Beskyttelsen af
tysk Krigsproduktion her i Landet, muliggør, at Hitler kan holde en Soldat mere paa
Østfronten. Dette maa Sabotagevagterne gøre sig klart. De er gaaet ind i Krigen paa
Hitlers Side - de har det danske Folk imod sig.

5.-5.

,,De frie Danske": Straf over Frikorpsmænd og andre Landsforrædere efter Krigen.1 )

De skal blive husket!
Forberedelserne til Afregningen med Landsforræderne.
Vi ved fra vore Observationer blandt Befolkningen, at der hersker ret stor Frygt
for, at den sædvanlige og kendte danske Blødsødenhed skal vinde Overhaand den Dag,
Krigen er forbi, og at alt for mange i Lettelse og Glæde over Freden vil skyde hele
Strafspørgsmaalet fra sig som en ubehagelig Reminiscens fra "Tyskertiden". Men, kære
Læser, De har ingen Grund til at frygte noget i den Retning. Der vil ikke slippe saa
meget som en Scavenius, en Gunnar Larsen eller en Frikorpsmand igennem Naaleøjet!
Som omtalt i vort sidste Nummer er der al mulig Grund til at tro, at der til
sin Tid vil blive nedsat en Række Særdomstole til Behandling af de mange Sager
mod Landsforræderne og Krigsforbryderne, ligesom man kan forvente, at en Rigsret
vil tage sig af de landsforræderiske Embedsmænd med Gunnar Larsen i Spidsen.
I dette Nummer vil vi særlig omtale en enkelt Kres af Forræderne, nemlig Frikorpsfolkene, idet disse for Almenheden staar som de gemeneste og usleste Forbrydere, vi endnu har været præsenteret for i Danmarks Historie. En Værnepligtig, der
1) En lignende Artikel findes f. Eks. i »Hjemmefronten « 1. Aarg. Nr. 4,
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gaar i Fjendens Sold og sværger Troskabsed til Fjendens Overhoved, har udøvet den
største Forbrydelse, Samfundet kender: Højforræderi. Straffen kan her blive eet af
to: Dødsstraf eller livsvarigt Tugthus. Det er i Dag umuligt at bedømme, hvorvidt den
nye nationale Regering vil opretholde status quo fra før 9. April 1940, hvor Dødsstraffen var afskaffet, eller man vil følge international Skik og paany indføre Dødsstraf for denne Slags Forbrydere. Een Ting maa være givet: disse usle Stympere
kan ikke straffes haardt nok!

1943.

,,De Frie Danske": Om at sabotere tyske Film.
Flere københavnske Biografteatre kan i denne Tid opvise tyske Sukces'er paa
deres Program, og vel at mærke, ikke Film, som kommer hertil fra det saakaldte
tredie Rige med Sukces-Prædikatet fra UFAs Presse-Afdeling, men Film, som virkelig
trækker mange Mennesker i københavnske - og for den Sags Skyld ogsaa i Provinsens - Biografer. Sligt bpr ikke finde Sted! Det er f. Eks. en Skandale at "Den
gyldne Stad" har gaaet 12 Uger i "World Cinema" uden at være naaet ned paa den
nødvendige Minimum-Spilleindtægt, der kunde have tilladt Direktionen at tage den
af Plakaten.
For alle sande Danskere er Tyskerne Fjender - og Fjendens Film bør enhver
Dansk holde sig fra. Den nationale Ære bør være stærkere end den berømte danske
Forlystelsessyge. Tyske Film kan være god Kunst - og enkelte er det endnu i Dag,
omend sjældnere end før, men der er noget, der er vigtigere end god Kunst i disse
Tider. Altsaa: Sky tyske Film og husk, naar De læser Avisernes Anmeldelser, at selv
disse Anmeldelser er ikke længere frit Stof!

5.-5.

,,Ugens Nyt": Det danske Folk opfordres til at slutte op i de undertrykte Natio- 23.-5.
ners Modstandsfront. Anvisninger paa, hvordan man kan modarbejde Tyskerne i det
daglige1 ).
Samarbejdsudvalgets og Kongens Appel til det danske Folk om under Henvisning
til tyske Trusler at være med til at bekæmpe Sabotagen stiller paany Spørgsmaalet
om den nationale Modstands Betydning til Folkets Overvejelse.
Spørgsmaalet er i og for sig let at besvare. Historien afgiver talrige Eksempler
paa, at et Folks Modstand mod sine Undertrykkere har stor Betydning, ja, har været
afgørende for, at et Land igen har faaet sin Frihed og Selvstændighed. Saadanne
Kampe har vel kostet Ofre, men Modstanden har været nødvendig for den nationale
Selvhævdelse.

Udfra Solidaritetens Bud bør det danske Folk yde Modstand. Det bør ogsaa gøre
det af Hensyn til sig selv. Vi er interesserede i, at denne Krig bringes til Afslutning
saa hurtigt som muligt. Maaned for Maaned øges Byrder og Afsavn, og disse vil
under Krigens Fortsættelse stige forholdsvis stærkere i den kommende Tid. Hertil
kommer, at Danmark, som en villig Vasal for Tyskland, uvilkaarlig vil blive hjemsøgt
af Royal Air Force for Ødelæggelse af Fabrikker og Trafiknet, der er vigtige for
Tyskerne. Saadanne Ødelæggelsestogter vil kræve store Ofre af Liv og Værdier.
For at skaane vort Land og Folk for Følgerne af en Forlængelse af Krigen er det
danske Folk interesseret i at gøre en Indsats for at bringe Krigen til Afslutning.
Denne Indsats kan ikke indskrænkes til en Banden over Englændernes og Amerikanernes
,,for ringe" Virksomhed. En saadan Optræden kan medføre, at det danske Folks Tillid og Tro til Fremtiden svækkes, og at Nazismens Stilling derigennem styrkes.
Det danske Folk maa slutte op i alle de undertrykte Nationers Modstandsfront.
Betyder dette aaben Partisankamp og Aflivning af tyske Soldater? Nej, det gør det
ikke. Saaledes er Forholdene endnu ikke her i Landet. Hvad det først og fremmest
drejer sig om, er at faa Folkeflertallet til i det daglige Liv at øve Modstand. Det vil
svække Tyskernes Moral og deres Militærmaskine, saa det faar Betydning.
1) En lignende Artikel findes I >De danske Studenter< Nr. 5, 10. Juni 1943,
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Denne daglige Modstand kan øves paa de mest forskellige Maader. Vi nævner de
vigtigste: Undlad Omgang med Besættelsesmagten. Benyt ikke Tyskere eller deres
Omgangsfæller til Foredragsholdere. Overvær ikke tyske Koncerter og Foredrag. Boykot tyske Film, Bøger og Blade. Frem aldrig Tyskernes Interesser paa Kontorer og
Arbejdspladser. Sørg for, at alle Instrukser og Formaliteter, der kan genere Tyskerne,
overholdes med pinlig Nøjagtighed (gennem denne Kampform, Obstruktion, har østrigske Jernbanearbejdere før Krigen lammet hele Trafikken og gennemført deres Krav).
Vær aldrig omhyggelig med Arbejde for Tyskerne. Maales eller vejes der forkert, kan
det have vidtgaaende Følger. Forsinkes eller tabes et Brev, kan det ogsaa faa Indflydelse paa Krigsførelsen. Spil uvidende og stil Spørgsmaal, mange Spørgsmaal, ogsaa
det sinker, og det slider paa Tyskernes Nerver. Modarbejd Gummi-, Meta!-, Spild-,
Klude- og lignende Indsamlinger. Hver Tøddel, Danskerne giver, letter Tyskerne Stillingen. Vær aldrig forsigtig med Ild og Lys i Nærheden af Tyskernes Sager. Taber
man ved Uagtsomhed en Bolt i en Maskine, eller bevirker Ligegyldighed stort Materialeforbrug, Sammenbrænding af Lejer eller lignende, er det helt rigtigt. Ødelæggelse
af vigtige Maskiner og Transmissioner kan faa den største Betydning. I det hele taget
er der utallige Muligheder, blot man aabner sine Øjne og er villig til at tage fat.
Det danske Folks Modstand kan vel medføre tyske Repressalier. Men de vil da
i værste Fald kun være at regne som et kraftigt Tordenvejr med Lynbrande og Oversvømmelser, der vel raser en Tid, men som renser Luften og gør det lettere at aande.

Juli

"Frit Danmark": Uddrag af Artikel om Værnemagerne.
Denne KTigs GullaschbaTon -

VÆRNEMAGEREN
Blandt dem, der arbejder for Tyskerne, er de farligste Mænd "de pæne Mænd",
Direktørerne eller Fabrikanterne, som hvisker fortroligt til den ene og den anden: ,,Jeg
er blevet tvunget dertil. Jeg kan ikke lide det". ,,Det gælder om at holde Landets Produktionsapparat intakt til efter Krigen". ,,Hellere beskæftige Folkene herhjemme end
sende dem til Tyskland" .... ." Men det er ikke rigtigt, at den store Værnemager er
blevet tvunget. Sandheden er den simple, at han ikke har turdet sige Nej til den uniformerede Tysker, som aflagde sit diskrete Besøg hos ham med Værnemagtens Ordrer i
Lommen. Det er ikke sandt, at han har taget Ordren af Hensyn til sine Arbejdere, som
han aldrig har givet andet Arbejde end det, der kunde betale sig for Bedriften. Det, han
har villet, er at redde sit eget Skind, selv om han dermed skulde stille sit Produktionsapparat og sin Organisation til Besættelsesmagtens Raadighed.
Men een Ting maa man lade de Herrer: ligefrem løbe nogen økonomisk Risiko ved
at arbejde for Tyskerne, det er de ikke gaaet med til. Staten maatte garantere, og
Staten maatte betale! Maaske har man i nogle Tilfælde virkelig først søgt at komme
udenom Ordren ved at forlange høje Priser, kontant Betaling forud og lang Leveringsfrist. Men Bordet fangede. Prisen blev nok trykket lidt - et Kontrolkontor giver jo
ogsaa Arbejde til nogle flere "Ansvarlige" - men Pengene kom fra den danske Nationalbank. Tyskerne akcepterede Leveringsfristen, Pengene strømmede ind, og de pæne
Værnemagere udstødte smaa tilfredse Suk: de følte deres Tegnebog sikret!
Og disse Værnemagere laver nu Skydevaaben (Dansk Industri Syndikat) og Hundreder af Dele til den tyske Krigsmaskine fra smaa lette Pumpedele til Radioapparater, Flyvemaskindele, Larvefødder til Tanks, o. s. v., o. s. v. Som Regel hykler de
fortsat og højlydt Beklagelse og gentager, at de er tvunget til det.
Det bedste Bevis paa, at dette er forkert, er levendegjort i de mange - og det
er heldigvis mange - Firmaer, der har sagt Nej, og er vedblevet med at sige Nej.
De Folk er Patrioter. De vender sig med Foragt fra de lettjente Summer, og det er
takket være dem, at det - naar alt kommer til alt - kun er lykkedes Tyskerne at
plyndre Danmark for en mindre Del af Landets Industri, og at det Antal af Virksomheder, som er gledet ind i den tyske Krigsindustri, er begrænset.
De daarlige Danskere, Værnemagerne, skal huske, at der er noget, der hedder
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Regnskabets Time: den indtræffer, naar de forenede Nationer har slaaet Vaabnene ud
af Hænderne paa Tyskerne. Og vil de ikke forstaa dette, og kan de ikke modstaa de
Penge, der bydes dem - ja, saa maa og skal Sabotagen belære dem om noget andet.
De skal ikke faa en rolig Nattetime - de skal vide, at før eller siden vil deres Maskiner og Værksteder blive ødelagt - og det af os selv, inden Englænderne taber Taalmodigheden og bomber dem sønder og sammen. Sabotagebølge efter Sabotagebølge vil
skylle over Landet. D'Herrer Værnemagere kan være forvissede om, at vi endnu kun
er ved Begyndelsen.

1943.

"Land og Folk" kommenterer Krigsministeriets Skrivelse af 1.-6.-1943 til alle Hærens
Afdelinger, om at danske Officerer, der ønsker at kæmpe paa Østfronten, ikke ved
deres Tilbagekomst vil blive stillet ringere end andre Officerer.1 )
Vi meddelte i sidste Nummer af "Land og Folk", at Regeringen havde nægtet at
følge Tyskernes Ønske om, at den skulde anbefale danske Officerer at tage til Østfronten.
Det viser sig imidlertid, at Regeringen alligevel gav efter. I Skrivelse af 1. Juni
til alle Hærens Afdelinger) har Forsvarsministeren lovet alle Liebhavere en Række
Begunstigelser, der er i Strid med Hærlovens Bestemmelser, bl. a. vedr. Forfremmelsesmuligheder, Beregning af Alderstillæg, Pension o. s. v.
Under Debatten i Folketinget om Spørgsmaalet fik Frits Clausen Lejlighed til
at takke Forsvarsministeren, fordi han havde sat sig ud over alle "smaalige parlamentariske Krav", og udtalte sin Forhaabning om, at "den højtærede Forsvarsminister vil
fortsætte denne Linje til Gavn for vor fælles Ka1np mod Bolsjevisme og Jødedom".
Det er at haabe, at den danske Hærs Officerskorps er i Besiddelse af saa megen
national Ære, at det ikke reflekterer paa Tilbudet. Hidtil har kun tre meldt sig til
denne landsforræderiske Tjeneste, nemlig Løjtnant Tretow-Loof, Løjtnant ClausonKaas og Løjtnant Havnbøl, Jydske Dragonregiment. De vil næppe blive savnet indenfor Hæren, og skulde de være saa uheldige at vende tilbage, vil det danske Folk vide
at "belønne" dem efter Fortjeneste.

Juli

,,Studenternes Efterretningstjeneste": Advarsel til Folk, der modarbejder Sabotagen.
S. E. er blevet bemyndiget til at fremkomme med flg. Udtalelse:
Da det viser sig, at der stadig optræder nævenyttige Personer, der til Skade for
vort Land prøver at formindske Virkningerne af Sabotørernes Aktioner ved at fjerne
Lunterne fra de anbragte Bomber, har Sabotørerne besluttet sig til et drastisk - men
saare forstaaeligt Skridt: For Fremtiilen vil Bomberne eksplodere ved en Afrivning af
Lunten!

4.-7.

,,De frie Danske": Sabotage-Opfordring i Anledning af Udtalelse af Det danske Raad
i London.

6.-8.

Sabotagebaalene flammer ganske vist over Landet - og i Dag mere voldsomt end
nogensinde før - og enhver god Dansker fryder sig over den mindste Smule Forsinkelse, der kan paaføres den tyske Krigsindustri. Men det er ikke nok at fryde sig.
Alle maa være med - aktivt! Stor eller lille Indsats, det gør mindre til Sagen. Blot
der gøres noget! Hjælp Sabotørerne, dæk Patrioterne, om det er muligt, for Gestapos
lange Fangarme og det dansk-tyske Stikkerslæng! Og til de danske Arbejdere raaber
vi et: Brug Strejkevaabnet saa ofte, det lader sig gøre for derigennem at være med
til at forsinke den tyske Krigsproduktion! Men det er nu, det skal gøres!

1) Lignende Artikler findes i andre Blade, f. Eks. >Studenternes Efterretningstjeneste« Meddelelse
Nr. 103 af 20.-6.-1943.
") Findes citeret i Afsnit A, S. 102 f.
84
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,,Studenternes Efterretningstjeneste": Advarsel til Sabotage'vagterne.
Det har altid været og er fremdeles Sabotørernes Ønske at optræde paa en saadan
Maade, at ingen uskyldigt lider Overlast under Aktionerne. Men paa den anden Side
har Sabotørernes Indstilling overfor Sabotagevagterne ogsaa altid ligget klart. Mennesker, der stiller sig paa Linje med Tyskerne ved at forsvare deres Interesser, vil
blive behandlet som ·de Landsforrædere, de er. Ingen Sabotagevagt vil blive udsat
for Beskydning uden forudgaaende Advarsel, men nægter han trods gentagne Opfordringer at adlyde Sabotørernes Ordrer, er Sabotprerne npdsaget til at skyde.

26.-8.

Artikel i "Frit Danmark"s Nyhedstjeneste Nr. 1": Den politiske Situation. Samarbejdsudvalgets Erklæring af 20. August 1943.
POLITIK.
I politisk Henseende foreligger der ikke store Nyheder - endnu! Men Best fløj
i Tirsdags til Berlin og vendte hjem i Gaar, saa der kan jo hurtigt ske noget. - Det
voldte meget Besvær at faa affattet den Erklæring, Samarbejdsudvalget udsendte Lørdag
. . . . . . hverken Regeringshenvendelser, Rigsdagserklæringer eller de Opraab, som Fagforeningsledere i København og Aarhus og i Dag Erhvervsorganisationerne har rettet
til Befolkningen kan paavirke den enige nationale Reaktion rundt om i Landet. Kun
naar Tyskerne bøjer sig for de beskedne Krav og ophører med Provokationerne, bliver
der Ro.

2.-9.

Artikel i "Frit Danmark's Nyhedstjeneste Nr. 4": Danmarks statsretlige Stilling efter
den 29. August 1943. Opfordring til Modstand.

Danmarks Stilling paa det statsretlige 0-nvraade er meget uklar. I v. Hannekens
Erklæring om den militære Undtagelsestilstand henvises til Haagerkonventionens
Paragraffer 42-56 for Landkrigsføring. Disse Paragraffer gælder imidlertid for
krigsførende Stater og Forholdet paa "fjendtlige Omraader'' - og er det ikke netop
Gang paa Gang fra tysk Side hævdet, at Danmark ikke er "krigsførende" eller "fjendtlig"? Vi kan nævne, at der bl. a. i Artikel 50 staar: ,,Ingen kollektiv Straf, hverken
pekuniær eller anden, kan paalægges Befolkningen paa Grund af individuelle Handlinger, for hvilke de ikke kunne betragtes som solidarisk ansvarlige". Hvorledes da
med Kravene til Odense? Men skal man endelig holde sig til Haagerkonventionen, som
Tyskerne bringer i Anvendelse, saa vil man med Rette kunne nægte at give de Loyalitetserklæringer, som Tyskerne her - efter norsk Mønster, er saa ivrige efter at aftvinge danske Myndigheder.
Politiet har da ogsaa saavel fra Rigspolitichefen som fra Politiforbundet faaet
almindelig Instruks om, at Loyalitetserklæringer er i Strid med Konventionens Bestemmelser, hvorefter ingen kan tvinges til at aflægge Ed til fremmed Myndighed i et
besat Omraade. Det er Departementchef Ejvind Larsen, der fører Forhandlingerne med
Tyskerne. Som vi før har fremhævet, er det en national Pligt for vort Politi at staa
solidarisk med Befolkningen paa alle Omraader. Enhver dansk Deltagelse i Tyskernes
Menneskejagt er et Fm-ræderi. Det maa beklages, at Politiet har nægtet at udbetale
Løn til de flygtede Politimænds Familier. !øvrigt kan vi meddele, at de flygtede har
medtaget Kartoteket over alle nazistisk sindede og tyskvenlige Personer. Disse Oplysninger vil nu gaa videre til London, hvor den sorte Liste kan blive suppleret.
Fortsæt Modstanden overalt og paa enhver Maade!
Læg Tyskerne alle Hindringer i Vejen for Brug af dansk Administration og danske Myndigheder
Stpt med Penge, Bopæl o. s. v. enhvør Dansker, de1· af Tyskerne er tvunget bort fra Hjem og Virksomhed
Hjælp deres Familier.
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,,Frit Danmark" kommenterer Situationen efter den 29. August.
DANMARK I KRIG MED TYSKLAND.
Med v. Hannekens opraab d. 29. aug. indtraadte den tyske undertrykkelse af
Danmark i en ny fase: Tyskerne overtog aabenlyst magtudøvelsen og erkendte samtidig - gennem anvendelse af §§ 42-56 i Haagerkonventionen - at Danmark betragtes
som et krigsførende land. I formel henseende betegner dette naturligvis et vendepunkt,
men reelt betyder det kun, at en tilstand, der langsomt har udviklet sig siden 9. april,
nu offentlig stadfæstes.
Den tyske regering her i landet indførtes efterhaanden og naaede sin kulmination
under Scavenius. Naar tyskerne nu overtager regeringen helt, kan de gøre det i kraft
af love, som er gennemført af danske myndigheder endog med rigsdagens sanktion,
men som strider i bund og grund mod dansk demokrati. Ansvaret for denne tingenes
tilstand ligger paa de hidtil styrende, og paa baggrund af deres tidligere eftergivenhed
kan det ikke regnes dem til større fortjeneste, at de d. 28. aug. sagde nej til tyske
krav om yderligere undertrykkelse af det danske folk. De vidste, at de havde ikke det
danske folk bag sig. Hvor helt anderledes vilde ikke deres stilling have været, hvis
de var faldet paa deres poster efter at have ført et modigt og konsekvent forsvar for
vort demokrati, under henvisning til aftalerne af 9. april.
Det væsentlige er imidlertid ikke Scaveniuspolitikkens nederlag, af langt større
rækkevidde er tyskernes. Deres forsøg paa at lokke et folk frivilligt med i .heksedansen
og indbilde verden, at de kunde vinde os for deres sag, er faldet ynkeligt til jorden.
Nu har de travlt med at finde undskyldninger for deres kæmpemæssige fallit. En stedlig
Goebbels-aflægger, der kalder sig "kompetent kilde" søger at skyde skylden paa
"Christmas Møller", ,,engelske faldskærmsjægere" og "forbryderiske elementer". Men
ingen lader sig vildlede af denne propaganda. Alt for længe har dens frækhed vakt
vor forbløffelse, dens klodsethed vor munterhed og dens ynkelighed vor foragt. Dens
løgne har aldrig tilsløret den kendsgerning, at det ene og alene er tyskerne, der har
ansvaret for ethvert brud paa fredelige tilstande, der er sket i Danmark siden overfaldet
i 1940. Det er dem, der brød ikke-angrebspagten. Det er dem, der trods løfter blandede
sig i vore indre forhold og krævede vor lovgivning nazificeret. Det er dem, der tiltog
sig retshaandhævelsen overfor danske borgere. Det er dem, der truede og bestak vor
industri og vort landbrug til at arbejde for sig. Det er dem, der tiltvang sig adgang til
vore transportmidler. Og det er dem, der lod danske forrædere og tyske værnemagtsfolk terrorisere det danske folk, saa det tilsidst satte sig aabenlyst til modværge.
Alt, hvad der fra dansk side er sket i kampen mod tyskerne, er svar paa deres
udfordringer og løftebrud. Og dette svar er ikke givet af nogle faa, importerede personer, men af hele det danske folk. Vi ved, at et stort flertal af det danske folk giver
sabotagen deres tilslutning. Vi har ved folkestrejkerne i Esbjerg, Odense og mange
andre byer set alle befolkningsklasser i enighed protestere mod utaalelige tyske overgreb. Og kampene d. 28.-29. aug, var vor hærs og flaades aabenlyse tilkendegivelse af,
at tyskerne er vore fjender.
Hanneken har kun fastslaaet, hvad vi andre længe har vidst: Danmark er i krig
med Tyskland. Og denne krig vil blive ført videre, uanset hvor brutale metoder tyskerne
bringer i anvendelse. Øget tryk vil avle øget modtryk.
Der er folk herhjemme, der aldrig rører en finger i frihedskampen, men i deres
lune krog glæder sig over, at andre vover pelsen. De ranker sig nu i troen paa, at
d. 29. aug. har aftvættet forsmædelsen fra 9. april i verdens øjne. Og saa finder de
iøvnigt, at nu kan vi godt nedlægge vaabnene! Men vi andre kan ikke nøjes med at
være danske paa etiketten. Danmark er ikke hund for nogen anden nation. Vi lader os
ikke tvinge af den tyske pisk. Men lige saa lidt skyldes vore handlinger ønsket om
at blive klappet af vore allierede venner. Vi glæder os over den sympati, der i denne
tid strømmer vort land i møde fra den frie verden, men den krig, vi fører, er i dybeste
forstand vor egen, fordi dens maal er at sikre vor nationale udfoldelse. Og det kan kun
ske ved vor egen indsats.

1943.
Sept.
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Vi, der fra første færd har hævdet, at Danmark som alle andre nationer, selv
maa kæmpe for sin frihed, har ikke tilstræbt de "norske tilstande", vi nu gaar ind
til. Men hellere betale denne pris end opgive kampen! Og vi vil bære alle ofre og savn
for at naa maalet:
Et frit og deniokratisk Danmark vundet af folket selv!

12.-9.

,,Frit Danmark": Artikel om Sabotagevagterne.
Det er imidlertid nødvendigt at sige et Par Ord om Sabotagevagterne. Vi har
aldrig lagt Skjul paa, at vi betragter dette Arbejde som direkte Landsforræderi. Vi
har ogsaa haft Lejlighed til at konstatere, at dette Synspunkt anerkendtes af det
danske Folk, ogsaa af adskillige Sabotagevagter. Saaledes foreligger der Meddelelser
om Sabotagevagter, der har nedlagt deres Arbejde efter at være gjort opmærksomt
paa, at det var Landsforræderi. Paa mange Virksomheder har Arbejderne ved Strejke
faaet fjernet altfor nævenyttige Sabotagevagter og faaet 'i ndsat andre, som havde en
mere dansk Opfattelse af Arbejdets Karakter.
Efter Indførelsen af Undtagelsestilstanden har Spørgsmaalet imidlertid totalt ændret Karakter. Enhver Sabotagevagt maa herefter betragtes som værende i direkte
tysk Tjeneste. Samtidig foreligger der - fra Helsingør - Meddelelse om, at enhver
Udbetaling af Understøttelse eller Socialhjælp er standset, og arbejdsledige anvises
Arbejde som Sabotagevagter. Sabotagevagterne er altsaa herefter ikke frit stillet, og
der maa skelnes mellem dem og de Sabotagevagter, der er gaaet frivilligt til Arbejdet,
Nazister o. lign. Landsforrædere. Overfor dem bør der ikke vises Skaansel af nogen
Art. Af alle andre Sabotagevagter maa man derimod vente, at de, saa ofte Lejlighed
byder sig, lukker Øjnene og letter Frihedskæmperne Arbejdet. Gør de ikke det, har
de solidariseret sig med Undertrykkerne og udsætter sig for den alvorligste Fare.
For alle Sabotagevagter gælder iøvrigt, at de under de skærpede Forhold ikke
længere kan vente at blive behandlet med den udsøgte Hensynsfuldhed, som hidtil
har præget Frihedskæmpernes Fremgangsmaade. Dette bør de hæderlige Sabotagevagter tage ad notam, saaledes at de saavidt muligt tilbringer deres Tjenestetid i
Beskyttelsesrum eller paa lignende brand- og bombesikre Steder.

17.-9.

,,Nordisk Nyhedstjeneste": Politiforbundet og Politimesterforeningen præciserer Organisationernes Standpunkt over for de tyske Myndigheder.
Politiforbundet og Politimesterforeningen ha11 i Forbindelse med Rigspolitiets
Ledelse afholdt et Møde, hvor man enedes om gennem Justitsministeriets Departementschef skriftligt at overgive de tyske Repræsentanter i Danmark en Meddelelse med
nærmere Angivelse af nævnte Organisationers Standpunkt til den senere Tids Begivenheder. Skrivelsen indeholder 5 Punkter, der gaar ud paa: '
1) Politiet nægter at efterkomme tysk Ordre. (Man ønsker kun at modtage saadanne
gennem Justitsministeniet).
2) Protest imod, at dansk Strafafsoning finder Sted i tyske Fængsler.
3) Krav om Løsladelse af Arrestanter, mod hvilke der ikke kan rejses positiv Anklage.
4) Krav om Ophør med yderligere tyske Arnestationer af Danskere.
5) Nægtelse af at arbejde sammen med tyske Patruljer paa Gaderne.

18.-9.

,,Nordisk Front": Opfordring til alle danske Tjenestemænd om at sabotere alt Arbejde
for tyske lnteresser.1 )
Til alle vore Tjenesternænd!
Der hviler nu paa jer et Ansvar som aldrig før. NU skal I vise, hvad I duer til!
Jeres øverste Foresatte, Kong Christian X., viser Vejen: som Krigsfange nægter han
kategorisk enhver Regeringshandling trods Pres fra Fjenden. Den 9. April opfordrede
1) Lignende Artikler findes I >Danske Tjenestemænd<, November 194.:J og >Frit Danmark<, November
1943.
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han jer (um muligt mere end os andre) til korrekt og værdig Holdning. Er der nogen
af jer, der er i Tvivl om, at Kongen nu forstaar dette som den køligst mulige Afvisning af alle tyske Ønsker? I har aflagt Ed paa at ville holde Grundloven; I har kun
eet Land at arbejde for: Danmark. At arbejde for Tyskland er Landsforræderi, der
om nogle Maaneder vil finde sin fortjente Straf.
Uden jeres Hjælp er Fjenden hjælpeløs. Lad ham bare overtage vor Administration,
og I vil se en tysk Fiasko uden Lige.
Dagens Bud til jer lyder da:
Saboter alt Arbejde for tyske Interesser; hjælp enhver Dansker i den nuværende
Kamp mod Fjenden! Søg at hindre al Udførsel til Fjenden; ødelæg hellere Varer og
Materiel. Kan du faktisk ikke undgaa Arbejde efter tysk Ønske, kan du lave baade
langsomt og ringe Arbejde og blive syg. Blot enhver yder sin Indsats, er vi meget
stærke.
"Jeg er bange for Afsked og Straf", siger du. Vid da, at vi er mange, der er
parate til at hjælpe dig og din Familie paa enhver Maade, navnlig økonomisk. Vi har
forlængst i Stilhed organiseret en Hjælpetjeneste efter norsk Mønster; den bliver nu
stærkt udvidet. Enhver, der afskediges, eller hvis Løn inddrages efter tysk Krav, vil
faa sin Løn udbetalt!
Tænk paa Fremtiden! Tænk paa Avancementet! Tænk paa jeres Pligter! Handl
efter Konduite, selv om I derved ikke følger Lovens Bud! Gør jer værdige til Kongens
hjertelige Tak I

1943.

,,Nordisk Nyhedstjeneste" om Opgøret efter Krigen, bl.a. belyst af norske Udtalelser.

Okt.

Fra TROTS ALTT! for 15.-21. Oktober 1943:

Ikke Hævn, men Retfærdighed.
Efterhaanden som Freden nærmer sig, bliver dens Problemer mere aktuelle. Den
frie Presse i Norge, som tidligere næsten udelukkende har syslet - og maattet sysle
- med Dagens Kampproblemer, behandler nu oftere og oftere Efterkrigsproblemerne.
Ganske naturligt indtager Opgøret med Hjemmenazisterne og Krigsforbryderne en
vigtig Plads i den norske Diskussion. Den retslige Linie, der skal følges, er tidligere
fastlagt af Regeringen i London. Hjemmefrontens Ledelse har givet sin Tilslutning til
den. Nu har ogsaa kirkelige Kredse i Norge udsendt en Udtalelse om Overgangstiden
og givet Udtryk for en almindelig Opfattelse.
Kirken kan, hedder det i Udtalelsen, aldrig ønske, at man skal se igennem Fingre
med det onde. Tværtimod er det meget væsentligt, at det onde faar sin Straf. Ikke
fordi man skal forlange Hævn, men Retten kræver det. Det kan være fristende at gaa
uden om Opgøret. Men med den Kurs sejler man med Lig i Lasten; thi da bygger man
ikke Samfundslivet paa Retfærdighed, men paa Bekvemmelighed. Respekten for Lovens
Ukrænkelighed og for Landets Forfatning vilde blive brudt ned, hvis de skyldige ikke
blev draget til Ansvar.
Men Opgøret med N.S. og Krigsforbryderne skal ske i lovlige Former. Privat Hævn
maa ikke tillades.

,,Nordisk Nyhedstjeneste": Protest, afgivet til von Hanneken fra General Gørtz, i 4.-10.
Anledning af, at Spørgsmaalet om eventuel Frigivelse af Hærens Mandskab er sat i
Forbindelse med Jødeforfølgelserne. 1 )
Denne Bekendtgørelse2) giver Udtryk for den Opfattelse, at en Løsladelse af de
internerede danske Soldater ikke kunde gennemføres, før der var truffet Foranstaltninger overfor danske Statsborgere af jødisk Oprindelse.
Som Øverstbefalende for den danske Hær tager jeg paa det bestemteste Afstand
1) En lignende Protest er for søværnets Vedkommende afgivet af daværende Viceadmiral Vedel.
2 ) Bekendtgprelsen af 2.-10.-11143, citeret i Afsnit F, S. 856.
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fra. et saadant Synspunkt, der er uden Fol'bindelse med de faktiske Forhold, og jeg
føjer til, at Hærens Personel intet Ønske nærer om at. modtage Løsladelsen, forudsat
den kun lader sig gennemføre paa andre Statsborgeres Bekostning.

5.-10.

,,Nordisk Nyhedstjeneste": Protest fra Erhvervsorganisationerne i Anledning af Jødeforfølgelserne.1)
Den Befuldmægtigede for det tyske Rige,
Hs. Excellence Hr. Dr. Best.
Med Udgangspunkt i de verserende Rygter om, at der fra tysk Side paatænkes
en Aktion imod Jøderne i Danmark, tillod undertegnede Organisationer sig den 30. f. M.
at rette Henvendelse til Deres Excellence for om muligt at opnaa, at et saadant Skridt
ikke blev foretaget. Det var derfor med dyb Beklagelse, at vi erfarede, at den nævnte
Aktion blev iværksat Natten til den 2. ds., og hvorved mange danske Statsborgere
førtes bort.
Det, der her er sket, har indenfor det danske Folk fremkaldt Bestyrtelse og Sorg
samt dybtfølt Usikkerhed med Hensyn til Fremtiden. De undertegnede Organisationer,
der betragter det som deres første Opgave at bidrage til Bevarelse af Ro og Orden i
Samfundet og til Opretholdelse af Produktion og Omsætning, retter nu herved en indtrængende Henstilling til Deres Exellence om paa enhver Maade at ville søge undgaaet,
at man fra tysk Side gennemfører videre Foranstaltninger mod Jøderne i Danmark.
Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.
Dansk Dampskibsrederiforening.
Landbrugsra.adet.
Fællesrepræsentationen for de samvirkende danske Landboforeninger og
De samvirkende danske A'Ildelsselskaber.
Provinshandelskammeret.
De samvirkende danske Husmandsforeninger.

7.-10.

Dansk Arbejdsgiverforening.
De samvirkende Fagforbund.
Industriraadet.
Grosserer-Societetets Komite.
De samvirkende Købmandsforeninger
i Danmark.
De danske Handelsforeningers
Fællesrepræsentation.

,,Nordisk Nyhedstjeneste": Tysk Begrundelse for Jødeforfølgelserne i Danmark, modtaget af Ritzau's Bureau, men ikke offentliggjort i den censurerede danske Presse.
Den 7. Oktober modtog Ritzau's Bureau følgende Telegram fra Berlin, uden at det
har maattet optages i de danske Aviser - det maa være beregnet paa alle andre Lande:
,,Rigspressechefens Stedfortræder Sundermann fremsatte i Dag overfor den uden1) Redaktionen har indsamlet Udt.alelser af lignende Indhold, afgivet af:
D 11. n s k e Em b ed e m æ n d s S 11. m r a 11. d, der repræsenterer fØlgende Embedsmandsforeninger:
Amtsforvalterforeningen, Centralforeningen a.f Lærere ved Universitetet, Den pa)ytekniske Lærennst.alt.
Den kgl. Veterinær- og Lu.ndbohØiskole og Den famaceutiske Læreanstalt, Den danske Dommerforening,
Foreningen a.f Dommerfuldmægtige i Danmark, Fælleslærerrnadet for Lærerforeninger ved Statens Institutter for Blinde, Døvstumme og Talelidende, Forbundet for Ingeniører i Statens Tjeneste, Foreningen af
juridiske Tjenestemænd ved de kollegiale Retter I Danmark, Foreningen nf Politimestre i Dnnmn.rk, Foreningen af St.ataskovrldere, Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Ha.ndelsmlnlsterlet, Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Indenrigsministeriet, Foreningen af Tjenestemænd ved
Institutioner under Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner
under Soclalminleterlet, Foreningen af administrative Tjenestemænd ved Institutioner under Undervisningsministeriet, Foreningen af Tjenestemænd I Overformynderlet, Foreningen nf Tjenestemænd ved Statens
Seminarier, Foreningen af vldensknbellgt uddannede Tjenestemænd ved de hØjere Læren.net.alter, For•
eningen af overordnede Tjenestemænd ved Statens Sindssygehospitaler, Foreningen af Statsembedsmænd
under Københavns Polltl, Fællesorganisationen af Officei·er og Ligestillede nf Hæren, Hovedorganisationen
for Sjlofflcerer, Organisationen af Spvæmets Intendanter, Embedslægeforeningen, Mlnlsterlnlforenlngen,
Organisationen af fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Musæer, Stn~
skolernes Lærerforening, Foreningen af Lærere og Lærerinder ved St.atssemlnariernes Øvelsesskoler og
Den danske Præsteforening.
Endvidere fra Landets Biskopper, Aendernicum Catholicum, Kdsteligt Studentersettlement, Akademisk
Missionskreds, Studenterforeningens Kristelige Fraktion, Den kristne Medicinerkreds, Teologisk Forening,
Kristel!g akademiske Forening samt Veterinær- og LandbohØjskolens krlstel!ge Forening,
Formentlig er flere Protester afgivet.
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landske Presses Repræsentanter nogle Udtalelser om Jødespørgsmaalet i Danmark.
Sundermann henviste til den mangesidede Spionage- og Sabotagevirksomhed, som tyske
Jøder havde udfoldet, og omtalte Foranstaltninger mod dem. Det Hensyn, erklærede
Sundernnann, som Tyskerne efter Besættelsen af Danmark viste de her levende Jøder,
har Jøderne lønnet daarligt. De har ogsaa her benyttet Lejligheden til en omfattende
Virksomhed mod de tyske Krigsanstrengelser. Til sidst maatte der skrides til militære
Modforanstaltninger; thi Jøderne skabte i Danmark ikke blot et Spionagenet, men de
var ogsaa den dnivende Kraft ved Anstiftelsen og Gennemførelsen af Sabotagehandlinger. Det vil ikke blot være vanvittigt, men ogsaa i høj Grad ubilligt overfor det danske
Folk, hvis der ikke i det mindste nu efter Krigsrettens Maximer var blevet gjort Ende
paa dette Uvæsen."

1943.

,.Kirkens Front": Bedømmelse af og Opfordring til Sabotage.1 )
20.-10.
De, der i Dag gaar ud for at sprænge Fabrikker i Luften, er dem, vi sædvanligvis
omtaler som Landets bedste Ungdom. De gør det, fordi de indser, at Danmark er i
Krig i Dag. Fjenden er i Landet, og al Pligtfølelse maa da byde os at slutte op i den
Krig, der i lige Grad gælder vor Frihed. Danmark er i Krig i Dag - derfor kæmper vi.
Sabotagen foregaar efter en ganske bestemt Plan og med solid Indsigt i, hvad der
skal ødelægges, hvilke Maskiner det er, der skal sprænges. Den foretages altsaa med
Sagkundskab. Vi kan være overbevist om, at i 95 % af Tilfældene er der ganske bestemte Grunde til at en Fabrik ødelægges. Officielt kan man godt sige, at en Fabrik
kun arbejder for danske Fabrikker; men hvorfor siger man ikke, hvor disse Raamaterialer havner efter endt Forarbejdning? Den indirekte Produktion er lige saa
krigsvigtig som den direkte.
Det er at beklage, at der gaar danske Værdier til Spilde, men det er nu engang
Krigens Lov, og hvorfor skulde vi slippe udenom den, naar hele Europa lider derunder?
Der gøres meget for at undgaa at ramme danske Menneskeliv. I mange Tilfælde spildes
kostbare Minutter for først at bringe alle tilstedeværende i Beskyttelsesrum. - Hvor
det er muligt, søger man at sprænge Kraftstationer o. lign. netop for at undgaa at
ramme de Maskiner, der i Fremtiden vil være vigtige for Arbejderne.
Selv om det kan synes lidet, hvad vi kan gøre, er det dog et uundværligt Led i
Krigen. Ingen paastaar vel, at den enkelte Soldat ved Fronten kan vinde Krigen, men
ligesom Hæren bestaar af mange enkelte Soldater, saaledes bestaar ogsaa Sabotagen
af mange enkelte Episoder ud over hele Europa, og tilsammen udgør de det vigtige
Vaaben, der lammer Tysklands Produktion.
Ikke for at hæve Sabotagen til Skyerne, men fordi det er Landets bedste unge
Mænd.
,.Land og Folk" advarer Stikkerne mod den Gengældelse, der vil komme.
24.-10.
Enhver, der er Skyld i, at Patrioter bliver arresteret, mishandlet og eventuelt dræbt,
maa regne med at komme til at staa til Ansvar for sin Handling. Stikkere og Politi,
der lader sig friste af mægtige Ducører, skal ikke regne med at komme til at nyde godt
af disse Judaspenge. Samme Skæbne maa den regne med, der fejgt søger at redde
sit eget Skind ved at angive andre. Den dræbte Mekaniker Jens Olsen, der blev fundet
i Utterslev Mose, er Vidnesbyrd herom.
End ikke i Dag er Gestapos beskyttende Arm saa mægtig, at den kan redde dem
alle. Snart vil Gestapo ikke kunne beskytte en eneste af dem. Da slaar for Alvor
Afregningens Time. Og da gælder det: Øje for Øje og Tand for Tand!
,.Danske Tjenestemænd": Ingen maa afgive Loyalitetserklæringer til Tyskerne.
Loyalitetserklæringer.
Mand og Mand imellem drøftes Spørgsmaalet om eventuel tysk Afkrævelse af
Loyalitetserklæringer. Det bør staa enhver enkelt Tjenestemand klart, at alene som
1) Lignende Artikler findes I f, Eks. >Dansk llh'IUledspostc, April l!M'S, >De frie Danskec, December
1943 og l • Kirkens Front«, 12. December 1948.
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Konsekvens af Kongens, Rigsdagens og Regeringens Beslutning den 29. August - for
slet ikke at tale om enhver Danskers selvfølgelige Pligt til ikke landsforræderisk at
forpligte sig over for vort Folks Fjende - kan der ikke være Tale om for nogen Tjenestemands Vedkommende at underskrive nogen som helst Form for Loyalitetserklæring
over for Nazisterne.
Frit Danmzarks Tjenestemandsgrwppe .

10.-11. Artikel i "Frit Danmarks Nyhedstjeneste" om Centraladministrationens Meddelelser til
Tyskerne om Bygge- og Anlægsarbejder.
Samarbejdet med Tyskerne ophørte officielt den 29. August. Det var eet af denne
Dags vigtigste Resultater, at Tyskerne nu ikke længere skulde opnaa frivillig Hjælp
fra vore officielle Myndigheders Side til at udnytte vort Land, men maatte tiltvinge sig
enhver Fordel. Denne naturlige Reaktion paa den tyske Magtovertagelse her i Landet
synes imidlertid ikke at være gaaet op for flere af vore Ministerier. Indenrigsministeriet har saaledes ved flere Lejligheder været Tyskerne behjælpelige med at faa
danske Ejendomsbesiddere til frivilligt at afgive de Huse, som lokale Kommandanter
rekvirerer, og det viser sig nu, at samme Ministerium støtter Besættelsesmagtens Bestræbelser for at faa flere danske Arbejdere lokket eller tvunget til Tyskland. Den
24.-9. fremhævede Oberregierungsrat Dr. Heise overfor vort Udenrigsministerium det
presserende Behov for Arbejdskraft i Tyskland, og henledte Opmærksomheden paa
Muligheden af at standse de Arbejder her i Landet, som udføres med offentlig Støtte
eller for offentlig Regning. I Stedet for at afvise Dr. Heises Henvendelse som en
uberettiget Indblanding i interne danske Forhold har Udenrigsministeriet nu faaet
Indenrigsministeriet til i Skrivelse af 27.-10. at paalægge Kommunerne at indberette,
hvilke offentlige Arbejder, de har i Gang. Samtidig har Centraladministrationen beredvilligt meddelt Tyskerne Oplysninger om de Bygge- og Anlægsarbejder, der er igangsat af de enkelte Ministerier.
En Imødekommenhed af denne Art gør Kongemagtens og Rigsdagens afvisende
Holdning med Hensyn til at danne en ny dansk Lydregering illusorisk. Vil ledende
Embedsmænd indenfor Centraladministrationen ikke forstaa dette, maa de underordnede og de lokale Myndigheder lægge dem alle mulige Hindringer i Vejen for deres
Støtte til Tyskerne.
3.-12.

,,Folk og Frihed": Protest fra de danske Universiteter i Anledning af Deportationen af
norske Universitetslærere og Studenter.
Efterretningen af Arrestationen af talrige Universitetslærere og Studenter og Lukningen af Oslo Universitet har fyldt Studenter og Lærere ved de to danske Universiteter
med Sorg og Hrurne, fordi et Søsteruniversitet, der staar os saare nær, er blevet ramt,
fordi norske Kolleger og Kammerater er blevet behandlet paa en Maade, der er et Brud
paa Folkeretten og strider mod den for norsk Livssyn grundlæggende Friheds- og Menneskeopfattelse. Det skete kan ikke undgaa at faa skæbnesvangre Følger. Skulde man
skride til kollektivt at føre norske Studenter eller Universitetslærere i Internering
bort fra deres Hjemland, vil dette for lange Tider vanskeliggøre, ja maaske umuliggøre
de danske Forbindelser med tyske Universiteter.

Københavns og Aarhus Universiteter.
(sign.) Johs. Munck,
(sign.) J. S. Nørregaard,
Professor, Dr. theol., Aarhus.
Professor, Dr. theol., København.
Dec.

,,Hjemmefronten" bringer et Interview med en dansk Sabotør om Formaalet med og
Betydningen af Sabotagen.
- Hvad er Hensigten med Sabotagen i Danmark?
- At svække Tyskerne. Den er et Led i den aktive Kamp Verden over imod NaziTyskland. Vi føler os som Danmarks Soldater i Dag.
- Men tjener Sabotagen altid dette Formaal'l
- Den skal selvsagt være effektiv. Der skal være Mening i det. Men det kan der
godt være, selv om det ikke er indlysende for uforstaaende. Hvis vi standser en Fabrik,

DEN FRIE PRESSE

1327

der leverer f. Eks. Klæder til en Række danske Virksomheder, og disse allesammen 1943.
arbejder for Tyskerne, saa e,• der Mening i det.
Skader det Danmark?
- Skader det ikke Danmark, især efter Krigen'!
- Vi ved alle, at Tyskerne vil ødelægge alt, inden de forlader Landet. Tilbagetoget
paa Østfronten lærer os det. Jo mere Danmark kæmper i Dag, desto større Mulighed
har vi for at fremskynde det tyske Nederlag. Det betyder, at de tyske Hæres Chance
for at foretage et hærgende og brændende "planmæssigt" Tilbagetog forringes. Vi
arbejder hen imod det tyske Kaos, som vil give os de bedste Kort paa Haanden, naar
det gælder om at bevare Danmark og de danske Virksomheder.
- Men i Dag bliver vi fattigere?
- Nej, afgjort ikke. Hør her: Vi har kun tyske Raastoffer at arbejde med, og
alle Fabrikker arbejder paa Toppræstation. Det betyder, at vi ødelægger tyske Materialer, og at Tyskerne ikke kan lægge deres Arbejde over paa andre Virksomheder; de
er nemlig alle 100 pCt. optaget. Financielt er Sagen ogsaa ganske klar. Standser vi
en Virksomhed, som hver Maaned leverer for 200.000 Kr. til Tyskerne, gaar Danmark
Glip af en dækningsløs Check paa 200.000 Kr.
Hvem laver Sabotagen?
- Hvem laver Sabotagen?
- Der findes i Hundredevis af organiserede Sabotører. Saa siger vi i hvert Fald
ikke for meget. Vore Grupper tager kun Folk, der er over 25 Aar; og der er i det
hele taget ikke ret mange Sabotører, der er yngre. Krenchel tror, at Sabotørerne
tilhører Samfundets Bærme. Men det er ikke sandt. Vore Folk kommer fra alle Lag.
Der er bl. a. Embedsmænd, Læger, Tandlæger, Skolelærere, Forretningsfolk, Sagførere,
Bladfolk og naturligvis saavel faglærte som ufaglærte Arbejdere.
Vi er ikke Eventyrere, og vort Job er ikke morsomt. Mens det staar paa, har vi
det som Bjergbestigeren, der blev spurgt, hvad han tænkte undervejs op, og som
svarede: ,,Aah, gid jeg var deroppe." Men vi tvivler aldrig paa Værdien af den Indsats,
vi kan gøre. Har vi en enkelt Gang en Friaften, og vi sidder i Selskab sammen med
andre Mennesker, som taler om de sidste Nyheder i Radioen, saa tænker vi: ,,Ja, det
er sandt, de kæmper ogsaa der." I Parentes bemærket: De snakker ikke bare!
- Men det e1· jo ikke saadan at blive Sabotpr?
- Nej, vi venter heller ikke, at alle skal blive det. Tilgangen er større, end vi har
Brug for .Men enhver kan lave nogen Sabotage, langsomt Arbejde, Udeblivelse fra tyske
Film, Tyveri af tyske Pistoler fra Garderober, Anbringelse af brændende Cigaret i
tyske Uniformsfrakker, Fjernelse af Ventilen i tyske Cykler o. s. v. Tyskerne skal
intet Øjeblik glemme, at de er i et fjendtligt Land.
Haardt for Fabrikejerne.
- Er det ikke lUWtrdt for Fabrikejerne, naar deres Virksomhed beskadiges?
- En meget sympatisk Fabrikejer sagde engang til os, at han hellere end gerne
vilde standse; han haabede at kunne gøre det om tre Maaneder. ,,Vi skal klare det i
Løbet af 10 Minutter," sagde vi. ,,Jeg ser, De har Ret," sagde denne Hædersmand, der
afgjort først og fremmest følte og tænkte som en Landsmand ligesom iøvrigt mindst
95 pCt. af alle danske Fabrikejere.
- Tjener De selv Penge paa Sabotagen - det paastaar Krenchel?
- Aldrig een Øre. Vi faar Sprængstof, men aldrig Penge. Derimod sætter mange
af os Stilling og Penge til paa Arbejdet. Nogle af os mister Livet. Det ved vi. Saadan
er Vilkaarene i Kampen for Fædrelandet.
Respekt for Loven.
- Danske Borge,·e kan blive dræbt?
- Vi gør alt for at undgaa det. I Danmark har der i de sidste Maaneder været
meget mere Sabotage end noget andet Sted paa det europæiske Kontinent. Men det er
sjældent, der sker Danske Overlast. Vi er lovlydige Borgere, selv om vi er illegale, og vi
glemmer ikke Respekten for Menneskeliv. Enhver ved dog, hvordan vi altid advarer
i Forvejen ved Telefonopringninger o. I.
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,,Hjemmefronten" gør Rede for Situationen efter den 29. August. Politikernes og Departementschefemes Stilling. Nimandsudvalget ophævet.
HUSK, AT VI ER I KRIG MED TYSKLAND!
Visse Embedsmænd hwr svært ved at beg1-ibe, kvad Folket imiiddelbwrt
forstod den 29. August.
Den 29. August vil til sin Tid blive mindet som en Frihedsdag i vort Lands Historie.
Vi valgte Krig frem for æreløs Underkastelse. Vore Politikere, som længe havde
betænkt sig, sagde fast og bestemt Nej til de tyske Krav. Den beskæmmende, men
indtil da eksisterende "Overenskomst af 9. April 1940" blev ophævet. Med eet Slag var
Danmark atter frit, om end Fjenden stod i Landet. Thi vor Konge, vor Rigsdag og vor
Regering havde stillet sig paa den kæmpende Hjemmefronts Side ved at sige Nej til
Tyskerne. Frihedskampen var for os Danske fra nu af den eneste lovlige Politik. Vi var
endelig i Krig med Tyskland og allierede med dem, vore Hjerter havde fulgt gennem
fire tunge Krigsaar. Derfor var den 29. August en stolt Dag - og som saadan vil den
gaa over i Fædrelandets Historie.

Store Krav til E1nbedsniændene.
Men den 29. August begyndte Kampen ogsaa for Alvor, og den stiller Krav til os
alle. De fleste af "Hjemmefronten"s Læsere er sikkert paa det rene med, hvilken Indsats
der kræves af den aktive Frihedskæmper. Det kan i givet Fald blive Livet. Dog vakler
ingen af den Grund. Vi er mange, og vi tror paa vor Sag. Det giver Styrke i Arbejdet
og Stolthed over at være med. Vi føler os som Danmarks Soldater i Dag - og som
Deltagere i Kampen mod Nazi-Tyskland og dets forhadte Voldsregimente.
Saadan som Situationen er i vort Land, er der imidlertid ogsaa andre, til hvem der
stilles større Krav end under normale Forhold. Der er bl. a. Centraladministrationens
Embedsmænd, som skal føre den civile Administration videre. Uden politiske Chefer skal
de fortsætte deres Arbejde til Varetagelse af danske Interesser, indtil Konge, Rigsdag
og Regering atter kan tage Styret. Det er et haardt Job. Men vi er andre, der ogsaa
har et haardt Job for Tiden; og vi vil have Lov til at stole paa, at alle gør deres
Pligt, ligesom vi forsøger at gøre vor.
Ingen politisk Ledelse.
Politikerne, hvoiiaf langtfra alle fortjener Anerkendelse for deres Holdning i Tiden
indtil den 29. August, gjorde da deres Pligt. De sagde Nej! Fplgen er, at vi ingen
politlisk Ledelse hwr i Dag. Det skal slaas fast og bestandig huskes. Hele Folket er i
Krig med Tyskland; og det var Konge, Regering og Rigsdag, der erklærede Krigen,
dengang de sagde Nej til Tyskerne - med det Resultat, at Kongen, hele Folkets Samlingsmærke i disse haarde Aar, kom i tysk Fangenskab, for en Tid fulgt af nogle af
Rigsdagens bedste Mænd, som blev slæbt til Internering i Horaerød.
Nimandsudvalget ophævet.
Nu tales der fra Tid til anden om "Nimandsudvalget" som et stadigt eksisterende,
politisk Organ med forfatningsmæssige Beføjelser. Men det er misforstaaet Tale. Rigsdagen eksisterer ikke mere - altsaa eksisterer Nimandsudvalget heller ikke. Det vil
ikke eksistere meiie. Faa Dage efter den 29. August fastslog Medlemmerne af Udvalget
overfor hinanden, at Udvalget var ophævet. To af dets Medlemmer sad iøvrigt internerede, saa Beslutningen var ganske aabenbart i Pagt med hele Situationen, foruden
at den var korrekt saavel strengt juridisk som nationalt.
Kongen, som klart oversaa Situationen, havde ogsaa i Dagene omkring den 29.
August udtalt Ønske om at se ikke Nimandsudvalget, men et Par Repræsentanter
for hvert af de samarbejdende Partier hos sig til Raadslagning. Saadan var det naturligt, eftersom de politiske Partier fortsat eksisterede, medens Rigsdagen ikke gjorde
det. Og af samme Grund var det heller ikke Nimandsudvalget, men Repræsentanter for
Partierne, der underskrev Protesten imod Jødeforfølgelserne.
Dfrektiver.
Men Politikerne gav Centraladministrationens Chefer visse Direktiver, som de
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maatte følge, hvis de i deres Embedsførelse under Krigstilstanden mellem Tyskland og
Danmark vilde være i Overensstemmelse med den danske Politik, som endelig blev
knæsat den 29. August.
Politikerne kunde naturligvis ikke paa Forhaand erklære sig indforstaaet med alt,
hvad Departementscheferne maatte finde paa. Men man tilsagde gennem Departementschef Svenningsen, Udenrigsministeriet, ham selv og hans Kolleger, at man ikke vilde
lægge "Departementschef-Styret" Hindringer i Vejen, hvis visse Forudsætninger blev
respekteret.
Disse Forudsætninger er det i Dag værd at erindre om, de er nemlig alle1·ede ved
cit blive glemt !
Depwrtementschefernes Befpjelser.
Rigsdagens Mænd, som Kongen stod og vedblivende stawr bagved, fastslog, at der
som Regel kun kunde blive Tale om Forlængelse af gældende Love. (Departementscheferne erklærede, at det vanskeligt kunde komme til at dreje sig om andet). Politikerne erklærede videre, at man ogsaa vilde akceptere nye Love, hvis de ikke stred mod
gældende dansk Retsanordning. (Departementscheferne havde tænkt sig "Overenskomsten" formuleret saaledes, at nye Love ikke maatte "stride mod dansk Retsopfattelse";
men de gik ind paa Politikernes Krav.)
Det blev herefter aftalt, at nye Love kun maatte gives, hvis de ikke principielt var
i Strid med gældende dansk Retsanordning, og hvis deres Udstedelse var absolut nØ<lvendig.

1943.

,,Hjemmefronten": ,,Aftale" om det danske Politis Beføjelser overfor tyske Soldater,
Frikorpsmænd, Wehrmachtsgefolge o. a. 1 )
Tysli:e Soldater kan i Danmark, uden at blive anholdt af Politiet, dræbe Civilpersoner, stjæle, krænke Husfreden m.m. Det fremgaar af den "Aftale", der den 11.
Januar 1944 blev truffet mellem Departementschef Eivind Lwrsen og de tyske Myndigheder om det danske Politis Beføjelser overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt
og Personer, som staar i dennes Tjeneste. Aftalen traadte i Kraft den 20. Januar i Stedet for den tidligere af 8. Februar 1941.
Overfor en tysk Soldat eller en dansk Landsforræder, som er i Tyskernes Sold,
maa det danske Politi kun skride til forelpbig Anholdelse, saafreant den paagældende
gribes paa fersk Gerning i Anledning af en Forbrydelse eller gribes paa fersk Gerning
i Anledning af en Forseelse og ikke legitimerer sig ved Soldaterbog eller paa anden
Maade, hedder det i Aftalen.
Efter at have erkyndiget sig om, at Forbrydelser næsten udelukkende er Handlinger, som generer Tyskerne (saasom Sabotage og Spionage), studerer man med
Interesse, hvad "Forseelser" er. For efter at have begaaet dem, kan tyske Soldater eller
"danske" Landsforrædere jo ikke anholdes, selv om de gribes paa fersk Gerning, naar
blot de viser deres Soldaterbog. Studiet fører til nøjagtig samme Indsigt, som man
kan erhverve sig ved at følge Tyskernes Fremfærd i Praksis her i Landet.
"Forseelser" er: Uagtsomt Manddrab, simpelt Tyveri, Hæleri, grove Tilfælde af
Fornærmelser i Gerning, grove Tilfælde af Krænkelse af Husfreden og grove Tilfælde af Legemsfornærmelse.
Bestemmelserne gælder saavel "Wehrmachtsangehorige", altsaa Medlemmer af
Værnemagten, som "Wehrmachtsgefolge", civile Personer, som arbejder for Værnemagten. Efter at have konstateret Drabsmandens eller Tyveknægtens Navn og Tjenestested skal Politiet give Meddelelse til nærmeste tyske Tjenestested og Indberetning
til den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark - som naturligvis er revnende
ligeglad, naar det bare er danske Statsborgere, det er gaaet ud over.
Hvis altsaa en tysk Soldat trænger ind i et dansk Hjem, slaar Manden bevidstløs
og forsøger Tilnærmelser mod Konen, saa kan det danske Politi kun anmode om at se
hans Visitkort, forinden det alarmerer Tyskernes Feltgendanneri. Forbryderen maa ikke
anholdes! Det samme gælder, selv om Manden i Huset ved et "Uheld" er blevet dræbt.

1944.
Jan.

l ) Jfr. Justitemlnlsterlete Cirkulære af 111,.-1.-194'4, som citeres I Afsnit A, S . tl'T f.
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,,De frie Danske": Om Likvidering af Stikkere.1 )
Vi er et besat Land, der fører Krig mod Besættelsesmagten, vor Front er usynlig,
vore Vaaben er Sabotage og Propaganda, og vor farligste Fjende er ikke Tyskerne,
men deres femte Kolonne, de danskfødte Landsforrædere, Stikkerne. Vi er et Folk
i Krig, og hos os som alle krigsførende Nationer straffes Spionage og Angiveri med
Døden. At dette er en teknisk Nødvendighed maa dog enhver kunne forstaa, med
Viden om at en bestemt Mand eller Kvinde, der paa en eller anden Vis har sneget
sig ind paa Livet af Frihedskæmperne, forraader Planer eller Personer til Tyskerne,
kan Arbejdet ikke fortsættes, før dette Menneske er ryddet af Vejen. Politisk Mord
er det blevet kaldt, men det er forkert, det, der finder Sted, er Eksekvering af en
Dpdsdom for Krigsforbrydelser. Frihedsfronten har Valget mellem Nederlag eller Henrettelse af Stikkerne - valgte den det første, var den ikke værdig til at kaldes ved
sit Navn.
Som Danmarks Frihedsraad fastslaar, kan disse Handlinger fra dansk national
Side ikke sammenlignes med nazistiske Mord, Hævnmord, forøvet paa gode Mænd,
hvis eneste Brøde er den, at de er danske og - i Modsætning til deres Mordere er vedblevet at være danske.
Vold er Danskerne fremmed - vi ved det, men Dyd kan blive til Last, naar den
fastholdes ud over sin naturlige Begrænsning, Fortrin fortrænges til Fejl, naar man
uden at omforme dem, tankeløst slæber dem efter sig ind i nye Forhold og nye Tider.
Vi stiller ikke Krav om, at vore Landsmænd skal hylde den barbariske Lovløshed, som
Nazisterne har indført ogsaa her i tandet, vi vil, at De skal være tro mod Deres
humanistiske Idealer, men at De samtidig skal forstaa, at dette i Dag forpligter til
en skaanselsløs Kamp mod de ødelæggende Kræfter.

Febr,

,,Folk og Frihed": Sabotagen er et nødvendigt Led i vor Krigsførelse.
Er det mi npdvendigt med al den Sabotage?
Det danske Folk har en vis Uvilje mod det uigenkaldelige. Vi er ikke indstillet
paa at bryde alle Broer bag os, men ønsker altid saa vidt muligt at have en Bagdør
aaben for alle Tilfældes Skyld. Denne Indstilling har ikke helt forladt os, selv om vi
nu har oplevet mere end 4 Aars Krig og set, hvordan Kravet hele Tiden var at gøre
en fuld Indsats.
Denne Indstilling har bevirket, at mange af os til at begynde med har staaet
vaklende overfor Sabotagespørgsmaalet. Her skete der jo noget uigenkaldeligt: Maskiner og Fabriker ødelagdes, saa de aldrig blev til Maskiner og Fabriker mere. Og
selv om vi vidste, at de paagældende arbejdede for Tyskerne, var det saa alligevel ikke
forkert at ødelægge disse Værdier? Sæt Tyskerne forlod os 14 Dage efter, at en af
vore store Industrivirksomheder var sprængt i Luften. Saa vilde det jo i første Linie
være os selv, det var gaaet ud over.
Vi maa imidlertid gøre os det fuldstændig klart, at vi er i Krig med Tyskland.
Hvis vi vil gøre os Haab om atter at blive et frit Folk, maa vi tage Kampen op paa
alle Omraader, hvor det er os muligt. Og det siger sig selv, at saadan som Forholdene
er i Danmark i Øjeblikket, betyder Tilstedeværelsen af Maskiner og Fabriker, at Fjendens Muligheder for at producere Krigsmateriel forøges. Een Fabrik, der kan bruges
til Fremstilling af militære Fornødenheder for Tyskerne, betyder i Dag, at Tyskernes
Chance for at ændre eller udskyde Afgørelsen forøges. At den samme Fabrik saa om
et halvt eller et helt Aar betyder større Muligheder for en økonomisk Genrejsning af
Danmark, maa ubetinget være et Hensyn, der kommer i anden Række ..... .

15.-2.

,,Folk og Frihed": Kritik af, at de "afgaaede" Ministre regelmæssigt mødes med Departementscheferne for at behandle aktuelle Problemer.
Som det flere Gange IWh' været paapeget i den frie Presse, er DepMte.mentscheferne
i en Række Dekreter gaaet; ud over den Befpjelse, der fplger 1ned deres Embede, saaledes
at de reelt fungerer som et Slags Administrationsraad. Man behpver blot at nævne Sær1) En lignende Artikel findes i >Folk og Frihed«. 26 . August 1944.
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beste11111nelsen oni tiJjske Sol,daters Formælingsmuligheder og Forbudet mod Salg af Ram- 1944.
meantenner. Beviset for, at ogsaa de gamle Ministre har Medansvar for dette, forefindes
i en fortrolig Skri.velse fra fhv. Minister Alsing Andersen tJil nogle Partitilli,dsmænd,
hvori det meddeles, at de "af gaaede" Ministre regelmæssigt 1npdes med Departementscheferne for at behandle aktuelle Proble1ner.
Krigstiden har forsynet os med Begrebet "den sorte Børs", hvis Virksomhed vil
være vore Læsere tilstrækkeligt bekendt. Mindre kendt er det derimod sandsynligvis,
at vi i Tiden efter d. 29. August 1943 er blevet forsynet med, hvad man kalder en "sort
Regering", d. v. s. en Regering, der ikke er udstyret med nogen lovlig Regeringsmyndighed. Denne "sorte" Regering er ikke hvenken Herr Best eller Herr Hanneken,
ej heller nogen af vore hjemlige Nazister. Det, der her tænkes paa, er en Regering,
hestaaende af de fleste af de Mænd, som udgjorde Danmarks lovlige Regering inden 29.
August. Det lyder maaske ikke saa forfærdeligt i de fleste Menneskers Øren, men
netop derfor er der saa god Grund til at søge at belyse Spørgsmaalet om Regeringsansvaret lidt nærmere.
Sagen er i al Korthed denne: 29. August tvang Tyskerne Kongen og den siddende
Regering (dennes Kvalifikationer iøvrigt ganske ufortalt) til at ophøre at fungere.
Skønt det formelt var Regeringen, der fralagde sig Ansvaret og søgte sin Afsked, var
det reelt Tyskerne, der ved sine Krav tvang den bort. Samtidig besluttedes det, at
Cheferne for de enkelte Administrationsgrene, d. v. s. Departementschefer og Generaldirektører, skulde føre hver sin Afdeling videre, men uden at der blev Tale om at
danne noget Administrationsraad eller noget andet Raad, som paa nogen anden Maade
kunde gøre det ud for et Ministerium. Dette sidste blev meget stærkt betonet fra alle
Sider, idet man aabenbart havde Klarsyn nok til at se, at Oprettelsen af et Administrationsraad vilde betyde, at der reelt dannedes en tysk Lydregering.
Vi er adskillige, der mener, at Departementscheferne ikke burde være gaaet med
til at føre Administrationen videre, idet det jo vil være yderst vanskeligt for dem at
sætte en bestemt Grænse for, hvilke tyske Krav i Retning af Indblanding i vor Administration, de vil efterkomme, og hvilke de vil sige nej til. Der er ingen Tvivl om,
at det vilde have givet de største Ubehageligheder, men til Gengæld den klareste Linie,
om Departementscheferne havde sagt Nej. Og det maa siges saa skarpt som muligt,
at det videste, vi fra dansk Side overhovedet kunde strække os den 29. August var
at følge den Linie, som blev angivet af Departementscheferne, da de tilbød at lede
deres Afdelinger videre uden at danne noget Administrationsraad.
Ethvert Forsøg, der i Dag gøres paa at "gøre det lettere", er imidlertid først og
fremmest en Hjælp til Tyskerne, og selv om man kan gavne sine egne med det i
Øjeblikket, maa man ikke under nogen Omstændigheder yde Fjenden nogen som helst
Hjælp. Alt, hvad Ministrene gpr for at blande sig i Landets Styrelse nu, tjener kiin
til at gpre det lettere for Tyskerne og til at forflygtige Ansvaret for det, der sker. Ansvaret for, hvad der sker i Danmark, er Tyskernes og Frihedskæmpernes, og Ministrene
er de sidste, der skulde søge at forkludre Sagerne ved deres Indblandinger. Vi maa
kræve absolut rene Linier i Forholdet mellem Danmark og Tyskland.
"Kirkens Front": Hyrdebrev, oplæst i danske Kirker den 27. Februar.
Marts
...... Vi oplever, at gode danske Mænd myrdes, efter alt at dømme blot for deres
danske Sindelags Skyld, og vi har endnu ikke set, at det er lykkedes dansk Politi at
paagribe og danske Domstole at dømme og straffe Gerningsmændene og saaledes hindre
Gentagelser. Der tales ikke her om dem, der er traadt aktivt ind i en af de krigsførende Magters Tjeneste og under Udøvelsen af deres Hverv mister Livet. Naar f. Eks.
en Angiver i tysk Tjeneste eller en Sabotør i allieret Tjeneste her i Landet bliver dræbt
af deres respektive Fjende, er det at betragte som en Frontkamp. Begge Parter gør
aktiv Tjeneste ved Fronten og løber derved Krigens Risiko for at blive dræbt af Fjenden.
Men her tænkes paa de sagesløse danske Mænd og Kvinder, som uden i denne For.stand
at· tage aktivt Del i Fronttjenesten er blevet overfaldet eller dræbt. N aar i Radio og
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Presse Mord af den sidste Art er blevet kædet sammen med f. Eks. Drab af en aktivt
arbejdende Angiver i en krigsførende Magts Tjeneste, kan det kun tjene til at forkludre
Retsbevidstheden i Folket.
Og vi oplever, at danske Mænd og Kvinder uden Anklage og Dom deporteres blot
paa Grund af deres nationale Sindelag eller Race. Vi oplever, at der ved Politiforfølgelse
anvendes Arrestations- og Forhørsmetoder, som strider mod dansk Lov og nordisk
Sæd og Skik. Det er især pinligt at erfare, at den danske Folkekirkepræsts Pligt og Ret
til at aflægge Besøg hos danske Fanger ikke respekteres. I mange Tilfælde har det
været meget vanskeligt og ofte helt umuligt at skaffe danske Fanger Betjening af
dansk Præst. - Og vi opleven, at danske Borgere afkræves Loyalitetserklæringer til
Besættelsesmagten. . .....
. . . . . . Naar Retsgrundlaget skydes til Side og erstattes af Vilkaarlighed, bliver
det umuligt for det, der er tilbage af dansk Øvrighed at udføre sin Gerning og umuligt
for Kirken at formane til Lydighed mod Øvrigheden. At Besættelsesmagten straffer
Attentater mod den selv efter Krigens Ret, kan ikke med Ret kritiseres. At derimod
danske Borgere, som ikke er overbevist om nogen Forbrydelse mod dansk Lov eller
mod den tyske Værnemagt, blot for deres Sindelags Skyld, holdes indespærret i
Fængsel eller Straffelejr for maaske slutteligt at deporteres, har intet med Ret, heller
ikke Krigens Ret, at gøre. At Krigens Ret er haardere end Fredstidens ved enhver. Men
naar selv Krigens Ret erstattes med Vilkaarlighed, bliver Tilstandene uudholdelige.
H. Fuglsang Damgaard Axel Rosendal Axel Malmstrøm C. W. Noack H. Øllgaard
C. I. Scharling Skat Hoffmeyer D. Smith Niels Munk Plum.

1.-3.

,,Folk og Frihed": Kritik af Politikernes "Hvad kan det nytte" Politik.
Politikerne og OpgØ1·et.
Man taler saa meget om det Opgpr, der skal finde Sted herhjemme, naar Tyskland har kapituleret, og vi har genvundet vor Frihed. Og det er rigtigt: der er adskillige, som maa belave sig paa en Afregning! Aabent Landsforræderi er intet straffrit
Foretagende, og de mere tilslørede Former for Hjælp til Fjenden kan ogsaa særdeles
vel rammes, takket være gældende dansk Lov. Men til disse Problemer kan vi senere
vende tilbage. Et andet Spørgsmaal gaar langt dybere og rækker langt videre: E1·
vore politiske Partier paa det rene med, at de maa holde et grundigt og skaanselslpst
Opgpr med deres egen Fortid, hvis de-skal evne at lede Folket i de kommende Aa1·?
Naar et saadant Spørgsmaal overhovedet rejses, hænger det sammen med, hvad
der blev sagt i den foregaaende Artikel; Politikerne har i Besættelsens Aar været i
en alt for sparsom Kontakt med Folket, de har været uden levende Forbindelse med
den stadig voksende Skare, som har krævet en aktiv Modstand over for vore Undertrykkere, og de er derfor paa en for dem selv skæbnesvanger Maade kommet til at
undervurdere denne Modstands eruptive Styrke. De har faaet den Forestilling, at hvis
de kun gav Udtryk for naturlige Tilbøjeligheder til Passivitet og Neutralitet, vilde
de have Vælgertallet med sig. Den Linie, de havde fulgt, vilde da blive godkendt, og
naar Stormen havde lagt sig, vilde de aktive Patrioters Indflydelse være brudt. Forholdene kunde atter "falde i Lave" omtrent som de havde været f pr Besættelsen med nogenlunde ureviderede Programmer og nogenlunde uforandrede politiske Stjernebilleder og med højlydt og festligt forkyndt Decharge for den udmærkede og forstandige Ledelse, der havde kendetegnet Regering og Rigsdag i de tunge Tider.
Men Politikerne maa passe paa, at de ikke forregner sig! Den aktive Modstand
mod Fjenden, som nu er vakt, er ikke alene en aabenlys Protest mod hans folkeretsstridige Stimandsfærd i vort Land, den er ogsaa en Protest mod den Mangel paa
Ansvarsfplelse, som prægede vor politiske Ledelse i det Slægtled, der gik forud for
Besættelsen, og mod de PolitJikere, hvis naive og ufatteligt letsindige Teorie1· fprte os
lige lukt i Katastrofen. Hvis vore Rigsdagsmænd ikke begriber, at der her maa finde
et Opgør Sted til Bunds - saa begriber de overhovedet ikke de Vilkaar, hvorunder
dansk Politik i Fremtiden maa formes.
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Hvad var nemlig statspolitisk set blevet vore Politikeres fornemste Leveregel?
Det var det HØrupske S'lagord: Hvad kan det nytte? Det var Troen paa, hvad P. Munch
kaldite "Frelsen ved at ligge dpd" ! Det var den vanvittige Forestilling, at man via
Folkenes Forbund kunde købe sig en Tryghed uden Vederlag i personligt Offer! Det,
der marede os herhjemme, var kort og godt "Systemet Munch". Vi fornægtede ethvert
Forsvarsprincip og stolede troskyldigt paa Værdien af det Kapitulationsprincip, som han
var parat til at knæsætte allerede i 1914, men som det først i Mellemkrigsaarene
lykkedes ham at faa Befolkningen til at sluge, saa hans Vilje kunde fuldbyrdes den
9. April 1940. Med Forfærdelse opdagede man da, hvorhen denne "kølige" Fantast
havde ført os. Og med stigende Rædsel saa man, at Kapitulation paa eet Felt altid
medfører Kapitulation paa andre. Hr. Munchs nære Meningsfælle, Erik Scaveniits,
godtgjorde fra første Færd ved sin pjaltede Politik, til hvilken Selvopgivelse og Selvudslettelse det Hørup'ske Slagord havde bragt os. Han drog Konsekvensen af det, da han
med "Beundring" betragtede "de store tyske Sejre" og erklærede, at Danmark villigt
sluttede op i et nyt Europa under "Stortysklands Førerskab". Hele Nerven i Erik
Scavenius' Politik var "Hvad kan det nytte?" Og de1· fandtes paa Rigsdagen saa godt
som ingen anden Polit-ik end hans! Det var Forsmædelsens Aar for samtlige vore
politiske Partier.
Men hvis ikke disse forstaar, at al aktiv Modstand netop først og sidst er rettet
mod "Systemet Munch", mod "Kapitulationsprincippet", mod dansk Selvopgivelse og
Selvudslettelse - saa begriber de ikke et Muk af, hvad der er hændt, og saa er de
ude af Stand til at lede det, der skal komme! Enhver Fo= for "illegalt Arbejde" er
- selv om den er vendt mod vore tyske Undertrykkere - en Protest mod ,,Systemet
Munch", der aldrig regnede med folkelige Imponderabilia, men altid troede, at Tilværelsen kunde reguleres efter en eller anden radikal Lyksalighedsteori. Det var det
,,illegale Arbejde", som omsider tvang Regering og Rigsdag til at ændre Kursen fordi alle livskraftige Elementer i Folket var grebet af Rædsel for de Konsekvenser,
"Systemet Munch" havde ført over os, fordi vi ikke længere vilde kapitulere efter
hans Recept, men kæmpede, som vi havde gjort det fØr. Den 29. August blev fomielt
Rigsdagens danske Dag . . reelt blev den de aktive Patrioters! Thi uden deres stigende
og maalbevidste Indsats var denne Dags Opgør aldrig kommet.
Det vil da være et uafviseligt Krav til dem, som fremtidig skal lede os, at de
forstaar denne enkle Samnnenhæng, saa de uden Vaklen og Sentimentalitet gpr op
med alle Doktriner og politiske Personer, de1· repræsenterer Svampen i vort Statsliv:
,,Systemet Munck".

1944.

,,Fri Presse": Opfordring til Landmændene om at slutte op i den danske Modstandsbevægelse.1 )
Det har ofte knebet med Landmændenes Forstaaelse af Sabotagen. Rent umiddelbart har man paa Landet saa stor Kærlighed til Tingene og V ærktpjet, at man ikke
kan tænke sig en forsætlig Ødelæggelse deraf - i Modsætning til Byboen, der fra
Maskintekniken er fortrolig med, at Ting let og hurtigt erstattes med nye.
Det har derfor været nødvendigt at føre en Forsvarstale overfor danske Landmænd,
naar man skulde gøre dem begribeligt, at Sabotørerne var de danske Soldater - og at
det var dem, der havde størst Andel i, at Danmark atter var ved at vinde sit Navn
tilbage igen blandt de frie Nationer.
De sidste Maaneders Udvikling har imidlertid stillet danske Landmænd overfor
en ny Situation. I Jylland har Tyskerne eksproprieret saa meget Jord og saa mange
Huse, at man mange Steder frygter Landbrugets Ødelæggelse for mange Aar fremover, og i disse Sogne begynder man nu at forstaa Værdien af den øjeblikkelige og
direkte Modstand.
H estesabotagen.
Særlig slaaende er dette kommet til Udtryk i Hestesabotagen. Rundt om i DanmaDk har der desværre vist sig mange Bønder, der ikke kunde staa for Tyskernes

13.-4.

1) En lignende Artikel findes i >Nordisk Front<, 27. April 1944.
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flotte Lejetilbud for Heste og Vogne - helt meningsløse Priser, som det danske
Samfund jo skal betale - og disse kortsynede Materialister har i den senere Tid
ofte fundet deres Heste døde om Morgenen - forgiftede af unge Patrioter. Og den,
der kender Bondens Følelser overfor Heste, vil vide, at det ikke har været let for de
ukendte Bønderkarle at forøve denne Sabotage. En rent ud skræmmende Virkning
har det dernæst haft, naar den lokale Hesteforsikring er begyndt at ekskludere dem,
der lod deres Heste arbejde for Tyskerne!
Har Sabotagen mest været Byboernes Kampform, saa tvivler vi ikke om, ~t
Landboungdommen uden Betænkning vil melde sig til den endelige Befrielseskamp,
naar den om nogle Uger eller Maaneder bryder ud her i Landet.
Den brændte Jords Politik.
Landboungdommen vil gøre det, fordi det er i Overensstemmelse med gammel
dansk Tradition, men den vil ogsaa faa Brug for at kaste alle sine Kræfter ind i
Kampen - fordi vi endnu har tilgode at stifte Bekendtskab med et Sabotageforsøg, der
overgaar alt, hvad vi hidtil har oplevet her i Landet, nemlig den brændte Jords Politik,
som Tyskerne vil praktisere, naar de trækker sig ud af Landet.
Den Dag, da Tyskerne giver deres Folk Ordre til at nedskyde danske Heste og
dansk Kvæg og afbrænde danske Gaarde og Husmandssteder, mens de trækker sig ud
af Landet, Sogn for Sogn - den Dag kommer den store Prøve for dansk Ungdom,
baade fra By og Land, da skal det vise sig, om der trods hele det officielle Danmarks
Mangel paa Kampvilje, viser sig tilstrækkeligt af Mod og Kraft hos dem, der i Dag
er ukendte Navne.
Vi tror det, og vi tror, at Landbo og Bybo vil finde hinanden i den Kamp, saa den
Mistillid, som i disse Aar - med Rette eller Urette - er opstaaet mellem de to
Parter - paa det kraftigste bliver modvirket i fælles Handling.

27.-4.

,,Nordisk Front" kræver Dødsstraffen genindført ved Opgøret efter Krigen.
Ikke Had eller Hævn, 1nen Ret og Sikkerhed.
Dpdsstraffen, som var en Umulighed i Danmark, er genindført. Mange gode
Danskere, der længes efter den kommende Afregning, er bange for, at vi til den Tid
vil vise den bekendte, danske Øllebrød, og at de mest fanatiske Elementer derfor, saa
snart ske kan, vil indføre Gadens Regimente i 14 Dage med Død over Nazisterne. Vi
er enig med dem i, at Dødsstraffen ikke kan undværes til den Tid, da Mordcentralens
Haandlangere skal staa til Regnskab for alt det gode danske Blod, man vilkaarligt har
ladet flyde i disse Aar, særlig efter den 29.-8. Men disse Schalburg- og Frikorps-Fyre
skal allerede nu vide, hvad der venter dem. Hvad skulde vi ellers gøre ved dem? Deres
Død skal tjene til Skræk og Rædsel for kommende Slægter og navnlig for alle dem,
hvis Nazisme ikke dør med Hitler. De skal vide, at nu er det Folkets sunde Retsinstinkt,
der udtaler sin Dom. Folket vil heller ikke ofre dyre Fængselsophold gennem mange
Aar paa disse Forrædere; allerede i de "gode, gamle Dage" før 1940 regnede man med,
at en Forbryder i Fængslet kostede lige saa meget som Ophold paa Marienlyst; og da
vi kender til Forholdene, undrer vi os over, at det ikke er endnu dyrere.
Men Opgøret maa ikke præges af Had eller Gadens Regimente. Vi maa have
Loven skærpet og naturligvis med tilbagevirkende Kraft. Forbryderne skal have en
Forsvarer, og naar Dommen er faldet, skal de kunne faa et Benaadningsandragende
afslaaet.
Mange tænker sig, at pludselig er Fjenden ude af Landet, og vi har straks "normale Forhold". Men der vil komme en Overgangstid, der endda kan blive ret lang, mens
vi gradvis glider tilbage til vore egne, fredelige Forhold. Det er absolut nødvendigt,
at denne Overgangstid præges af Strenghed. Opgøret med Forræderne er en absolut
Nødvendighed. Maaske tager vore Allierede sig af Best, Hanneken, Pancke og andre
af de "store" for deres Forbrydelser her og i andre Lande. Men der bliver nok endda
til os andre. Og de værste af dem, der bliver tilbage, skal behandles først og strengest!
De vil blive udryddet af det danske Samfund. Derved fuldbyrdes Retfærdigheden.
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,,Frit Danmark" om nogle fra tysk Flyvemaskine nedkastede falske Flyveblade.1 )

19"'4.

FALSKE FLYVEBLADE OVER KØBENHAVN
Torsdag den 27. April Kl. 9 Formiddag beredte Dr. Best Københavnerne en ny
Overraskelse. Paa dette Tidspunkt regnede Flyveblade i Massevis ned over Byen. Der
var Alarmtilstand, men ingen Skydning hørtes.
Hr. Bests nyeste Produkt betegnes som "Opraap", hvilket viser, at han endnu ikke
har lært Dansk. Det er derfor ogsaa forstaaeligt, at han ikke helt begriber dansk
Psyke. Gjorde han det, vilde han forlængst have forstaaet, at naar man vil foregive,
at et Flyveblad kommer fra England, bør det ligne engelske Tryksager i Udstyr og
først og fremmest have et fornuftigt Indhold. Hr. Bests "Opraap" opfylder ingen af
disse Fordringer, og alene derigennem afslører det sig.
Hovedformaalet for Hr. Best synes at være at skræmme den danske Befolkning
med, at de ventede Invasionstropper ikke vil blive rent engelske Tropper, men ogsaa
vil omfatte Russere, ja saagar Negre. Meningen er aabenbar: Hr. Best vil hermed
søge at naa, hvad det ikke er lykkedes ham at naa paa anden Maade, nemlig at oparbejde
en "Invasionsskræk", som igen skal tjene til at skabe Splittelse i Frihedsfronten.
Man tør forvente, at Hr. Bests "Opraap" i den nærmeste Tid vil blive flittigt
kommenteret i dansk Radio, men dette falske "Opraap" vil faa ganske samme Skæbne
som de falske Udgaver af illegale Blade og hvilke andre Provokationer, Hr. Best end
maatte finde paa at forlyste os med.
·
De Opraab, det danske Folk følger, kommer ikke fra Himlen, de kommer fra den
danske Frihedsbevægelse, som har sin Rod i vort Fædrelands Jord.

April

"Danske Tjenestemænd": Arbejdsministeriet udskyder dansk Arbejde for at skaffe
Tyskerne Arbejdskraft til deres Befæstningsanlæg.
Departementscheferne har efter den 29. August 1943 i det hele fortsat den Beskæftigelsespolitik, som de tidligere Regeringer havde fastlagt, d. v. s. en saadan

Maj

l) I de tyske Flyveblade, der havde Overskriften >Frihedsposten, Nr. 1, London, April 1944 0 p r n n p t I I d e t d n n s k e F o I k« hed det bl. n. :

Nu er Timen kommet, dn vi fra London lam love, nt den længe ventede Befrielse vil være blevet til
Virkelighed, mens Bpgeskoven endnu staar frisk og grpn I Danmark. Det er ogsnn derfor, vi nu anser
det for npdvendigt nt klnrgpre visse Problemer for det danske Folk, som uvægerligt vil opstnn I Forbindelse med Befrielsen. Det drejer sig i f prste Række om Befrielseshæren es Sammensætning.
Enhver Dansker vil vide, nt de russiske Soldater, der vil deltage i Aktionerne, kommer som Frihedens
Forkæmpere, men mnn man ogsnn forstnn. nt de kommer som Mænd fra et Land, der har lidt uhyre, som
Mænd, der har Krav pan nit, hvad der kan gpres for at fan dem til at glemme Sulten og Npden. som saa
længe har været deres Lod. De kommer som Spnner af et Land. hvis Syn paa mangt og meget npdvendlgvis
man afvige betydeligt fra det fredelige og borgerlige Danmarks. Men netop derfor man det humane og
fordomsfri danske Folk, der har vist snn stor Forstnnelse for Sovjetunionens Indsats for Demokratiets
Sag, forstnn sin Pligt og Ikke forlange, at alt skal gnn uden Gnidninger.
VI her i England ser Sandheden i Øjnene. Vi er Realpolitikere. Vi vil ikke blot vinde Krigen, men
ogsnn Freden. Derfor kalder vi pan dansk Forstnnelse, Frihedssind og Tolerance.
Mr. Churchill har allerede rpbet den glædelige Kendsgerning, at der I England er samlet en uhyre
Arme af Luftlandetropper,som til given Tid vil spille en nfgprende Rolle I Befrielseskampene. Blandt
disse Tusinder og atter Tusinder af Soldater er der mange Amerikanere, og blandt disse igen et Antal
særligt uddannede Negersoldater.
Fra engelsk og amerikansk Side vil der blive gjort alt for at forhindre Gnidninger paa dette Omraade.
Danskerne ved, at de helt og fuldt kan være trygge. Engelsk og amerikansk Justits vil i Samarbejde
med det genopstnnede danske Retsvæsen vide at lpse alle Problemer. Der er forlængst udarbejdet npje
Planer med Henblik pnn alle de Forhold og Vanskeligheder. som uvægerligt vil opstaa ved en snn pludselig og omfattende Besættelse af dansk Territorium, eom vil blive npdvendig for at rense Landet for de
tyske Undertrykkere. Dette er sket I fuld Forstaaelse med vor sovjetrussiøke Allierede, og det er gjort
med Henblik paa Besættelsestroppernes varierede Sammensætning.
Det Stormvejr, som Befrielseshærene npdvendigvis vil udlpse, vil derfor ogsaa gaa snn godt som
sporlpst hen over det danske Land. Og det, som mantte blive Ødelagt, vil hurtigt blive erstattet og genopbygget. De uhnnndgribelige Værdier, som ingen kan erstatte, vil vi bestræbe os for at skanne I videste
Omfang.
85

Ult.
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Fordeling af Arbejdskraften, som giver det størst mulige Produktionsresultat uden
Hensyn til, at dette kommer Tyskerne til Gode, ja, ofte med det direkte Formaal at
skaffe netop Arbejdskraft. Dette var jo desværre blot en af de mange Følger, som
Regeringernes almindelige Samarbejdspolitik medførte. Men som det turde være alle
- i alt Fald med Undtagelse af Departementscheferne - bekendt, var det netop
denne frivillige Samarbejdspolitik, der blev sat en Stopper for den 29. August. Som et
Resultat af den 29. August maa al dansk frivillig Hjælp til Tyskerne ophøre. Paa
Arbejdsformidlingens Omraade maatte dette betyde, at indenfor de Grænser, som
sættes af direkte tyske Tvangsforanstaltninger, maa det gælde for Administrationen
om at søge Arbejdskraften placeret der, hvor Arbejdsresultatet i videst muligt Omfang alene sikres den danske Befolkning. En saadan Linje i Departementschefernes
Arbejdsformidlingspolitik efter den 29. August har imidlertid overhovedet ikke kunnet
spores, tværtimod har det Offentlige ved at udsætte en Række Arbejder, der kunde
udføres nu, til Igangsættelse efter Krigen, bidraget til at frigøre Arbejdskraft til
Nazisterne.
Da Tyskerne ønskede Arbejdskraft til deres Befæstningsanlæg, satte Arbejdsministeriet straks det velsmurte Arbejdsanvisningsapparat i Gang. I Ministeriet og paa
Arbejdsanvisningskontorerne arbejdedes der under Højtryk, end ikke et sædvanligt
ministerielt Arbejdstempo tillod man sig. At Myndighederne tilmed forivrede sig langt
udover, hvad Nazisterne selv havde ventet, viser Beretningerne om, at talrige Arbejdere
maatte rejse hjem igen, da man ikke paa Arbejdspladserne var klar til at modtage
dem. Der arbejder nu ca. 70.000 danske Arbejdere ved de egentlige Værnemagtsarbejder,
og Arbejdsministeriet omfatter stadig denne Sag med varm Interesse.
I Ministeriets Instruks af 3.-4.-1944 til Arbejdsanvisningskontorerne hedder det
saaledes bl. a.:
"!øvrigt paahviler det fortsat Kontorerne ved hurtige Foranstaltninger at anvise
den begærede Arbejdskraft til Entreprenørarbejder og i fornødent Omfang at staa
i Forbindelse med andre Arbejdsanvisningskontorer med Henblik paa Fremskaffelse af
denne Arbejdskraft."

14.-6.

,,Frit Danmarks Nyhedstjeneste": De danske Sabotører støtter den allierede Invasion.
Endnu er det Tidspunkt ikke kommet, da vi Danske i Fællesskab med allierede
Tropper skal drive Tyskerne ud af vort Land. Men medens det store Flertal af
Frihedskæmpere i Dag kun har den Opgave at holde sig beredt, til Signalet gives til
Handling, yder særligt udpegede Grupper en værdifuld Indsats i Kampen ved at angribe og ødelægge de Fabriker, som er af størst Værdi for Tyskernes Krigsførelse
i dens sidste Fase.

25.-6.

,,Fri Presse" advarer mod at tage Tyskerarbejde og sammenligner de beskæftigede
Arbejdere, der tager det, med Skruebrækkere.
S.kn.,ebrækker.
Der er næppe noget Ord, der lyder værre i en organiseret Arbejders Øre end netop
Ordet "Skruebrækker". En Skruebrækker er jo en Mand, der svigter sine Kammerater
i Kampens Stund og for lurvet Vindings Skyld tager Arbejde hos den, som hans
Kammerater under store Ofre kæmper imod for at hævde deres retfærdige Sag. Det
er derfor for længe siden slaaet fast, at ingen anstændig Arbejder kan være Skruebrækker, og ingen anstændig Arbejder kan arbejde sammen med Skruebrækkere, mod
Forrædere.
Hvad kan det imidlertid vedkomme os nu, hvor Strejker er forbudt, og hvor
Faren for, at nogen Arbejder skal lade sig lokke til at svigte sin Klasse ikke synes
aktuel?
·
Jo, det vedkommer os i allerhøjeste Grad, og paa en særdeles pinlig Maade. Thi
ogsaa nu staar den danske Arbejderklasse overfor en fælles Fjende, som med alle
Midler søger at faa Magt over Arbejderne for siden at udbytte og undertrykke dem
værre, end de nogensinde er blevet det før. Denne fælles Fjende er Naziregimentet.

DEN FRIE PRESSE

1337

Forskellen fra tidligere Tiders Kampe er altsaa den, at nu staar den danske Arbejder• 1944,
stand ikke vendt mod en bestemt Klasse indenfor vort eget Samfund, men paa fælles
Front med alle de bedste Elementer indenfor det danske Folk, indenfor ane Klasser
og Stænder.
Men dette Forhold maa ikke tilsløre det Faktum for os, at den, der under Kampens
nuværende Vilkaar gaar Fjendens Ærinde, ligesaa fuldt er en Skruebrækker som den,
der gik Fjendens Ærinde og tog Arbejde hos en Virksomhed, som man havde erklæret
Strejke overfor.
Vi staar i en Kamp, der gælder ikke blot Brpdet, men ogsaa Friheden, og vi maa
gpre os det !dart, at taber vi denne Kwmp, kommer vi ind under Vilkaar, som bliver
saadan, at selv den værste Arbejderunderi:Jrykkelse, vi nogensinde 1uvr set i Danmark,
blive1· som lykkel-ige Tilstande mod det, der venter os. Altsaa gælder det i en Grad
som aldrig fØr: Vi 1naa staa sammen, ingen maa bryde ud og blive Skrueb1·ækker ved
at tage Arbejde hos Fjenden
Men Kampens største Fare er den, at vi fra Begyndelsen har faaet de klare
Linjer tilsløret. Velvillige Fagforeningsledere har prædiket, at det gjaldt om at holde
det bedste Forhold til Fjenden, saa vilde vi selv komme lettest igennem. Og Krigens
Udfald vilde jo ialtfald ikke komme til at afhænge af vor Indsats. Politikerne har
næsten alle sagt det samme, og Fjenden var klog nok til at fare frem med Lempe
og saaledes skjule de sande Hensigter.
Vi havde faaet at vide, at Tyskerne for frem som Djævle i Menneskeslåkkelse,
og at deres Metoder var grusommere end nogen Inkvisitionstids. Og saa oplevede vi,
at de tilsyneladende slet ikke blandede sig i vore Forhold, men blot placerede en Ordre
hist og her hos danske Virksomheder, som ellers havde maattet lukke. Og dette, at
Tyskerne hverken stjal ener myrdede eller plyndrede, tilsyneladende da, gjorde det
umuligt for det store Flertal af det danske Folk at gennemskue dem. Og saa blev
Nettet snæret sammen om os saa umærkeligt, at vi for sent opdagede, at vi var fanget
helt og holdent.
Men nu maa vi da kunne se, at den, der hjælper Tyskerne, hvad enten det er med
,,Vesterhavsvolden" ener med Flyvepladser, han gaar Fjendens Ærinde.
Er han saa en foragtelig Skruebrækker? Det kan vi kun sige, dersom vi selv
med god Samvittighed kan hævde, at vi ihvertfald ikke vilde have gjort som han. Den
Mand, som stod uden Arbejde og uden Mulighed for at faa Arbejde, og som søgte
til de tyske Arbejdspladser, skal vi være yderst forsigtige med at dømme. Thi det er
vor Skyld, at han ikke havde Arbejde. Hvor tør vi saa raabe Skruebrækker efter
disse Mænd? Nej, lad os med Skam indrømme, at det var vor Svigten, der gjorde
det til næsten en Nødvendighed for dem at gaa til Tyskerne, som de foragter
og afskyer.
Men der er en anden Grwppe af dem, der har hjulpet Tyskerne, og s01n ikke kan
undgaa at blive brændemærket med Skruebrækkerens Kainsmærke. Det er dem, der
havde Arbejde, som blev lpnnet efter de Kaar, der nu engang var det paagældende
Fags, og smed Værktpjet og gik fra en Ugelpn paa maaske 100-120 Krone1· for at
tjene 200 paa t·y ske Flyvepladser.
Lad være, at det er vanskeligt at klare sig med 100 Kr. om Ugen for en Familiefader i disse Tider. Men saadan var Vilkaarene for Flertallet af deres Kammerater, og
disse Mænds Brøde er, at de ikke vilde tage Kampen paa samme Vilkaar, men vilde
tjene mere ved at hjælpe Fjenden. Hvor er den danske Arbejders Solidaritet fra
Kampaarene blevet af, at noget saadant har kunnet forekomme? Dengang stod man
sammen, og man sultede sammen for at gennemføre sin Kamp for Retfærdighed. Nu
løber man fra en nogenlunde god Ugeløn for at tjene en Overpris, som Tyskerne
henter i Danmarks Nationalbank.
Den, de1· har haft det daglige Brpd, hvad enten det er som Arbejder elle1· Landmand, og som for en Merfortjenestes Skyld er gaaet i Tyskernes Tjeneste, han er
Skruebrækker mod sit Folk i den sværeste K011np, dette Folk i Aarhundrecle1· har
staaet i.
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,,Kirkens Front": Kritik af Myndighedernes Holdning under Folkestrejken.1.)
I Opraabet fra nMyndighederne" 2 ) Søndag saa vi igen et Udslag af danske Mænds
foragtelige Hjælp til Tyskerne, og det samme gælder de Politikere, der Mandag Aften
gik til Mikrofonen for at standse Strejken, selv om disse sidste dog kan undskyldes
med, at Talerne var ucensurerede, at de havde Kendskab til Tyskernes Indrømmelser
overfor de danske Krav, at de vidste, at Skydningen af Gidsler stod for etc. - Denne
Skaben-Uklar-hed fra den danske Administrations Side dækkes bag mange Undskyldninger, men som Situationen tilspidses, bliver den dog mere og mere a.abent Forræderi overfor den Folkefront, der har samlet sig, men som disse "bedrevidende" Politikere ikke vil anerkende. I Mistillid til deres Folk fortsætter de med at "redde, hvad
reddes kan", selv om de burde vide, a.t Folket allerede har indset, at man ikke paa
Forhaand skal tænke pa.a at redde, na.ar man agter a.t kæmpe.
,,Dansk Presse": Hvordan straffes Landsforræderne efter Krigen. 3 )
Hvordan sflraffes Landsforræderne efte1· Krigen?
Et af de første Problemer, der vil trænge sig pa.a efter Befrielsen af Danmark, er
den strafferetlige Behandling af de "Danskere", der har været i Fjendens Sold som
Medlemmer af Schalburgkorpset eller Frikorps Danmark, som tilknyttet tyske Politimyndigheder eller støttende tysk Militær eller Politivæsen.
Den offentlige Mening vil kræve dem idømt meget haarde Straffe - og med fuld
Føje; thi hvor mange Terrorhandlinger har de ikke Ansvaret for, og hvor mange danske Mænds Blod har de ikke direkte eller indirekte været med til at udgyde? - Drab
og Mordbrand, Voldtægt, Røverier· og Voldshandlinger er kun et beskedent Udpluk af
de Forbrydelser, de tapre Riddere af den nye Orden har været delagtige i. Kendte
dansk borgerlig Straffelovgivning til Dødsstraf, burde Samfundet simpelthen ad denne
Vej befri sig for disse forbryderiske Elementer. Men ms.aske var alligevel livsvarig
Indespærring at foretrække. De kunde her opleve den langsomme sjælelige Død, de
ærlig har fortjent, hvor Genoplevelsen af deres Forbrydelser kunde martre deres rudimentære Samvittighed i mørke Genfærdsnætter.
Allerede nu føler de sig ikke rolige, trods de Va.aben, der ikke forlader dem Dag
eller Nat, og trods Gestapos Beskyttelse. De ved, a.t den retfærdige Gengældelsens Time
nærmer sig med hastige Skridt, og de frygter den. De skal ikke blive skuffet i deres
Forventninger. Hver eneste af dem skal fa.a deres Straf - ikke ved overilet Lynchning af Gadens Domstol, men efter en nøgtern Gennemgang af deres Ugerninger for en
demokratisk Domstol og under en betryggende Retsplejes Former. Hævnes skal vore
døde Landsmænd, men ikke ved ny Vilkaarlighed.
Ved denne Gennemgang vil Størstedelen vise sig a.t være gemene Forbrydere, og
som hjemfaldne til Straf efter almindelige Regler vil de kunne udskilles som en særlig Gruppe. Deres Forbrydelser er nemlig saa graverende, at Længden af den herfor
forskyldte Straf gør det overflødigt at diskutere, hvad de iøvrigt tilkommer for at have
staaet i aktiv tysk Krigstjeneste eller understøttet Fjenden pa.a anden Vis.
For Restens Vedkommende kan man for det første straffe dem, der offentlig har
opfordret til at indtræde i tysk Krigstjeneste eller til paa anden Ma.ade at yde Tyskerne Krigshjælp.
For det andet kan med Fængsel fra 2 til 12 Aar den straffes, som yder Fjenden
Bistand med Ra.ad og Da.ad. Denne Bestemmelse forudsætter dog Krig eller Krigsfare,
og Pladsen her tillader ikke en Drøftelse af det folkeretslige Spørgsma.al, om der
besta.ar Krigstilstand mellem Danmark og Tyskland. Er denne Forudsætning imidlertid
opfyldt, er det klart, at alle de Personer, der her er Tale om, omfattes af denne Bestemmelse.
En Række andre Bestemmelser i og tildels udenfor Straffeloven kan finde Anvenl) Lignende Artikler findes i >Fri Presse«, 13. Juli og 8. August 1944, >Frit Danmark«. Juli 1944·, og
>Land og Folke, 7. Juli 1944.
2) Findes citeret I Afsnit M II under 4.-7 .-1944.
3) En lignende Artikel findes i >De frie Danske«, 13. August 1944.
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delse paa Landsforræderne, men dels giver de Anledning til Fortolkningstvivl, dels
staar Strafferammerne ikke i Forhold til, hvad de paagældende efter Folkets Retsbevidsthed har forskyldt. Der bør derfor tilvejebringes en særlig Lovhjemmel, hvorefter
Landsforrædere af alle Kategorier kan idømmes de haarde Straffe, de har fortjent. Det maa ikke afskrække, at det bliver en Særlovgivning tildels med tilbagevirkende
Kraft. Nazisterne har tvunget os til at gøre noget lignende mod Kommunisterne og
kan derfor ikke beklage sig, naar Boomerangen vender tilbage.
Ved samme Lejlighed maa der opstilles klare Straffebestemmelser, som nu savnes,
for Stikkere. Retfærdig Gengældelse for de Landsmænd, de har sendt i Døden eller til
Gestapos Fængsler og Koncentrationslejre, vil være Frihedsberøvelse for Livstid eller
Dødsstraf.
Dansk Overbærenhed er overmaade stor, og mange vil efter Krigen sikkert mene,
at der ikke bør gaas for haardt frem mod Forræderne og Overløberne. Det er misforstaaet Humanitet. Ægte Retfærdighedssans og Humanitetsfølelse tilsiger kun at straffe
efter forudgaaende Undersøgelse, klare Beviser og en uafhængig Dommers Afgørelse,
men saa straffe haardt for disse Forbrydelser.
Juristen.

19.t,t.

,,Fri Presse": En Sabotør udtaler sig om Betydningen og Nødvendigheden af Stikkerlikvidationerne.
Sanntale med en Frihedskæmper.
- Ja, jeg har altsaa dræbt nogle Stikkere. Det er ikke noget rart Job, men nogen
skal jo gøre det. Det kan ikke nytte noget, alle holder sig tilbage, fordi det er ubehageligt. Men det er ikke Arbejde, man vænner sig til. Heldigvis, for den der gjorde
det, maatte have en Karakterbrist. Det er en mærkelig Følelse om Aftenen at sætte sig
til Middagsbordet med sin Kone efter at have skudt en Mand om Eftermiddagen.
Udenforstaaende synes maaske, der er noget raat i det - og ogsaa selv kan man faa
Anfægtelser, men man maa ikke et Øjeblik glemme, hvorfor vi gør det.
Han ser nu heller ikke meget raa ud, som han sidder der foran mig. Det er en
ganske almindelig, velklædt Mand først i Tyverne. Han har et fast Haandtryk og ser
Folk lige i Øjnene. Han taler hurtigt og leder ikke efter Ordene, men naar han taler
om Landsforræderne eller om det, der gør Kampen til en Pligt for os, mærker man
bag Ordene en Følelse saa stærk, at Ordene ikke rigtig vil give Dækning nok for den.
- Naar man vil bedømme de Stikkerdrab, vi foretager, fortsætter han, maa man
holde fast ved, at det i intet Tilfælde drejer sig om Straf, men altid om Nødværge. De
,,Danskere", der i denne Kamp forraader deres Landsmænd til Fjenden, kan ikke bedømmes haardt nok, og jeg kan ikke kraftigt nok sige, at det bliver et ganske ubetinget
Krav, at de efter Krigen straffes uden nogen Form for Blødsødenhed. Men i Øjeblikket giver vi os overhovedet ikke af med at dømme Stikkerne for deres Handlinger
eller med at afgøre, hvilken Straf, de har forbrudt. De Stikkere, der bliver skudt, dræbes udelukkende, fordi de paa Grund af Viden eller Personalekendskab er en dødelig
Fare for os og vort Arbejde. Endnu mindre dræber vi naturligvis Folk paa Grund af
deres Meninger. Noget andet er, at Stikkere ofte er Medlemmer af D.N.S.A.P. Vi slaas
med Livet som Indsats. Ingen kan vente, at vi i en saadan Kamp skal afholde os fra
at bruge de haardeste Midler overfor dem, der Dag og Nat arbejder paa at udlevere
os til Henrettelseskolonnerne.

6.-9.

- Det maa alligevel være et forbandet Ansvar at tage, naar I knalder saadan en
Mand ned. Tænk hvis I tog fejl!
- Det var slet ikke til at holde ud, hvis man ikke var helt sikker. Men naar vi er
kommet saa langt, at det er bestemt, at den eller den skal skydes, er vi ganske overbevist om Nødvendigheden. Der gaar et meget stort og grundigt Arbejde forud.
- Hvordan foregaar saadan en Undersøgelse?
- Der er to forskellige Maader, Sagen kan blive rejst paa. Den ene er den, at
man mere eller mindre tilfældigt hører, at denne eller hin er Stikker. Det er i mangfoldige Tilfælde det rene Vrøvl, og hvis vi ikke faar ganske konkrete Beviser for, at
Manden har angivet en eller anden, tager vi overhovedet ikke Notits af Sagen. Fore-
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ligger Beviserne derimod, begynder en nærmere Undersøgelse af, om Manden er saa
farlig, at det kan være begrundet at gribe ind.
Den anden Maade, Sagen kan blive rejst paa, er, at en af ens Medarbejdere bliver
taget paa en saadan Maade, at det maa skyldes en "Utæthed" et Sted i Organisationen.
Naar dette sker, maa man gennemgaa alle, der har haft de Oplysninger, der er sivet
ud, og naar man har indkredset en, stiller man forskellige Fælder for at overbevise
sig om, at det er den rigtige. Da John var taget, og man mente, det skyldtes Fru Delbo,
aftalte Finsen saaledes et Møde med hende, og paa den aftalte Tid var det paagældende
Kvarter ganske rigtigt omringet af Gestapo. Fru Delbo kom til at betale Prisen.
Paa tilsvarende Maade havde vi for nogen Tid siden en Sabotør, der blev taget skal vi kalde ham Peter. Faa Timer efter hans Arrestation var Gestapo hos hans fire
nærmeste Medarbejdere, der imidlertid var blevet advaret. 14 Dage efter kom Peter ud,
hvilket var ganske eventyrligt efter de Omstændigheder, hvorunder han var taget.
Han forklarede, at han under Tortur var blevet tvunget til at opgive sine Kammeraters
Adresse og vilde gerne ind i Arbejdet igen. Folk, der har været i Gestapos Klør, tager
vi naturligvis aldrig ind igen før meget længe efter, at de er frigivet, men for at
prøve ham, lod man ham forstaa, at Organisationens Ledelse havde Møde den næste
Dag paa et bestemt Tidspunkt, og at man skulde behandle hans Ansøgning der. Man
vidste, at han kendte Mødestedet, og præcis paa det opgivne Tidspunkt indfandt Gestapo
sig. Derimod kom der naturligvis ikke andre, men Peter havde underskrevet sin Dødsdom. Han kendte for meget til Arbejdet og de Folk, der er med i det, til at man turde
have ham gaaende løs efter at have solgt sig til Fjenden.
Ikke underjordisk Domstol.
- Er i saa klar til at skyde, naar Undersøgelsen er afsluttet?
- Nej, saa sender vi først det indsamlede Materiale opad til Organisationens
øverste Ledelse, der atter gennemprøver det, inden Manden bliver "frigivet".
- Faar I ofte Nej?
- Det gør vi ikke. Naar Sagen først er saa vidt, er Materialet som Regel 100 %
gennemprøvet og kontrolleret. Men vi foretager os ikke noget, før Sagen er endelig
afgjort i Hovedledelsen.
- Havde det ikke været bedre, hvis vi ligefrem havde faaet lavet en underjordisk
Domstol, og I fangede de anklagede og afhørte dem inden Henrettelsen, saadan som det
er forekommet i Polen og Frankrig?
- Jeg tror, det havde været vanskeligt indenfor Modstandsbevægelsen at finde
Folk, der ligefrem vilde være Bødler. Det er noget helt andet nu, hvor vi skyder Stikkerne paa Gaden. De er jo altid bevæbnede og som Regel meget vaagne. Dertil kommer de meget store praktiske Vanskeligheder ved at opretholde en Domstol. Hver enkelt
Henrettelse vilde betyde en stor Risiko for adskillige af Modstandsbevægelsens ledende
Folk. Og hvad skulde man gøre med en Mand, hvis han blev frikendt? Man kunde
jo dog ikke lade ham løbe lige til Tyskerne og fortælle det hele. Det ligger i Sagens
Natur, at det vilde være umuligt "under Jorden" at gennemføre en retslig Undersøgelse fuldt saa grundigt som i de sædvanlige Retssale, og vilde man saa have opnaaet
noget videre? I hvert Fald er det hidtil gaaet godt uden Domstol. Ansvarsfølelsen
indenfor Organisationerne har været tilstrækkelig til at undgaa Justitsmord. Der er
ikke forekomme nogen Fejltagelser. . .. . ..
Hvad saa, naar det er forbi? Der maa vel da ske en Undersøgelse af de enkelte
Stikkerhenrettelser fra dansk Politis Side for at konstatere, at der ikke er sket noget
Misbrug?
- Jeg tror, Politiet er klar over alle de Tilfælde, hvor der foreligger Stikkerdrab.
Skulde der opstaa Tvivl i enkelte Tilfælde, vil Politiet faa tilstillet Bevismaterialet for
den paagældendes Forbrydelser. . ...
Vi skilles atter. At der i illegalt Arbejde kan opstaa Situationer, hvor det -forekommer uomgængelig nødvendigt at dræbe en Stikker, ved alle, der har haft med den
Slags Arbejde at gøre. Men efter denne Samtale har i hvert Fald jeg stærkt Indtryk
af, at det ogsaa er ansvarsbevidste Folk, der paatager sig saadanne Opgaver, og at
der gaar en omhyggelig Undersøgelse forud.
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,,Information - Nordisk Nyhedstjeneste": Advarsel til de Befæstningsarbejdere, som i 1944.
8.-9 .
sidste Øjeblik gaar i Tyskernes Sold.
. . . . mens man sætter 0. T.-Folk og 3000 Tysklandsarbejdere ind i det midterste
Afsnit. Det bør for en Ordens Skyld siges, at mens man hidtil har kunnet finde visse
Undskyldninger for Arbejdere i tysk Tjeneste, maa enhver, som deltager i det sidste
desperate Forsøg paa at holde Danmark i tysk Vold, betragtes som regulær Landsforræder. Arbejderne bør advares, og enhver, som sidder Advarslerne overhørig, maa
tage Følgerne.
Artikel i "Information Nr. 286 - Nordisk Nyhedstjeneste Nr. 251" om Politiets Arre- 21.-9.
station og med Advarsel mod at fortsætte som Politimand.
Den officielle Radiomeddelelse om Deportationen af 1700 Politimænd fra hele
Landet dækker over følgende Kendsgerninger: 1680 danske Politimænd førtes 19. ds.
ombord paa den tyske Damper "Kometa", der var ankommet til Langeliniemolen. I
Løbet af Aftenen troede Tyskerne flere Gange, at Molen eller Frihavnsterrænet blev
angrebet, og de skød som besatte. Det lykkedes dem at ramme en tysk Damper i
Frihavnsbassinet og det danske Tankskib "Essodan". lait affyredes ca. 500 Skud mod
Skibene. Ingen saaredes. I Løbet af Aftenen havde man i Havnen fanget en dansk Lods,
Bogø Hansen, som man under Trusel paa Livet tvang ombord paa "Kometa". I Nattens
Mulm og Mørke maatte han lodse Skibet ned gennem Drogden. Han blev sat i Land
i Dragør og maatte gaa tilbage til København. De 1680 Politimænd fra Kommissærer
til Reservebetjente, væsentligt fra Ordenspolitiet, er alle fra Storkøbenhavn. I de store
Provinsbyer sidder Politiet stadig interneret, men man anslaar, at mindst 5000 Politimænd er paa fri Fod og under Jorden. De betyder øget Kampkraft for den underjordiske
Hær, som venter paa Aktionssignalet.
De højere Politiembedsmænd er fortsat i Æresarrest paa Turisthotellet. Dog er
Vicepolitichef Arthur Dahl i Egenskab af Luftværnschef løsladt, skønt ogsaa det danske
Luftværn er ophørt at eksistere. Sammen med Rigspolitichefen, Politidirektøren, von
Magius etc. sidder Departementscheferne Eivind Larsen, Kontorchef Herfeldt og Ekspeditionssekretær Erik Andersen fra Justitsministeriet. I Provinsen er næsten alle
Politimestrene paa fri Fod, adskillige har slet ikke været arresteret. Tyskerne haaber
øjensynligt at kunne faa dem til at arbejde videre med nyt Mandskab, men det skal
her med Støtte i en Vedtagelse i Departementschefraadet siges:
Enhver, der fortsætter som Politimand i Danniark, er tysk og ikke dansk Politimand. Han vil af de illegale Styrker blive behandlet s01n Stilcker. StrafJen er Dpden.
,,Orientering til Københavns Magistrat": Protest fra de 5 samarbejdende politiske Partier 23.-9.
i Anledning af Aktionen mod det danske Politi.1)
Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti,
Venstre, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund nedlægger over for den Rigsbefuldmægtigede den stærkeste Protest mod de skete Arrestationer og Deportationer
af det danske Politi. Som Talsmand for den danske Befolkning giver vi Udtryk for den
dybe Harme, som dette Magtovergreb har fremkaldt overalt i vort Land. Løsladelse og
1) Redaktionen har indsamlet lignende Udtalelser, afgivet af:

Kpbenhnvne Magistrat, Kpbenhavne Universitet, Landets Biskopper, Præsidenterne for Hpjesteret,
Vestre Landsret, Østre Landsret, SØ- og Handelsretten og Kpbenhavne Byret, Formanden for Den
danske Dommerforenings Bestyrelse. De danske Fngorga.nientloner, Det kooperative Fællesforbund,
Arbejderbevægeleens Erhververand, Danek Arbejdsgiverforening, Danek Dnmpeklberederiforenlng, Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri, Grosserer-Societetets Komite, De danske HandeleforenIngers Fællesorganisation, De samvirkende danske HusmandeforenInger, Induetriraadet, De samvirkende Kpbmnndeforenlnger I Danmark, Landbrugeraadet, Fællesrepræsentationen f.or de anmvlrkende danske
Landboforeninger, De anmvlrkende danske Andeleeelskaber, Provlnshnndelsknmmeret, Statstjenestemændenes Centralorganlentlon I, Statstjenestemændenes Centrnlorganlentlon II, Danske Statsembedemænds Snmraad, Kpbenhavns Kommunalforening, Frederiksberg Kommunalforening for Kontorfunktionærer
Foreningen af Embeds- og Bestillingsmænd under Gentofte Kommune, Kpbenhavne og Provinsens
Bindudgivere, Rednktprer og Journalfeter, Dansk Semlnnrieforenlng og Danske Kvinders Nntlonalrnad.
Mulhtvle er flere Protester afgivet.
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Hjemsendelse af alle de arresterede og de fra Hjemlandet deporterede Politifolk og
Genoprettelse af det opløste danske 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.

24.-9.

,,Orientering for Københavns Magistrat": Hyrdebre.v, oplæst i Landets Kirker, som
Protest mod Aktionen mod det danske Politi.
De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk giver Kirken Anledning til at
udtale sin Forfærdelse over den fuldstændige Ophævelse af Retssikkerheden, som er
skabt ved Fjernelsen af dansk Politi, og udtrykke sin Harme og Smerte over den
Skæbne, som har ramt Hundreder af Landsmænd, som med Vold er ført bort fra deres
Fædreland.
I vor Afmagt overfor Vaabenmagten er det vor Pligt at fastholde, at Magt aldrig
i sig selv er Ret og foreholde vore Fjender dette; og hver paa sin Plads maa vi,
selv under de vanskeligste Forhold, søge at hævde Sandheden og Retten.
Som Kristne maa vi under disse Forhold minde hinanden om, at vor Herre og
Mester ved sit Liv og ved sit Ord har lært os, at vi skal bære hverandres Byrder og
staa hinanden bi med gensidig Hjælp og Beskyttelse.
Gud styrke og trøste alle de ramte.
Gud bevare vor Konge, vort Folk og vort Fædreland!

Okt.

,,Frit Nyt" advarer danske Forretningsfolk mod at være Medlemmer af det tyske
Handelskammer.
Betal ikke tysk Spfonage.
I disse Dage opkræves Kontingentet hos Medlemmerne af det tyske Handelskammer. Disse Opkrævninger bør ikke blive betalt. Ingen god dansk Forretningsmand kan
staa som Medlem af det tyske Handelskammer. Man maa derfor opfordre danske
Medlemmer til ikke at betale Kontingenterne og i hvert Fald sørge for at blive meldt
ud. Intet Steds har Spionage været drevet i større Stil end gennem det tyske Handelskammer. Tyskerne har benyttet Handelskammeret til at skaffe sig Indsigt i forskellige danske Forretningsfolks Forhold, og man har gennem Handelskammeret skaffet sig utallige Oplysninger, som Tyskerne aldrig burde have haft. Handelskammerets
danske Bestyrelsesmedlemmer skal efter Krigen komme til at svare for deres Handlinger som Medlemmer af Handelskammerets Bestyrelse og de Fordele, de derved har
vidst at skaffe sig i Form af Særbevillinger o. l.

2.-10.

,,1944": Problemer ved Domfældelsen af Krigsforbryderne.
Dorrvmedagens Probleme1·.
Det vil sikkert være umuligt at naa til Enighed om, hvem, der skal straffes, og
hvo1· hawrdt, der skal straffes. Nogle bestemte Grupper, deriblandt først og fremmest
Schalburgkorpset, det Sommerske Vagtkorps og Gestapo, er ganske vist sikre paa en
ubønhørlig retfærdig Behandling, men længere end hertil strækker Enigheden sig
sikkert ikke. At det forholder sig saadan, er et af de sikreste Beviser paa, hvor hurtigt
der glemmes. Hvis vi nemlig blot gaar eet Aar tilbage i Tiden, var Forholdet et
helt andet. Da var Indstillingen i Folket den, at det var Mænd som Scavenius, Gunnar
Larsen, Knutzen m. m., der skulde rammes af den haardeste Straf. De voldsomme Begivenheder med Angiveri og Terror har siden stillet disse Folk i en anden Række.
Men nødigt skulde det i denne Forbindelse gaa, som det oftest gaar i denne Verden, at
de smaa Forbrydere bliver klapset af, og de store gaar fri . . . .. . .
Et meget stort Problem i Landsforræder- og Krigsforbryderspørgsmaalet er den
tidsmæssige Grænse - hvornaar et Menneske kan siges at have overskredet Grænsen
for Opnaaelse af Tilgivelse for sine Nazisympatier. Der behøves ikke lang Overvejelse
til at se, at Grænsen ikke kan sættes generelt. Hvert Tilfælde maa undersøges for sig,
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men Datoen, den 9. April 1940, bør regnes for Tidspunktet, hvor den politiske An- 1944.
skuelse gaar over fra at være et Privatspørgsmaal til et Samfundsspørgsmaal. Ethvert
Menneske har Lov til at begaa Fejltagelser, men en Fejltagelse maa kun leve saa
længe, indtil Sagen er fuldt belyst, saa maa den rettes. Holder man fast ved den ud
over dette Punkt, er der noget galt med en selv. Noget andet er, at man har Lov
at hævde, at det er trist, at mange Mennesker før Krigen ikke var i Stand til at se
klarere paa Hitlers Tyskland end Tilfældet var, og at det var nødvendigt med en
Omgang Praksis, før Begreberne kunde klares. Store Kredse i Befolkningen saa med
Beundring paa, at "det var lykkedes Hitler at afskaffe Arbejdsløsheden"- uden at
ænse, at Hitlers Metode kun er gennemførlig, naar man stiler mod et Erobringstogt,
hvis Udbytte forhindrer en i at gaa bankerot.
I den første Tid efter den 9. April var det Mennesker af vidt forskellig Støbning,
der mødtes i Troen paa, at Samarbejdet med Tyskland var det rigtige. Et var dog
fælles for dem alle - de troede, Tyskland vandt Krigen. Det var denne Opfattelse af
Krigens Udfald, der i mange Tilfælde bestemte den tyskvenlige Indstilling. Derfor er
det ogsaa, at det senere tyndede saa stærkt ud i disse Rækker. ,,Vi maa være nøgterne
og indordne os under Forholdene", lød Røsterne dengang. Det var Forretningssynspunktet - der fører lige til Værnemageri.
I de første Dage af August 1940 blev det dansk-tyske Samarbejde manifesteret
i Oprettelse af den dansk-tyske Forening. Naar man ser paa, hvilke Mennesker, der
startede den, er det klart, at en Del af disse maa betegnes som vildledte. Der gik da
heller ikke lang Tid, førend de gjorde deres Fejltagelse god igen. Til Gengæld talte
Medlemmerne af den dansk-tyske Forening ogsaa de argeste Nazister i sine Rækker,
der lige til i Dag har gaaet Tyskernes Ærinde. Hvis man vil finde Grænsen, hvor en
Mand fra "at handle med Tyskerne" maa bedømmes som "Værnemager", maa man
søge at finde det Tidspunkt, hvor det blev klart, at det var den danske Nationalbank,
der betalte Gildet, og ikke Tyskerne, og derefter, kan man sige, skærpes Sagen i samme
Takt, som Tyskerne satte Betalingen i Vejret for at trække Arbejdskraft til fra danske
Foretagender, - for at blive fuldstændig forkastelig, da man kunde begynde at tale
om - Danmarks Frihedskamp. - I Dag er det landsforræderisk under nogen Form at
arbejde paa tyske Befæstningsværker og levere Tyskerne Varer, som kunde være
tilbageholdt til Gavn for os selv.
De Mennesker, der har været den største Fare for Danmarks Sag, er næsten alle
slaaet om. Tilfældet Gunnar Larsen er i den Henseende typisk. Han befinder sig i
Sverige og prøver af al Magt at gøre sig fordelagtig bemærket. Han har endda
gjort Forsøg paa at komme ind med den danske Frihedsbevægelse. Men i saadan
et Tilfælde kan man ikke lade sig nøje med, at Personen er kommet paa bedre Tanker:
Her maa slaas haardt og usentimentalt ned. At støtte nationale Formaal er i høj
Grad kommet paa Mode blandt vel)lavende Værnemagere. Paa denne Maade prøver de
at købe sig fri for Tiltale. Det maa selvfølgelig være en ufravigelig Regel paa Frihedsfronten ikke at tage mod slige Penge. . .....
Advarsel i "Information Nr. 317 - Nordisk Nyhedstjeneste Nr. 282" til Modstands- 26.-10.
bevægelsen om ikke at lade sig provokere i Utide.
. . . . Den nye tyske Aktion, der er endnu et Led i den lange Kæde af brudte Løfter
overfor Danmark, er selvfølgelig først og fremmest et Udtryk for manglende Arbejdskraft i T~skland. Samtidig er Aktionen et nyt Forsøg paa at provokere den danske
Hjemmefronts Styrker frem paa et Tidspunkt, der vil passe Tyskernes, men ikke
Danskernes Interesser. Derfor maa der advares kraftigt imod de tyske Provokationer.
Der maa ikke strejkes, og der maa absolut ikke slaas til paa anden Maade, før der
foreligger udtrykkelige Ordrer herom. Tyskerne er nu absolut indstillet paa, at Danmark
er Gestapos eneste tiloversblevne Tumleplads, og det er øjensynligt derfor Hensigten
at spille paa hele det Register, som Tyskerne ejer af Terror og Ødelæggelseslyst.
Hvis Patrioterne griber for tidligt til Vaaben imod Tyskerne, kan det gøre ubodelig
Skade. Man maa vente, til Signalet kommer, og da skal der nok blive givet Anledning
til at gøre op med de tyske Voldsmænd...... .
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1944. ,,Land og Folk": Tyve og Røvere maa, efter den 19. September, betragtes som Lands27.-11. forrædere.
Da Pancke den 19. September afsatte det danske Politi - for at skaffe "Ro og
Orden" i Landet - gav han i Virkeligheden Retsløsheden frit Løb. Overfald, Mord,
Tyveri og Røveri har siden bredt sig, saa vort Folk aldrig har været ude for noget
lignende. Efter al Sandsynlighed er det fuldt ud efter Nazisternes Beregning. Hvad de
ikke hidtil har kunnet opnaa med Terror og miltær Indsats, det haaber de nu at kunne
gennemføre ved Hjælp af Forbryderverdenen. Men de vil atter en Gang forregne sig.
Det danske Folks Enighed vil ikke blive brudt. Samlet har de vendt sig mod Nazismen,
og det vil trods alle Prøvelser holde sammen, til Befrielsen er en Kendsgerning.
Hvad den nu herskende Retsløshed angaar, saa har Tyskerne paa mere end een
Maade deres store Andel heri. Allerede før Politiets Opløsning, huserede de Landet
over med Snigmord og Bombeattentater, og dette har de fortsat med, men ogsaa en
meget stor Del af den seneste Tids Røverier og Tyverier ·kan skrives paa deres Konto.
Saaledes har de maattet vedgaa, at Røveriet i Helsinge Bank udførtes af 3 Marinevægtere, og talrige smaa Enkeltheder i de strengt censurerede Bladmeddelelser om
stedfundne Røverier afslører ogsaa Ophavsmændene. (Røveriet i Frederiksberg Teater,
hvor Røveren kun kunde et "dansk" Ord, nemlig "Kasse", hvilket han troede var det
gængse danske Ord for Penge. Eller det store Røveri paa Raadhuspladsen, hvor de
Herrer Røvere indfandt sig i en af de berygtede benzindrevne Gestapobiler o. s. v., o. s. v.)
Det lyder ikke usandsynligt, at ogsaa ubemidlede ved et rask Kup kunde tænkes
at ville sikre sig nogle Kontanter til at imødegaa den vanskelige Tid, der kommer, og
det tør betragtes som afgjort, at adskillige svage Sjæle falder for Fristelsen. Det vil
imidlertid være en grov Fejlregning, dersom de tror, at de kan regne med almindelig
Behandling i Tilfælde af Opdagelse. Enten de bliver fanget nu eller først efter Befrielsen, maa de gøre Regning paa en ualmindelig streng Behandling, thi med deres
Handlinger er de med til at fremme Nazisternes Ønske om at hidføre Kaos i Landet.
De optræder altsaa i Realiteten som Hitlernazisternes Haandlangere, og de vil blive
behandlet derefter. Den Straf, som til sin Tid vil overgaa Landsforrædere, vil ogsaa
blive dem til Del.
Nov./Dec.,,Frit Nyt": Haagerkonventionens Bestemmelser om irregulære Krigsdeltagere. Stikkere kan straffes for Højforræderi.

Folkeretten og Danmmrks "Soldater".
En Stikker kan straf!es for HpjfO'T"T'æderi..
Som en Forbryder, der stadig kredser om Gerningsstedet, kredser den tyske Propaganda om Haag-Konventionens Bestemmelser. I Dagspressen har Tyskerne for nylig
været ude med nogle Betragtninger over de irregulære Krigsdeltageres Retsstilling.
Men de gaar helt ud~n om det meget interessante Problem, hvordan den danske Frihedsfronts "Soldater" staar efter denne Konvention.
Det er rigtigt, at de danske Sabotører er irregulære Krigsdeltagere, men derfor
er de ikke noget folkeretstridigt Fænomen. Blot nyder de - ligesom Spioner - ikke
Rettigheder som Krigsfanger, men kan eventuelt henrettes efter Tilfangetagelsen.
Derimod strider det mod Folkeretten at lade saadanne Fangers Skæbne afhænge af
tredie Mands Handlinger, jfr. Dr. Bests Princip med betingede Dødsdomme. Ligeledes
er det en grov Overtrædelse af Folkeretten at sende fangede Sabotører paa "Minestrygning" med de tyske Militærtog. Der er i begge disse Tilfælde Tale om Varianter
af Gidselprincippet.
Desuden er der en Gruppe af Personer, hvis folkeretslige Stilling burde være
taget med i Undersøgelserne, nemlig de som, uden Uniformer og uden at bære deres
Vaaben aabenlyst, staar i aktiv Tjeneste hos Gestapo, d. v. s. Stikkerne. Disse Folk er
ogsaa irregulære Krigsdeltagere, som maa regne med Henrettelse, hvis de falder i
Fjendens Hænder, og det sker jo heldigvis ret ofte. Yderligere har en stor Del af dem
ved umenneskelig Behandling af Folk, som er kommet i deres Magt, ikke holdt sig
Krigens Love efterrettelige ved Løsning af deres Opgaver. Dette Krav gælder nemlig
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ogsaa irregulære Krigsdeltagere, hvad Danmarks Frihedsraad tydeligt har tilkende- 1944.
givet i Retningslinjerne for den danske Modstandsbevægelse. Den, der overtræder de
humanitære Krigsregler, er Krigsforbryder, et Fænomen, som de forenede Nationer
som bekendt finder særlig interessant. For en Ordens Skyld kan vi tilføje, at Stikkere,
der er danske Statsborgere, og det er de jo ofte, gør sig skyldig i Overtrædelse af
Straffelovens Paragraffer om Højforræderi. For saadanne Overtrædelser hjemler Loven
i Forvejen Straf, og da Forbrydelsen er begaaet under Omstændigheder, hvor danske
Myndigheder har været afskaaret fra at behandle den Slags Sager, kan man vente
Lovbestemmelser, der udvider Strafferammerne.
,,Morgenbladet" anbefaler Dødsstraffens Genindførelse,1 )
22.-12.
I Frihedsraadets skelsættende Pjece fra sidste Efteraai4) blev der ikke fremsat
Forslag om Dødsstraf for de værste Krigsforbrydere. Det forlyder imidlertid, at der i
det uførlige Forslag til Revision af vor Straffelov, som Raadet har udarbejdet, er indført en Paragraf om Dødsstraf. Denne Tanke har man ogsaa hørt fremsat i andre
Kredse. Skulde man dømme efter den Harme, et Flertal af det danske Folk føler
overfor disse Forbrydere, maa man ganske sikkert regne med, at dette Flertal er for
Dødsstraf.
Det kan heller ikke være urimeligt. Personer, som ganske skamløst har solgt
sig til Fjenden og levet af at udlevere danske Patrioter til Død eller Koncentrationslejr - eller Personer, som har ladet sig anvende til Clearingmord, er langt
værre end de Spioner, som enhver militær Straffelov - ogsaa vor egen fra 1937 tilmaaler Dødsstraf.
Tilbage bliver dette Problem, der gælder saavel denne Paragraf som alle de øvrige
Straffelovsforslag, der vil blive fremsat angaaende Krigsforbrydere, nemlig at de skal
vedtages, efter at Forbrydelserne er begaaet.
Man plejer at kalde dette for "Love med tilbagevirkende Kraft", og Lande med
anstændig Retstradition maa være fjendtlig stemt overfor saadanne Love i Almindelighed, eftersom de kun kendes som tyranniske Magthaveres Middel til ny Vilkaarlighed.
Det rette Navn til de Love, vi har Brug for, vil snarere være "Love med forsinket
Vedtagelse", da det er ganske givet, at Rigsdagen vilde have vedtaget saadanne Love
tidligere, hvis den havde været fri.
For andre Lande af samme Retsstandard og Retstradition - som f. Eks. Norge har vi set saadanne Love og Forordninger blive udsendt i god Tid af Eksilregeringerne.
Man bør være glad for det energiske Arbejde for denne Lovforberedelse, der er
sket i flere Kredse i Løbet af de sidste Maaneder. Ved disse Loves Ikrafttræden straks
efter Besættelsens Ophør sikrer vi en særdeles streng Afstraffelse af Krigsforbryderne
og undgaar samtidig, at Folk selv skulde tage sig til Rette gennem hæslige Lynchningsmetoder.

Artikel i "Information Nr. 375 - Nordisk Nyhedstjeneste Nr. 340" om Konfiskation 1945.
og Beskatning af Krigstidens Fortjenester.
5.-1.
Samtidig med at Størstedelen af Befolkningen under Vareknaphedens Tryk kæmper
for at opretholde Levefoden, har visse Kredse under Krigen skovlet store Fortjenester
ind. Et af Efterkrigstidens vigtigste Problemer bliver Behandlingen af disse Krigsfortjenester. Tre Hovedproblemer melder sig i denne Forbindelse, 1) Konstateringen af
Fortjenesterne og Aarsagerne til deres Fremkomst 2) Konfiskation eller Beskatning
af Fortjenesterne og 3) Foranstaltningernes Gennemførelse.
1) Det er en kendt Sag, at den nugældende Skatteligning er lidet effektiv. Man
regner med, at højst 85 % af Indkomsterne og 65 % af Formuerne opgives til Skattevæsenet. Nye og strengere Kontrolforanstaltninger samt Straffebestemmelser maa
derfor indføres. I Belgien er saaledes ved særlig Lov i Oktober 1944 alle gamle Sedler
1) Lignende Artikler flndee I >Kirkens Front«, Februar 1946-. »Studenternes Efterretningstjeneste«, 16.
Januar 1945, og >Danske Tjenestemænd«, Januar 194.5.
2) Se Afsnit C, S. 226 f.
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inddraget og delvis ombyttet med nye, Bankkonti er midlertidig spærret og samtlige
Værdipapirer indkaldt til Stempling. Kun en fuldstændig Opgørelse af Formuerne vil
kunne danne Basis for en Undersøgelse af, hvorledes de er tilvejebragt. Dette vil have
afgørende Betydning for, om Konfiskation eller Beskatning skal finde Sted.
2) a) I alle Tilfælde, hvor det viser sig, at gældende Bestemmelser for San1hande l
med Tyskerne eller Prisforskrifter o. l. er overtraadt, har der foreligget en saadan
Udnyttelse af vor Tvangssituation, at hele den indvundne Fortjeneste maa konfiskeres
og Bpde eller F1·ihedsstraf idpmmes. Dette maa gælde baade Værnemagere, Prislovsovertrædere og SortbØrshandlende. b) Værnemagere, som har overholdt de af Myndighederne fastsatte Leverings- og Prisbestemmelser, bør ikke straffes, vien hele den opnaaede Fortjeneste bpr konfiskeres. I Tilfælde, hvor Fortjenesten helt eller delvis er
forbruget, maa det Offentlige ikke opgive Kravet, men indkræve Beløbet efterhaanden i
det Omfang, hvor det er muligt. c) Endelig maa enhver, der efter disse Aars mange
økonomiske Vanskeligheder for hele den almindelige Befolkning har kunnet øge sin
Formue betydeligt, være pligtig til at bidrage til at lette Byrderne for den øvrige Befolkning ved Erlæggelse af en væsentlig og med Formueforøgelsens Omfang stigende
Del af denne. Naar Forbrydernes og Værnemagernes Krigsfortjenester behandles
særskilt, kan denne Beskatning dog begrænses til den Del af Krigsfortjenesterne, der
er afsat som Fo1·muestigning, men al Forrnuestigning over en vis Minimumsgrænse man
medtages uafhængig af Stigningsaarsagen.
3) En særlig Konfiskationskoviite maa nedsættes med uindskrænket Myndighed
til inappellabelt at fastsætte, hvornaar Konfiskation af Krigstidens Fortjenester er berettiget, og at idømme Bøder eller rejse Krav om Frihedsstraf i Overensstemmelse
med gældende Lovgivning, som ikke har kunnet skærpes i det sidste Par Aar, men
eventuelt maa ændres med tilbagevirkende Kraft for grovere Forseelser. Princippet
om ikke at gennemføre Straffebestemmelser med tilbagevirkende Kraft bør kun
opretholdes saa længe, det beskytter den lovlydige Borger men ikke til at
dække over Krigstidens Snyltere. Pris- og Skattemyndigheder samt alle andre
offentlige Instanser, som har haft Lejlighed til at kontrollere om Levering til Værnemagten eller Overtrædelse af Prislovgivningen har fundet Sted, maa have Pligt til
at foretage Indberetning herom til Konfiskationskomiteen. Endvidere maa enhver
Borger have Ret til at foretage Anmeldelse i Tilfælde, hvor Mistanke foreligger om
uberettiget Fortjeneste eller blot Fortjeneste fra Værnemagtsleverancer. Komiteen
bør have Adgang til paa Stedet at foretage enhver Undersøgelse og Afhøring, som
vil være eller skønnes at være nødvendig, for at Sagen kan blive fuldstændig belyst.
Det er vigtigt, at der allerede nu indsamles Materiale fra alle Sider til senere Anvendelse i disse Sager. Merformuebeskatningen bør derimod foretages af de sædvanlige
Skattemyndigheder udstyret med nye effektive Fuldmagter. Konfiskation af en Del
af en Persons Krigsfortjeneste bør imidlertid ikke udelukke Beskatning af eventuel
overskydende Merformue. Konfiskation og Beskatning af Fortjenester og Formuer
opstaaet under Krigen er nødvendig baade af nationale og sociale Grunde. Det bør være
udelukket, at nogen kan erhverve en varig Fordel ved at have handlet med Værnemagten eller have oppebaaret uretmæssige Fortjenester under Krigen, men tillige nødvendiggør den fulde Gennemførelse af Demokratiet efter Krigen - ogsaa i økonomisk
Henseende - at enhver social Ulighed, som er skabt under Krigen, fjernes. Enkeltheder
kan nærmere diskuteres, men de forberedende Foranstaltninger maa træffes allerede
nu, da Konfiskationen og Beskatningen bør finde Sted snarest muligt efter Besættelsens Ophør.
,,Fri Presse": Artikel om Stikkerlikvidationerne og de tyske Repressaliemord.

Behersket Glæde over Stikkerdrab.
For et Aar siden var Opinionen her i Landet endnu delt overfor den Skærpelse af
Modstandsbevægelsens Kamp, der dengang var ved at ske, derved at man var begyndt
at skyde særlig farlige Stikkere - og derved at Tyskerne samtidig var begyndt med
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deres Repressaliemord paa tilfældige dansksindede. I Øjeblikket er Stemningen saadan,
at der snarest kan være Grund til at advare mod altfor begejstret Bifald.
Samtidig er den tyske Propaganda i den Grad tvunget over i Defensiven, at man
kan tillade sig mere Aabenhjertighed og Selvkritik. De Synspunkter, vi i den Anledning vil fremføre, er ikke nye. Det er noget, vi har ment hele Tiden. Men det Forhold,
at Folk udenfor Modstandsbevægelsen - baade tyske og danske - tidligere med et
vist Gehør i Befolkningen angreb Stikkerdrabene, tvang os til kun at beskæftige os
med Forsvaret. Ikke fordi vi vilde lægge Skjul paa noget overfor vore Læsere, men
simpelthen fordi vi ellers vilde blive taget til Indtægt af de Danske, der ubetinget
var imod Stikkerdrabene, uden at ane hvad de talte om. Man kan ikke staa som
passiv Tilskuer udenfor en Kamp paa Liv og Død og bedømme, hvad der er nødvendigt i Kampen. Det var nødvendigt, hvis Kampen skulde fortsættes, at dræbe nogle af
de farligste Stikkere. Baade paa Grund af deres konkrete Viden om Ting og Sager
og for derigennem at begrænse den uhyggeligt store Tilstrømning til Angiverbanderne.
Men man kom ikke let til Afgørelsen. Alle de Argumenter, der udefra er blevet
anført mod Stikkerdrabene, har været gennemdrøftet indenfor Modstandsbevægelsen
og bliver det stadig.
Betænkelighederne.
Der er nu for det første Repressaliemordene. Vil Hævnmordene ikke standse, hvis
Stikkerdrabene hørte op ? Det er vanskeligt at sige. Tyskerne er vel nok kommet ind
paa deres Myrderier af Raseri over, at deres Haandlangere blev dræbt, men om de
ikke var kommet ind paa det alligevel, og om de giver Afkald paa et af deres Terrorvaaben, naar de først har taget det i Anvendelse, er en anden og meget tvivlsom Sag.
Den Tilfældighed, der præger Repressaliemordene, taler ikke derfor. Hvis de nazistiske
Metoder blev anvendt rationelt, skulde Repressaliemordene i og for sig være hørt op,
saa snart det blev konstateret, at de hverken afholdt Modstandsbevægelsen fra at
dræbe de Stikkere, man mente det nødvendigt at skaffe af Vejen, eller fik Befolkningen
til at tage Afstand fra Stikkerdrabene af Frygt for Repressalier.
Men iøvrigt er hele Modstandsbevægelsen bygget op om en Forkastelse af den
Politik og Filosofi, efter hvilken man skal bøje sig af Frygt for de Gemenheder,
Fjenden vil finde paa, hvis man ikke bøjer sig. Denne "det mindste Onde"-Politik har
vi faaet nok af fra Chamberlain til Scavenius. At bøje sig og dermed anerkende Terroren, man bøjer sig for, betyder blot at udskyde Kampen, til Fjenden er blevet stærkere og man selv svagere.
Men der er andre Betænkeligheder ved Stikkerdrabene. De har altid været udført
af "organiserede" Folk indenfor Frihedsbevægelsen - med Undtagelse af det ulykkelige Tilfælde, hvor Fru Meyer blev dræbt - og anderledes maa det naturligvis heller
ikke være. Men selv i disse ansvarlige Kredse er der en Risiko for Fejltagelser. Undersøgelsen kan begribeligvis ikke blive saa omhyggelig som i en Retssal. Ingen tvivler
om, at de Mænd, der træffer Afgørelsen, tager deres Ansvar meget alvorligt, men
Risikoen er der alligevel. Alene af den Grund maa "Domfældelse" kun ske, hvor der
foreligger ganske konkrete og fældende Beviser ikke blot for en Stikkers Skyld, men
ogsaa for, at han vil fortsætte sin Virksomhed og sidder inde med en ganske bestemt
Viden, der gør ham farlig. Man bør derimod ikke indlade sig paa en almindelig Udryddelseskrig mod Stikkerne. Længere end Nødretsgrundsætningen dækker Handlingen,
bør man ikke gaa.
Der har imidlertid i den offentlige Mening været en Tendens til at gaa videre. Nu
kan det vel ikke undgaas, at Tider som disse modererer den Respekt for Menneskeliv,
der har vundet Hævd her i Landet. Vi har sikkert ogsaa trængt til at lære, at der er
Ting, der er vigtigere end Menneskeliv. Men vi maa for vor egen Skyld ikke lade os
smitte af Nazisternes Foragt for Menneskeliv. Ingen kan vel lade være med at føle
en vis Tilfredsstillelse over Meddelelsen om, at endnu en Stikker er uskadeliggjort.
Mange er i en saadan Situation, at de rent personligt maa aande lettet op, fordi en
Fare for deres eget Liv er fjernet. Men man jubler ikke over, at Mennesker dræbes,
selv ikke naar det er ens Fjender, selv ikke naar det er Forbrydere, der alligevel
senere vilde faa deres retfærdige Dom.
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,,Morgenbladet": Jyske Jernbanesabotører binder store tyske Troppestyrker.
Efter hvad vi erfarer, kan man regne med, at de jyske Jernbanesabotører i Øjeblikket binder 30-40.000 tyske Soldater i Jylland. Det er, hvad Værnemagten hver
Dag er tvunget til at sætte ind til Forsvar af Banelinjerne. Hvert tysk Vagthold
bestaar efter Beregningerne af ca. 10.000 Mand, og Døgnet rundt skiftes 3-4 Gange.
Tallene er for saa vidt meget interessante, som de yderligere belyser denne Kampforms Effektivitet. At Jernbanesabotagen ogsaa forsinker de tyske Troppetransporter,
er en Kendsgerning, som vi ved adskillige Lejligheder har omtalt.
Der er ingen Tvivl om, at Sprængningerne paa de danske Baner er en Kilde til
stadig Irritation. - Paa den anden Side har især det menige Mandskab, som posteres
paa Linierne, og som fortrinsvis bestaar af gamle Mænd og Drenge, indset det haabløse
i at tage Kampen op mod Sabotørerne.

27.-2.

,,De danske Studenter": Begrebet Krigsforbrydere defineres i rumænsk Lov.
Den rumænske Regering har behandlet et Udkast til en Lov, som nærmere definerer Begrebet Krigsforbrydere. Loven er endnu ikke vedtaget. Den fastslaar, at
Krigsforbryder er den, som har tilladt tyske Tropper at marchere ind i Landet, som har
undertegnet internationale Aftaler, som strider mod Landets Interesser, som har
erklæret Krig eller fortsat denne mod de forenede Nationer. Desuden anses som Krigsforbryder den, der:
1) ikke har respekteret de internationale Krigslove,
2) har mishandlet Fanger eller Gidsler,
3) har mishandlet Befolkningen i besatte Omraader,
4) har tilegnet sig Ejendom tilhørende Befolkningen i besatte Omraader,
5) har organiseret Jøders eller politiske Modstanderes Internering i Koncentrationslejre,
6) har mishandlet Jøder eller politiske Fanger,
7) har udnyttet sin Stilling til at berige sig paa Jøders og politiske Fangers
Bekostning,
8) har udarbejdet eller praktiseret Race- og Hitlerlove,
9) har stillet sig til Raadighed for Tyskland,
10) er flyttet til Tyskland for at stille sig i dette Lands Tjeneste og har stillet
Tysklands økonomiske Interesser før Rumæniens.
Straffesatserne, som er foreslaaet i denne Lov, varierer fra Fængsel til Dødsstraf.
De anklagede skal stilles for en specielt sammensat Domstol, hvis Medlemmer udnævnes
af Regeringen og med Folkedommere udvalgt af de politiske Grupper.

12.-3.

,,Information Nr. 431 - Nordisk Nyhedstjeneste Nr. 396" bringer den amerikanske
Senator Lucas' Vurdering af Jembanesabotagen i Danmark.

Danake Frihedslcærnperes Indsats nævnt rned Hæder i det arnerikanske Senat.
Med Udgangspunkt i General Eisenhowers Kommunique til den danske Frihedsfront udtalte Senator Lucas, som kort omtalt, forleden i det amerikanske Senat:
"- Danske Patrioter har Del i de Sejre, som de allierede Tropper nu vinder i
Tyskland. General Eisenhower har i sin Erklæring gjort det klart, at den danske
Sabotage er et yderst virkningsfuldt Led i de militære Operationer, der nu finder Sted
baade paa Vest- og Østfronten. Ved Sabotagen mod tyske Troppetransporter gennem
Danmark kæmper de tapre danske Patrioter ikke alene i Kampene paa den nordlige
Front, men ogsaa i Kampene paa Vest- og Østfronten. De spiller en vigtig Rolle i
den fælles allierede Strategi mod Tyskland. Ifølge Kommuniqueet fra det allierede
Hovedkvarter er ikke eet Tog ankommet til Tyskland uden Forsinkelser paa Grund af
de gentagne Angreb, danske Patrioter har rettet mod Jernbanelinjerne. Dette betyder,
at de danske Sabotører i høj Grad har formindsket de tyske Troppers Bevægelighed
i Danmark, samtidig med at de hindrer Tyskerne i at sende Tropper til Fronterne.
Danske Patrioter hjælper saaledes de Allierede med at vinde Krigen." ..... .

II. Den frie (illegale) Littera tur i øvrigt.
Kapitel 1.
Indledning og Oversigter.
De frie Bøger og Pjecer er her inddelt i 3 Grupper:
A. Udenlandske Bpger, de1· er indfprt til Danmark i ret stort Antal. De fik deres
største Betydning i de første Aar af Besættelsen, og navnlig Bøgerne om Norge
fik stor Udbredelse.
B. Danske Bpger og Pjecer m v., der blev forbudt. I nogle Tilfælde blev der rejst
Straffesag mod de paagældende Forfattere m. fl. Ogsaa denne Gruppe hører i
særlig Grad de første Aar af Besættelsen til.
C. De egentlige "illegale" Bpger, Pjecer og Flyveblade, der allerede begyndte at
komme i 1940, men først tog rigtig Fart i 1943, for i sidste Halvdel af 1944 at tage
noget af, dels fordi en Del af Markedet var ved at blive mættet, dels paa Grund af
Gestapos Virksomhed.
Udeladt er Frihedsraadets Udtalelser, der findes i Værkets Hovedafsnit C.
For Fuldstændighedens Skyld nævnes, at Nr. 42 og 126 i Gruppe C ogsaa i
ikke ringe Tal er kommet til Landet i svenske Udgaver; endvidere at der er talrige
Bøger, der er oversat og udgivet her uden at blive beslaglagt, som har været med til
at styrke Fronten mod Tyskerne, f. Eks. Vilhel1n Moberg: Rid i Nat, og at der til
Danmark kom talrige Eksemplarer paa fremmede Sprog af "Frankrigs Tragedie" og
,,Jeg saa Frank-rig falde" uden de af Tyskerne paabudte Forkortelser.
Medens der i Gruppe A er medtaget, hvad et Par af vore største Importboghandlere
har anbefalet, tilsigter Gruppe B og C at være fuldstændige. Vi er imidlertid klar
over, at Listerne er behæftet baade med Fejl og med Undladelser, idet det er meget
vanskeligt, ja delvis umuligt, at faa alle Oplysninger om de illegale Bøger og Pjecer.
Ved at forhøre forskellige Steder har vi erfaret, at de illegale Bøger er blevet
fordelt nogenlunde jævnt over hele Landet. Nogle af de større Forlag fik efterhaanden
organiseret landsomfattende Salg, og man handlede med hinandens Bøger.
Hvad der er anført i Parentes i Gruppe C, er Navne paa Forfattere og Forlag, der
ikke fremgaar af selve Bogen. I nogle Tilfælde er Forfatternavn udeladt efter udtrykkeligt Ønske. De anførte Tidspunkter refererer til Udsendelsen af 1. Oplag. Tallene
tilsigter at oplyse det Antal, der er kommet ud paa Markedet under Besættelsen,
saaledes at der ikke er medregnet Eksemplarer, der er taget af Gestapo eller paa
anden Maade forsvundet, eller som har været i Behold efter Befrielsen.
For de mest kendte Forlag er anvendt følgende Forkortelser:
DDS - De Danske Studenter (Fraktion under Frit Danmark).
DKP - Danmarks kommunistiske Parti.
FNF - Frit Nordisk Forlag.
L&F - Land og Folk (kommunistisk).
,,1944" - Organisationen 1944.
NFF - Nordens Friheds Forlag.
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SE - Studenternes Efterretningstjeneste, herunder Studenternes Forlag.
TA - Trods Alt.
DS omfatter de Forlag, der henhørte under Dansk Samling og dets Forlag Samleren, af hvilke følgende var de mest kendte:
Holger Danske, Helsingør,
Landsoldaten, Fredericia,
Niels Ebbesen, Randers,
Skipper Clement, Aalborg.
Skræp, Aarhus.

A. UDENLANDSKE BØGER, DER ER INDFØRT I RET STORT TAL.
1. Norge tinder hakkorset.
2. Norsk front.
3. Norge kiimpe1·.
4. W . Brandt: Kriget i Norge.
5. Karin Boye: Kallocain.
6. Beckles: Blixtangrepet i viister.
7. Nordens stiimma (Digte).
8. Bratt: Krig och kris.
9. Katastrofernes vwr.
10. Reynold: De swrade klaga ej.
11. lngersoll: Rapport från England.
12. Lorenz: England i krig.
13. Victo1· Vinde: En stormakts Jall.
14. Gibbs: Nu strida deres soner.
15. Eyvind Johnson: Grupp Krilon.
16. Eyvind Johnson: Krilons resa. (Jfr. C. Nr. 46).
17. Eyvind Johnson: Krilon sjiilv.
18. Piir Lagerkvist: Bodeln.
19. Myrdahl: Kontakt med Amerika.
20. H=ley: Den grå Eminencen.
21. Jan Valtin: Ur nattens djup.
22. de Maitre: Misstagets politik.
23. Tienchiin: By i aiigusti.
B. FORBUDTE DANSKE BØGER M. V.
1. Vilh. la Cours Pjecer: Om at sige Ja - og Nej. Jan. 1941. 14.000. - Ord til os i
Dag. Marts 1941. 21.400 - Kender De Graabonden? Sept. 1941. 15.000 - Vor
Neutralitet. 1941. ca. 10.000. - Med Lov skal Land bygges. Febr. 1942. 22.000.
(Ikke forbudt). Historien om et Korstog. 1942. Udsendelsen hindret.
2. Kaj Munk: Niels Ebbesen. 9.-4.-1942. 12.432 + illegale Eksemplr. - 8 Prædikener.
Foraar 1943. 25.337 + illegale Eksemplr.
3. Soya: En Gæst. 28.-10.-1941. ca. 1200.
4. Poul Sprensen: A.pril i Danmark. Digte. 1.-7.-1942. 9.300.
5. Kelvin Lindemann: Den kan vel Frihed bære. 26.-8.-1943. 34.500 + illegale
Eksemplr. 20.000.
6. Forordet til Saxes Danmarkskrpnike af Vilh. la Cour blev censureret og ændret.
Dec. 1941.
7. Robert Stærmose: Afrejsen fra Stpvring Hpjskole. (Om Forfatterens Arrestation og Ophold i Horserødlejren). 6.900.
8. Gilbert Miirray: Krigens dybere Aarsager. Povl Branners Forlag, 1940.
9. Tidsskrifter: Grænsevagten (Red. Vilh. la Cour). Febr. 1941. - Det tredie Standpunkt. April 1944. - Taagehornet, Aarhus.
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EGENTLIGE ILLEGALE BØGER OG PJECER.

a. Om Danmark.
(Titler i Anførselstegn er Dæktitler.)
1. Joachi1n Joosten: Danmwrks Dommedag. Den 9. April forudset i 1998. Jan. 1944.
Over 3000. (DS) og Danskeren.
I Forordet siges: ,,Af denne Bog kan det ses, hvordan det, der skete den 9. April
1940, allerede havde været under Optræk længe. Man kan lære af den, at man
ikke behøver at blive taget paa Sengen, blot man har Øjnene aabne og fører en
Forsvars- og Udemigspolitik, der sømmer sig for et frit Land."
Af Emner, Bogen behandler indgaaende, nævnes Afhængigheden af Tyskland siden
Ltitken-Aftalerne i 1909, Staunings Tale i Lund 1937 og Tyskhedens Behandling
af Nordslesvig siden 1920.
2. (H. Bwrfod): Hvorfor England vinder Krigen. Juli 1943. 3500. (DS).
Sømilitære Betragtninger, bl. a. om danske Forhold.
3. Hvidbog. Sommeren 1943. 5000. SE og Hjemmefronten.
En dokumentarisk Redegørelse for Forholdene omkring den 9. April 1940; tillige fyldigt Referat af en Redegørelse af Christmas Møller, udarbejdet før han
forlod Danmark i April 1942.
4. Niels Ebbesen ( Aage Heinberg): Danmwrks Skæbne siden den 9. April 1940. Dec.
1942. 4.200. Flere Forlag.
Forholdene i Danmark fra 9. April 1940 til henved samme Tidspunkt i 1942. Af
Kapitlerne nævnes: Pre!:'sen, Danske Quislinger, De svage og de vaklende, Stauning, Scavenius og Larsen, Reaktionen mod "Korstoget", Antikominternpagten,
samt De økonomiske Følger.
5. Samme: Danmark siger Nej. Aug. 1943. 2000. FNF.
Fortsættelse af Nr. 4, skildrer Tiden efter Staunings Død i Foraaret 1942 til
Tiden efter Valget den 23. Marts 1943. Af Kapitlerne nævnes: Ministeriet Buh!,
Ministeriet Scavenius, Den illegale Presse, Sabotage, Den økonomiske Udvikling,
Arbejdernes Holdning, Quislingerne, samt Valget den 23. Marts 1943.
6. Supplement flil kom11iunistisk Awrbog 1941. (Afsl. pr. 15. Juli 1943). 2000.
7. Samme. (Afsl. pr. Jan. 1945). 2000.
Nr. 6 og 7 indeholder Oversigt over Udviklingen siden 1941 navnlig i økonomisk
Henseende.
8. (Henry Christophersen): Æren reddet! Okt. 1943. 2400 FNF.
Begivenhederne omkring den 29. August (d. v. s. 6.-7. til 6.-10.) og Aarsagerne til,
at disse maatte komme. En Bevisførelse for Sabotagens Berettigelse og Nødvendighed.
9. 29. August 1949. Dec. 1943. 14.000. Frit Danmark.
Bogens Undertitel: ,,Hvad der gik forud, - hvad der fulgte efter" . Dokumentarisk Redegørelse for Tiden 5.-8. til 6.-10.
10. (Henry Christophersen): 29. August i Billeder. April 1944. FNF.
En kort Redegørelse for den Situation, der indtraadte som Følge af det aabne Brud
med Tyskerne, med Klarlæggelse af Sabotagens Betydning. 23 Illustrationer.
11. Den danske Flaades Kamp og Sænkning den 29. August 1949. 1944. Niels Juels
Forlag og Frit Forlag.
lla.,,Niels Juel"s Endeligt den 29. August 1949.
12. Mindeord om Kaj Munk. 1944. 1000. NFF.
Bl. a. Mindeord fra den illegale Presse, fra Sverige, Finland og England, Digte
om og Taler over Kaj Munk, samt hans sidste Prædiken i København.
13. Kaj Munk. Danskeren. 1944.
Indhold omtrent som Nr. 12, men mindre.
14. (Ernst Mentze:) Baalet er brændt ned - ,men Gnisterne er flpjet; vult omkring.
1944.
Kaj Munks Begravelse i Vedersø.
15. Pastor Kaj Munk. 1944. Samme Emne som Nr. 14.
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16. Kaj Munk. 1944. 200.
16a.Kaj Munks Minde. Jan. 1944.
17. Nu kræver Danmark ... En Minderune over Kaj Munk. 1944. Set. Olai Forlag,
Hjørring.
18. A. Breve skrevet af Christian Ulrik Hansen i Fængslet, en Hilsen fra en dansk
Patriot. Juli 1944. 5000. (Trykt af Nyheds-Tjenesten, red. af N. EhrenreichHansen, DS).
B. En sidste Hilsen fra en dansk Patriot. 1944. Set. Hans Forlag, Hjørring.
19. Kamipen om AmaJienborg. Dec. 1944. 5000. FNF. 10 Fotografier med Tekst.
20. Vor Frihedskarnp. Marts 1944. 5000. Forlag Absalon. Tekst og Fotografier hovedsageligt fra Sabotagens Forberedelse og den illegale Presses Arbejde.
21. Af en Forræders Papirer. Jan. 1944. 3000. Samtiden.
Dokumenter fundet ved en Aktion hos LRS. Bryld den 31. Okt. 1943. Der afsløres
bl. a. Embedsmænd inden for Stat og Kommune.
22. Hvor staar Kirken -? Juli 1943. 1000. Frit Kirkeligt Forlag.
Den danske Kirkes Stilling under Okkupationen, belyst ved en alsidig Samling
Citater; ført op til Maj 1943.
23. (Georg Gjedde): K1·enchel, Sabotagen og Danskerne. Fehr. 1944. 3000. (DS).
24. ,,Det er saa yndigt at fplges ad". Aug. 1944. Landboens Forlag.
Skrivelse til D.N.S.A.P.s Medlemmer fra Dansk Front, Stor-Københavns Syssels
Propaganda Afdeling.
25. Til danske Jurister om Juristforbundet. Cirkulære. Foraar 1943. 4000. DDS.
26. Stephan Hurwitz: Om Strafforfplgning i Danmark efter Okkupationen. Særtryk
af en Artikel i 1944 i Svensk Juristtidning. (SE). Ekstrakt, se Afsnit h, Jan. 1945.
27. Aksel Larsen, en forkæmper for demok1·atiet. 1943. DDS.
Aksel Larsens Taler og Artikler 1936 til 4.-9. 1942.
28. ,,Danske Toner". Sept. 1941. 50.000. Forlag "Danske Toner".
Den Tale om Forslaget til Kommunistloven, som et kommunistisk Medlem af Rigsdagen vilde have holdt, hvis han havde haft Adgang dertil.
29. Dansk Daad. Pjecer fra Efteraaret 1943, hver i 60.000. L & F.
1. Jt'olkestrejken i Odense, 18. til 24. August 1948.
2. F1·ihedskampen i Aalborg, August 1948.
3. En Værnemager sættes ud af Spillet. Sabotagen mod Petersen & Wraaes Ma,..
skinfab1·ilc, 27. Juli 1948.
4. Mprklagt Land. - Der skaffes Vaaben.
5. Aage, en dansk Frihedskæmper.
30. Folkets Vilje Landets Lov. 1944. 40.000. L. & F.
31. Fagbevægelsens Vej.. 1944. 20.000. L & F.
32. Studiekredsnoter til "Fagbevægelsens Vej". Sommer 1944. DDS.
33. Vi kæmper for et sandt Demokrati. 1943. 40.000. DKP.
34. Faglig Orientering, udg. af Frit Danmarks Arkitektgruppe. - Nr. 2, Arkitek,...
twr og Demokrati. 27. Marts 1945. 600. - Nr. 3, Værne.magerne. 11. April 1945.
1200. - Nr. 4, Samarbejdsfolk. I. 2. Maj 1945. 600.
35. Niels Jyde ( Arne Sprensen): Tre Breve til det danske Folk. Okt. til Dec. 1943 (DS).
36. Krigskunst. - Vejledning i Partisankrig og Sabotage.
36a.Frihedskrigen. Paa Grundlag af Gyllenbrook: Partisankrig. 1944. FD.
37. Kortfattet Reglement for Kamp i Byer.
38. Gode Raad i en vanskelig Tid. Dec. 1943. Boycott.
39. Civis
(Vilh. la Cour): Rid i Nat. Vor kommende frie Regering. Juli 1944. (DS).
40. Inger Merete Nordentoft: Opdragelse til Demokrati. 1944. Eget Forlag.
40a. Terkel M. Terkelsen: Befrielsens Problemer. 1945. Udg. af Frihedsraadet.
40b.Socialistiske Grundbetragtninger. Pjece.
40c.Danmwr.ks Spnner. 1945. Bjørns Forlag. Pjece.
40d. Ungdonimens Krav til Efterkrigstiden. Udsendt af en Kreds af Unge i Nordsjælland. Pjece.
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b. Om Norge.
41. Halvard Gråtopp (Pseudonym): Vidkun Abralwnn Quisling. Maj 1944. FNF.
Biografisk Skildring.
42. C. J. Hambro: Jeg saa, hvad der skete i Norge. 1948. TA.
Skildring af Krigen i Norge fra 9. April til Kongens og Regeringens Afrejse til
England. Bogen var i flere Aar forbudt i Sverige.
43. Henrettelserne i Norge. Aug. 1948. 8000. SE.
44. Carsten Frogner (Waldemar Brpgger) : Den usynlige Front. Nov. 1943. 6000.
Flere Forlag.
En meget levende og dramatisk Skildring af Patrioternes Kamp mod Gestapo i
Norge; tillige en Slags Haandbog i det underjordiske Frihedsarbejde.
45. Harald Sandbæk: Den norske Kirkekamp. Marts 1945. 2000. FNF.
46. Eyvind Johnson: Rejsen til Norge: Uddrag af "Krilons resa".1945. 1000. Fri Presse.
47. Synnpve Christensen: Ja, jeg er en norsk Kvinde. Jan. 1944. 2000. SE.
En levende, selvbiografisk Skildring af det norske Folks Kamp mod Nazismen.
48. 66 Breve fra Oslo. Okt. 1944. 800. ,,1944".
Glimt fra Norges Hovedstad under Okkupationen.
49. Norske Digte siden 9. April 1940. Sommer 1941. Mange forskellige Udgaver under
lidt forskellige Titler og fra forskellige Forlag. Store Oplag.
50. Nordahl Grieg: Digte. Marts 1945. 50. (DS).
51. Sigrid Undset: Tilbage til Fremtiden. April 1943. 2000. SE.
Den tyske Besættelse af Oslo og Forfatterindens Flugt op igennem Norge og over
Sveriges Grænse.
51a.Hans Jacob Ustv edt : Ernæringssituationen i Norge. 1948. Pjece.
c. Skønlitteratur paa Dansk.
52. John Steinbeck: T he Moon is Dawn. Udkommet i mange forskellige Udgaver med
lidt forskellige Titler i store Oplag siden Efteraaret 1942.
Roman fra Invasionen i Norge med Beretning om 5. Kolonnes forudgaaende Arbejde. Bogen er bygget op over det norske Folks ukuelige Vilje til at sejre og
skildrer, hvorledes Fjenden trods materiel Overlegenhed alligevel kommer til kort
aandeligt.
58. Den Skæbne ej t-il os. Kaj Munks sidste Digte. Febr. 1944. Over 20.000. Mange
forskellige Forlag.
54. Kaj Munk: 8 nye. Digte. Jan. 1944. 15.000. Hjemmefronten.
55. Aksel Kielland: Hvis et Folk vil leve. Jan. 1944. 7000. SE og FNF.
Skuespil i 8 Akter om Frihedskampen i Norge.
56. Bertil Malmberg: Excellensen. 1948. Over 1000. Kæmpende Demokratis Forlag,
(,,Den danske Stemme") og FNF.
Tyskernes Besættelse af Østrig. Digteren og Præsten, som repræsenterer Aandsmagten, giver deres Liv i Kampen mod Barbariet, men sejrer derved over Repræsentanten for den brutale Magt: Koncentrationslejren Buchenwaldes Kommandant.
57. (Fru Agerskov og Pastor Brpndwrn): Ulovlige Digte fra en lovlps Tid af A. og B.
Fælles-nordisk Forlag.
58. (Halfdatn Rasmussen): Mod Foraar. Digte.
59. Danske Digte. Dec. 1943. 1200. FD.
Digte af 3 danske Digtere og af Nordahl Grieg.
60. Kaj Mi,nk: Sprnandsvise. 1948. 225.
61. Fra danske Forfattere under Besættelsen. 1940. - Nr. 1. Bertel Budtz Mpller.
1943. 600.
62. Der brænder en Ild. Efteraar 1944. 7900. Folk og Frihed.
Vers og Prosa af Kjeld Abell, H. C. Branner, Tove Ditlevsen, Leck Fischer,
Mogens Friis, l\fartin A. Hansen, Harald Herdal, Hans Kirk, K. Linderstrøm-Lang,
Viggo F. Møller, Morten Nielsen, Nils Nilsson, Jacob Paludan, Halfdan Rasmussen, Ole Sarvig, Knud Sønderby og Poul Sørensen.
63. Vercours (Pseudonym): Havet tier. Novelle.
86°
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d. Humor.
64. Keep Smiling! FNF.
I. Nov. 1943. 5000. Fortrinsvis udenlandske Karikaturtegninger. - II. Febr. 1945.
5000. Udenlandske Karikaturtegninger.
65. Stig Hook. (Blix). Sept. 1944. 800. ,,1944".
Karikaturtegninger 1942-44.
66. Carlo Cwrtophelmoos: At tænke sig. Danskeren.
I. 1944. 11.250. - II. 1945. 15.000. - III. Samlet Udgave. 1945. 5000. - Tegninger.
67. Salt og Peber. 1945. Frit Forlag.
Karikaturtegninger.
68. Krigshum01-. Jan. 1944. Forlag Nemo.
Hitlerhistorier, Anekdoter og Vittigheder. Illustreret.
69. Plankeværkslytte1· Petersen (R. Prytz): Lpgn er ogsaa en Videnskab. Maj 1944.
4800. FNF.
Historier og Anekdoter om Hitler og hans Krig.
70. Samme: Den kolde Skulder. Dec. 1944. 3600. ,,l,944".
Særligt danske Vittigheder og Historier fra Besættelsestiden, illustreret.
71. Samme: V.V.V. Jan. 1945. 2000. FNF.
Krigshistorier og -anekdoter, særligt om Jøderne, Italienerne, Englænderne og
Nordmændene.
72. ,,Muldva;rpen", Nr. 1-3, Okt. 1944, Marts 1945 og 5.-6. Maj 1945. 40.000 ialt. DS.
e. Om Nazismen og Tyskland.
73. Kirke i Kamp. Prædikener af Biskoppen af Miinster. Juli-Aug. 1941. 1944. Kirken
i Tiden.
74. ,,Andagtsbog for Hiem og Skole". Biskop Gustaf Aulen: Kitrken og Nationalsocialismen. 1944. Kirkens Front.
75. Uffe Brand (Pseudonym ) : Den nye Orden. Okt. 1943. 500. FNF.
Et Forsøg, hovedsagelig baseret paa Citater fra "Mein Kampf", paa at give en
klar Fremstilling af det, der virkelig er Nazismen, og paa at se bag den umaadelige Propaganda.
76. Israel Holmgren: Nazistpwradiset. April 1944. 1000. (FNF).
Forf., en gammel, svensk Professor i Lægevidenskab, idømtes 2 Mdr. Fængsel af
Sveriges Højesteret for at have udgivet den samme Bog under Titlen "Nazisthelvedet".
77. Gregor Zie71ier: Opdragelse til Dpden. Dec. 1943. 7000. (DS).
En indgaaende Skildring af Rektor ved den amerikanske Skole i Berlin af, hvorledes Nazismen tager sig af Børnenes Skæbne allerede fra før deres Fødsel, og en
detailleret Beskrivelse af de forskellige Ungdomsorganisationers demoraliserende
Indflydelse paa saavel den opvoksende Slægt som paa den ældre.
78. Nazismens Klassekwrakter. 1943. 6000. L & F.
Nazismens Program og Udførelse, belyst fra kommunistisk Side.
79. Hermann Rauschning: Samtaler med Hitler. Sept. 1943. Flere Forlag og Udgaver.
Kort Uddrag i 1939 (,,Hitler m'a dit") og i 1943.
Forfatterens betydeligste Bog, der ikke naaede at udkomme legalt inden den
9. April 1940.
80. Samme: Mændene omkring Hitler. Forkortet Udg. April 1944. 1200. FNF.
Korte Biografier over Hovedmændene i Nazipartiet.
81. Hvorfor Hess flpi til England. Frit Forlag. Pjece.
82. Fritz Thyssen: Jeg betalte Hitler. Tillæg om Forfatteren af Hermann Rauschning.
83. Fiihrm-worte . Uddrag af Adolf Hitlers Taler, Opraab og Breve fra 1.-9.-1999 til
1.-1.-1944. Febr. 1944. 10.000. (DS).
84. Howwrd K. Smith: Sidste Tog fra Berlin. Juni 1943. Over 3000. 2 Forlag.
Forholdene i Tyskland indtil Dec. 1941.
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85. Gwnnar Pihl: Tysklands sidste Runde. 1943. F,orkortede Udgaver fra flere Forlag.
Forholdene i Tyskland til Aug. 1943.
86. Bomber 011e1· Tyskland. ,,Kpreplanen". Marts 1945. 2000. SE.
Officiel Beretning om 8. Bomberkommandos 1. Aar i Europa, udgivet af U.S.
Airforce.
87. Mislykket Revolte. April 1945. 2500. DS' og "Kirkens Front".
Forholdene i Tyskland fra 20. Juli 1944.
88. Hitlertysklands sidste Dage. Særnummer af Frit Damnark.
89. Elisabeth Kna.u st: Jeg arbejdede for Goebbels. Sandheden om den tyske Propaganda. Frit Forlag.
90. Erik G,ronberg: Jeg var Gestapos Agent. Dec. 1944. 1070. FNF.
91. Georges Gherra: Jeg var Krigsfange i Tyskland. Jan. 1944. 3000. Samtiden.
92. Erindringer fra Tyskland. Frit Forlag. 1945.
Dansk Arbejders Oplevelser i Tyskland 1942.
93. Dr. Fritz Bauer: Krigsforbryderne for Rettens Skranke. April 1945. 1000. Forlaget
af 1945.
Tysk Jurists Fremstilling af Krigsforbryderproblemet.
94. Arne Sprensen: Hvad skal vi gpre ved Tyskerne bagefter? Nov. 1943. 25.000. (DS).
Tyskland maa besejres, men naar vi frem over det knuste Tyranni til det tyske
Folk, maa vi vide, at Gud ikke giver os vort Europa igen, uden at det selv er
med i det.
95. Lord Vansittart: Synderegistret. (Tyskere i Fortid og Nutul). 1945. 1000. (DS).

f. Om Krigen iøvrigt.
96. Under Aaget. Jan. 1944. 10.000. FNF.
Fotografier af Krigs- og Terrorhandlinger i Danmark og Udlandet.
97. Billeder De ikke saa. April 1945. 3000. Frit Danmark og "1944".
Krigs- og Terrorbilleder fra Udlandet.
98. 1948 i Tekst og Tegningør. Jan. 1944. 10.000. L & F.
99. Solhverv. Jan. 1944. 5000. Udgivet af Kommunistisk Partidistrikt paa Amager.
Oversigt over 1943 med mange Karikaturtegninger.
100. ,,Haandbog i Oversvømmelser. Udgivet af det kgl. danske Afvandingsselskab". Dec.
1943. 10.000 Udg. af Arne Sørensen.
Udenlandske Artikler m.v. til Belysning af Nazismen, Krigen og Freden og de
dermed i Forbindelse staaende Problemer.
101. Allierede Frontberetninger. 1944. TA.
102. Wendell Willkie: Een Verden. 1943. 10.000. 2 forskellige Forlag.
103. Omkring Moskvakonferencen. Dec. 1943. DDS.
En Række korte Artikler om Forholdene i nogle Lande, bl. a. Danmark og Norge.
104. ,,Hvis Krigen rykker nærmere. En Vejledning fra Statens civile Luftværn."
Omkring den anden Front. Maj 1944. 9000. DDS.
Fortsættelse af Nr. 103. Artikler om den politiske Udvikling i en Række Lande
under Besættelsen og efter deres Befrielse.
105. W. Brandt: Efter Sejren. Dec. 1944. 1500. (DS).
De Allieredes Planer, bl. a. om Europas Genopbygning.
106. Harold J. Laski: Den russiske Revolution og Europas Frmntul. Sept. 1944. 1100.
Forlag "Arbejderpolitik".
107. Stalin om Lenin. 1943. 5000. L & F. Taler.
108. Stalin bygger. Marts 1945. 2000. (DS).
Uddrag af 2 svenske Bøger.
109. So·vjetunionen, Hitlers store Fejlregning. 1943. L & F.
110. Den russiske Kirkes Appel mod Nazismen. 1944. 10.000. L & F.
111. Ilja Ehrenburg: He1n1rMligheden ved den russiske Modstand. Bladartikler fra 1942.
1943. Over 15000. Flere Forlag.
112. Samme: a) En Række Avisartikler. 1944-45. Cellens Forlag.
b) Ruslands Sjæl. 6 Artikler. 1945. Forlag Kurer.
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Joseph E. Davies: Ruslands Fredsmaal. Pjece.
Boris Voyetekhof: Sevastopols sidste Dage.
De tyske Voldshandlinger i Sovjeilunionen. Note fra V. M. Molotof. 1943. L & F.
G. Polkajov: Bag Fjendens Linier. Krigsskildringer fra Østfronten. 6000. DKP.
2 Aar. Talt og skrevet om Krigen melløm Sovjetrusland og Tyskland fra Krigens
Begyndelse den 211. Juni 1941 til Toaarsdagen den 22 Juni 1949. Udklip af kpbenhavnske Dagblade. 10.000. (En Afdeling af DKP).
118. Vanda Vassilevska: Jærtegn, Nov. 1944. 2000. (DS).
Besættelsen af og Kampene i en ukrainsk Landsby.
119. Polen, stærkt og tW,fhængigt. 1944. L & F .
Artikler af Udlændinge og kort Referat af den russiske Undersøgelseskommissions Erklæring af 24. Jan. 1944.
120. Stefan Tadeus Norvid: Landet uden Qiiisling. Okt. 1944. 2000. (DS).
Om Polen.
121. Polens Martyrium. Forkortet Udg. Marts 1945. 1000. FNF.
Samlet af det polske Informationsministerium i London.
122. (Peter de Remmer Gudme): Finland og Freden. Febr. 1944. 2000. NFF.
123. Finsk Hverdag. 1944. 500. NFF.
En Finnes Beretning under Mærket ,,-ir-" i Goteborg Handels- og Sjofartstidning.
124. Einar af Wiren: Finlands Fremtid. 1944. Dansk Forlag.
125. Studiekredsmateriale om Finland. Juli 1944. DDS.
126. Erkki Jiirvinen: Vi vil ikke kviiles. SØnderjydsk Forlag. Aabenraa.
127. Dirk van der Heide (Pseudonym): Min Spster og jeg. Jan. 1943. 3000. (En Afd.
af DKP).
En 12-aarig hollandsk Drengs Skildring af Lynkrigen i Holland.
128. R. Nicholson: Hvorfor England kæmper. 1943. TA.
129. Faglig Orientering. Udg. af Frit Danmarks Arkitektgruppe. - Nr. 1. Engelske
Genopbygningsproblemer. 28. Febr. 1945. 600.
130. (Jan Gasse): Invasionsdagbog 6.-6. til 6.-9.-1944. Okt. 1944. 1000. FNF.
131. ( Joseph Kessel): Maqitis. April 1945. 2000. (DS).
Om den franske Modstandsbevægelse.
132. Victor Vinde: Det frie Frankrig. Dec. 1944. 500. FNF.
Frankrig efter Befrielsen.
133. E. S. Forester: Konvoj til Malta. 1944 TA.
134. T. W. Lawson: 30 Sekunder over Tokio. (DS).
113.
114.
115.
116.
117.

g. Diverse større Pjecer etc.
135. Historien om Rpdhætte.
136. Du maa ikke hade Mennesker. 1945. 1000. (DS).
Om Drab og Ansvar, om Hadets Forbandelse og Kristendommens Bærekraft.
137. Poul Moth: Nasjonalist eller verdens borger. et kannpskrift. 1941.
138. Vor stilling til di nasjonale bevægelser hos di undertrykte folk. 1941. Pjece.
139. Det kommunistiske Manifest ved Karl Marx og Fr. Engels. 5. Oplag. 1943. L & F.
140. Philip Grune, Victor Vinde og russiske Kor1·espondenter: Bretagne-KharkofLublin. 1944. L & F.
141. I Kontakt med Verden. Nr. 1, April 1944.
Udenlandske Artikler og Karikaturtegninger.

h. Diverse mindre Pjecer, Flyveblade etc.
Foruden de illegale Blade, der udkom ret regelmæssigt under Besættelsestiden,
saa ogsaa en Række mindre Flyveblade Dagens Lys. En Del fremkom i kendte
illegale Blades Navn, men mindst lige saa hyppigt havde de ikke Tilknytning til nogle
af disse Blade, - de var altsaa i dobbelt Forstand anonyme - men de var alle affødt
af en enkelt Persons eller Gruppe af Personers retfærdige Harme over begaaede
Overgreb fra Fjendens eller Regeringens Side, eller de indeholdt simpelt hen oplysende
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Stof, Nyheder eller Vejledninger i illegalt Arbejde, som de paagældende følte sig
kaldet til at meddele en større Offentlighed. Antallet af disse Skrifter er enormt, og
en blot nogenlunde udtømmende Oversigt herover er det umuligt at fremkomme med,
hvorfor det maa blive ret tilfældigt, hvilke vi kan nævne her.
Kendt i vide Kredse blev f. Eks. et "Aabent Brev til Regeringen ved Hr. Th.
Stauning", som Folketingsmand Aksel Larsen fremkom med den 17. Juli 1941, og
hvori han protesterede imod de grundlovs- og retsstridige Handlinger, som Politimyndighederne efter Regeringens Ordre havde foretaget ved Fængslingen af over
400 Kommunister. Af stor moralsk Virkning var ligeledes de to Breve, som Professor
Mogens Fog udsendte i December 1942 og Januar 1943, og hvori han redegjorde for
Bevæggrundene for sit illegale Arbejde. Bladet "Frit Danmark"s Ledere med Professor Chievitz i Spidsen var for en Dels Vedkommende blevet fængslet, medens
Resten blev jaget af Politiet. At Offentligheden blev gjort bekendt med disse Navne
gavnede · utvivlsomt Modstandsbevægelsen meget betydeligt, idet der skabtes Respekt
om Arbejdet, og Professor Fogs omtalte Breve fandt en Udbredelse, som maaske ikke
noget illegalt Skrift hverken før eller siden kunde opvise Magen til.
Efterhaanden blev alle Tidens Problemer behandlet i disse Flyveskrifter: Henstillinger om Højtideligholdelsen af 9. April, Udhængning af nazivenlige Medborgere,
Advarsler mod Aabenmundethed, 29. August, Jødeforfølgelserne, 19. September, de
store Strejker, Forholdsregler under eventuel Invasion, Flygtningeproblemet, kort sagt
alt kom med, intet undgik den anonyme Samvittigheds rensende Ild.
Men ogsaa udenlandske Problemer kom under Søgelyset: Modstanden i Norge og
andre undertvungne Lande, Forholdene i England, Amerika, Rusland og meget andet.
Der udkom endog her i Landet Flyveblade affattet paa Tysk og undertegnet af
"Nationalkomitee Freies Deutschland" med Opfordring til Medlemmerne af de tyske
Styrker om at styrte Hitler og gøre en Ende paa Krigen for at redde det tyske Folk.
Fra "Oesterr. Freiheitsfront in Diinemark" foreligger tilsvarende Henvendelse om at
gøre op med Nazismen og om at stille sig ved Siden af de danske Frihedskæmpere
i Tilfælde af Kamp i Danmark.
De fleste Skrifter gik fra Haand til Haand, indtil de praktisk talt faldt fra hinanden
af Slid. Flittige Hænder maskinskrev, duplikerede og fordelte paa eget Initiativ Kopier
af Blade, man fandt særligt egnede til at bringes videre, og alt dette virkede med
til at vække Befolkningen, !'aa den var parat, hvis der blev kaldt paa den, og derfor
fortjener de periodiske Tidsskrifter at omtales ogsaa i denne Forbindelse.
En fyldestgørende Redegørelse kan først bringes engang i Fremtiden, naar alt
Materialet er samlet, og Forholdene iøvrigt er afklaret. Nedenfor i Kapitel 2 bringes et
Uddrag af Flyveblade, der kan anses som typiske, elle1, som vides at have haft stor
Udbredelse.

l

Kapitel 2.
Uddrag af betydningsfulde Flyveblade m.v.
,,Studenternes Efterretning"s Opfordring til Aktion mod Tyskerne og deres Medløbere.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 Bud for Danskere:
Du maa ikke tage Arbejde i Tyskland eller Norge.
Du skal lave daarligt Arbejde for Tyskerne.
Du skal arbejde langsomt for Tyskerne.
Du skal ødelægge vigtige Maskiner og Værktøj.
Du skal ødelægge alt, hvad der gavner Tyskerne.
Du skal forsinke alle Transporter.
Du skal boykotte tyske og italienske Film og Blade.
Du maa ikke handle hos Nazister.
Du skal behandle Landsforrædere efter Fortjeneste.
Du skal værne enhver, som forfølges af Tyskerne.
Vær med i Kampen for Danmarks Frihed!

1940.
Nov.

Folketingsmand Aksel Larsen protesterer overfor Statsminister Th. Stauning mod 1941.
Ophævelsen af det kommunistiske Parti og Fængslinger af dets Medlemmer.
17.-7.
Aabent Brev til Regeringen ved Hr. Statsminister Th. Stauning.
Paa Danmarks kommunistiske Partis og den kommunistiske Rigsdagsgruppes
Vegne nedlægger jeg Protest mod de grundlovs- og retsstridige Handlinger, som Politimyndighederne efter Regeringens Ordre har foretaget, og mod Regeringens landsskadelige Politik, som den bl.a. kommer til Udtryk gennem Regerings-Erklæringen af
26. Juni om Stillingen til Krigen.
Den 22. Juni besatte Politiet alle vort Partis og Partipresses samt den kommunistiske Ungdoms Kontorer. Man afbrød derved vort lovlige politiske Arbejde og har
siden forhindret Udgivelsen af vor Presse. Politiet har ikke paa nogen Maade søgt at
give Grunde for disse Overgreb, som er et Brud paa Grundlovens Bestemmelser om
Foreningsfrihed og Pressefrihed (Grundlovens §§ 84 og 85).
Over hele Landet blev der den 22. Juni og følgende Dage fængJlet over 400 Personer, fortrinsvis Medlemmer eller Tilhængere af vort Parti. I intet Tilfælde er
Fængslingerne begrundet, der er ingen Anklage rejst, og de Fængslede har ikke
været stillet for en Dommer, skønt Grundlovens § 78 paabyder: ,,Enhver, der anholdes,
skal inden 24 Timer stilles for en Dommer". Hos samtlige Fængslede samt adskillige
andre har Politiet foretaget Husundersøgelser uden at være forsynet med Dommerkendelse, skønt Grundlovens § 98 udtrykkeligt siger: ,,Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, Beslaglæggelse og Undersøgelse af Breve og andre Papirer maa, hvor
ingen Lov hjemler en særegen Undtagelse, alene ske efter en Retskendelse". - I
mange Tilfælde, hvor Beboerne under Henvisning til denne Grundlovsbestemmelse
modsatte sig Husundersøgelsen, har Politiet med fysisk Vold tiltvunget sig Adgang
til Boligen for at beslaglægge Breve, Papirer osv. Blandt de fængslede befinder sig
en Række af Danmarks fremtrædende Kunstnere, Videnskabsmænd og Intellektuelle,
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saaledes den 72-aarige Martin Andersen Nexp, Forfatterne Hans Kirk og Scherfig,
Læge Georg Moltved, o. m. a. Desuden en Række Fagforeningsledere, bl.a. Inger Gambwrg (Kvindernes Afd. 5), Cwrlo Hermansen (Murerne), Olaf Redder (DAF, Aalborg),
Vald Lwrsen (Jord og Beton). Adskillige, som i Overensstemmelse med Lovene unddrager sig de ulovlige Anholdelser, jages som Dyr af Politiet.
Samtlige kommunistiske Repræsentanter i Byraad og Sogneraaad er fængslet og
deres Vælgere saaledes berøvet deres Repræsentation i Kommunestyret. - Grundlovens
§ 56 siger udtrykkeligt: ,,Saalænge Rigsdagen er samlet, kan ingen Rigsdagsmand
tiltales eller underkastes Fængsling af nogen Art uden Samtykke af det Ting, hvortil
han hører." - Alligevel har Regeringen (selvfølgelig uden at søge Folketingets Samtykke) udstedt Arrestordre mod samtlige kommunistiske Rigsdagsmænd, hvoraf Mwrtin
Nielsen i Øjeblikket hensidder i Vestre Fængsel, mens Politiet jager Alfred Jensen
og mig. Hermed har Regeringen utvivlsomt overtraadt ogsaa Grundlovens § 42,
som siger: ,,Rigsdagen er ukrænkelig. Hvo, der antaster dens Sikkerhed og Frihed,
hvo, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende Befaling, gør sig skyldig i Højforræderi".
Eventuelle Undskyldninger i Retning af, at Fængslingerne m. v. er foretaget
efter tysk Ønske eller Krav, gælder ikke. Dels bliver de ikke derfor mindre grundlovsstridige. Dels har Regeringen, og i Særdeleshed De, Hr. Statsminister, Gang
paa Gang betonet, at indrepolitisk er Regeringen suveræn og handler ikke under tysk
Tryk. Endvidere viser alle Erfaringer, saavel herhjemme som fra Norge og andre
Lande, at Indrømmelser til Okkupationsmagten kun drager nye Krav efter sig. Endelig
harmonerer Fængslingerne og Grundlovsbruddene kun altfor godt med Regeringens
Politik og med den landsskadelige og løgnagtige Erklæring af 26. Juni om Krigen.
Men Regeringen har ogsaa paa anden Maade søgt at skaffe sig en Slags Undskyldning. Efter i Maaneder, ja Aar at have forsinket Processen mod den saakaldte
"Terrorbande", bringer man den pludselig hurtigt til Afslutning saa tilpas, at Pressen
kan faa Retsreferater til Offentliggørelse - en Uge efter at man ulovligt har standset
Udgivelsen af vor Presse! De offentliggjorte "Beviser'' og "Vidneudsagn" (hvis Paalidelighed vi ikke kan kontrollere), skal dels skabe Stemning herhjemme mod Sovjetunionen og for Tyskland, dels give Offentligheden Indtryk af, at Terrorbandens Ledere
var identiske med Ledelsen for Danmarks kommunistiske Parti og dens Virksomhed Udtryk for vor Politik. Jeg fastslaar - og Regeringen ved det - at paa en enkelt Undtagelse nær har samtlige Dømte enten aldrig været Medlemmer af vort Parti eller
er for Aar tilbage smidt ud af det. Dette gælder ikke mindst Hovedmanden, Richard
Jensen (som "Socia ldemokraten" var saa glad for, da han i Vinter arbejdede paa at
ødelægge Søfyrbødernes Forbund). !øvrigt har vort Parti mangfoldige Gange taget
Afstand fra og kraftigt fordømt enhver Virksomhed i den Retning, Terrorbandens Medlemmer var anklaget for.
Jeg har stemplet Regeringens Erklæring af 26. Juni som løgnagtig og landsskadelig. Løgnagtig - fordi den i bevidst Strid med Kendsgerningerne fremstiller det, som
om Finl;:md med tysk Hjælp forsvarer sig mod et russisk Angreb. Desuden paastaar
Erklæringen, at Norden i Almindelighed og Danmark i Særdeleshed skulde være truet
af Sovjetunionen, log dens Højdepunkt er Paastanden om, at der under det nazistiske
Hitler-Tysklands Førerskab kan kæmpes for europæisk Kultur. Jeg ønsker heroverfor
at fastslaa:
1. Det er Tysklands nazistiske Magthavere, der har paabegyndt denne Krig for
at erobre Territorier og undertrykke og udsuge andre Folkeslag. I Strid med det
finske Folks Tarv og Ønsker deltager Finland i denne udprægede Angrebskrig og har
ved Feltmarskal Mannerheim udtrykkeligt proklameret sine Erobrings-Krigsmaal.
2. Rusland har aldrig været en Trusel mod Nordens, endsige mod Danmarks
Selvstændighed. Tværtimod kender Danmarkshistorien talrige Eksempler paa, at netop
russisk Indgriben har frelst os fra at blive opslugt af Tyskland.
3. Det er ikke Sovjetunionen, der økonomisk udplyndrer Danmark og som paa
godt og vel et Aar har røvet for halvanden Milliard Levnedsmidler og vigtige Raa-
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stoffer fra os (sammen med Nationalbankens Guldbeholdning), uden at yde andet end
værdiløse Veksler til Gengæld.
4. Det er ikke Sovjetregeringen, der blander sig i Danmarks indre Forhold. Det
er ikke den, der tvinger Folk ud af det politiske Liv (Christmas Møller o. a.), der faar
Regeringen til at give Amnesti til politiske Voldsforbrydere ( Spadehuggerne fra
Haderslev o. a.), eller som Gang paa Gang fremtvinger Regeringsomdannelser, saadan
som nu sidst, hvor man benyttede nogle tyske Soldaters mildt sagt ukorrekte Optræden
under en Fodboldkamp til ikke alene at afbryde Danmarks sportslige Forbindelse med
Sverrig, men ogsaa til at faa skiftet Justitsminister, samtidig med at Berlins haandgangne Mand, Hr. Eivind Larsen blev Departementchef for Politiet.
5. Det er ikke Sovjettropper, der holder Danmark besat. Det er Tysklands Magthavere, som direkte i Strid med den af dem selv foreslaaede Ikke-Angrebstraktat
(ligesom nu overfor Sovjetunionen) har overfaldet Danmark, myrdet danske Soldater,
besat vort Land og gjort det til Krigs-Operationsomraade.
Jeg har kaldt Regeringens Erklæring for landsskadelig - fordi enhver ved, at en
tysk Sejr i Krigen vil gøre Danmark til en prøjsisk Koloni, eventuelt med Hr. Frits
Clausen og andre Landsforrædere som "Gauleitere". Enhver ved, at kun det nazistiske
Tysklands Nederlag kan skaffe vort Land Friheden. Følgelig er enhver Understøttelse
af Tysklands Krig (uanset Paaskudene) i Strid med det danske Folks Interesser og
landsskadelig. Men Regeringen understøtter ved sine Handlinger og sin Erklæring Danmarks Fjender. Den er endog gaaet til at tillade, ja at støtte den for tyske Penge
organiserede Hvervning til "SS-Regiment Nordland" og til det saakaldte "Frikorps
Danmark" (som Frits Clausen maatte forsøge sig med, da Nordland blev en eklatant
Fiasko). Hvervning til fremmed Krigstjeneste er forbudt ved Lov og strafbar i Danmark.
Regeringen, hvis Opgave og Pligt det er at varetage Danmarks Interesser og at
overvaage Lovenes, ganske særlig Grundlovens Overholdelse, har ved sine lovstridige
og forfatningsstridige Handlinger sat sig selv udenfor Loven. Det er enhver god og
lovlydig dansk Borgers Pligt at medvirke til Lovenes Overholdelse og følgelig at modvirke Regeringens og Politiets Lovbrud.
Paa Danmarks kommunistiske Partis Vegne nedlægger jeg højtidelig Protest
mod de nævnte Lovbrud og Overgreb og mod Regeringens landsskadelige Politik. Vort
Parti har nøje overholdt Landets Love, hvilket Myndighederne ogsaa erkender derved,
at der ikke er rejst nogen Art af Tiltale mod de 400 fængslede Kommunister. Vor
Rigsdagsgruppes Medlemmer har samvittighedsfuldt overholdt Grundloven. Vort Parti
og vor Presse har rettet sig efter Regeringens Forskrifter og Paabud under Krigen.
Ogsaa nu er vi fast besluttet paa at søge Landets Love overholdt paa Forfatningens
Grund, og paa at tjene vort Folk og vort Land i Kampen for at genvinde national
Frihed og Uafhængighed. Vi stoler paa alle fædrelandskærlige Mænds og Kvinders
Hjælp dertil.
~ Dan.mark, den 17. Juli 1941.
(sign.) AKSEL LARSEN
M. F. - Formand for
Danmarks kommunistiske Parti.

1941.

Kommunistisk Protest mod Tilslutningen til Antikominternpagten.1 )

Dec.

MAALET ER FULDT!
OPRAAB TIL DET DANSKE FOLK!
Gang paa Gang har Danmarks Kommunistiske Parti advaret det danske Folk,
dets Rigsdag og Regering mod enhver Form for "Studehandel" med de nazistiske
Magthavere og deres herværende Repræsentanter, men man sad disse Advarsler over1) Jfr. Aksel Larsens aabne Brev til Regeringen af 26.-11.-1941, Studenternes Protest nf 26.-11.-1941
og Det kommunistiske Pnrtis Protest nf 1.-12 .-194-1.
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hørig. Resultatet heraf er heller ikke udeblevet! Over en uafbrudt Række af Brud paa
Løfterne af 9. April 1940 er det naaet dertil, at den "danske" Regering "højtideligt" har
tilsluttet sig Anti-Kominternpagten og indrangeret Danmark i Rækken af Marionetog Vasalstater, som "Nanking-Kina", ,,det frie Kroatien" og "det frie Slovakiet" m. fl.,
efter en ny "Studehandel", hvor det er umuligt at se en "Fordel", som blot tilnærmelsesvis opvejer den nationale Nedværdigelse og politiske Underkastelse, der er den
uundgaaelige Følge.
"Samarbejdspolitiken", hvis ivrigste Repræsentanter var de, som i de forløbne
Aar har høstet Guld paa det arbejdende Folks Bekostning, har afsløret sig uigenkaldeligt, som det betingelseslpse Samuurbejde med Nazismen, mod hvilken alle Europas
undertrykte Folkeslag kæmper deres løfterige Kamp med Verdens tre mægtigste Riger,
Sovjet-Unionen, England og Amerika ved deres Side. I dette mægtige og ubesejrelige
Forbund maa det danske Folk nu finde sin Plads. Tiden dertil er konvmen!
De danske Studenter viste ved deres tusindtallige Demonstration, som fandt begejstret Tilslutning hos den københavnske Befolkning, at det danske Folk ikke ønsker
at indtage den Plads, som Nazi-Tyskland og dets danske Lakajregering har tiltænkt
det, men at dets Plads er Side om Side med vort norske Broderfolk!
Det danske Folk er nu paa Vej til den virkelige Sannling for dets nationale Frihed
og Uafhængighed!
Lad Protesterne lyde fra Organisationer, Arbejdspladser, Kontrolsteder o. s. v.
Alle Steder fra, hvor ærlige Danskere mødes!
Danske Arbejdere! Jer er det, som. har Magten og Kraften til at fpre Folkets
Kamp til Sejr for Danmarks nationale Frihed!

Jan.

,,Danske Studenter" kritiserer Regeringen og opfordrer denne til at modsætte sig de
tyske Krav.
Den 9, April 1940 fik den danske Regering Fuldmagt fra det danske Folk til at
føre Danmark igennem denne Krig med en absolut neutral Politik. Der har sikkert fra
Regeringens Side været Vilje til dette, men paa flere afgørende Punkter har den senere
svigtet den neutrale Linje saaledes, at dansk Udenrigspolitik er gaaet Tysklands Ærinde.
Vi nævner Regeringens Erklæring af 8. Juli 1940: ,,en ny Tid er oprunden i Europa,
der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave at finde sin Plads i et nødvendigt aktivt Samarbejde med Stortyskland". Desuden Regeringserklæringen af 26. Juni 1941, der fremkom i Forbindelse med Tilbagetrækningen af den danske Gesandt i Moskva, og Erklæringen af 25. November 1941, hvorved Regeringen gav Danmarks Tilslutning til AntiKominternpagten.
Vi mener, at den danske Regering ved disse og lignende Lejligheder uden Hensyn
til Følgerne paa det danske Folks Vegne burde have ført en absolut neutral Politik
og udsat enhver officiel Stillingtagen til efter Krigens Afslutning.
Da dette ikke var Tilfældet, glædede det os at se ansvarlige danske Mænd, som
Ministrene Kauffmann i New York, Fensmark i Teheran, Grev Reventlow i London og
Finn Lund i Buenos Aires foretage de Skridt, der blev nødvendige for at afbalancere
den danske Regerings manglende Neutralitet.
Derfor skal Regeringen vide, at vi, de danske Studenter, anerkender disse kendte
Mænds Indsats og deres Tilslutning til Solidaritetserklæringen af 1. Januar 1942 (AntiAksepagten). Idet vi udtrykker vort Bifald over, at Regeringen har modsat sig nye
tyske Krav, opfordrer vi den til helt at ophøre med en Efte:r,givenhed, der Skridt for
Skridt - og derfor mindre mærkbart - vil føre til Opgivelsen af Danmarks Selvstændighed.
Vi udsender dette Brev for at medvirke til hos hele det danske Folk at fremkalde
en positiv Stillingtagen til dette Spørgsmaal og for herigennem at opnaa saavel en
Styrkelse af Landets Stilling udadtil som en stærkere og mere rank Holdning hos
Folket selv.
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Danmarks kommunistiske Parti kritiserer Regeringens Eftergivenhed i de to forløbne
Aar og opfordrer til at organisere Modstand mod Undertrykkelsen og Udplyndringen.
TIL DET DANSKE FOLK!
To lange og tunge Aar har Danmark nu været under Fremmedherredømme. To
Aar er gaaet, siden den tyske Invasionshær brød ind over vore Grænser, siden Hitlers
Tropper besatte vort Land.
De kom med Paastande om fredelige Hensigter, med Forklaringer om, at Besættelsen kun var midlertidig og med højtidelige Løfter om, at der ikke vilde blive
grebet ind i vore indre Forhold eller gjort Attentat paa vort Lands Selvstændighed,
Forfatning og Styreform. Det danske Folk fik ikke noget Valg den 9. April 1940. Det
mente at maatte stole paa de Løfter og Tilsagn, paa Betingelse af hvilke Regeringen
bøjede sig for Magten og opfordrede det danske Folk til rolig og loyal Holdning
mod Besættelsesmagten. Men de to Aar, der er gaaet, har nu givet os tilstrækkelige
Erfaringer.
Vort Land er gjort til Basis for Hitlers Krigsførelse. Vor Industri er sat til at
arbejde for den tyske Krigsmaskine. Vort Landbrugs Produkter føres til Tyskland,
uden at vi faar Varer til Gengæld. Som Følge heraf hersker der Mangel paa alle Omraader herhjemme, og Landets Økonomi er undermineret i faretruende Grad. Danmarks Forfatning er trampet under Fode, og Landet gøres til en Politistat under tysknazistisk Kommando. Fængsler og Koncentrationslejre fyldes med Danmarks bedste
Sønner og Døtre. I stort og smaat blander de tyske Myndigheder sig i Danmarks indre
Forhold, samtidig med at de aabenlyst lønner en Bande af de smudsigste Landsforrædere til at gaa deres Ærinde som Stikkere og Provokatører.
Og Krigsbegivenhederne i de to Aar har mere end tydeligt vist, at Tyskland og
dets fascistiske Forbundsfæller fører en rovgridsk Erobringskrig, hvis Maal er V erdensherredømmet. Begivenhederne i Europas øvrige Lande saavelsom i Norge og ogsaa i Danmark lader ingen Tvivl om, at skulde det forfærdelige ske, at Tyskland
sejrede i Krigen, da vilde vort Lands sidste Rest af Selvstændighed blive totalt knust
og vort Folk blive gjort til Slaver under den tyske Nazisme og dens danske Agenter.
MEN DER ER SKET EN ANDEN UDVIKLING I DE SAMME TO AAR!
Tysklands Sejrstog er bragt til Standsning. Hitler har mødt Modstandere med
Vilje og Evne til at berede ham Nederlag, og Europas undertrykte og forpinte Folkeslag aander op og fatter nyt Haab. Spiren til Hitlers endelige Nederlag er lagt i
Østeuropa af det russiske Folk og af Sovjetunionens heltemodige røde Hær. Amerika
er traadt ind i Krigen med hele sin umaadelige Kraft, og Aksemagterne ser sig
stillet overfor en Koalition, i Spidsen for hvilken staar Verdens fire største Stater,
Sovjetunionen, England, USA og Kina. Det afgørende Slag mod de fascistiske Røverstater forberedes og i alle de undertrykte Lande er Folket i Gang med Kampen for
Frihedeft, Kampen for at afkaste det fascistiske Aag.
MEN DER VENTES PAA DANMARK!
Vi herhjemme har ingen Ret eller Grund til at tro, at Frelsen udelukkende skal
komme udefra, at andre skal kæmpe den bitre Kamp og bringe de store Ofre for os,
saaledes at vi blot skulde behøve at vente roligt paa at høste Sejrens Frugter uden
at have bidraget til Sejren selv. Rettens og Frihedens Sejr er afhængig af, at alle
gør deres Indsats i Kampen. Fronten mod Fascismen gaar ogsaa i Danmark. Og det
danske Folk, som ikke har ladet nogen Tvivl om sin Mening, bør nu samlet og med
Styrke gaa ind i Verdenskampen mod Fascismen, der samtidig er Kampen for Danmarks Frihed.
Regeringen har ustandselig manet Folket til "loyal og korrekt Holdning" overfor
Besættelsesmagten. Javel! Men Betingelsen var, at Tysklands Magthavere holdt deres
højtidelige Løfter fra 9. April 1940. Og de har brudt dern alle! Derfor skal det ogsaa
nu være Slut paa Lammefromheden fra det danske Folks Side. Det skal være Slut
med Eftergivenheden og Indrømmelserne. Det skal være Slut med den Holdning og
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de Ydelser fra dansk Side, som reelt har været en betydelig Hjælp til den tyske
Krigsmaskine.
VIL REGERINGEN IKKE SIGE STOP, SAA KAN FOLKET SELV GØRE DET!
Vi vil ikke taale Indblandinger i danske Forhold og ikke taale vort Lands Forvandling til en Politistat. Vi vil i Danmark have Lov at tænke, tro og tale, som vi
mener, og til at handle i Overensstemmelse med vor nationale Samvittighed.
Der skal sættes en Stopper for Kreditsalget af danske Produkter til Tyskland og
dets Forbundsfæller. Det er bedre, at Landets egne Produkter kommer Landets egne
Børn tilgode, end at de - uden Modydelser - leveres til en Magt, som netop derved
fa.ar ekstra Kraft til sin Krig og sit Undertrykkelsesværk.
Der skal ikke stilles flere danske Arbejdere til den tyske Krigsmaskines Raadighed.
Myndighederne skal bringes til at indstille den skændige Trafik, som gaar ud paa at
tvinge danske Arbejdsløse til at rejse til Tyskland eller Norge og arbejde for Danmarks og Norges Undertrykkere. Og overalt i dansk Industri, hvor der arbejdes paa
Bestilling af Hitlers Krigsmaskine, bør Arbejdets Tempo og Kvalitet indrettes derefter!
Enhver nDansker", som er gaaet i tysk Sold, det være sig som Soldat i tysk
Militærtjeneste eller som hjemmeværende Medlem af Frits Clausens eller et andet
Naziparti, skal behandles med den koldeste Foragt fra hele det danske Folks Side, som
en Bebudelse af den Straf, der skal ramme Landsforræderne, naar Danmark atter er
frit. Og de faatallige Danskere, som besudler vor nationale Ære ved Samkvem med
Besættelsestropperne, skal have samme Behandling. Det er Gøgeunger, som besudler
den hjemlige Rede!
Lad alle os Danske enigt og solidarisk organisere Modstanden mod Undertrykkelsen og Udplyndringen. Lad os derigennem deltage i den store europæiske Frihedskamp, som er et Led i Verdenskampen mod Fascismen og Barbariet.
Lad os paa denne Dag love hinanden, at det skal blive den sidste 9. April, vi
fejrer med tyske Besættelsestropper her i Landet!
9. April 1942.
DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI.

Marts De indre Uroligheder indenfor "Frikorps Danmark" og dettes eventuelle Anvendelse
ved Magtovertagelsen i Danmark.
,,Frikorps Dan-mark" skal anvendes rrwd Danmark.
Da Oberst Kryssing anmodedes om at overtage Ledelsen af "Frikorps Danmark",
stillede han som Betingelse for det første, at hans Handling ikke stred mod Kongens
Viije, for det andet, at "Frikorps Danmark" ikke skulde sættes ind mod Englænderne og
for det tredie, at Frikorpset ikke vilde blive sat ind mod hans egne Landsmænd, men
kun mod Russerne.
Man forsøgte at formaa Oberst Kryssing til at indmelde sig i D.N.S.A.P., hvilket
han nægtede. Ved en større Festlighed i Forbindelse med Frikorpsets Formation,
hvor bl. a. en Række tyske Autoriteter var til Stede, udnævnte man imidlertid Oberst
Kryssing til Æresmedlem af D.N.S.A.P., hvilket han skal være blevet meget fornærmet
over.
For nylig blev Frikorpset, der endnu ikke har været ved Fronten, af Frits Clausen
gennem de tyske Myndigheder anmodet om at hjælpe Nazisterne med at overtage
Magten i Danmark i Lpbet af Foraaret. Som Reaktion mod dette er Oberst Kryssing
og vistnok flere af Korpsets højere Officerer udtraadt af Korpset og har ladet sig indrullere som frivillige i den tyske Hær. Korpsets menige Medlemmer har ikke haft Ret
til at udmelde sig.

Sam Chef for "Frikorps Danniark" er nu udnævnt Stwrinbannfuhrer Sohalburg.
Fra anden Side i Berlin erfares, at Sturmbannfiihrer Schalburg for nylig har spist
Middag med Hitler, som underholdt sig privat med ham i lang Tid, hvilket for Øjeblikket kun ses, naar en Mand er udset til en særlig vigtig Mission. Schalburg skal
bagefter have udtalt, at han muligvis skal med sine Tropper til Østfronten, !Ør de skal
op og hj.ælpe Fribs Clausen med at ordne Forlwldene i Danmark.
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Hitler vilde altsaa gerne have sine danske Quislinger til Magten i Danmark, men 1942.
belært af Udviklingen i de øvrige besatte Omraader, bl.a. Norge, vover han ikke direkte
at lade Værnemagten indsætte dem. Han haaber at kunne undgaa, at det danske Folks
passive Modstand bliver mere aktiv ved at lade "Danskere" udføre Kuppet. Derfor er
det blandt andet vor Opgave, saa tydeligt og magtfuldt som muligt at vise, at vi
skærer tyske Nazister og danske Landsforrædere over een Kam, saa Hitler ikke behøver at paabegynde Eksperimentet for at være klar over, at det er uigennemførligt.
Opfordring til 5 Minutters Pause overalt den 9. April og Boyeotting af Restauranter,
Teatre m.v.
DET ER DANMARKS FRIHED, DET GÆLDER.
Landsmænd!
Torsdag den 9. April er det 2 Aar siden, de tyske Nazister voldeligt besatte vort
Land.
De lovede os, at vi skulde bevare vor Selvstændighed, og at de ikke vilde blande
sig i vore indre Anliggender. Men 2 Aars Nazihærgen har vist noget andet.
Dag efter Dag, aabenlyst og i det skjulte, har de plyndret og undertrykt vort
Land. De stjæler os det daglige Brød ud af Munden, tømmer vore Forraadskamre og
ruinerer vort Land. Den, der vover i Ord eller Handling at vise sin Utilfredshed, fjernes
fra sit Arbejde, smides i Fængsel eller deporteres til Tyskland.
Men vi Danske hørte aldrig Bagstræbet til. Vi er et Frihedens Folk. Lad os
derfor benytte den 9. April til at vise de forhadte Tyskere vor Foragt og vor Vilje til
at kæmpe for vor Frihed:
- Hold 5 Minutters Pause paa alle Arbejdspladser og Kontorer, offentlige som
private - overalt. Aftal med Kollegerne, hvornaar Pausen skal holdes, og benyt den
til at love dig selv og dine Landsmænd, at det skal blive sidste Gang, Tyskerne fejrer
9. April i Danmark.
- Bliv borte fra alle Forlystelser den 9. April. Gaa dig en Aftentur, lad Gaderne
fyldes af roligt vandrende Mennesker, men lad Biografer, Teatre og Restauranter staa
gabende tomme som et Udtryk for det danske Folks Vilje til alvorligt at tage Kampen
op mod de tyske Ransmæp.d og Undertrykkere.

9.-4.

Protest imod Regeringserklæringen af 4. Maj 1942.1 )

Maj

SCAVENIUS.
Udenrigsminister Scavenius - som London kalder Danmarks Laval - fortsætter
sine Anstrengelser for at knytte Danmarks Skæbne til Tysklands. Han er nu engang,
sammen med Gunnar Larsen, ulykkeligvis blevet placeret i det ellers rent danske
Samlingsministerium, som dannedes fra Rigsdagen. Ikke saa snart var han blevet Udenrigsminister, før han fremkom med sin uhyggelige Lovprisning af Tysklands krigeriske
Bedrifter, som han tvang det øvrige Ministerium til at akceptere under Truslen fra de
tyske Bajonetter.
Protest mod Statsminister Buhls Tale mod Sabotage 2.-9.-1942.2 )
BUHL TALTE IKKE PAA DET DANSKE FOLKS VEGNE!
Det danske Folks stadigt voksende Kamp mod Undertrykkerne har paany foranlediget Statsministeren til at formane Befolkningen til Loyalitet mod den Krigsmagt,
der underkuer vort Land.
Pressen har saa godt som eenstemrnigt givet Statsministerens Formaningstale sin
ensrettede Tilslutning. Men det danske Folk glemmer ikke, at de tyske Nazister først
har fjernet de Redaktører, der ikke vilde være lydige Redskaber for Undertrykkerne.
Det glemmer heller ikke, at Pressen er under Censur, og at Bladenes store Artikler om
Statsminister-Talen er bestilt Arbejde. De virker derfor ogsaa kun som et hjælpeløst
1) Se Afsnit B. S. 200.
2) Jfr. en kritisk Artikel nf Aksel Lnrsen I >Land og Folke fra 4.-9.-1942.
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Forsøg paa at give det Udseende af, at det danske Folk slutter op om Regeringens
Eftergivenheds-Politik.
Langt bedre blev der givet Udtryk for det danske Folks virkelige Sindelag gennem
den danske Udsendelse fra Londons Radio den 3. September, hvor Statsministerens Tale
kommenteredes paa følgende Maade:
Det er en stor Skuffelse, at Statsminister Buhl har ladet sig beordre af
Tyskerne til at advare mod den Sabotagevirksomhed, som i den senere
Tid har taget stærkere og stærkere Fart i Danmark - navnlig paa Baggrund af den Opfordring fra den engelske Regering om Transport-Sabotage, som blev oplæst umiddelbart før Statsministerens Tale.
Ved at tage Afstand fra det danske Folks Frihedskamp og den deraf
naturligt voksende Sabotagevirksomhed isolerer han i Virkeligheden Danmark fra Solidariteten med de øvrige undertrykte og kæmpende Folk i
Europa. Men der er da heller ingen Tvivl om, at den overvejende Del af
det danske Folk ikke deler de Synspunkter, Buhl har givet Udtryk for.
Nej! - Det danske Folk som Helhed deler ikke Statsministerens Opfattelse og
er ikke til Sinds fortsat at lade sig hundse og knægte af de nazistiske Voldsmænd, men
agter tværtimod at gøre sin Indsats i Kampen for snarest at faa gjort en Ende paa
den nazistiske Underkuelse af vort Land.
Lad derfor Svaret paa Buhls Tale blive:
Forstærket Solidaritet med det kæmpende Europa!
Slut op i Frihedskampen!
Ud af Landet med de tyske Undertrykkere!
Dannuurks komnnunistiske Pwrti.

Ult.
Dec.

Prof. Mogens Fog redegør for Tilstandene i Danmark og opfordrer Regeringen saavel
som Befolkningen til aktiv Modstand mod Fjenden.
I min nødtvungne lediggang har jeg følt trang til at skrive til nogle af mine
venner og bekendte, som formentlig tænker paa mig og drøfter min forsvinden. Vi har
- som alle mennesker - de senere aar drøftet Danmarks nuværende stilling, men
først nu kan jeg frit gøre rede for mine synspunkter og søge at motivere mine handlinger. Derfor disse ord.
Jeg haaber og tror, de sidste ugers begivenheder har aabnet Deres øjne for, at
vi nu her i landet er ude i den fuldstændige retsløshed og begyndende terror. Alle skal
vide, at tysk politi i dag faar lov til at arrestere enhver dansk borger, det finder for
godt. De spørger ikke i forvejen, hvem de maa slaa ned paa. En eller to danske betjente
har lejlighed til at bivaane anh~ldelsen, derefter ses ofret ikke af nogen dansk. Og
læg mærke til, at dette gælder ikke alene, hvor anklagen gaar ud paa angreb paa den
tyske værnemagt, enhver antinazistisk handling eller agitation kan bringe folk i Gestapos vold. Hvad der sker i forhørslokalerne ved vi intet om - beretninger fra andre
lande sætter os i stand til at gætte.
Chievitz og andre kendte medborgere er tilsyneladende atter blevet udleveret til
dansk retsforfølgelse. Lad Dem ikke forvirre af den kendsgerning; tro ikke, at det er
udtryk for, at Scaveniusregeringen har nogen reel magt overfor tyskerne. Det er et
led i den nazistiske taktik her i landet: at søge at holde befolkningen i passivitet ved
at foregøgle den, at vore "egne" regeringer er "det mindre onde". De maa ikke nære
illusioner med hensyn til Chievitz' skæbne. I det øjeblik nazisterne finder det opportunt,
faar de ham atter udleveret, om det saa sker med den nuværende regerings samtykke
eller over dens lig.
Kommunisterne - i hvert fald de betydende af dem - beholder tyskerne selv.
De mener at kunne gøre det uden at vække forbitrelse, fordi de bygger paa den "bolsjevikskræk", der sidder store dele af i hvert fald borgerskabet i blodet. Hvis det
lykkes, er det et udtryk for, at den nazistiske propaganda trods sin iøjnefaldende
grovhed, dog har formaaei at forgifte landet. Karakteristisk nok hørte man de første
dage efter Chievitz' arrestation folk sige: ,,Jamen er han da kommunist?" Et udtryk
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for, at enkelte danske endnu ikke har opdaget, at enhver antinazist efter tyskernes 1942.
ordbog er kommunist. Nej, Chievitz er ikke kommunist. Men han og heldigvis mange
andre folk af forskellige politiske anskuelser, har indset, at fronten mod nazismen maa
være en enhedsfront, en samling af alle kræfter, der siger: Ikke dette! Fremfor alt
iJcke dette! De gør det i tryg forvisning om, at er først den nazistiske fare nedkæmpet,
kan vi andre frit drøfte de former, hvorunder landet skal styres i fremtiden. Og lad
mig sige det saa stærkt, jeg formaar: Jeg ønsker ikke, og jeg tror ikke, andre end
danske skal komme til at bestemme landets fremtidsskæbne - uden hjælp af fremmede vaaben.
,,Ja", siger nogle af Dem, ,,men hvorfor drive antinazistisk propaganda herhjemme,
hvorfor ikke stikke hovedet i busken og lade det hele drive over - de taber jo alligevel".
Det tror ogsaa jeg, men er vi virkelig saa lurvede, at vi vil lade alle andre end os selv
kæmpe for det, vi anser for rigtigt? Jeg indrømmer, at et saadant svar er mere følelsesend fornuftbestemt. Men mennesket er da gudskelov ikke et mekanisk •fornuftvæsen, hjertet har sine grunde, og de er ikke altid i strid med intellektets.
,,Det er saa lidt, vi kan gØre", en anden af de traditionelle bemærkninger i dagligstuediskussionerne. Rigtigt, men hvis alle havde sagt det, var Hitler verdens herre i
dag. Jeg tror paa vor antinazistiske oplysning og vore antinazistiske handlingers
betydning. Vi skaber usikkerhed hos besættelsesmyndighederne, vi danner modvægt
mod den aandelige forgiftning, vi holder nazismens metoder og maal frem i dagslyset,
og vi binder vel ogsaa nogle flere folk heroppe end i tilfælde af fuldstændig underkastelse. ,,Draaber i havet", siger De. Nuvel, havet bestaar af draaber, i en bevægelse
som vor er intet for smaat, hvert halmstraa, vi lægger nazisterne i vejen, har sin
betydning.
Og saa kommer vi til en tredie betragtning, som hævdes at bygge paa den kølige
fornuft. ,,Hvad danskerne gpr i dag, bliver uden betydning for landets fremtidsskæbne".
Det samme har jeg ment, men det var i 1940. Hvis den danske regering virkelig
- i tillid til de tyske løfter - havde kunnet danne bolværk mod enhver indblanding
i vore indre forhold, hvis landets officielle ledere virkelig overfor verden kunde
demonstrere, at vi ikke ønsker nogen form for nazistisk infektion af vort samfundsliv
og ikke at støtte Tyskland i dets krig, ja, saa tror ogsaa jeg, verden vilde have forstaaet vor stilling og have respekteret vort land. Men udviklingen har yist, hvor naive
saadanne forhaabninger var. De kender selv alle stadierne paa underkastelsens vej
gennem de sidste aar. I forholdet til besættelsesmagten har vi kunnet konstatere smaa
gevinster og store tab. Nu lever vi i retsløsheden og den begyndende terror.
Med det ene formaal at bevare en vis materiel præferencestilling har vore regeringer ofret alle vore tidligere retsgoder; men samtidig har de skabt basis for, at vort
landbrug, vor industri, vor handel og et stort tal af vore arbejdsledige er traadt an
som et aktivt led i den tyske krigsmaskine. Hvis ikke vort folk aabent viser, at det
ikke billiger regeringernes handlemaade, at det tør vove en indsats for sine idealer, maa
de allierede magter med rette anse os for fjendeland, med de følger, det kan have
ved fredsslutningen. Hører De ikke den stigende kølighed, naar Danmarks navn nævnes
i den engelske radio, - eller ikke nævnes!
Med en snild omskrivning hed det i den "officielle meddelelse" paa fandens fødselsdag vedrørende Chievitz anholdelse, at ·,,Frit Danmark" vil sætte vide kredse af den
danske befolkning op mod regeringen. Nej! det er ikke mod regeringen, vor kamp er
rettet, det er mod nazismen, og regeringen maa kun staa for skud i den udstrækning,
den aktivt understøtter vort lands fjender.
Nogle ord om regeringen. Jeg nærer ikke tvivl om, at adskillige medlemmer ogsaa
af den nuværende regering har de reneste motiver for deres handlinger og tror at
tjene deres land gennem at vælge "det mindre ondes politik". Men det er ikke tiden at
granske vore ministres private motiver, - det kan spille en rolle for vor bedømmelse
af deres personligheder, men ikke for vor bedømmelse af virkningen af deres handlemaade. Og den er efter min mening til ubodelig skade, ikke alene for vort omdømme i
udlandet, men ogsaa fordi den splitter og desorienterer befolkningen, afvæbner den
aandeligt set og tilslører undertrykkelsens sande væsen.
87
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"Men hvad andet kan vi da gøre?" De kan sætte sig til modværge, saalænge det
lader sig gøre, og er det ikke muligt længere, saa kan de gaa. Tiden har lært os, at de
foretrækker at blive og give køb, i hvert fald paa alle betydende punkter. Hvis de gaar
faar vi et styre, der som det norske aabenlyst er en tysk lydregering. Det vil betyde,
at det danske folk bliver svejset sammen i ubrydelig enighed, det vil betyde desorganisering af landets administration i hvert fald for en tid (tænk paa, hvad det er for
folk, de har at arbejde med!) det vil betyde nedsat hjælp til Hitlers krig. ,,Kun en
draabe" - javel, men for øjeblikket tyder meget paa, at vi er nær bægerets rand.
Talrige af dem, der har villet gøre en indsats for et frit Danmarks sag, sidder i
dag i fængslerne - kommunister og ikke-kommunister. De har maattet erkende, at
vor presse-, tale- og forsamlingsfrihed, vor retssikkerhed var illusioner. Men de har
vidst det, da de handlede. Jeg tror ikke, at een af dem fortryder, hvad han har gjort,
men maaske, at han ikke fik lejlighed til at gøre mere. Jeg ved, de er enige med mig i,
hvad jeg har sktevet, og at Christmas Møller ogsaa er det. De vilde have kunnet udtrykke det stærkere end jeg selv. De vilde have understreget det, jeg sagde om enhedsfrontens nødvendighed. Nu beder jeg mine venner og bekendte: Tag varsel af vor
skæbne. Tro ikke, at passivitet og eftergivenhed gavner vor fremtid, tro ikke, vi kan
undgaa rædslerne under nazistisk voldsherredømme ved føjelighed. Der er kun een
vej, den primitive, at sætte sig til modværge.
Husk i arbejdet, at den enkelte ikke kan skelne mellem stort og smaat, afviser man
at gøre det smaa, opnaar man ikke det store, - siger man nej til at være middel, har
man samtidig fornægtet maalet.

1943.
Jan.

Prof. Mogens Fog drager til Felts mod Passitivitet overfor Tyskerne og anviser
Maader, hvorpaa alle kan yde en Indsats mod Fjenden.
I den maanedstid, der er forløbet, siden jeg sidst skrev til Dem, er det sikkert
gaaet Dem som saa mange andre: I de første dage efter arrestationerne af folkene
omkring "Frit Danmark" var De meget optaget af sagen og oprørt over at faa
vished for, at danske statsborgere uden retsbeskyttelse af nogen art arresteredes
af tyskerne. Maaske følte De ogsaa en umiddelbar tilskyndelse til aktivt at gaa ind
i arbejdet for danmarks frihed. Men tiden er gaaet, - er De i.kke kølet noget af?
Erfaringerne fra de sidste aar kunde tyde paa, at det forholder sig saaledes. Hvor
ofte er ikke vor harme blevet vakt? Tænk paa sabotagelovene - der havde tilbagevirkende kraft, paa kommunistloven - et aabent grundlovsbrud, antikominternpagten
- som indrullerede os i aksemagternes front, og paa det paatvungne ministerskifte i
oktober, der førte til provisorieregeringen Scavenius. Hver krænkelse af vor selvstændighed, hvert brud paa "løfterne" af 9. april har udløst en mere eller mindre aabenlys
reaktion i det danske folk, - og hver gang er sindet faldet til ro i løbet af nogen
tid, ja, nogle har endog ment, at "den klarede vi egentlig ganske godt." Selv Scavenius
opnaaede i ugerne efter sin tiltræden en vis grad af popularitet som det mindre onde.
Og dog har jeg ofte hørt sige: ,,Hertil, men saa ikke et skridt videre." Hvad er
da grunden til, at De alligevel endnu en gang er i færd med at affinde Dem med, at
landet langsomt, men usvigeligt sikkert gives i nazisternes vold? Jeg tror, den er
at søge i tyskernes taktiske manøvredygtighed. Deres bestræbelser gaar herhjemme
ud paa at arbejde sig frem mod maalet uden at vække den danske befolkning til samlet
modstand, - en modstand, de har lært at respektere i andre undertrykte lande. De
skridt, der vil vække enig protest, f. eks. jødelove og soldater til østfronten, - skal
først foretages, naar det er nødvendigt for besættelsesmagten, og først naar befolkningens aandelige og organisatoriske modstandskraft er brudt gennem disse aars
snigende nedbrydningsarbejde.
N aar denne tyske taktik virkelig er lykkedes, for saavidt som det store flertal endnu
holdes i passivitet, skyldes det de gode hjælpere, tyskerne har haft blandt vort egne.
Ikke de nazistiske smaapartier. De faar - netop som et led i taktikken - en kold
skulder udadtil, mens de i det skjulte gør sig nyttige som stikkere, provokatører og
hverveagenter. Nej, jeg tænker paa de hjælpere, der fra det første samlingsministeriums dage har haft sæde i landets regering, og hvis indflydelse er vokset for
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hver ny omdannelse. Det er folk, der vistnok mere af kortsynet opportunisme end 1943.
af direkte nazisympati gaar ind for tilpasningens politik, og som derved, baade naar
de giver efter, og naar de gaar imod et tysk krav, anviser tyskerne, i hvilket tempo og
under hvilken form undertrykkelsen mest hensigtsmæssigt kan gennemføres i ro.
Men nu rigsdagens holdning? Ja, den maa ses i belysning af, at i hvert fald de
mere fremtrædende politikere fra første færd har været stillet over for et ultimatum:
føje sig eller gaa. Det har for mig været en dyb skuffelse, at kun een af folkets
repræsentanter nægtede at frafalde sin fri taleret og derfor maatte forlade scenen:
Christmas Møller. Jeg tror, parlamentarismens anseelse i Befolkningen herved har lidt
et knæk, den vanskeligt vil forvinde. Selv uden for de kredse, der altid, har betragtet
rigsdagsarbejdet med aandshovmodig mistillid, ymtes der nu om opportunistiske
levebrødspolitikere og slaver af partidisciplinen, og man spørger: Kan folkestyret da
ikke fostre fribaarne personligheder?
Visse af rigsdagsmændene rammer en saadan kritik sikkert med rette, men
i almindelighed er den overfladisk og forfejlet. Det store flertal af rigsdagsmænd
mener sikkert at tjene landets interesser bedst ved dog at bevare nogen indflydelse og her er det navnlig landets øjeblikkelige materielle tarv, de har for øje, mindre de
ideelle og de videre horisonter. Var saa blot denne politik lykkedes, men det kan jeg
ikke se, den er: nok har vi en højere levestandard her end i de fleste andre lande,
men lovgivningen har ikke kunnet hindre, at de tungeste byrder er blevet lagt paa
de svageste skuldre, mens en lille, hensynsløs del af befolkningen lukrerer af landets
ulykker. Og noget bolværk mod tyskernes indtrængen i vort samfundsliv har rigsdagen ikke kunnet danne.
Heldigvis er der tegn paa, at den nu finder maalet fuldt. Det er ikke let at faa
den til at makke ret, da Scavenius skulde frem. Af hensyn til sammenholdet i landet,
af hensyn til respekten for folkestyret og af hensyn til landets stilling udadtil, maa
man haabe, at rigsdagen i den kommende tid vil vove at vise undertrykkerne vort
sande ansigt. Kun derved optræder de som frie repræsentanter for et frihedselskende
folk.
Gør de ansvarlige ledere det ikke, maa de finde sig i, at andre handler udenom dem.
·
Hal Koch skriver i sin kloge og varme Bog: ,,Dagen og Vej.en" (De bør læse
den!): ,,Det danske Folk kan kun leve, hvis det selv duer. Og duer det ikke, gaar det
til Grunde, hvem der saa sejrer i den nuværende Krig. Det hænger sammen med, at
det, som i sidste Instans afgør vor Skæbne, hverken er Produktionsmidlerne eller den
militære Magt. Det er Spørgsmaal om Aand ... Det drejer sig om Karakter og Rankhed i Ryggen ..." Man kan udtrykke den samme tanke ved at sige, at vi maa selv
erhverve os retten til vor uafhængighed, eller mere direkte, personligt: Man maa
have sine meningers mod. . .....
Endelig er der folk, der forholder sig passivt af hensyn til jødernes og de allerede
fængsledes skæbne. Det beror paa en fejlvurdering af tyskernes metoder. Hvornaar
fik eftergivenhed sin belønning fra den kant? Der kommer en regering efter Scavenius, maaske før vi venter det. Den vil indføre standret og deportere jøder, som
Quisling har gjort det. Hellere kæmpe for jødernes og de fængsledes sag i dag, end
være tvunget til at lade dem i stikken i morgen. I Steinbecks forbudte bog, ,,Maanen
er skjult", siger borgmesteren, da man vil skyde ham som gidsel: ,,Hvis jeg beder dem
om ikke at kæmpe, vil det gøre dem ondt, men de vil kæmpe. Hvis jeg siger, de skal
kæmpe, vil de være glade, og jeg, som ikke er særlig tapper, vil saa have gjort dem
lidt mere tapre." Saadan taler en værdig repræsentant for et værdigt kæmpende folk!
Men nu spørger alle de, hvis følelse og fornuft byder dem være med i arbejdet paa
at bryde voldsregimentet: Hvad vil De, vi skal gøre? Ikke store heltegerninger, men
smaa handlinger i det daglige, svarer vi. De skal drive antinazistisk oplysning, hvor
De kan komme til det, De skal bidrage til at hæmme handelssamkvem og varetilvirkning til tyskland, De skal - hvis De sidder i administration eller politi - lade de os
paatvungne, antidemokratiske love slumre? De skal yde økonomisk støtte til paarørende af nazismens ofre og til illegale organisationer og blade, De skal give os en
87•
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haandsrækning med mødesteder, brevfordeling, bopæl o. s. v., naar vi henvender os til
Dem. Men een opgave staar for mig som den i øjeblikket væsentligste: At faa fagfæller og organisationer til at rette henvendelse til regering og rigsdag, saa de
ansvarlige ikke kan være uvidende om befolkningens syn paa den nuværende kurs.
Tavshed fra befolkningens side vil blive tolket som tilslutning til underkastelsens
politik. Det er vor umistelige demokratiske ret, nej, forpligtelse at lade vor røst høre.
- Enhver af os, der allerede har søgt at yde vor skærv, ved, at det koster, men
ingen af os synes, prisen har været for høj. Vi har ingen politiske aspirationer, men
har gjort dette arbejde, fordi vi anser det for en uomgængelig nødvendighed, hvis
landet en dag frit skal kunne genopbygge det nedrevne og videreføre vor kultur.
Til den tid haaber vi at kunne gaa tilbage til vor stilfærdige dont i samfundets
tjeneste. Vor handlemaade har intet at gøre med "privat udenrigspolitik", det drejer
sig om national velanstændighed. Er De enig med mig heri, saa tag konsekvensen
og hjælp os i arbejdet. Det kan nytte.

9.-4.

,,Frit Danmark"s Opraab om 2 Minutters Stilhed den 9. April Kl. 12, samt om Højtideligholdelse af Dagen paa anden Maade.
I alle kommende Tider vil denne Dato blive staaende som en af de mcrkeste i Danmarks Historie. Paa denne Dag brød Nazismens Horder ind over vort Land under Tilsidesættelse af Ret og Aftale. Magt knægtede vor Frihed. Og Dagen blev Indledning
til en haardhændet Undertrykkelse af vor Grundlov, vort Retsvæsen, vort Næringsliv.
Til en lang Række Overgreb mod danske Borgere og Institutioner. Til Vold mod det
frie Ord og til Ran ikke alene af Landets Produkter, men ogsaa af store Dele af vor
Flaade og militære Udrustning. Vi behøver ikke atter at gennemgaa hvert af disse
Skridt paa Underkastelsens Vej, de staar alle skrevet med smertelig Tydelighed i
vort Minde.
Men Dagen blev ogsaa Indledningen til en sejg Kamp, ført af det danske Folk
for at generobre sin Selvstændighed og for at hindre Landets Udnyttelse til Fordel
for Hitlers Krig. Fra første Færd viste vi Okkupanterne Kulde og Modvilje. De
nazistiske Forrædere blev afvist, sidst men ikke mindst eftertrykkeligt ved Valget i
Marts. Efterhaanden opstod der en uafhængig og derfor illegal Presse, der styrkede
Befolkningen i dens Holdning, afslørede Overgreb og virkede som Overløberes og Forsoningspolitikeres onde Samvittighed. Samtidig tog Sabotagen Fart; hensynsfuldt overfor Menneskeliv, men ubønhørligt overfor materielle Værdier, der er tiltænkt Tyskerne,
lægger den flere og flere Virksomheder stille og truer andre til at standse deres Krigsleverancer.
Hvert Led i Kampen mod Nazismen, hver Sejr over Tyskerne vækker varm Sympati
hos alle Danske og kalder nye Folk ud til Handling.
I Aar gaar vi ind i det fjerde Besættelsesaar; alt tyder paa, at det vil bringe
Krigen til sit Højdepunkt f'g r.ær Afslutningen. Derfor maa ogsaa den danske Front
styrke sin Indsats og vise -- ikke alene Tyskerne og vore vaklende Landsmænd - men
ogsaa hele den frie Verden, at vor Vilje til selv at afkaste vort Aag er ubøjelig stærk.
Engang, naar vi bliver frie, vil "den 9. April" blive højtideligholdt i officielle
Former som et Symbol baade paa vort Nederlag og paa vor Genrejsning. Men heller
ikke i disse Aar under Besættelsens Tvang bør forbigaa Dagen, som om intet var
hændt. Vi maa vise, at vi forstaar dens Betydning som Minde og som Fremtidshaab.
Lad os den 9. April mindes vor tabte Frihed og love hve,r især at gpre vort til, at den
genvindes.
For udadtil at markere Dagen opfordrer vi alle til den 9. April 1943
at standse alt Arbejde i 2 Minutter fra Kl. 12.
Naar Sirenerne lyder, ophører al Virksomhed i 2 Minutter paa Arbejdspladser,
i Kontorer, i Skoler og Hjem. Det kan ske under forskellige Paaskud efter Sted
og Lejlighed,
at holde sig borte fra alle Forlystelser 011i Aftenen.
Hvem finder Dagen egnet til Udfoldelse af Livsglæde i Teatre, Biografer og
Restauranter? I Stedet foreslaar vi

DEN FRIE Ll'ITERATUR

1371

at gaa Aftentur i Byens Hovedgader fra Kl. 19.
Uden Optøjer, Taler eller Demonstrationer viser vi derved, stilfærdigt og værdigt,
at denne Dag ikke er glemt og aldrig vil blive det.
FRIT DANMARK

1943.

Opfordring til rundt omkring i Byerne at organisere Ledelser, der i givet Fald kan
iværksætte en Generalstrejke.

Aug.

Maalet maa derfor være, at der i hver dansk by organiseres en ledelse, som i givet
fald kan iværksætte en generalstrejke. Formaalet med en saadan er, gennem en solidarisk national optræden at gennemtvinge den danske borgers krav overfor Tyskerne.
Disse krav maa gaa ud paa, at Tyskerne overholder løfterne af 9. april, hvilket
vil sige, at de afholder sig fra enhver indblanding i indre danske forhold, hvoraf bl. a.
følger, at undtagelsestilstand kun kan erklæres og iøvrigt ordre til danske borgere
kun gives, naar en militær nødvendighed - d. v. s. invasion - kræver det.
Generalstrejken bør iværksættes, saa snart der fra tysk side fremkommer urimelige krav og provokationer som f.eks. undtagelsestilstand, tysk militær bevogtning af
danske virksomheder eller værnemagtens og frikorpsets overfald paa danske borgere,
jfr. overfaldet i København den 6. juli.
Rent praktisk maa man indstille sig paa at udholde en generalstrejke, der er total,
og hvorunder hverken vand, gas, elektricitet eller levnedsmidler vil kunne faas, hvorfor
ethvert dansk hjem bør sikre sig tilstrækkelige forraad til en uge.
For at gennemføre strejken saa effektivt som muligt, er det en selvfølge, at ethvert
forsøg paa at sabotere en saadan strejke maa slaas ned med haard haand, hvilket vil
sige, at enhver strejkebryder maa betragtes som landsforræder.
Forsvar for Sabotage. Vejledning i Modstandsarbejdet. Forholdsregler i Tilfælde af 1944.
Invasion.
ForKampen for Danmarks Frihed, denne i hele Folket voksende Kamp mod Under- aaret.
trykkerne maa vi alle støtte, hver efter sine Evner med Udnyttelse af alle Muligheder. •
Men maaske kan De ikke paa Grund af Nazipropagandaens mange Krogveje klart fatte
Frihedskampens store Betydning og gennemskue, hvad der bliver udført af Frihedskæmpere for at frelse Landet, og hvad de tyske og "danske" Voldsmænd gør af blodige
Ugerninger for at undertrykke og forvrænge Billedet af hele Folkets Modstand.
Forstaar De, hvor stor Betydning Sabotagen har? Ved De, at en enkelt dansk Fabrik
(Riffelsyndikatet) under Besættelsen har fremstillet og repareret Maskinkanoner for
65.000 Kr. daglig, og at der alene paa Nørrebro i København arbejder ca. 260 Virksomheder for Tyskerne, saa kan De selv forestille Dem, hvor megen Død og Lemlæstelse
blot een Dags dansk Produktion medfører.
Derfor er Sabotagen ikke "meningslps".
Hver Dag, Krigen varer, koster 10.000 Mennesker Liv og Førlighed, og alle danske
Leverancer af Vaaben, Uniformer, Korn, Transportmidler o. s. v. forhaler Tyskernes
Nederlag og DANMARKS FRIHED. Hver Bombe, hver Brand har sin Hensigt ...
Sig derfor aldrig: ,,Det nytter ikke noget."
"Hvad koster Sabotagen os selv?" vil De maaske bekymret spørge. Den koster
højt regnet ikke mere, end hvad Tyskerne stjæler fra os i Løbet af een Uge, idet der
af Krigsforsikringen hidtil er blevet udbetalt 25 Mil!. Kr. (heri medregnet Bombeskader o. 1.), mens vore direkte og indirekte Udgifter ved Besættelsen nu andrager ca.
9 Mil!. Kr. daglig ... Men drager De nu den Slutning, at Sabotagen ikke kan betyde
ret meget, naar den er saa "billig", er det, fordi De glemmer, at hver Maskine, hver
Transformator, hvert Skib, hvert elektrisk Sporskifte, hver Jernbanevogn i Krigstid
yder en Indsats, der opvejer Værdien mange Gange.
Forkorter Modstandsbevægelsen blot Krigen nogle faa Dage, har vi indtjent vore
Tab af Produktionsmidler, og samtidig gjort os værdige til at faa Andel i den Hjælp
med Maskiner og Mad, som de Allierede har lovet alle kæmpende Demokratier efter
Krigen.
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Gleni ikke disse rent materielle Betragtninger, hvis De beklager "Tab af danske
Værdier''.
Men selv om det kostede os mangefold mere, maatte vi alligevel bekæmpe Nazisme og Besættelsesmagt. Vi vil Fred, Frihed og De?nokrati, hvorfor skulde vi faa alt
dette gratis, som alle undertrykte Nationer i Europa betaler med Blod, Taarer og
Ruiner. Disse Landes Modstandsbevægelse er af Tyskerne blevet undertrykt langt
haardere end i Danmark; derfor har vi meget bedre Muligheder, hvad der giver os
yderligere Pligt til at kæmpe.

1945.
Jan.

,,Studenternes Efterretning"s Aftryk af Prof. Dr. jur. Stephan Jlurwitz's Artikel i
Svensk Juristtidning (Nov.-Dec.-Numret 1944), udsendt illegalt i Danmark.
OM STRAFFORFØLGNING I DANMARK EFTER OKKUPATIONEN
Af Professor Stephan Hurwitz.
Nu, da Krigen nærmer sig sin Afslutning, bliver Spørgsmaalet om Afstraffelse af Tyskernes danske Haandlangere
aktuelt; S.E. har derfor ment det betimeligt at optrykke Professor Stephan Hurwitz' udmærkede Pjece om disse Problemer.
OM DER ER TRANG TIL TILBAGEVIRKENDE STRAFBESTEMMELSER BEROR
P AA DE EKSISTERENDE LOVREGLERS EFFEKTIVITET
Om der er trang til nye, tilbagevirkende strafbestemmelser efter okkupationen,
beror paa, i hvilket 011tfang og i hvilken grad de allerede eksisterende lovregler giver
mulighed for en effektiv indgriben.
Hvad først angaar bestemmelserne i straffelovens kap. 12 om forbrydelser mod
statemi selvstændighed og sikkerhed, vilde det være af særlig praktisk betydning, om
man kunde anse bestemmelsen i straffelovens § 101, stk. 1 og 2, for anvendelig med
henblik paa okkupationstiden. Efter stk. 1 straffes danske statsborgere, som bærer
vaaben mod den danske stat eller dens forbundsfælle, med fængsel fra 2 til 12 aar. Med
samme straf anses ifølge stk. 2 den, som under krig eller truende udsigt dertil yder
fjenden bistand ved raad eller daad eller svækker den danske stats eller dens forbundsfællers kampdygtighed. Ordene at "yde bistand ved raad eller daad" giver en saa
vid formulering, at de fleste af de handlinger, som man nu føler størst trang til at
ramme, jfr. ovenfor side 834, vil kunne henføres derunder. Straffebestemmelsen i § 101
vil, ligesom de øvrige i betragtning kommende bestemmelser i straffelovens specielle del,
kunne kombineres med reglen i straf felovemi § 50, stk. 2, hvorefter bpde som tillægsstraf til anden strafart kan idømmes ved lovovertrædelser, der skyldes vindesyge. Der
vil efter denne bestemmelse kunne idømmes bøde af en hvilken som helst størrelse, og
denne straf vil yderligere kunne suppleres med konfiskation af indvundet udbytte i
medfør af straffelovens § 77, stk 1, nr. 3, jfr. nedenfor.
Ifølge bestemmelsens motiver, jfr. kommissionsbetænkningen af 1923, spalte 214
og 218, skal det bero paa de i folkeretten anerkendte regler, hvorvidt den her nævnte
betingelse kan anses for opfyldt eller ej. Det ligger udenfor min sagkundskab at afgive
nogen selvstændig udtalelse om det for fortolkningen afgørende folkeretlige problem.
Jeg kan imidlertid henholde mig til udtalelser, jeg har indhentet fra særlig sagkyndig
side (afdelingschef i det danske udenrigsministerium, dr. jur. Georg Cohn, med hvis
tilladelse de anførte bemærkninger refereres}, og som jeg skal gengive i det følgende:
"Efter folkeretten forstaas ved krig en kamp med vaabenmagt mellem to eller flere
stater. Den 3. Haager Konvention af 1907, art. 1, kræver ganske vist, at der i forvejen
skal foreligge enten en begrundet krigserklæring eller et ultimatum, hvorimod der ikke
forlanges indrømmelse af nogen tidsfrist mellem disse erklæringer og krigens faktiske
udbrud. Der bestaar imidlertid i folkeretten enighed om - og dette bestyrkes ogsaa af
talrige tilfælde i staternes praksis - at det faktiske krigsudbrud uden forudgaaende
erklæring er fuldtud tilstrækkelig til indtræden i krigstilstand med de dertil knyttede
folkeretlige virkninger.
Derimod hersker der ikke enighed om, hvilke betingelser der maa stilles i først-
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nævnte henseende, nemlig til, at der foreligger en kamp. Nogle mener, at krig i folke- 1945.
retlig forstand kun foreligger, naar der er to kæmpende parter, sædvanlig en angriber og en forsvarer, medens det ensidige angreb, som ikke imødegaas ved forsvar,
ikke er krig, men en form for ulovlig international selvtægt, der ikke er underkastet
krigens love. Andre derimod hævder, at den ene stats optræden, uden hensyn til modpartens foranstaltninger, kan fremkalde krigstilstand. Pagten for Folkenes Forbund,
art. 16, synes at staa paa sidstnævnte standpunkt, idet den udtrykkeligt omtaler det
tilfælde, at et forbundsmedlem griber til krig overfor alle andre forbundsstater, selv
om disse ikke deltager i nogen kamp med vaabenmagt. Dernæst kan det i hvert fald
ikke forlanges, at den angrebne vedvarende skal deltage i kampen eller med hele eller
nogen bestemt del af sin krigsmagt. Endelig udelukker en besættelse af territoriet ikke
krigsbegrebet, hvilket fremgaar klart af Landkrigsordningen af 1907, 3. afsnit, om
besættelse af fjendtligt territorium, der betragtes som et led i krigsforanstaltningerne
og ikke som en situation, der udelukker krig og krigsret.
Hvad besættelsen af Danmark den 9. April angaar, synes det utvivlsomt, at den
før eller senere maatte inddrage Danmark under krigsrettens herredømme. Under
den 1. verdenskrig søgte Luxemburg ganske vist at gennemføre det standpunkt, at
det trods besættelsen var neutralt og førte den efter omstændighederne mulige politik
i overensstemmelse hermed. Men det er ganske klart, at en saadan politik i det lange
løb ikke lader sig gennemføre og i hvert fald ikke kan eller behøver at respekteres.
Dertil kommer, at der fra dansk side den 9. april blev ydet væbnet modstand. Dennes
opgivelse paa grund af den overvældende overmagt kan ikke ligestilles med en frivillig
overenskomst om besættelse."
Til det anførte kan føjes, at der ved undtagelsestilstandens indførelse den 29.
August 1943 indtraadte en situation, der særlig klart markerede besættelsen som en
krigerisk okkupation. I sin oprindelige ordlyd henviste den tyske proklamation om
undtagelsestilstanden udtrykkeligt til Haager Konventionen af 18. Oktober 1907 med
regler og vedtægter for krig til lands, jfr. denne konventions 3. afsnit: ,,Om militær
myndighed paa den fjendtlige stats territorium." (I den danske tekst, som formentlig
maa anses for proklamationens originale tekst, hedder det: ,,Jeg proklamerer i Henhold
til Art. 42-56 i Haager Landkrigsordningen den militære Undtagelsestilstand i hele
Danmark").
Hvis man efter en vurdering af alle momenter dog maatte komme til den opfattelse, at § 101, stk. 2, efter sin ordlyd ikke er anvendelig, staar spørgsmaalet tilbage
om muligheden af at benytte dens analogi i medfør af straffelovens § 1, hvorefter straf
kan paalægges ikke blot for forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved loven, men ogsaa
for forhold, der "ganske maa ligestilles" med de udtrykkeligt kriminaliserede forhold.
For tilstedeligheden af en analogi kan foruden flere andre grunde anføres den omstændighed, at den omspurgte betingelse i straffelovens § 101, stk. 2, ikke er knyttet til
det relativt faste begreb krig, men ogsaa omfatter det ret ubestemte kriterium "truende
udsigt dertil". Straffeloven har saaledes fundet det paakrævet at fastsætte streng
straf for de vagt definerede gerningsindhold "at yde fjenden bistand ved raad eller
daad" ogsaa med henblik paa situationer eller perioder, der ikke har nogen skarp
teknisk afgrænsning.
Af de anførte grunde maa det formentlig antages, at udtrykket "Krig eller truende
Udsigt dertil" direkte eller ifølge en efter straffelovens § 1 tilstedelig analogi kan
omfatte handlinger, som er begaaet under okkupationen.
Spørgsmaalet om, hvorvidt Danmark i relation til straffelovgivningens bestemmelser kan betragtes som havende været i krig med Tyskland, eller om der har foreligget en hermed analog tilstand, er af betydning ikke blot for anvendelsen af straffelovens § 101, men ogsaa for visse andre bestemmelser i straffelovens kap. 12 og i
den militære Straffelov nr. 114 af 7. Maj 1937.
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AFSNIT M
DET OFFICIELLE DANMARKS STILLING
!ØVRIGT
DEN LEGALE (CENSUREREDE) PRESSE M.V. SAMT LITTERATUR
!ØVRIGT, RADIO OG FILM, BORTSET FRA AFSNIT A-L

I. Oversigt over Pressens, Litteraturens, Radioens
og Filmens Vilkaar under Besættelsen.
Kapitel 1.

PRESSEN
a. De almindelige Forskrifter m.v.
Fortroligt Cirkulære fra Statsministeriet om de Hensyn, som Danmarks neutrale Stilling forpligter Pressen til at iagttage.1 )

1939.
16.-9.

Straks ved den tyske Okkupation den 9. April blev der
gennem Presseattache Meissner, der var kommet hertil i Begyndelsen af September 1939, og som den 9. April traadte i
Stedet for den hidtidige Presseattache, Hr. Frielitz, rejst Krav
om en Række nye censurmæssige Bestemmelser. Censuren
skulde efter den den 9. April om Morgenen trufne Ordning gennemføres gennem Udenrigsministeriets Pressebureau, saaledes
at kun dette havde Kontakt med de danske Blade. Der førtes
om Sagen en Række Forhandlinger mellem Udenrigsministeriet og Dagspressens Hovedorganisationer. Resultatet deraf blev
Statsministeriets Cirkulære til Pressen angaaende Pressens Forhold under den ved Be•
sættelsen skabte Situation.2 )

1940.
6.-5.

Cirkulære fra Danske Dagblades Fællesrepræsentation om Pressenævnet.
20.-5.
Fortroligt.
Ansvarshavende Redaktører, Medlemmer af Organisationer under Danske Dagblades Fællesrepræsentation.
Hermed fremsendes et Cirkulære fra Statsministeriet angaaende Pressens Forhold
under den ved Besættelsen skabte Situation. For Modtagelsen af Cirkulæret skal der
kvitteres paa medfølgende Blanket.
Dette Cirkulære er en Fortsættelse af Statsministeriets Cirkulære af 16. September
1939, som Redaktørerne har modtaget, og det maa fremhæves, at dette Cirkulære af
16. September 1939 vedblivende gælder, ogsaa efter at det nye er udsendt. Om det nye
Cirkulære er der af Udenrigsministeriets Pressebureau ført Forhandlinger med Repræsentanter for de forskellige Redaktørorganisationer, som har tiltraadt det. Cirkulæret er udformet paa Grundlag af Forhandlinger, Udenrigsministeriet har ført med
den tyske Legation, repræsenterende de tyske Besættelsesmyndigheder, hvilke har
stillet visse Krav angaaende Bladenes Behandling af Stof om Krigen, Besættelsen og
dermed i Forbindelse staaende Forhold. Det var først Tanken at udarbejde et særligt
Lovforslag om Pressens Forhold med skærpede Straffebestemmelser for Overtrædelser.
Tanken fandt ikke Tilslutning, og man var ikke mindst fra Presserepræsentantemes
1) Citeret I Afsnit A, S . S ff.
~) Citeret I Afsnit A , S . 8 ff.
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Side meget stemt for at overlade det til Pressen selv at "holde Justits" i sine egne
Rækker, frem for at faa nye Lovbestemmelser.
En saadan Ordning er nu ogsaa truffet, og Pressens Organisationer henstiller indtrængende til Redaktørerne at overholde de i Cirkulæret fastsatte Bestemmelser, da
Overtrædelser kan faa meget ubehagelige Følger, ikke alene for paagældende Blad,
men for hele den danske Presse. Vi beder Redaktørerne forstaa Situationens Alvor.
Dersom vi ikke selv formaar at overholde Cirkulæret og tage fornødent Hensyn til
de særlige Forhold, vi befinder os under, vil det uvægerligt medføre skærpede Bestemmelser og nye Lovforanstaltninger.
Det nye Cirkulære medfører dog ogsaa en Fordel for Pressen, idet alle Blade nu
har Udenrigsministeriets Pressebureau og dets Anvisninger at henholde sig til. Derved
opnaas mere Ensartethed, og det vil naturligvis i alle Forhold være det bedste for
Pressen, at den kun har en Instans at forhandle med, det danske Udenrigsministerium.
Der henvises til Cirkulærets Stk. 1.
Det maa udtrykkelig over for Redaktørerne understreges, at Cirkulærets Bestemmelser ogsaa gælder for Annoncer.
Ved et Møde mellem Forretningsudvalgene for Danske Dagblades Fællesrepræsentation og Den Danske Presses Telegramudvalg har man valgt det i Cirkulærets næstsidste Stykke omtalte Nævn. Nævnet fik følgende Sammensætning:
Redaktør H. P. Sørensen, København, Formand,
Redaktør H. Stein, København, Næstformand,
Redaktør Poul Winge, Randers,
Redaktør Quist, Odense og
Redak'tør Bigum, Holbæk.
Som Stedfortrædere for Nævnsmedlemmerne blev følgende udpeget:
Redaktør Svend Aage Lund, København. Redaktør Hasager, København.
Redaktør P. Andersen, Svendborg.
Redaktør Frede Nielsen, Sønderborg.
Redaktør Poul Dreyer, Odense.
Redaktør Geill, Nakskov.
Redaktør Wald. Petersen, Slagelse.
Redaktør Rye, Randers.
Redaktør Nygaard, Middelfart.
Redaktør Abildtrup, Ringsted.
Overfor dette Nævn kan Udenrigsministeriet, hvor det mener, at der foreligger
Overtrædelse, rejse Krav om kollegiale Foranstaltninger. Nævnet bestemmer derefter
med et Flertal, om der skal iværksættes saadanne, og da hvilke.
Samtidig med Cirkulæret fremsendes en Blanket, som er Redaktørens Kvittering
for Modtagelsen og Forpligtelse til at overholde Bestemmelserne. Denne Kvittering
skal snarest udfyldes og indsendes til Formanden for den Organisation, Redaktøren
er Medlem af og har modtaget Cirkulæret fra. Hos Organisationernes Formænd samles
alle Kvitteringerne, og de tilsendes derefter Formanden for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, og de maa være indsendt til undertegnede inden den 1. Juni.
Det er den ansvarshavende Redaktørs Pligt at sørge for, at Medarbejdere, Lokalredaktører og Meddelere, som beskæftiger sig med de omtalte Forhold, faar Kendskab
til Cirkulærets Bestemmelser.
Organisationerne har henstillet til Fællesrepræsentationen at udsende dette Cirkulære, for at alle Redaktørerne kunde faa en ensartet og fyldig Fremstilling af Forholdene.

Sideløbende førtes der Forhandlinger med Foreningen af
Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter, der tiltraadte den
med Dagbladene trufne Overenskomst. Ved de forskellige Organisationers Medvirken udsendtes en Forpligtelseserklæring
til Underskrift. Det hedder derom samt om de Konventionalsanktioner, der af Nævnene skulde kunne bringes i Anvendelse i
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Skrivelse fra Udenrigsministeriets Pressebureau indeholdende Forpligtelseserklæring 1940.
samt Opregning af Sanktioner, Pressenævnet kan iværksætte.
21.-5.
Jeg tillader mig herved at meddele, at Statsministeriets Cirkulære af 6. Maj
angaaende Retningslinier for Pressen tilstilles samtlige de Blade, der er Medlem af
Danske Dagblades Fællesrepræsentation, samt andre Dagblade og Ugeblade med en
af Fællesrepræsentationen tiltraadt Erklæring til Underskrivelse:
"Undertegnede Redaktør af. ..... erklærer, at jeg har modtaget og forpligter
mig til at overholde de i Statsministeriets Cirkulære af 6. Maj 1940 opstillede Bestemmelser for Pressens Virksomhed under de ekstraordinære Forhold, samt i
Tilfælde af Overtrædelse at underkaste mig Afgørelserne af det i Henhold til
Cirkulæret valgte kollegiale Nævn."
Fællesrepræsentationen, der omfatter alle de danske Dagblades Organisationer,
har vedtaget, at det i Cirkulæret omtalte Nævn skal kunne idømme en Række Konventionalsanktioner, nemlig:
1. Idømmelse af Pengebod fra 100 til 10.000 Kr.
2. Standsning af Betalingen for Overordentlige Foranstaltninger, med tilpligtet
gratis Indrykning af disse for bestemt Tid.
3. Standsning af Meddelelser fra Ritzau's Bureau for Tid.
4. Andre Midler, der maa anses for egnede til Formaalets Opnaaelse.
Af de her nævnte Muligheder kom kun den under Punkt 1
anførte til praktisk Anvendelse.
Da et stort Antal Tidsskrifter ikke tilhørte Foreningen af
Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter, blev Statsministeriets Cirkulære af 6. Maj gennem Politiet tilstillet de udenforstaaende Ugeblade m.v., jfr.
Statsministeriets Cirkulære til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre 27.-5.
om visse udenfor Organisationerne staaende Blade samt om Indberetninger i Anledning
af Overtrædelser af de givne Bestemmelser.
I Forbindelse med Statsministeriets Skrivelse af 19. September 1939 til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre, hvormed fremsendtes Eksemplarel" af
det af Statsministeriet under 16. s. M. udsendte fortrolige Cirkulære om de Hensyn,
som Danmarks neutrale Stilling forpligter Pressen til at iagttage, skal man hoslagt
fremsende et Eksemplar af et af Statsministeriet under 6. d. M. udsendt Cirkulære
til Pressen, idet tilføjes, at sidstnævnte Cirkulære ved Foranstaltning af Danske Dagblades Fællesrepræsentation og af Foreningen af danske Fagblade, Ugeblade og Tidsskrifter er tilstillet samtlige de under disse Organisationer hørende Blade, medens de
andre Dagblade og et Antal politiske og andre Ugeblade, der staar udenfor sidstnævnte
Organisation, vil faa Cirkulæret tilstillet direkte ved Foranstaltning af Statsministeriet
eller Udenrigsministeriets Pressebureau.
Imidlertid bliver tilbage et Antal lokale Blade, som ikke ad disse Veje vil kunne
naas, nemlig de saakaldte Distriktsblade i København, dels det meget store Antal
lokale Meddelelses- og Annonceblade, der udkommer i Landdistrikterne.
For disse Blades Vedkommende vil det blive nødvendigt at anmode d'Herrer om at
overlevere den ansvarhavende Redaktør af hvert af de i Jurisdiktionen udkommende
Blade af denne Karakter et Eksemplar af det medfølgende Cirkulære og lade ham
afgive skriftlig Tilstaaelse for Modtagelsen. Nærmere Meddelelse vil imidlertid fremkomme herom.
Endelig skal man anmode d'Herrer om, saa hurtigt som Omstændighederne gør
det muligt, til Stadighed at ville kontrollere de i vedkommende Jurisdiktion udkommende Blade og Tidsskrifter og snarest, i Tilfælde af øjensynligt alvorlige Overtrædelser telefonisk eller telegrafisk at ville afgive Indberetning direkte til Udenrigsministeriets Pressebureau. I paatrængende Tilfælde, saaledes hvor vedkommende Oplags
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Offentliggørelse maa søges undgaaet, bør saadan Indberetning afgives uanset Tidspunktet til Pressebureauet, med hvilket man vil kunne faa Forbindelse paa ethvert
Tidspunkt af Døgnet.
Forpligtelseserklæringer indkom i underskreven Stand fra
praktisk talt alle Dagblade og periodiske Skrifter i Landet.
Kun nogle ganske enkelte, deriblandt et Par nazistiske, vægrede sig ved at underskrive. Dagbladet "Fædrelandet", der ikke
tilhørte nogen dansk Presseorganisation, underskrev Erklæringen, men opsagde senere sin Underskrift.

1.-6.

Artikel af Formanden for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, Redaktør H. P.
Sørensen i Journalistforbundets Medlemsblad "Journalisten" om Pressens Stilling under
de ekstraordinære Forhold.
De særlige Forhold for vort Land, som Besættelsen den 9. April har skabt, maatte
ogsaa for Pressen medføre ekstraordinære Tilstande. Allerede i Løbet af den 9. April
havde de københavnske Redaktører ikke mindre end tre Møder med Udenrigsministeriets Pressebureau, og efterhaanden, og særligt i de følgende Dage, blev det klart,
hvorledes Forholdene i Fremtiden vilde forme sig.
Fra tysk Side ønskede man, at den danske Presse ikke indtog nogen tyskfjendtlig
Holdning, hvad der, set ud fra en Besættelseshærs Synspunkt ikke er urimeligt, men
iøvrigt ønskede man, at den danske Presse bevarede sit Præg som levende og alsidige
Aviser. Til selve denne Kendsgerning er jo kommet den, at Danmark nu er afskaaret
fra direkte Forbindelser med England og Frankrig og endnu ikke har nogen særlig
let Telefon- eller Telegrafforbindelse med selv de skandinaviske Lande, og dermed
er den udenlandske Reportage afgørende præget af de tyske Telegrammer. Det skal
dog ikke nægtes, at det er lykkedes efter Henstilling fra Pressens Side at faa adskillige direkte Telegrammer fra andre Kilder gennem Ritzau's Bureau til den danske
Presse.
Selvfølgelig maatte man søge at faa de nye Forhold for Pressen ind i mere faste
Former end de første Dage kunde afgive. Ikke mindst gjaldt det Provinsen, hvor den
direkte Forbindelse med Udenrigsministeriets Pressebureau ofte kunde svigte, og hvor
lokale tyske Presseofficerer opstillede Krav til Bladene om dette og hint ud fra mere
tilfældige Forhold og Ønsker. Dette resulterede i en Forhandling med Formændene
for Redaktørorganisationerne, og paa Grundlag af denne har Statsministeriet - Pressens Ministerium - udsendt et Cirkulære af 6. Maj, hvori der i Tilslutning til det
tidligere udsendte Cirkulære af 16. September 1939 fastsættes en Række Bestemmelser
for Pressens Forhold under den ekstraordinære Situation. - Det bør fremhæves, at
Bestemmelserne i Cirkulæret ogsaa angaar Annoncer.
Cirkulæret er tiltraadt af danske Dagblades Fællesrepræsentation og af denne
Organisation udsendt til samtlige ansvarlige Redaktører for Dagspressen. Efter Aftale
med Pressen findes i Cirkulæret følgende Bestemmelser:
"I Tilfælde af gentagne eller grove Overtrædelser af ovenstaaende Cirkulære
kan Udenrigsministeriet overfor Danske Dagblades Fællesrepræsentation og Den
Danske Presses Telegramudvalg forlange iværksat kollegiale Foranstaltninger,
der byder Sikring mod fortsat Overtrædelse. Saadant Forlangende om Foranstaltninger forelægges af Udenrigsministeriet et af Organisationerne nedsat Nævn
paa fem Medlemmer, valgt af danske Redaktørorganisationer (Pressens Telegramudvalg). Til Vedtagelse af de paakrævede Foranstaltninger udkræves et Flertal i
dette Nævn."
Paa et Møde af Forretningsudvalget for Danske Dagblades Fællesrepræsentation
og Den Danske Presses Telegramudvalg, det sidste som Forbindelsesled mellem Pressen
og Ritzau's Bureau, er dette Nævn valgt og bestaar af følgende Medlemmer: ...... 1 )
1) Se ovenfor Cirkulære nf 20 . Maj 194().
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Formaalet med denne Ordning, som gælder for hele den danske Presse, har været 1940.
at undgaa særlige midlertidige Lovforanstaltninger og afgive en Garanti for, at den
danske Presse kunde "holde Justits indenfor sine egne Rækker".
Det bedste vilde være, om dette Nævn aldrig faar noget at bestille. Og det skulde
saadan set være muligt, at der i hvert Fald ikke blev riet meget at gøre. Vi er alle
interesserede i at komme igennem disse svære Tider paa den lempeligste Mande, og
vi bØr alle, Redaktører som Medarbejdere, i Landets og den samlede Presses Interesse
overholde disse Bestemmelser og udvise den største Paapasselighed og Forsigtighed i de
Forhold, som omhandles i Cirkulæret. Ydermere er det dog det rigtige, at det er os
selv sammen med det danske Udenrigsministeriums Pressebureau, der ordner Tingene.
Under Hensyn til de trykte Skrifter, der ikke falder ind
under Aftalerne mellem Udenrigsministeriet og Pressens Organisationer, gennemførtes
Lov Nr. 388 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov1 )
og i Forbindelse hermed udstedtes

22.-7.

Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Udbredelse af Skrifter m. v.2 )

31.-7.

Skrivelse fra Udenrigsministeriets Pressebureau til Pressens Hovedorganisationer om 1941.
Forholdet mellem Straffelovstillæggets Omraade og Pressenævnets Kompetence.
21.-3.
Som det vil være Dem bekendt, har man herfra rettet Forespørgsel til Justitsministeriet angaaende dettes Opfattelse af, om de i Henhold til Cirkulæret til Pressen
af 6. Maj 1940 nedsatte Nævn i deres Afgørelser foruden Cirkulærets Regler kan lægge
de materielle Retsregler i Straffelovstillæg af 22. Juli 1940 til Grund og paakende
Overtrædelser af disse. Fra Justitsministeriet har man nu modtaget en Udtalelse fra
Rigsadvokaten, hvori der paa følgende Maade tages Stilling til den fra Udenrigsministeriet fremsatte Forespørgsel:
"Tilbagesendes Justitsministeriet med Bemærkning, at Lov Nr. 388 af 22. Juli
1940 om midlertidig Tillæg til Borgerlig Straffelov efter sin Formulering har et
videre Omraade end Statsministeriets Cirkulære af 6. Maj 1940, og at der derfor
kan forekomme Tilfælde, hvor Tiltale for Overtrædelse af Loven er ønskelig og
hjemlet, uden at det i Cirkulæret omhandlede Nævn er kompetent til det paagældende Forhold.
Jeg kan derfor anbefale, at denne Inkongruens søges fjernet gennem en Henstilling til Udenrigsministeriet om at foranledige tilvejebragt en fornyet Aftale med
Danske Dagblades Fællesrepræsention samt Hovedstadens og Provinsens Redaktørorganisationer, hvorefter det i Cirkulæret af 6. Maj omhandlede Nævn faar en til
Straffelovstillæggets Omraade svarende Kompetence. Da Straffelovstillæggets § 2
alene taler om, at den ansvarlige har tiltraadt "en mellem Statsministeriet eller
Udenrigsministeriet og Bladenes Hovedorganisationer bestaaende Aftale om Retningslinier for Bladenes Nyheds- eller Annoncestof, som skal følges af Hensyn til
Reglen i § 1," vil en Ændring af denne Lov ikke nødvendiggøres derved.
Rigsadvokaten, København, den 7. Marts 1941."
Saaledes foranlediget skal man tillade sig at foreslaa, at den forud for Udstedelsen
af Cirkulæret af 6. Maj i Fjor trufne Aftale udvides saaledes, at Nævnene foruden
Bestemmelserne i nævnte Cirkulære i deres Afgørelse ogsaa kan lægge de materielle
Retsregler i Straffelovstillæg af 22. Juli 1940 til Grund.
Forslaget blev tiltraadt af Organisationerne.

1 ) Se Afsnit A, S . 15 i . Om de I H. t. denne Lov afsagte Domme se Afsnit D . II, S . 288 f.
2) Se Afsnit A, S. 16 f.
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Tale af Presseattache Meissner ved et af det tyske Gesandtskabs Presseafdeling arrangeret Møde med Dagspressens Repræsentanter paa Hotel d'Angleterre. 1 )

Mine Herrer!
Som Presseattache ved det tyske Gesandtskab vil jeg gerne byde Dem Velkommen
her i Dag. Jeg har ønsket denne Sammenkomst for at rette et Par alvorlige Ord til Dem.
I de senere Maaneder har jeg ved talrige Lejligheder baade overfor Dem og overfor
Udenrigsministeriets Pressechef givet Udtryk for Forventningen om, at den danske
Presse med større Omsorg arbejder for at give den danske Befolkning et klarere og
mere ufarvet Billede af Situationen i Europa, samtidig med, at den belyste det dansktyske Forhold paa rette Maade i denne Forbindelse.
Jeg havde oprindelig ventet, at Regeringens Erklæring af 8. Juli f. A.2 ) vilde gøre
det lettere for Pressen at skabe en Forstaaelse med Tyskland. Allerede i September
f. A. blev jeg skuffet i dette Haab, da der blev skabt en agitatorisk Stemning i Danmark, som nemt vilde have ført til Sammenstød, hvis man ikke fra tysk Side med
største Taalmodighed havde fundet Vej ud af dette Dilemma.
Vi har i Efteraaret og i Vinter oplevet en meget daarlig Stemning i Danmark.
Det blev ved denne Lejlighed ganske klart, at Pressen ved sit daglige Arbejde i højere
Grad bygger paa denne Stemning end paa Hensynet til de faktiske politiske Forhold,
men jeg har forgæves søgt efter rolige, fornuftige Ord, anbragt paa rette Sted i
denne Situation bortset fra et Par enkelte Undtagelser.
For at komme til en klarere Forstaaelse med Pressen og mere fornuftige Arbejdsbetingelser har jeg søgt at skabe en nærmere Kontakt ved at give Journalisterne og
særlige Korrespondenter Lejlighed til at rejse til Tyskland, hvor de kunde faa Lejlighed til at berette om de forskellige Forhold til Hjælp for en dansk-tysk Forstaaelse.
Paa Initiativ af Professor Vinding Kruse fandt den Gang en Sammenkomst Sted
med den københavnske Presse, til hvilke det tyske Riges Gesandt og Befuldmægtigede
var inviteret. Fra hans Side blev der udtrykkeligt fastlagt en Linie for et Samarbejde,
som indebar Muligheden for en tilfredsstillende Udvikling, Til Trods for, at det tyske
Riges højeste Repræsentant var Vidne til denne Aftale, er det blevet ved de smukke Ord.
Det velmente Initiativ, som man derefter med Rette havde ventet, udeblev. Vi
gik ind i det nye Aar med en meget daarlig Stemning blandt Befolkningen. De øjeblikkelige ugunstige Forhold, d. v. s. den Ro, som hersker paa Krigsfronten om Vinteren
blev af mange Danskere opfattet som Udtryk for, at det var forbi med den tyske
Krigsmagts Fremskridt.
Jeg har senere haft flere Sammenkomster med Dem, mine Herrer, ved hvilke jeg
henviste til, at jeg ikke forlangte andet end Respekt for Kendsgerningerne, at jeg med
andre Ord ikke ventede Kærlighedserklæringer til Tyskland, men en fornuftig Behandling af den faktiske politiske Situation, som kunde vise Befolkningen tydeligt og klart,
i hvad Retning Udviklingen vilde gaa. I Stedet for gjorde Pressen sig Umage for efter
Aarsskiftet at slaa Begivenhederne i Nordafrika og paa Balkan op paa en utvivlsomt
antitysk Maade samt med, at man blæste Amerika-Hjælpen op til et saadant Omfang,
at man gav den danske Befolkning det Indtryk, at Krigssituationen og Magtforholdene
var ganske ændret.
Ogsaa i denne Sammenhæng har jeg forbundet med forskellige Indgreb og Forholdsregler stadig henvist til, hvor uklogt det vilde være paa den M!aade at tilsløre
Kendsgerningerne og skabe Ønskedrømme, som bagefter vilde vise sig at være uden
Maal i Virkeligheden. N aar jeg i Dag sammenligner Bladenes Titeloverskrift i
Januar med den Placering, de samme Begivenheder har faaet i Nordafrika de sidste tre
Uger, saa kan jeg ikke forlange noget mere slaaende Bevis for, at Pressen aldeles
ikke blot for Sensations Skyld har slaaet Begivenhederne stort op dengang, Det er
mig ganske aabenbart, at Ønsket om at slaa en Ting sensationelt op kun forelaa, naar
Resultatet syntes gunstigt for England.
1) Stenogrnflsk Referat.
2) Se Afsnit B, S. 154.
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Som et andet Eksempel kan jeg nævne den journalistiske Behandling af Statskuppet i Jugoslavien og den Jubel, som derved fremkaldtes i visse Redaktioner sammenlignet med den faktiske Udvikling bagefter. Jugoslaviens Kapitulation, der dog
uden nogensomhelst Tvivl var foraarsaget ved den Udvikling, som Serberne selv
var Skyld i, blev bragt med tospaltet Overskrift, og for "Kristeligt Dagblad"s Vedkommende med en enspaltet Ciceromeddelelse. Paastanden om, at Telegrammet var kommet
Redaktionerne for sent i Hænde, modbevises med, at det i teknisk Henseende daarligst
udstyrede Blad i København var i Stand til at bringe Meddelelsen tværs over hele Forsiden. Det har aabenbart været de øvrige Redaktioners Indstilling, at man ikke kunde
bringe den danske Befolkning gode Nyheder ved at sætte Jugoslaviens Kapitulation
stort op.
I denne Sammenhæng vil jeg gerne gøre opmærksom paa, at jeg havde ventet,
efter det amerikanske Overgreb paa Grønland, at den danske Nationalfølelse, der
som bekendt daglig bliver betonet i Pressen, vilde have givet d'Herrer Redaktører
Anledning til selvstændige Kommentarer som Udtryk for deres Følelser i denne
Situation, og jeg er i denne Forbindelse fuldstændig klar over, hvilken Reaktion denne
Begivenhed har udløst i Befolkningen. Det viser sig stadig mere og mere, hvorledes
den aandelige Indflydelse vestfra i Danmark modvirker en logisk og fornuftig Tankegang.
Hvad Pressen bragte som Kommentarer var mildest talt en tynd Kop The. Maaske
aldrig før har jeg saa tydeligt kunnet konstatere, at Redaktionernes Maade at skrive
paa, aldeles ikke er bestemt af deres særlige Standpunkter, men i langt højere Grad
er Udtryk for en i Fællesskab aftalt Manøvre. At man overhovedet kan byde en oplyst
Befolkning noget saadant, kan man desværre kun betragte som politisk beklageligt.
Netop her har Pressen vist, at den aldeles ikke er villig til at være Befolkningens
kloge Vejleder, men at den bestræber sig for at lade Befolkningen blive siddende i sin
negative Holdning.
Jeg behøver blot at tænke paa den Tone, som den danske Presse anvendte i 1931
mod Norge paa Grund af Grønlandssagen. - ,,Dagens Nyheder" skrev den 13.-6.-1931:
Norge har foretaget en Okkupation, meget vel, men forskaan os i hvert Fald saa for
sentimentale Banaliteter om venligt Sindelag og om Samarbejde i Norden. ,,B.T." udtalte
i September 1931: Forbindelsen Danmark-Norge er af ren sentimental Karakter, og
naar Venskabets Traade brister, er der ikke noget, som binder de to Lande sammen.
Lad os gøre en Ende paa det interesseløse dansk-norske Kævl og lad os aabne Øjnene
mod Vest, medens "Kristeligt Dagblad" d. 7. Sept. 1931 fremholdt: Under de Forhold,
som var skabt under den norske Besættelse, bliver al Tale om Brødrefolk og nordisk
Samarbejde kun hykleriske Slagord.
Den 14. Juli 1932 hedder det endvidere i "Dagens Nyheder": Med dette Norge ønsker
vi, som Forholdene ligger i Dag, at have mindst muligt at gøre. Og samme Dag skrev
"Ekstrabladet": Lad os blive fri for Norden og alt det Vrøvl om nordisk Samarbejde.
Hidtil har det kun været uskadeligt Pjank, men under de nuværende Forhold bliver det
ligefrem en forargelig Komedie kun egnet til at gøre os til Spot og Latter, og Dagen
efter skriver "Dagens Nyheder" endog: Tidspunktet er kommet, hvor vi maa revidere
det nordiske Samarbejdes Fallitbo og se dets øjeblikkelige kæmpemæssige politiske og
folkelige Underslæb i Øjnene.
I Dag lyder der en anden Tone, og det har maaske været ubehageligt for de paagældende Blade at blive mindet om deres Synspunkter dengang om det nordiske Samarbejde, men saaledes har man som Regel i den danske Presse drevet en Stemningspolitik, som i Dag gav sig Udtryk i een Retning, i Morgen i en anden.
Mine Herrer. Jeg har set mig tvunget til i de sidste Dage at indlede de skarpeste
Forholdsregler mod en af Deres Kolleger1 ) og forlanger, at han træder tilbage fra sit
redaktionelle Arbejde. At jeg ikke gerne træffer en saadan Forholdsregel maa staa
Dem klart efter den Holdning, jeg hidtil har vist. Jeg maa dog gøre Dem opmærksom
paa, at jeg netop i dette Tilfælde ikke er gaaet ud fra en enkelt Forseelse, men' at
1) Redaktør Gunnar Helweg Larsen, >Kristeligt Dagblade.
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jeg som Grundlag for min Bedømmelse har lagt Bladets Holdning i de sidste Maaneder.
Desuden er jeg blevet tvunget til at træffe Forholdsregler mod et Telegmmbureau,1)
da det viste sig, at Redaktøren af dette Bureau paa utvivlsom Maade havde misbrugt
den Tillid, jeg havde vist ham, ved at give ham Udrejsetilladelse til Sverige.
Selv om jeg stadig vil bestræbe niig for at skabe det bedst mulige og sagligt anstændigste Forhold til den danske Presse, vil jeg ikke tolerere, at man misbruger denne
personlige Venlighed til direkte at modarbejde den Opgave, der hviler paa mig. I begge
Tilfælde har jeg derfor og vil ogsaa i Fremtiden slaa til og altid paa en saadan Maade,
som den paagældende selv giver Anledning til.
Ingen kan være i Tvivl om, at vi fra tysk Side siden 9. April maalbevidst har søgt
at behandle den danske Befolkning og Danmark paa den bedst mulige Maade. Jeg
behøver blot at henvise til vore Troppers Holdning og at understrege, at man fra den
tyske Regerings Side, trods alle Vanskeligheder, som Krigen foraarsager, paa redeligste Maade har forsøgt at gøre det danske Folks Vanskeligheder, saadan som de er
foraarsaget af Krigen, saa taalelige som muligt. Som jeg allerede gjorde opmærksom
paa paa et tidligere Tidspunkt, har det hidtil vist sig, at hvad jeg politisk har forudsagt, har holdt Stik. Naar jeg imidlertid nu har set, hvordan den danske Presse behandler Krigens Begivenheder mere eller mindre modvilligt i sine Spalter, hvis de er
gunstige for Tyskland, og hvordan man samtidig selv har undgaaet at angive nogen
Linie, saa maa jeg heraf drage den Slutning, at man ganske har misforstaaet det gode
Samarbejde, som fra min Side har fundet det klareste Udtryk.
Akkurat som i Grønlandssagen maa jeg fastslaa, at Pressen, med faa Undtagelser,
arbejder som efter fælles Aftale, der har til Formaal at forhindre Skabelsen af et
dansk-tysk Forhold.
Efter at jeg har studeret baade Hovedstads- og Provinsblade paa det nøjeste i de
sidste Maaneder, kan jeg kun komme til den Slutning, at Pressen gennemfører en
ganske vist behændig og virkningsfuld Sabotage mod det dansk-tyske Samarbejde, men
hvis De tror, mine Herrer, at jeg som det tyske Riges Repræsentant, der har faaet den
Opgave at skabe et Samarbejde med Pressen, vil lade mig dette byde, har De taget
Fejl. Jeg siger dette ganske aabent, som jeg altid har talt aabent til Dem. Hvis der fra
Deres Side, saavel i Hovedstaden som i Provinsen, ikke finder en gennemgribende Nyorientering Sted, vil De opleve, at der fra tysk Side vil blive truffet Forholdsregler, der
er egnet til fuldstændig at gennemføre denne Omstilling.
Jeg vil i denne Forbindelse gerne betone, at jeg finder "Politiken"s Maade at
arbejde paa absolut utilfredsstillende, og jeg vil gerne tilføje, at jeg har faaet Indtryk
af, at "B.T." efterhaanden forsøger at komme til at ligne "Daily Mirror" stadig
mere og mere i sin redaktionelle Indstilling, medens "Ekstrabladet", som før Krigen
var meget aktiv med sine politiske Diplomatus Artikler, siden den 9. April har forholdt sig fuldstændig passiv. ,,Berlingske Aftenavis" har derimod i Modsætning til
Morgenavisen i de sidste Uger virkelig forsøgt at bringe deres Læsere et Overblik over
de politiske Forhold i Europa saavel som overfor Krigens Baggrund i det hele taget.
Ogsaa for Provinsens Vedkommende vil jeg gerne straks nævne Bladene ved deres
rette Navne, og særlig henvise til den negative Holdning, der har givet sig Udtryk i
Blade som "Fyns Stiftstidende", ,,Aalborg Stiftstidende", ,,Aarhus Amtstidende", ,,Vejle
Folkeblad", ,,Dannevirke", ,,Aalborg Amtstidende", ,,Sønderborg Socialdemokrat", ,,Horsens Folkeblad" o. s. v.
Dette er blot Blade, som jeg har maattet vise særlig Opmærksomhed i den sidste
Tid, og jeg haaber ikke disse Blade vil misforstaa min tilsyneladende Passivitet, og
forhaabentlig tror De ikke, at De ligger saa langt væk fra København, at man ikke
kan følge deres Leben und Treiben.
De har, mine Herrer, i de tidligere Aar plejet Behandlingen af udenrigspolitiske
Forhold paa en vis selvforherligende Maade. De maa imidlertid i Dag prøve paa at
forstaa, at Spørgsmaalet om Udenrigspolitik, specielt Stillingen overfor Tyskland, er
blevet indrepolitiske Spørgsmaal. De kan ikke længere adskille disse Begreber, og De
1) Det danske >Scannews«.
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maa derfor, forsaavidt De føler et Ansvar overfor Deres Folk, gøre alt, hvad De kan
for at gøre Folket begribeligt, at med Kampen for det nye Europa staar man overfor
nye Kend$gerninger, som man maa se lige i Øjnene.
Ganske vist siger man i Danmark, at Kendsgerningerne taler for sig selv (Tatsachen harte Krabaten sind). Det er maaske rigtigt, men alligevel er det ikke nogen
Undskyldning, og det hjælper Dem heller ikke som Undskyldning, naar De hævder,
at Befolkningens Stemning ikke tillader en venligere Maade at skrive paa overfor Tyskland. Jeg vil gerne her understrege, saa stærkt jeg kan, at det er Dem, mine Herrer,
og Deres Blade, som i de sidste 7 Aar før Besættelsen har søgt at forgifte det dansktyske Forhold. I Dag siger De, at De ikke kan kontrollere den Stemning, som De selv
engang har skabt. De bu~de netop i Kraft af disse Kendsgerninger føle det som en
særlig Pligt nu at gø!'e det godt, som De een Gang har forbrudt. De maa ikke tro,
at man fra tysk Side har glemt noget af det, der er kommet frem i enkelte Blade i
disse 7 Aar. Dette Spørgsmaal kan udmærket bringes frem paa Dagsordenen igen.
Derfor maa jeg bede Dem, saa indtrængende jeg kan det, om De, i den redaktionelle
Opstilling af Krigsbegivenhederne og de diplomatiske Forhold, forholder Dem paa
en saadan Maade, at Deres Læsere faar et sandt og usminket Billede af, hvorledes Udviklingen til syvende og sidst vil blive.
Samtidig venter jeg bestemt, at Bladene indlader sig paa selvstændige, udenrigspolitiske Kommentarer, for paa den Maade at give Befolkningen en Vejledning om,
paa hvilken Maade Forholdene vil udvikle sig i denne Krig.
Jeg vil ikke mere udtale Ønsket om, at Pressen endelig indtager en Holdning, som
paa gavnlig Maade sætter Danmarks Skæbne i Forbindelse med Kontinentet, men jeg
vil langt snarere udtrykke den Forventning, at hvad jeg her har sagt til Dem, vil foranledige Dem een Gang for alle til at lade Deres Hæmninger fra Fortiden falde, og
at De i Deres daglige Arbejde vil sætte alt ind paa baade at oplyse Folket om og
gøre det fortroligt med den nye Tid, der er ved at bryde ind over Evropa.

1941.

Svar fra Landstingsmand, Chefredaktør Stein, ,,Børsen".
25.-4.
De kræver Respekt for Kendsgerningerne, og her er vi helt paa Linie. Det samme
gør vi. De fortaber Dem imidlertid i en Række Enkeltheder, der ikke har den Betydning, som De tillægger dem. De beklager Dem over Bladenes Overskrifter og Placeringer og ser en Tendens, hvor det alene drejer sig om Tilfældigheder og Teknik. Jeg
skal ingenlunde benægte, at der kan fremkomme uheldige Overskrifter, men det sædvanlige er jo iøvrigt, at man som Overskrift anvender en eller anden Passus hentet
frem af selve det Telegram, som gengives, og som altsaa paa Forhaand er godkendt....
Og hvad nu de ledende Artikler angaar, ja, saa ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvad
det er, De ønsker. Lad mig for mit eget Vedkommende sige, at vi i "Børsen" har søgt
at trække Linierne op fra Dag til Dag, saaledes at enhver kunde skønne over, hvor
det bar hen. Vi har med andre Ord her netop forsøgt at lade Kendsgerningerne tale,
og det mener jeg er det rigtige, idet det formentlig ikke vilde være rigtigt, om Bladene
indlod sig paa politiske eller udenrigspolitiske Kandestøberier ..... .
I Deres Tale før strejfede De ogsaa forskellige Skridt, som De i den seneste Tid
har fundet Dem foranlediget til overfor enkelte Medlemmer af den danske Presse. Jeg
kan kun sige, at jeg i hØj Grad beklager dette. At danske Pressemænd sættes fra Bestillingen, vil i vide Kredse gøre et ugunstigt Indtryk og ikke befordre det gensidige
gode Forhold, som De arbejder for. Hvad Standsningen af "Scannews" angaar, saa ligger
det jo klart for Dagen, at man ved Standsningen ikke blot har ramt Bureauet, men
nok saa meget har ramt de Blade, der er blevet betjent gennem dette. Hvis Bureauets
Ledelse har begaaet noget angribeligt - hvad jeg ikke ved noget om - saa maatte
Sagen formentlig kunne være ordnet saaledes, at Virksomheden var blevet fortsat
under en anden Ledelse.
I Deres Tale kom De ogsaa ind paa Spørgsmaalet om "Det nye Europa". Det er
noget, vi har talt om tidligere, Dr. Meissner, og sidste Gang vi talte om det, erindrer
jeg, at jeg sagde til Dem, at meget jo vilde bero paa, om Krigen blev kort eller lang,
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og paa hvorledes Verden saa ud til den Tid, om Lande som Frankrig, Italien og andre
maaske til den Tid var saa medtagne, at man maatte sætte Kræfter ind for at hjælpe
dem. Saa længe man ikke kan overse Tingene bedre, kan man ikke gaa nærmere ind
paa Planerne om det nye Europa, men maa nøjes med at drøfte Sagen i de store Træk.
Det er en Opfattelse, som jeg ikke er ene om, den deles saa vidt jeg ved ogsaa af
Kredse indenfor tysk Økonomi og tysk Erhverv. . .....
De sagde før, Dr. Meissner, at man fra den danske Presses Side saboterede det
dansk-tyske Samarbejde. Det er meget stærke Ord, og De har ikke noget som helst
Grundlag for en saadan Anklage. De har mange Betingelser for at forstaa os Danske,
De har i Deres Drengeaar opholdt Dem her i Landet, De kender vore Forhold, og
De taler vort Sprog, men Udtalelser som de nævnte viser, at De alligevel ikke er fortrolig med dansk Mentalitet, heller ikke med den danske Form f cw. Humor, der afspejler
sig i dansk Presse, og som tysk Presse ikke har noget Sidestykke til. Derfor tillægger
De ofte det, der skrives, en Betydning, som det slet ikke har. Jeg vil imidlertid i denne
Forbindelse gerne oplyse, at det nedsatte Pressenævn paa et Møde i disse Dage har
vedtaget i en fortrolig Rundskrivelse1 ) til Bladenes ansvarlige Redaktører at indskærpe,
at Nævnet agter at tage haardt fat paa alt, hvad der kan karakteriseres som "Naalestik"
og "Drillerier", medens man paa den anden Side vil give en lang Line til den ærlige
og saglig begrundede Opfattelse.

25.-4.

Replik fra Dr. Meissner.
Jeg har i det hele set det som en mærkelig Foreteelse i Hovedstadspressen, at
Dagbladene i deres Ledere med uvæsentlige Undtagelser har beskæftiget sig med
underordnede Spørgsmaal som Grønttorvet eller Adelgade--Borgergade paa Tidspunkter, hvor der forelaa vigtige Hændelser i Udviklingen til Skabelsen af det nye Europa.
Jeg vilde hertil sige følgende: Den danske Presse er, som enhver anden Presse, af
den Grund en væsentlig Faktor, fordi den ikke alene læses af nogle faa Tyskere her,
men paa mange Steder i Udlandet og ogsaa paa officielle Steder i Tyskland. Paa Grundlag af, hvad Pressen indeholder, hvorledes den er sat op, og hvilken Stilling den indtager, vil man ofte paa den enkleste Maade danne sig et Billede af, hvorledes Danmarks politiske Indstilling i det hele taget er. Saaledes, mine Herrer, paahviler der
Dem et særligt politisk Ansvar for Deres Folk. Deres Folks Holdning vil ofte blive
vurderet efter Deres Holdning, ligesom De paa den anden Side ved Deres Holdning
kan øve en positiv Indflydelse paa Deres Folks Tænkemaade. Under en Proces som
den nu foregaaende, der forbereder en fuldkommen Nydannelse af de europæiske Forhold og dermed af Europas Fremtid, er det vigtigt at bruge reale og nøgterne Maalestokke. Dette vilde jeg gerne betone særligt overfor Dem. Jeg forlanger ikke, saaledes
som man i et enkelt Tilfælde har misforstaaet det, et nationalsocialistisk Skrivesæt,
men jeg forlanger en klar og objektiv Vurdering af Begivenhederne. Efter 9. April
slog vi ind paa en venskabelig og i det hele fredsommelig Samarbejdslinie, hvormed De
alle, som det er blevet fremhævet, var indforstaaet. Naar jeg nu med al Skarphed har
talt om de Brist, jeg i de sidste Maaneder atter og atter har kunnet konstatere, saa
er dette sket udfra Ønsket om at hidføre Forhold, som muliggør en Opretholdelse af
denne Linie. Som sagt er jeg ikke den eneste, der læser og bedømmer den danske
Presse. For mig har den valgte Vej for Samarbejdet med Pressen altid haft en politisk
Betydning, idet det ikke er uinteressant, at alle Partiers Blade har fundet hinanden
paa en tilfredsstillende Basis for dansk-tysk Samarbejde.
Naturligvis har jeg ogsaa al mulig Interesse i at fortsætte indtil Enden ad den
en Gang valgte Vej, men, hvis en Del af Pressen umuliggør, mig dette, maatte jeg
komme til den Slutning, at Linien ikke har været den rigtige. Jeg selv kan godt erkende
dette, thi ethvert Menneske kan fejle, men Konsekvenserne, mine Herrer, falder tilbage paa Dem. Derfor har jeg i Dag benyttet Lejligheden til med al Skarphed at pege
paa Misforholdet, og jeg skal være den første til at glæde mig, hvis Pressen erkender
disse Forhold, udsondrer det negative og finder Vejen til en positiv politisk Linie.
1) Cirkulæreskrivelse af Maj 194-1. Se nedenfor,
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De mange og skarpe tyske Klager og de Trusler, hvor- 1941.
med de var ledsaget, foranledigede følgende
Cirkulæreskrivelse fra Dagbladsnævnet til de ansvarshavende Redaktører indeholdende
Advarsel mod "Naalestik" og "Drillerier".

Maj.

Da Dagspressens Organisationer efter Besættelsen den 9. April 1940 traf Aftale
med Statsministeriet og Udenrigsministeriet om en Ordning af Pressens Forhold under
de særlige Vilkaar, som Besættelsen medførte, oprettedes bl. a. Pressenævnet til Paadømmelse af Overtrædelser af Cirkulæret af 6. Maj.
I det Aar, der er gaaet, har Nævnet behandlet 45 Sager for Dagspressens Vedkommende. Næsten alle Sagerne kan siges at være af mindre alvorlig Karakter, og
det kan som Helhed fastslaas, at den danske Dagspresse har bestræbt sig for at overholde de givne Bestemmelser og udvist en korrekt og loyal Optræden. Nævnet har
derfor i vid Udstrækning kunnet indskrænke sig til Advarsler og mindre Bøder.
For Offentlighedens Bedømmelse af den danske Dagspresses Stilling er det af stor
Betydning at kunne bevare saa meget af den indre Opinionsfrihed som muligt, og
Nævnet har da ogsaa i sine Kendelser søgt at give saa stor Frihed, som Forholdene
nu en Gang .tillader paa dette Omraade.
Imidlertid fremkommer der til Tider i Dagspressen kauserende og andre Artikler
om Tyskland og om Norge og andre lignende vanskelige Emner, der kun kan betegnes
som Naalestik og Drillerier. Det er vor Opfattelse, at Situationen for Pressen skærpes
betydeligt og under disse Forhold er det dobbelt uklogt at bringe Ting frem i Bladene,
som er betydningsløse udfra et dansk Synspunkt, men i høj Grad irriterer de tyske Myndigheder og bidrager til at give et falsk Billede af den danske Presses loyale Holdning.
I Anledning af en saadan Sag, hvor der var rejst Anklage mod et Blad, har Nævnet i
sit sidste Møde drøftet dette Spørgsmaal, og skal indtrængende henstille til de ansvarshavende Redaktører at undlade alle Bemærkninger, Notitser eller Artikler, der kan
opfattes paa den angivne Maade, og som i Virkeligheden ikke har noget forstandigt
Formaal.
Idet Nævnet retter denne Henvendelse til de Herrer Redaktører, skal man indtrængende anmode om, at Bladene under Hensyn til Situationens Alvor og for ikke
at skade den samlede Presses Forhold tager de i dette Cirkulære rettede Henstillinger
til Følge.
Chefredaktør Stein under en Forhandling mellem Repræsentanter for den danske Presse, 23.-8.
Udenrigsministeriet og det tyske Gesandtskabs Presseafdeling om Aktioner fra tysk
Side udenom Pressenævnet.
Men udenom Nævnet har De, Dr. Meissner, paa den tyske Legations Vegne rettet
en Række Klager og Angreb mod Blade og Personer indenfor Pressen, Klager over
paastaaede Forseelser, som De aabenbart tillægger alvorlig Betydning. Jeg tænker her
paa den Aktion, som i sin Tid blev rettet mod "Demokraten" i Aarhus, og paa de
Sager, der udenom Nævnet er rettet imod en Række københavnske Blade.
Fra Pressens Side kan vi ikke erkende, at der i disse Tilfælde har foreligget et
Grundlag, som med Rimelighed kunde berettige til saa alvorlige Indgreb i de paagældende Blades indre Forhold. De har fra den første Dag, da vi mødtes, tilkendegivet,
at det var Deres Bestræbelse at medvirke til det bedst mulige indbyrdes Forhold, men
det, der her er sket, kan ikke befæste det indbyrdes tillidsfulde Forhold, og hvad der
er værre - de foretagne Indgreb skaber ude i Befolkningen en Utryghed og en Modvilje, som er farlig for den gensidige Forstaaelse og for det Formaal, som ikke blot De,
men ogsaa vi tilstræber.
Dr. Karl Megerle's Foredrag i Dansk-Tysk Forening om "Pressens Ansvar".1 )
1) Se Afsnit F, S. 830.
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Udtalelser af Dr. Best, fremsat overfor de københavnske Redaktører, angaaende
Pressens tysk-fjendtlige Holdning. 1 )
Han havde i den Tid, han har været her, villet undgaa at komme med smaalig
Kritik overfor Enkeltheder i Bladene, og han fremhævede, at det ikke paa nogen
Maade var hans Ønske at lægge Pres paa Bladene eller fremsætte Trusler. Han kunde
imidlertid, naar man nu havde opfordret ham til at tale og sige sin Mening aabent,
ikke undlade at sige, at han i høj Grad var skuffet over det samlede Billede, den
danske Presse - og hans Interesse samlede sig jo særlig om Hovedstadspressen til Stadighed viste. Dette Billede kunde kun opfattes som uvenligt overfor Tyskland.
Dette beroede paa Udvalget af Stoffet, Overskrifter og Stoffets Placering, idet Bladene havde en udpræget Tilbøjelighed til at fremhæve netop de Ting i det foreliggende
Nyhedsstof, som var ubehageligt for Tyskland: Modpartens Synspunkter, Ønsker, Hensigter og Propaganda, medens det tilsvarende tyske Stof blev daarligere behandlet og
ringere placeret. Det er ikke hans Ønske, at den danske Presse skulde være eller
fremtræde som pro-tysk, afgjort ikke. Derimod var det hans Ønske, at Bladene skulde
søge at forstaa ogsaa de tyske Synspunkter og ved deres Behandling af det foreliggende Stof undgaa den Tysk-Fjendtlighed, der nu i saa høj Grad prægede det samlede
Billede. Det, han beklagede sig over, gjorde i og for sig ikke noget stærkere Indtryk
paa ham personlig, men han maatte fremhæve, at Bladene udadtil opfattedes som Danmarks Ansigt, og f. Eks. i Forhold til Berlin maatte det være klart, at naar den danske
Presse til Stadighed viste et tysk-fjendtligt Ansigt, voldte det store Vanskeligheder
for ham i Gennemførelsen af den Politik, han ønskede at føre. Han mente at have dokumenteret i Løbet af det halve Aar, hvor han havde været i Danmark, at det var hans
Ønske og hans Politik at gennemføre en Linie, der tillod Danmark, saa vidt det overhovedet er gørligt, at komme helt uskadt igennem Krigens Vanskeligheder. Dette var
en Politik, som ogsaa den danske Regering, de danske Partier og - som det Valg,
der nylig havde fundet Sted, viste - ogsaa det danske Folk ønskede gennemført. Hans
Ønske overfor Bladene var, at de støttede dette deres egen Regerings, deres egen Rigsdags og det danske Folks Ønske og bidrog til, at denne Politik ogsaa kunde føres
igennem.
Fra og med den 29. August 1943 skiftede Censuren Karakter, idet der fra tysk Side etableredes Censur diTPkte overfor Bladenes Stof. Udenrigsministeriets Pressebureau fortsatte
efter Ønske fra Pressens Side som Mellemled mellem Bladene
og den tyske Censur, men deltog ikke i selve Censuren, forsaavidt angik de Omraader, hvor Censuren var tvungen. Den
nye Periode indlededes med
Dr. Bests Tale til Pressen.
Efter Aftale med den Øverstkommanderende for de tyske Tropper i Danmark skal
jeg meddele Dem nogle Retningslinier og Anvisninger for Pressen. Men forinden vil
jeg i et kort Tilbageblik skildre den nuværende Situations Baggrund. De fleste af Dem
ved, at jeg med den største Hengivenhed i Opgaven og Taalmodighed gennem 9 Maaneder har bestræbt mig for at følge en politisk Kurs, der var saavel i dansk som i tysk
Interesse. 9 Maaneder igennem har jeg bestandig ved periodiske Sammenkomste1
alvorligt formanet, ja bedt Pressen om at tage Hensyn til mine Henstillinger, i Særdeleshed m. H. t. tendensiøse Overskrifter, delvis ogsaa m. H. t. Tekst, der har været af
tysk-fjendtlig og ophidsende Karakter. Fra Begyndelsen har jeg frygtet for, at den
alvorligste Udvikling vilde indtræde, som det nu er sket. Jeg har bestandig manet og
bedt om, at der maatte blive taget Hensyn til mine Henstillinger, men det er desværre
ikke sket. I Dag maa jeg fastslaa, at Pressen i et forfærdende Omfang har Skyld i
den Udvikling, der er indtraadt. I bærer Skylden for, at en forfalsket Opfattelse af
Stillingen har bredt sig i Folket. I dette latterlige lille Land (in diesem lii.cherlichen
Lii.ndchen) har Pressen i Befolkningen indpodet den Opfattelse, at Tyskland skulde
1) Fra Referat, som findes i Udenrigsministeriets Pressebureau .
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være svagt. Man har ment at kunne byde os alt, fra Bomber til Gift. Kvitteringen har 1943.
De faaet i denne Nat.
Pressen vil nu komme under skarp Censur. Overtrædelser vil fremtidig blive
straffet efter Krigens Lov. Anvisningerne vil fremtidig være Befalinger, som ubetinget
skal følges. M. H. t. Udenrigstelegramstof vil De kun faa det, som tilgaar Dem gennem
Ritzau's Bureau. Enhver Redaktør vil blive gjort personlig ansvarlig for, hvad der
staar i hans Blad, ogsaa for Overskrifterne. Hver Redaktør vil med sit Hoved hæfte
for, at Folket ikke længere forgiftes. Husk dette, naar De nu forlader dette Rum.
Angaaende de nye, af Dr. Best her bebudede Regler, udsendtes - efter forskellige foreløbige Meddelelser1 ) af i alt
væsentlig samme Indhold - følgende
Bestemmelser med Hensyn til Censur af trykte Skrifters Indhold.
1. Censur af Dagblade, Ugeblade, Tidsskrifter m.v.

Alt Stof fra Ritzau's Bureau, indenlandsk saavel som udenlandsk, er underkastet
Censur.• Alt Stof af S. T. B. og Metro-Press2 ) er underkastet Censur. Endvidere er
underkastet Censur alt Stof, der tages fra udenlandske Blade eller beror paa Meddelelser fra Udlandet, alle Ledere, Oversigtsartikler, Kommentarer og andre Artikler, ogsaa
navngivne, om udenrigspolitiske, militærpolitiske og militære Forhold. Endvidere ledende Artikler og andre Artikler af indenrigspolitisk Art. Endvidere alt Meddelelsesstof og kommenterende Stof vedrørende indenlandske Krigsbegivenheder, derunder
Luftalarm, Minesprængninger og lignende, alt Stof vedrørende Sabotage, Ulykker,
Brande og lignende, medmindre de efter de foreliggende Oplysninger ikke kan bero
paa Sabotage, Uroligheder og lignende, Strejker og lignende, samt endelig de Spørgsmaal vedrørende Forholdet til Værnemagten og vedrørende forskellige Forsynings- og
Handelsforhold, som hidtil har skullet forelægges Udenrigsministeriets Pressebureau.
For Provinsbladenes Vedkommende vil Overskrifter og lignende faktisk ikke kunne
forelægges til Censur. Bladene maa udvise den yderste Varsomhed med Overskrifterne,
og det fremhæves, at enhver Overtrædelse af de ovenfor givne Anvisninger saavel som
enhver Meddelelse, Overskrift og lignende i Bladets Tekst, ogsaa i den ucensurerede
Del deraf, som giver Anledning til Paatale fra tysk Side, vil kunne medføre Konsekvenser af den alvorligste Art for vedkommende Blads Redaktør saavel som for den
paagældende Forfatter.
Alt Stof, som skal censureres, skal forelægges skriftligt for Udenrigsministeriets
Pressebureau, Adresse, Hotel Kongen af Danmark, Holmens Kanal 15, København K.,
Telefoner: C. 8923, 14766, 14776 for Dagblades Vedkommende, medens Adressen for
Ugeblade, Tidsskrifter m. v. er Christiansborg. Det understreges, at Censuren ogsaa
01nfatter Annoncestof i Henhold til ovenstaaende Indholdsangivelser, og at indtil videre
Bladenes Redaktører vil blive holdt ansvarlige ogsaa for Annoncestof. 3 ) Censuren sker
under direkte Deltagelse af Repræsentanter fra det tyske Gesandtskab og den tyske
Værnemagt. Censurkontoret er aabent Kl. 7-23.

2. Censwr af alle Bpger, Pjecer, Broohwrer o. l., ikke periodiske Publikationer.
Med Hensyn til Bøger, Pjecer, Brochurer og lign, udøves Censuren i Udenrigsmisteriets Pressebureau, Christiansborg, København K., Telefon C. 7028.
Lejlighedssange, Reklametryksager og andet lignende er ikke underkastet Censur;
men hvis Indholdet strejfer de under Punkt 1 nævnte Emner, vil Bogtrykkeren kun
kunne fri sig for eventuelt Ansvar ved at forelægge dem.
Bøger m.v. kan indsendes enten i Manuskript eller Korrektur.
Det foranstaaende medfører ingen Ændringer i de Regler, der gælder angaaende
Afleveringen af Skrifter til Politiet i Henhold til Presselovens § 3.
1) Herunder en >private Meddelelse til Redaktionerne, som - bortset frn Reglerne om Censur nf
Bpger m.v. - indeholdt næsten ordret det samme som Bestemmelsen af 13.-9.-1943 nedenfor.
2) Om de I Besættelsestiden eksisterende Telegrambureauer og disses Karakter se nedenfor under c.
8) Se nedenfor under b, Anvisning af 8.-9.-1948,
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Som det vil ses, vedblev Censuren af andre periodiske
Publikationer end Dagbladene at ligge i Udenrigsministeriets
Pressebureau. Denne Tilstand opretholdtes til Tysklands Kapitulation. Et stort Antal af de Tidsskrifter, der hidtil havde
bragt Stof af politisk Karakter, begrænsede efter August
dette Stof stærkt eller lod det helt bortfalde, dels fordi man
ikke ønskede overhovedet at underkaste sig Censur, dels fordi
man erkendte Umuligheden af at give Udtryk for de Synspunkter, man ønskede at udtrykke. Rent faktisk var det imidlertid muligt for Tidsskrifterne at bringe meget Stof, som
ikke havde kunnet fremkomme i Dagspressen. Det gjaldt
baade de Blade, der indsendte Stof til Censur i Udenrigsministeriets Pressebureau og dem, der undlod det. Der skete selvsagt ikke efter 29. August nogen som helst Indskriden fra
dansk Side overfor hverken Dagblade eller Tidsskrifter, medmindre der direkte fra tysk Side fremsattes Krav derom, ligesom Dagblads- og Tidsskriftnævnene saavel af Udenrigsministeriet som af Bladenes Organisationer betragtedes som bortfaldet med den 29. August.
I hele den Periode, der fulgte efter 29. August, var
Spørgsmaalet om tysk-indlagte Artikler et af de vigtigste
og vanskeligste for Bladene. Angaaende dette Spørgsmaal fandt
den grundlæggende Forhandling med de tyske Myndigheder
Sted den 2. December 1943. Der foreligger derom følgende
Referat fra Chefen for Udenrigsministeriets Pressebureau af Forhandling med Dr. Best
om de tvangsindlagte Artikler.

Den tyske Befuldmægtigede, Dr. Best, havde i Gaar anmodet mig om at komme
til ham Kl. 17 paa Dagmarhus. Presseattache Schroder var til Stede.
Det Hovedemne, som Dr. Best ønskede at drøfte, var det af Schroder i den sidste
Uge med større og større Styrke rejste Spørgsmaal om, at Bladene skulde aabne
Plads for Artikler, der gav Udtryk for Synspunkter, som er sympatisk indstillet
overfor Tyskland. Under Drøftelsen, der varede en halv Time, gav Dr. Best Udtryk
for følgende: Man kunde og vilde fra tysk Side ikke mere akceptere, at tyske eller
overfor Tyskland sympatiske Synspunkter ikke kunde komme frem i den danske Presse.
Fra mange Sider og meget høje Steder havde man overfor ham fremhævet, at dette
under ingen Omstændigheder maatte fortsættes. Det var hans Ønske at undgaa at
tvinge Bladene til at skrive Artikler, i hvilke de ikke i deres Hjerte og Hjerne var
enige. Dette hans Standpunkt var ikke Udtryk for Svaghed, men for, at han nærede
den Opfattelse, at dette ikke var en rigtig Fremgangsmaade. Hvis det imidlertid viste
sig, at der ikke i Bladene kunde findes Plads for Artikler af den angivne Kategori, vilde
han være nødsaget og blive nødsaget til at gennemtvinge, at Bladene selv tog de
politiske Problemer op i den Retning og i den Aand, som man fra tysk Side fandt
ønskelig. Han ønskede og haabede imidlertid, at den Ordning, der nu var Tale om,
vilde kunne gennemføres; for saa vidt dette skete nanståndig und loyal", kunde han
med Sikkerhed sige, at der ikke vilde blive Tale om yderligere Skridt. Det var Tanken,
at de paagældende Artikler klart skulde være mærkede saaledes, at man ikke kunde
misforstaa dem for at være Bladenes egne Synspnnkter: ,,Wir wiinschen mit offenen
Karten zu spielen". Naar det kunde lade sig gøre, skulde Artiklerne markeres som
positivt stammende fra tysk Side, og hvis det ikke drejede sig om tyske Forfattere,
skulde Artiklerne fremtræde med en Manchet, som viste, at det var Artikler, som
var tilstillet Bladene til Offentliggørelse.
Jeg understregede, at det naturligvis for Bladene var meget afgørende Ting, for
det første, at dette ikke skulde opfattes som "et første Skridt", og dernæst, at Artiklerne saa klart var markerede, at de ikke af Læserne kunde tages for Bladenes egne
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Synspunkter. Dr. Best gentog, at det positivt var hans Ønske at undgaa at tvinge 1943.
Bladene til at skrive selv, hvad de ikke mente, og at undgaa, at Artiklerne misopfattedes som stammende fra Bladene selv. Paa disse to Punktet kunde jeg fuldkommen berolige Bladene. Jeg tilføjede, at med Hensyn til Indholdet ansaa man det naturligvis af
Bladene for afgørende vigtigt, at der ikke fandtes Synspunkter eller Udformninger,
som direkte fremkaldte Forbitrelse blandt Læserne, f. Eks. vilde Udtalelser om Jødespørgsmaalet ud fra tyske Synspunkter være en stor Vanskelighed. Dr. Best svarede,
at han ikke kunde se, at der i hele Situationen, som den i Øjeblikket foreligger eller
udvikler sig, var noget som helst, der kunde medføre, at man skulde ønske en Omtale
af dette Spørgsmaal. Paa den anden Side kunde han ikke garantere imod, at Verdensbegivenhederne kunde udvikle sig saadan, at han paa et eller andet Tidspunkt ændrede
Anskuelse med Hensyn til dette. Imidlertid var det klart, at man vilde være villig til
med Udenrigsministeriets Pressebureau at drøfte alle Indvendinger vedrørende Form
og Indhold, som maatte blive rejst. Der vilde intet være til Hinder for, at Bladene kunde
polemisere mod de paagældende Artikler, d. v. s. tage Stilling til dem i en Form og et
Indhold, som iøvrigt svarede til de Vilkaar, hvorunder Bladene for Tiden virker. Med
Hensyn til Antallet af de Artikler, der vilde blive Tale om, mente Hr. Schroder - og
Dr. Best indvendte intet derimod .....,. at det vilde blive en Artikel om Ugen eller maaske
hver 14. Dag, hvorved det ikke var helt klart, om dette betød et saadant Antal henholdsvis i Hovedstaden og i Provinspressen eller tilsammen. Hvad Provinspressen
angaar blev Detailler ikke diskuteret mellem Dr. Best og mig, men Hr. Schroder har
her givet Udtryk for, at man var villig til i hvert enkelt Tilfælde at drøfte, i hvilken
(hvilke) Gruppe(r) (Lokalgruppe(r)) Offentliggørelse skulde ske.
Dr. Best fremkom derefter med nogle almindelige Bemærkninger om Pressen og
beklagede skarpt, at der stadig endnu forekommer smaa Naalestik, i hvilken Henseende han som Eksempel nævnede en Plakat i "B.T."s Hjørnevindue paa Raadhuspladsen. Hans Bemærkninger var meget skarpe, men ganske klart fremsat med det
Formaal at fremkalde Udtalelser fra min Side. Han sluttede med at sige, at hvis
Bladene i det sidste 1 ½ Aar til Stadighed havde fremhævet, at det for Danmark gjaldt
om at forholde sig rolig og neutral - nogen Sympati fra Bladenes Side havde han
aldrig kaldt paa - og hvis man havde taget klart Stilling imod Sabotagen og fremhævet, at ingen kunde vide, hvor længe Krigen vilde vare, eller hvordan dens Udfald
vilde blive, vilde der i Øjeblikket sikkert ikke være andre Sabotører end Kommunister
og Faldskærmsjægere. Han tilføjede, at man roligt kunde forberede sig paa 10 Aars
Krig til, thi saa længe vilde Krigen vare.
I den efterfølgende Tid blev der fra tysk Side gjort en
Mangfoldighed af Forsøg paa at komme bort fra Aftalen om,
at de tvangsindlagte Artikler skulde markeres paa tydelig
Maade, saaledes at Læserne kunde se, hvor de stammede fra.
Resultatet blev imidlertid, at Kravet fra dansk Side om tydelig
Markering kunde opretholdes. Se som Eksempel:
Meddelelse fra Udenrigsministeriets Pressebureau til Redaktionerne om Dr. Best's Ud- 4.-12.
taleiser angaaende tyske Forholdsregler mod Sabotage, fremsat overfor Repræsentanter
for den danske Presse.1 )
Udtalelse af Dr. Best overfor Pressens Repræsentanter angaaende den danske "Under- 1944.
verden".
24.-4.
Skrivelse fra Formanden for Danske Dagblades Fællesrepræsentation om forskellige 22.-5.
Annoncespørgsmaal m.v.
Der har i den senere Tid været et Par Annoncespørgsmaal, hvorpaa jeg gerne
vil henlede Bladenes Opmærksomhed. Det ene er, at nogle af Provinsbladene i forrige
Maaned har haft nogle Annoncer om Vognmænd, der søgtes til en Akkord-Kørsel, og
1) Denne og den fplgende Udtalelse o.f Dr. Best overfor Pressens Repræsento.nter er citeret I Afsnit F.
89
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hvor der blev tilbudt en Indtægt af 4-600 Kr. daglig. Det drejer sig selvsagt om Annoncer, der lokker danske Vognmænd til med uforholdsmæssigt store Fortjenester at udføre
Lastvognskørsel for den tyske Værnemagt, og det vilde være ønskeligt, om Bladene
undlod at optage Annoncer af en saadan Karakter. For Københavns Vedkommende har
Bladudgiverforeningen rettet en Henstilling til Bladene her om at undlade at bringe
Annoncerne, og jeg kan til fortrolig Underretning meddele Dem, at Handelsministeriet
har udarbejdet et Forslag til Indførelse af et Kontrolsystem med Lastvognskørslen for
den tyske Værnemagt, et Forslag, der for Tiden er til Behandling med de tyske
Myndigheder.
I Fredags modtog de københavnske Blade en Annonce fra SS-Ersatzkommando
Danmark om Frivillige til Vaaben-SS eller Regiment Danmark, der havde en meget
uheldig Form, og hvori det bl.a. hed: ,,Hvilken Skæbne vilde blive dine Forældre,
Søskende, din Hustru og dine Børn til Del under Bolchevikerne! I heldigste Tilfælde
vilde dine Forældre redde Livet og blive tvunget til Fronttjeneste for Bolchevikerne.
- Dine Søstre og din Hustru vilde blive skændet og vanæret og slæbt til Sibirien og
Nordrusland, hvis man da ikke simpelthen lod dem sulte ihjel ... "
Der blev indledt Forhandlinger med Pressebureauet om Annoncen - som skulde
være optaget Lørdag - da vi ikke var til Sinds at· tage den i den meddelte Form, og
Kontorchef Eskelund havde derefter nogle Forhandlinger med den tyske Presseattache
Schroder, men da Hr. Schroder Lørdag oplyste, at Annoncen var optaget i nogle Blade
uden for København i den udsendte Ordlyd, var det ikke muligt at gennemføre Ændringer. Man maatte derfor fra tysk Side forlange den paa i den meddelte Form.
Jeg henstiller til Bladene, at de, hvis de faar Annoncer, der har en Form, som
synes for urimelig, sætter sig i Forbindelse med mig eller med Kontorchef Eskelund
om Offentliggørelsen.
Ogsaa et Par redaktionelle Spørgsmaal er der Grund til at nævne. I en Forhandling, jeg forleden havde med Eskelund, gjorde han opmærksom paa, at' nogle af Bladene
gaar til de lokale tyske Myndigheder og faar Billeder godkendt der, medens det store
Flertal overholder Reglen om, at Billeder sendes til København til Censur. Fremgangsmaaden med at gaa til de lokale tyske Myndigheder er af mange Grunde uheldig, ogsaa
fordi Bladene ikke derved stilles ens i Afgørelserne, og jeg vil derfor stærkt opfordre
Bladene til ikke at anvende den Fremgangsmaade, men at forelægge Billedstoffet i
København uanset den Forsinkelse, det kan medføre.
Med Hensyn til Stoffet har Konkurrenceforholdene givet visse Vanskeligheder, idet
nogle af Bladene har bragt Ting, som andre har faaet forkastet i Censuren, og jeg vil
derfor henstille til Bladene inden for de forskellige Lokalomraader at tale sammen om
difficile Meddelelser, f. Eks. vedrørende Iværksættelse af Arbejder eller lokale Begivenheder af særlig Karakter. Under de meget vanskelige Forhold for Pressen er Sammenholdet og Samarbejdet jo det vigtigste.

b. Eksempler paa specielle fortrolige Anvisninger fra
Udenrigsministeriets Pressebureau.
Af de enkelte Forhold, som gav Anledning til Udsendelse
af fortrolige Meddelelser fra Udenrigsministeriets Pressebureau til Redaktionerne, nævnes i det følgende nogle af de
vigtigste. Alle de paagældende Anvisninger er givet paa tysk
Krav, med mindre det modsatte udtrykkeligt anføres.
1940.
8.-5.

Om den tyske Værnemagts Bevægelser,
U denigsministeriets Pressebureau henleder Bladenes Opmærksomhed paa, at
det er ubetinget forbudt at bringe Meddelelse eller Artikler om den tyske Værnemagts
eller tyske Soldaters Forhold, Bevægelser eller Færden, som ikke er udsendt gennem
Ritzau's Bureau eller i hvert enkelt Tilfælde godkendt af Udenrigsministeriets Pressebureau. Der kan ikke hverken af lokale danske Myndigheder eller med Samtykke af
Repræsentanter for den tyske Værnemagt gøres Undtagelser herfra.

•
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1940.
Om Genforeningsdagen.1 )
Der maa under ingen Omstændigheder i Dagspressen fremkomme nogen som helst 15.-6.
Meddelelse eller andre Artikler om Genforeningsdagen eller om de i Anledning af
Genforeningsdagen eller i Forbindelse med den afholdte Foreningsmøder, Sammenkomster og lignende..
24.-6.
Om Vejret.
Paa given Foranledning meddeler Udenrigsministeriets Pressebureau, at Bladene
maa omtale Vejr, som er Fortid, Regnvejr, Solskin, Torden o. s. v., men under ingen
Omstændigheder i en Form, som direkte eller indirekte indeholder Antydninger af,
hvorledes Vejret kan ventes at ville blive. Man maa saaledes ikke omtale godt Vejr
som stabilt eller tale om en Periode med uroligt Vejr el. lign.
D.N.S.A.P.s Møde i Roskilde.
I Behandlingen af Begivenheder ved og omkring de af D.N.S.A.P. Søndag den
30. Juni i Roskilde arrangerede Møder og Demonstrationer maa der under ingen Form
ske Omtale eller gives Oplysninger om de tyske Soldaters Forhold under disse Begivenheder.

30.-6.

Om Forholdene i Norge.
12.-10.
Indtil anden Meddelelse fremkommer, maa der angaaende Norge og Begivenheder
i Norge ikke bringes andet Efterretningsstof, end hvad der fremkommer fra N. T. B.
(Norsk Telegrambyrå) eller D. N. B.
Den tidligere Dags Dato udsendte Meddelelse om, at der kun maa bringes Efterretningsstof fra Norge, som stammer fra N. T. B. eller D. N. B., ændres til, at der ikke
maa bringes andet Efterretningsstof vedrørende Norge, end hvad der stammer direkte
fra Norge, herunder norsk Presse, eller fra D. N. B. og Korrespondenter i Berlin.
Om Udtrykkene "Clausenister" og "Diktatorer".
1941.
Udtrykket "Clausenister" maa ikke benyttes som Betegnelse for "Danmarks Na- 1.-2.
tional-Socialistiske Arbejderparti" (D.N.S.A.P.) eller Tilhængere af Partiet.
Om Tysklands og Italiens politiske Førere maa Betegnelsen "Diktatorer" ikke
benyttes.
Om Interneringen af de danske Kommunister.

20.-8.

Med Hensyn til den Tagen i Forvaring af ledende Kommunister, som fandt Sted
efter Udbrudet af Krigen mellem Tyskland og Sovjetunionen den 22. Juni d. A., maa
der ikke bringes faktiske Oplysninger eller Omtale af det Onsdag den 20. August
fremsatte Lovforslag om Forbud mod kommunistiske Foreninger og kommunistisk
Virksomhed.
Om de kommunistiske Folketingsmænd.

3.-9.

Der maa ikke i Forbindelse med Folketingets Udlevering af de 3 kommunistiske
Folketingsmedlemmer eller iøvrigt bringes nogen Omtale af, hvorvidt de paagældende
er i Politiets Varetægt (eller internerede).
Om "Schleswigsche Kameradschaften".2 )
Justitsministeriet meddeler:
Vedkommende danske Politimyndigheder har efter Ansøgning meddelt de i Sønderjylland under Organisationen "Schleswigsche Kameradschaften" staaende Foreninger Tilladelse til at afholde Foreningsskydning paa indendørs og udendørs Kortdistance1) Lignende Anvisninger blev udsendt i Anledning af Afstemningsdagen, 9. April-Dagen ro. v.
.rfr. Afsnit E, S. 603 f.

2)

so•

3.-11.
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baner. Disse Tilladelser er i Overensstemmelse med de gældende Forskrifter om Brug
af Skydevaaben blevet givet paa de samme Betingelser, som er stillet ved Meddelelsen
af Skydetilladelsen til Skytteforeninger under Overbestyrelsen for de danske Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Skytte Union. Samtidig er der truffet en
Ordning, hvorefter Medlemmer af "Schleswigsche Kameradschaften" ved udendørs
Sammenkomster (d. v. s. Skydning paa Skydebaner og ved Terrænsportsøvelser) kan
benytte en til Formaalet egnet Sportspaaklædning.
Justitsministeriet har endvidere efter fra kompetent Side at have modtaget nærmere Oplysninger om "Schleswigsche Kameradschaften"s Organisation og Formaal stillet "Schleswigsche Kameradschaften" i Udsigt, at der paa enkelte tyske Festdage efter
Ansøgning vil kunne meddeles Organisationens Afdelinger Dispensation fra Forbudet
mod at bære Uniform og mod at gaa i Optog.
Ledelsen af "Schleswigsche Kameradschaften" vil drage Omsorg for, at Organisationens Afdelinger vil respektere de gældende Bestemmelser om Optog i Overensstemmelse med de af Myndighederne givne Anvisninger. (Offentliggjort gennem R. B.)

FORTROLIGT.
PRIVAT FOR REDAKTIONERNE.
Ovenstaaende Meddelelse skal offentliggøres i alle sønderjydske Dagblade og kan
offentliggøres i "Jydske Tidende" men derimod ikke i Landets øvrige Presse. Ingen
Kommentarer maa bringes, medmindre disse maatte være godkendt af Udenrigsministeriets Pressebureau.

3.-11.

Om "Schleswigsche Kameradschaften".
Den af Justitsministeriet Mandag Eftermiddag udsendte Meddelelse angaaende
,,Schleswigsche Kameradschaften" maa foruden i de Blade, der er nævnt i den samtidig fra Udenrigsministeriets Pressebureau udsendte fortrolige Meddelelse, gengives
i Lokaludgaver for Sønderjylland til Blade, hvis Hovedredaktion ikke ligger i de sønderjydske Landsdele. Meddelelsen maa saaledes ikke bringes i de Lokaludgaver, der
ikke er særlig bestemt for en Læsekreds i de sønderjydske Landsdele. Kommentarer
maa overhovedet kun bringes i de Blade, der kan aftrykke selve Meddelelsen.

10.-12. Om Arbejdskraftsannoncer.
Som anført i Pressebureauets Ugemeddelelser Nr. 7 for 8. Marts og Nr. 21 for
14. Juni d. A. maa der ikke i Bladene optages Annoncer fra Private om Antagelse af
dansk Arbejdskraft til Tyskland, idet Hvervning kun ønskes foretaget gennem de
herværende tyske Arbejdsanvisningskontorer. En Undtagelse er dog gjort for saadanne
danske Firmaer, der har Entrepriser i Tyskland, og som for egen Regning søger Arbejdere til Udførelse af disse Entrepriser.
Det har imidlertid vist sig, at denne Undtagelsesbestemmelse har givet Anledning
til Misbrug. Annoncer fra andre end de offentlige tyske Arbejdsanvisningskontorer om
Hvervning af danske Arbejdere til Udlandet vil derfor fremtidig først kunne optages,
naar Annoncøren forelægger en fra Udenrigsministeriets Kommitterede for ~ndustrisager, Vestre Boulevard Nr. 20, København K., indhentet skriftlig Godkendelse af
Annoncen.
1942.
6.-3.

Forundersøgelsen mod Ja Cour maa ikke kommenteres i Pressen.
Ritzau's Bureau erfarer, at Dr. phil. Vilh. la Cour sidder fængslet ved Københavns
Byret, hvor der verserer en Forundersøgelse imod ham, idet han er sigtet for som
Foredragsholder ved et i Begyndelsen af forrige Maaned afholdt Møde at have fremsat
forskellige Udtalelser, der er egnede til alvorligt at skade Dann1arks Interesser i Forhold til Udlandet. Sagen forventes ført frem til Domsafsigelse i Løbet af kort Tid.
PRIVAT TIL REDAKTIONERNE
FORTROLIGT
Ovenstaaende Meddelelse maa ikke kommenteres, og den maa ikke bringes i sensationelt Udstyr.
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Medens der i de første to Aar vedrørende Krigsbegiven- 194-2.
heder her i Landet kun udsendtes ganske korte officielle Meddelelser, blev der i Marts 1942, da en ny tysk Presseofficer,
Hauptmann Daub, var ankommet til Landet, truffet en ny
Ordning, der muliggjorde lokal Reportage:

Om Krigsbegivenheder.
13.-3.
Ved Aftale med de paagældende tyske Myndigheder er der truffet en Ordning,
som vil muliggøre, at der i Tilfælde af Bombenedkastninger og andre mulige Krigsbegivenheder her i Landet lokalt kan bringes Omtale af Enkeltheder udover de officielt udsendte Meddelelser, derunder ogsaa Billeder. De paagældende Artikler saa vel
som Billeder skal i deres Helhed godkendes af Pressebureauet, der til sin Side drager
Omsorg for, at fornøden Godkendelse fra tysk Side indhentes. Hvert enkelt Blad, som
mener at kunne bringe en Reportageomtale som lokalt Stof, maa indsende Artiklen til
Udenrigsministeriets Pressebureau i to Kopier. Ligeledes maa Billeder indsendes i to
Kopier, hvis der er flere Billeder nummererede. Redaktionerne maa selv beholde en
tredie Kopi af saavel Tekst som Billeder. Tekst vil i den Udstrækning, Pressebureauets
Arbejdskraft tillader det, kunne indtelefoneres, men da Godkendelse normalt ikke vil
kunne ventes til Bladets Nummer samme Dag, bedes Indtelefonering begrænset til det
absolut nødvendige. Pressebureauet vil søge Materialet godkendt, saa hurtigt det lader
sig gøre, og vil straks telefonisk give Blapene Underretning med de eventuelle Ændringer. Det saaledes godkendte Stof maa ikke aftrykkes af andre Blade uden GodkendelsP. deraf i hvert enkelt Tilfælde. Der vil selvfølgelig ikke i Reportager kunne gives
Oplysninger, Stedsangivelser og lign., der er egnet til at skade den tyske Værnemagts
Interesser. Nøjagtige Stedsangivelser ' vil det normalt være rigtigt at undgaa, bortset
fra Steder hvor Spørgsmaalet om Objekter af militær Betydning overhovedet ikke kan
foreligge. Ved Reportage til andre Blade end egentlige Lokalblade maa Angivelse af
vedkommende Bys Navn normalt undgaas.
Det er en Forudsætning for denne Ordning, at der udover de officielle Meddelelser,
som normalt vil kunne ventes meget hurtigt, ikke bringes nogen Omtale af Krigsbegivenheder, der ikke er godkendt overfor det enkelte Blad, og at der skrides ind
ved alle Overtrædelser deraf.
Det er endvidere en Forudsætning for hele Ordningens Opretholdelse, at de fastsatte Regler nøje og loyalt overholdes.
NB. Godkendelse af Tekst eller Billeder kan kun ske ved Udenrigsministeriets
Pressebureau, idet ingen lokal Instans, dansk eller tysk, har Beføjelse til at meddele
Godkendelse.
Denne Ordning blev i Hovedsagen Indledningen til et
efterhaanden stærkere og stærkere udnyttet System, hvorefter
der lokalt kunde bringes Meddelelser om Begivenheder, som
man fra tysk Side ikke vilde tillade offentliggjort over hele
Landet. Der blev ved Forhandlinger mellem Udenrigsministeriet og Danske Dagblades Fællesrepræsentation truffet Aftale om, hvad de enkelte Blades Lokalomraader skulde skønnes at være. I Forhandlingerne derom deltog man ikke fra
tysk Side, og de tyske Censurinstanser fik formentlig aldrig
Kendskab til, hvorledes Bladenes Lokalomraader var fastsat.
Efterhaanden udvidedes Lokalomraaderne, saaledes at de til
sidst omfattede Arealer, der var 10-50 Gange saa store, som
Bladenes egentlige Læsekreds. Dette kunde ske, fordi der
ikke fra tysk Side blev udøvet nogen Kontrol med, i hvilken
Udstrækning, Anvisninger om, at Stof kun maatte bringes lokalt, blev overholdt. I de sidste Maaneder før Befrielsen fastsattes dog ofte fra tysk Side, at bestemte Meddelelser kun
maatte fremkomme i de Blade, der tryktes i en bestemt By.
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1942.
28.-4.

Om Arbejdskraftsannoncer.
I Anledning af forskellige Forespørgsler angaaende Avertering om dansk Arbejdskraft til Udlandet oplyses det, at saadanne Annoncer kun maa bringes, forsaavidt
de enten stammer fra et af de offentlige tyske Arbejdsanvisningskontorer som Annoncør eller er ledsaget af en skriftlig Godkendelse fra Udenrigsministeriets Kommitterede
for Industrisager, Vester Boulevard 20, København K.

1943.
30.-1.

Om Arbejdskraftsannoncer.
Som tidligere meddelt1 ) maa der ikke i Bladene optages Annoncer fra private Personer eller Firmaer om Antagelse af dansk Arbejdskraft til Tyskland, idet Hvervningen kun ønskes foretaget gennem det herværende tyske Arbejdsanvisningskontor.
Undtagelse herfra har dog kunnet gøres, naar skriftlig Tilladelse forelaa fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.
Da denne Ordning har vist sig mindre tilfredsstillende i Praksis og har medført
betydelige Ulemper, ikke mindst for de gennem Annoncerne hvervede Arbejdere, anmodes Bladene om at ville iagttage, at Annoncer om Arbejdskraft til Udlandet kun
maa optages, naar de kommer fra de officielle tyske Arbejdsanvisningskontorer, eller
naar Annoncøren afleverer Tilladelse til Avertering fra Statens Udvandringskontor.
Saafremt det ikke af en Annonce om Antagelse af Arbejdskraft fremgaar, hvorvidt der er Tale om Arbejde her i Landet eller i Udlandet, maa Bladene, inden Annoncen optages, afkræve Annoncøren en til Statens Udvandringskontor stilet Erklæring
paa Tro og Love om, at den paagældende Arbejdskraft søges til Arbejde i Danmark
(Formularblanketter til denne Erklæring tilstilles samtidig hermed alle Blade. Yderligere Eksemplarer kan rekvireres fra Statens Udvandringskontor, Set. Annæ Plads 5,
Central 14.835, Lokal 74) . Hvis Annoncen tager Sigte paa Arbejdskraft til Udlandet,
maa den afvises, og Annoncøren henvises til at rette Henvendelse til Statens Udvandringskontor om Tiiladelse til Annoncens Optagelse.
De til Udvandringskontoret stilede Erklæringer, der modtages af Bladene, fremsendes af disse til Statens Udvandringskontor ved hver Maaneds Udløb.
Nedenstaaende Erklæring er stilet til Statens Udvandringskontor, men indsendes
til Bladet. Erklæringen man underskrives af Entreprenøren selv eller en Person, der
kan forpligte ham (Firmaet) . Saafremt Annoncen tager Sigte paa Arbejdskraft til Udlandet, maa der rettes Henvendelse til Statens Udvandringskontor, Set. Annæ Plads 5,
hvis Tilladelse maa fremskaffes, inden Annoncen kan optages.
Erklæring.
Til Statens Udvandringskontor:
Undertegnede
Den . . ......... . ..... . . .. .......... .. ....... har - - - - - - - - tilstillet
underskrevne Firma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en Annonce vedrørende Antagelse af
Arbejdskraft.
Det erklæres herved paa Tro og Love, at den saaledes søgte Arbejdskraft skal
.
Firmaet
beskæftiges ved Arbejde, som .
har under Udførelse eller agter at udføre her
Jeg
i Landet,
... . ..... . .............. , den .. .. . .................. .
(Underskrift)

8.-3.

Om Folketingsvalget.
De ved Statsministeriets Cirkulære af 6. Maj 1940 og Lov af 22. Juli samme Aar
fastsatte Regler samt af Udenrigsministeriets Pressebureau udsendte fortrolige Retningslinier for Pressen2 ) gælder ogsaa for alt Valgstof.
1) Anviening nf 10.-12.-1941 og 28.-4.-1942.
2) Se ovenfor under a .
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Medens der frit kan opfordres til at støtte et Parti eller en Gruppe af Partier eller
Regeringen paa Grundlag af de almindelige Principper, der ligger til Grund for Partiernes Programmer, maa Angreb paa modsatte Partier eller Partigrupper undgaas.
Endvidere maa Angreb paa modsatte Partigruppers Grundprincipper undgaas. Politiske Udtalelser af tyskfjendtlig Karakter, der maatte være fremsat forud for Besættelsen, maa ikke genoptrykkes. Omtale af lukkede Partimøder og Taler eller Indlæg,
der maatte være fremkommet paa saadanne Møder, skal holdes indenfor Rammerne
af ovenstaaende Regler.

1943.

For Dagbladenes Behandling af Sabotage o. lign. gjaldt i
Løbet af de 5 Besættelsesaar saa skiftende Regler, at der ikke
kan siges at have været Tale om nogen bestemt Ordning.
Undertiden skiftede i Løbet af ganske faa Dage Reglerne fra
absolut Forbud mod nogen som helst Omtale til fuld Frihed
til praktisk talt enhver Art af Reportage. Undertiden udsendtes officielle tyske Meddelelser med mere eller mindre
nøjagtige Anvisninger paa Placering og Udstyr, til andre
Tider kunde Reportager fra Ritzau's Bureau eller de enkelte
Blade faas godkendt. Eksempelvis anføres:
Vedrørende Omtale af Sabotage.
Ved Behandlingen af de Tilfælde af Sabotage, Hærværk, Brandstiftelse og lign.,
der kan frigives til offentlig Omtale, bedes Bladene følge nedenstaaende Retningslinier:
Kun i Tilfælde, hvor der klart foreligger Angreb paa tyske Værnemagtsinteresser,
bedes Ordet Sabotage anvendt. I alle andre Tilfælde bedes Bladene benytte andre Betegnelser: Hærværk, Brandstiftelse, Attentater, eller hvad der efter Omstændighederne
passende kan anvendes. Stof af denne Art bedes gengivet inde i Bladet og ikke opsat
sensationelt. Hvad Omfanget angaar, bedes det holdt inden for en til højst to Spalter.
I Tilfælde, hvor Begivenheder af denne Art er frigivet til Behandling, vil der kunne
gengives ikke alene Oplysninger om de paagældende Begivenheder, men der kan ogsaa
fremføres Oplysninger om Omfanget af den forvoldte Skade, forsaavidt den er gaaet/
ud over danske Interesser, evt. Arbejdsstandsning, evt. Produktions- og Forsyningsvanskeligheder o. lign., der maatte være en Følge af Begivenhederne. Det tilføjes, at
normalt vil Begivenheder af denne Art kun blive frigivet til lokal Omtale. Alt Stof
skal, som det fremgaar af de gældende Regler, forelægges Pressebureauet til Godkendelse. Ogsaa Ritzau's Bureau vil kunne faa Stof til lokal Benyttelse godkendt. Ved
Udsendelse til Bladene gennem Ritzau, bedes Redaktionerne nøje være opmærksom paa,
hvorvidt der er taget Forbehold om Lokalanvendelse.

13.-4.

Om Bygge- og Anlægsarbejder.
21.-4.
Bladene omtaler jævnligt stedfindende eller planlagte større civile Bygge- og
Anlægsarbejder, undertiden i stort Udstyr med Illustrationer og ofte under Fremhævelse af de paagældende Arbejders Betydning i beskæftigelsesmæssig Henseende.
Man fremhæver i denne Forbindelse de Millionbeløb, der sættes ind til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Alt dette har vist sig at give Anledning til urigtige Forestillinger
om de bestaaende Beskæftigelsesmuligheder her i Landet.
Da en fortsat Omtale af disse Forhold kan skabe uønskede Vanskeligheder, henstilles det alvorligt, at større Arbejder, der er under Udførelse eller planlægges af
Stat, Kommune, Institutioner eller Private, ikke gøres til Genstand for Omtale, hvor
det.-te ikke af særlige Grunde skønnes nødvendigt.

Denne og efterfølgende Henvendelser af lignende Art
skyldtes udelukkende et Hensyn til danske Interesser. Under
den stadig stigende Arbejdshunger i Tyskland voksede Faren
for Udskrivning af Arbejdskraft i Danmark. Det fremgik af
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1943.

talrige Forhandlinger med de tyske Myndigheder, at Bladenes
Meddelelser om her i Landet iværksatte Arbejder, anvendtes
som Argument for, at man fra dansk Side maatte kunne skaffe
Arbejdere til Tyskland. I fuld Forstaaelse med Bladene udviklede Forholdene sig efterhaanden derhen, at alle Byggearbejder, der overhovedet omtaltes, fremtraadte som planlagte
til Paabegyndelse efter Krigens Afslutning.

1.-6.

Om Overtrædelser af Handelsministeriets Bekendtgørelse vedrørende Salg af Varer
til den tyske Værnemagt.1)
Paa given Foranledning erindres om fortrolig Henvendelse til Redaktionerne af 21.
September 1942 om, at Sager for Overtrædelse af Handelsministeriets Bekendtgørelse
vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt ikke maa omtales, før der er faldet
Dom. For den Omtale, der derefter kan ske, henvises til Meddelelser i »Den gule
Bog'',2) Side 88-89, hvortil føjes, at Omtale af de paagældende Sager ikke maa bringes
paa Forsiden.

Aug.

Om Radioprogrammerne.
Der blev straks efter den 29. August udstedt Forbud
mod overhovedet at bringe udenlandske Radioprogrammer samt
mod Udsendelse af Radioblade. Forbudet blev i Løbet af faa
Dage lempet derhen, at der af udenlandske Programmer kun
maatte bringes de, der stammede fra Tyskland og dets Allierede samt de af Tyskland okkuperede Lande. Endvidere ophævedes i Løbet af nogle Uger Forbudet mod Radioblade.

8.-9.

Om Annoncer.
I den Meddelelse om Censuren, som den 30. f. M. tilstilledes Bladene fra Udenrigsministeriets Pressebureau3 ) understregedes det, at Annoncerne fremkommer under
Redaktørens Ansvar. Efter stedfundne Forhandlinger med de tyske Myndigheder er
dette nu ændret saaledes, at Bladene (Dagblade og Tidsskrifter) kan fritage Redaktøren for Ansvar i Forhold til Bestemmelserne om Censur ved at udpege en for Annoncerne specielt ansvarlig Person indenfor Bladets Forretningsledelse. Mod denne Person, hvis Navn ikke behøver at staa paa Bladet, men som skal være udpeget forud og
generelt ved en paavislig Beslutning, vil eventuelt Ansvar fra tysk Side blive gjort
gældende. De givne Censurregler, jfr. ovennævnte Meddelelse, er saaledes forpligtende
for den for Annoncerne ansvarlige.
Efter stedfunden Forhandling med Danske Dagblades Fællesrepræsentation kan
yderligere følgende oplyses:
Alle fra Hovedstadsbladene til Provinsbladene udsendte Annoncematricer vil herefter foreligge med Producentangivelse, hvorefter det paagældende Blad overtager
Ansvaret for, at de fremsendte Annoncer efter Bladets bedste Skøn har været behandlet i Overensstemmelse med de gældende Censurbestemmelser, dog saaledes at et eventuelt Fejlskøn fra det Blads Side, der har produceret Annoncen, ikke fritager det
Blad, der bringer den, for Medansvar over for Censurmyndighederne.

1944.
5.-1.

Vedrørende Mordet paa Pastor Kaj Munk. 4 )
Der udsendes gennem R. B. Meddelelse om to i Løbet af det sidste Døgn begaaede
Mord: paa Kaj Munk og paa Fiskehandler Jens Chr. Petersen, Slagelse. Disse to Med1) Se nedenfor 17.-6.-1944.

~) Samling af de til Bladene udsendte Anvisninger.
3) Se ovenfor under a. Bestemmelser a.f 18.-9.-1943, som 1 det væsentlige gentager de I den nævnte

Meddelelse indeholdte Regle~.
4) Meddelelsen om Drabet pna Kni Munk er citeret i Afsnit F. Dette gæWer ogsna Censurens Meddelelse
af 8.-1.-1944 om Omtale nf Begravelsen.
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deleiser skal bringes i nøjagtig samme Størrelse, Udstyr og Placering. Forsaavidt Bia- 1944.
dene maatte ønske godkendt yderligere Reportage om det ene eller andet af de to
Mord, skal tilsvarende Reportage om det andet Mord ligeledes forelægges og skal
bringes i nøjagtig samme Størrelse, Udstyr og Placering. Det samme gælder, saafremt
Blade ønsker at faa godkendt Nekrolog, Billede, Personalia o. I.: Der skal vedrørende
den ene af de myrdede bringes Nekrolog, Billede, Personalia o.l. af nøjagtig1 ) samme
Omfang og i samme Udstyr og Placering som den, man ønsker at bringe vedrørende
den anden.
Disse Regler skal overholdes paa det nøjeste.
Meddelelserne om de to Onsdag Eftermiddag i Censurens Henvendelser til Redaktionerne omtalte Mord skal bringes med følgende Hovedoverskrifter henholdsvis Kaj
Munk myrdet og Slagelseborger myrdet.
Det udsendte Signalement af fire Personer i Forbindelse med Mordet paa Kaj
Munk kan bringes i Tilknytning til Bladenes Meddelelser vedrørende Mordet paa Kaj
Munk.
Den i Slutningen af samme af Ritzau givne Meddelelse om, at der ingen Signalementer foreligger m. H. t. Slagelsemordet, kan overføres til Bladenes Meddelelser om
dette Mord.
Om Mordet paa Læge Willy Vigholt.2 )
Der udsendes gennem R. B. Meddelelse om to i Løbet af de sidste Døgn begaaede
Mord: paa Læge Willy Vigholt, Slagelse, og paa Fru Skov, Randers. Disse to Meddelelser skal bringes i nøjagtig samme Størrelse, Udstyr og Placering. Meddelelserne
skal forsynes med følgende Overskrifter og Underoverskrifter: Snigmord i Slagelse
- Læge Willy Vigholt myrdet - og: Snigmord i Randers - Kvinde og Barn dræbt
med Haandgranater. Der maa ikke bringes andre Meddelelser end de gennem Ritzau's
Bureau udsendte.

7.-1.

Rettelse. I Meddelelsen om Mordet paa Fru Skov fra Randers skal Ordene: "Hendes seksaarige Datter blev saaret ved samme Lejlighed og er senere død" udgaa.
I den i samme Forbindelse udsendte "Privat for Redaktionerne. Fortroligt" udgaar
i Underoverskriften til samme Meddelelse: "og Barn".
17.-6.
Vedrørende Omtale af Straffesager mod Overtrædere af Bestemmelserne om
Leverancer til den tyske Værnemagt.
Ifølge Meddelelse til Censuren maa Retsforhandlinger og Domme vedrørende
Firmaer og Personer, der har overtraadt Bestemmelserne angaaende Leverancer til
den tyske Værnemagt, ikke fremtidig omtales i Pressen.

Instruktion vedrørende Placeringen m. v. af Artikel udsendt i Anledning af
5.-11.
2-Aarsdagen for Dr. Best's Tiltræden. 3 )
Til en gennem R. B. udsendt Artikel: "Udtalelse af Dr. Best paa 2-Aarsdagen for
hans Tiltræden" var knyttet flg. ,,Fortrolige":
Nedenstaaende Artikel skal bringes i de københavnske Morgenblade Mandag, i
samtlige Provinsblade paa Øerne Tirsdag og i samtlige jydske Provinsblade Onsdag.
Overskrifterne skal være 3-spaltede i de københavnske Blade, i Provinsbladene mindst
2-spaltede. Manchetten, der er obligatorisk, skal sættes 2-spaltet. Artiklens første
Bogstav skal være et Initial. Artiklen skal placeres paa Forsiden, saaledes at mindst
Halvdelen af Artiklen staar der, medens Resten kan løbe orri. Hvor der er Tale om
Billede, skal det være paa Forsiden.
1) Se herom Afsnit F, S. 865.
2) Se Meddelelse I Afsnit F.
3) Citeret i Afsnit F.
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Bladenes Gengivelse af den tyske Værnemagtsberetning
gav Anledning til en Mængde Klager fra tysk Side. Resultatet
blev til sidst følgende Ordre fra tysk Side:
23.-12. Vedrørende Værnemagtsberetningen.
Det meddeles, at den tyske Værnemagtsberetning hver Dag skal bringes i sin
Helhed af samtlige Blade paa Forsiden, 2-spaltet og uden 'Mellemrubrikker.
I Tilslutning til den fortrolige Meddelelse til Redaktionerne om Opsætningen af
den tyske Værnemagtsberetning meddeles, at Beretningen skal bringes fast under Overskriften: Den tyske Værnemagtsberetning.

1945.
1.-3.

Omhyggelig Instruktion angaaende Placering m. v. af Dr. Goebbels' Tale.
Den "Privat for Redaktionerne. Fortroligt" den 28. Febr. udsendte Medd. ang.
Goebbels Tale bedes annulleret og erstattet mel flg.: ,,Goebbels Tale af 28. Februar
skal bringes af samtlige københavnske Morgenblade Fredag den 2. Marts, trespaltet
øverst paa Forsiden, hvor henved en Tredjedel af Stoffet skal placeres. Provinsbladene
skal ogsaa bringe Talen den 2. Marts tospaltet og med ca. en Tredjedel paa Forsiden.
Forsaavidt nogle Provinsblade ikke har faaet Talen Torsdag, skal den bringes Lørdag
den 3. Marts. De Provinsblade, som ikke har Mulighed for at bringe Talen i sin Helhed,
kan bruge det Uddrag af Talen, som udsendes af Ritzau's Bureau."

10.-3.

Værnemagtsberetningen.
Der er fra tysk Side overfor Udenrigsministeriet fremsat Krav om, at Værnemagtsberetningen i Dagbladene skal bringes 1. i sin fulde Ordlyd, altsaa uden Forkortelser af nogen Art, 2. paa Forsiden i sin Helhed, saaledes at intet altsaa maa løbe
om paa nogen senere Side, 3, med en Sats, som ikke maa være Kompres, 4. i de angivne Afsnit, saaledes at den altsaa ikke maa sættes omløbende, 5. senest Dagen efter
dens Offentliggørelse. - Dette sidste Punkt maa forstaas saaledes, at Værnemagtsberetningen skal bringes hurtigst muligt, efter at den er kommet til vedkommende
Blad fra Ritzau's Bureau, dog saaledes, at saafremt den af tekniske Grunde, fordi
Forsiden allerede er færdiglavet, ikke kan bringes paa Forsiden, skal den bringes
den følgende Dag paa Forsiden som ovennævnt. Naar der til samme Nummer maatte
foreligge mere end een Værnemagtsberetning, skal kun den sidste bringes. Det tilføjes
i Meddelelsen fra tysk Side, at de angivne Anvisninger skal overholdes, og at Overtrædelser ikke vil blive taalt.
!øvrigt udsendtes i Løbet af Besættelsesaarene en Række
Meddelelser til Bladene om at afholde sig fra at bringe Omtale
af Rejsetrafikken paa de store Myldretider: Jul, Paaske, Pinse
og Sommerferie. Formaalet med disse Henstillinger, der ikke
skyldtes tysk Initiativ, var at beskytte Rejsemulighederne
længst muligt under Hensyn til den tyske Uvilje mod, at der
i Danmark brugtes Kul til Ferierejser, samtidig med at Rejsetrafikken i Tyskland var skaaret ned til et Minimum.
Endvidere udsendtes i de sidste ca. 1 ½ Aar ugentlig
Meddelelser til Bladene om, at man fra tysk Side ønskede
meddelt, at man lagde Vægt paa, at Bladene viste bestemte
Radioudsendelser saglig og indgaaende Interesse. Bortset fra
de nazistiske eller halvnazistiske Blade satte disse Opfordringer sig overhovedet intet Spor.
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c. Oversigt over Telegrambureauerne i Besættelsestiden.
Agence Havas, fransk Nyhedsbureau
Agenzia Stefani, officielt italiensk Bureau
Associated Press, Ass. Pr., amerikansk Nyhedsbureau
Deutsches Nachrichtenbureau, DNB, det officielle tyske Bureau
Dienst aus Deutschland, tysk Nyhedsbureau
Europa Press, tysk Nyhedsbureau
Exchange Telegraph Company, engelsk Nyhedsbureau
Finska N otisburån, FNB, det officielle finske Bureau
Internationale Information, Inter. Inf., tysk Nyhedsbureau
International News, Nyhedsbureau oprettet i Danmark for tyske Midler under tysk
Ledelse, identisk med Skandinavisk Telegrambureau
Konservative Generalkorrespondance, Den
Kurt Eggert, K. E., et under Waffen-SS i Danmark oprettet tysk Propagandabureau
Metro Press, Nyhedsbureau oprettet i nær Tilknytning til Skandinavisk Telegrambureau
og baseret paa dels tysk Stof, dels Radiostof
Norsk Telegrambureau, NTB, det Quislingske norske Bureau
Radikale Venstres Korrespondancebureau, Det
Reuters Bureau, det officielle engelske Bureau
Ritzaus Bureau, RB eller Ritzbur., det danske Nyhedsbureau
Scannews, dansk Nyhedsbureau
Skandinavisk Telegrambureau, STB, Nyhedsbureau oprettet i Danmark for tyske Midler
under tysk Ledelse
Socialdemokratiske Provinspresses Korrespondancebureau, Den
TASS, det officielle russiske Bureau
Tidningernas Telegrambureau, TT, det officielle svenske Bureau
Transozean, T. 0., tysk Nyhedsbureau
United Press, U. P., amerikansk Nyhedsbureau
Venstres Pressebureau, V. P.
Venstres Sekretariat, V. S.

'

Kapitel 2.
KONTROLLEN
MED DANSKE OG UDENLANDSKE BØGER
Medens der indtil Udgangen af 1942 var fri Import af
Bøger, for saa vidt de ikke var fjendtlige overfor Tyskland
- en Ordning, der administreredes af Udenrigsministeriets
Pressebureau - blev der, efter at Spørgsmaalet Maaneder
igennem havde været Genstand for Forhandling mellem de
danske og tyske Myndigheder, fra tysk Side krævet nye Retningslinier. De fik Udtryk i følgende
1943.
Skrivelse fra Udenrigsministeriets Pressebureau til Bogimportørerne.
Udenrigsministeriet skal herved til Deres Underretning gentage de paa Mødet den 29.-1.
26. ds. oplyste nye Retningslinier vedrørende Importen af engelsk-amerikanske-russiske
Bøger fra Udlandet.
Alle saadanne Bøger saavel paa Originalsproget som oversat til andre Sprog er for
Fremtiden i Princippet indførselsforbudt. Herfra gælder følgende Undtagelser:
1) Bøger første Gang udkommet før den forrige Verdenskrig kan fortsat indføres
under Iagttagelse af den hidtil gældende Fremgangsmaade,
•
2) Bøger, der er videnskabelige eller tekniske, vil fortsat kunne indføres under
Iagttagelse af den hidtil gældende Fremgangsmaade,
3) Skolebøger og Skønlitteratur til Skolebrug vil kunne blive tilladt til Indførsel
efter nærmere Aftale, naar Dokumentation fo:- deres Anvendelse foreligger,
4) Bøger til eventuelt Oversættelsesbrug for Forlagene vil i Almindelighed kunne
indføres til disse i et enkelt Eksemplar, naar det er angivet paa de sædvanlige Ansøgningsblanketter, at de er til det nævnte Formaal.
Med Hensyn til Bøger, bestilt før 1. Januar 1943, gælder den Ordning, at Indførsel
vil kunne ske efter de hidtil gældende Retningslinier i Tiden indtil 1. Maj d. A., naar
det paa Ansøgningsblanketterne anføres, paa hvilket Tidspunkt Bogen er bestilt; Importørerne maa i givet Fald kunne dokumentere Rigtigheden af denne Angivelse.

Notits i "Boghandlertidende" om Oversættelse af Bøger til Udgivelse her i Landet.
Febr.
Udenrigsministeriet meddeler den 1. Februar, at der er indført en Nyordning med
Hensyn til Udgivelse i Danmark af Skrifter af engelske, amerikanske og russiske Forfattere i Oversættelse. Herefter kan Værker, der er udkommet første Gang før forrige
Verdenskrig, fortsat udgives i Danmark, men Udenrigsministeriet skal have Meddelelse,
naar et Forlag udgiver et saadant Værk.
Udgivelse af senere Arbejder i Oversættelse af engelske, amerikanske og russiske
Forfattere kræver i hvert enkelt Tilfælde en Godkendelse fra Udenrigsministeriet. Forlagene anmodes derfor om til Udenrigsministeriet at indsende Meddelelse, naar de
ønsker at udgive et saadant Arbejde med samtidig Angivelse af, hvilke Bøger af tysk,
italiensk eller japansk Oprindelse Forlaget ønsker at udsende, idet der vil blive Tale
om et vist Forhold mellem Publikationen af Bøger af de to Kategorier.
Det kan tilføjes, at man har gennemført den Ordning, at Bøger af engelske, amerikanske og russiske Forfattere fra Tiden efter 1914, der i Fremtiden i Almindelighed
ikke vil kunne indføres, vil kunne indføres i et enkelt Eksemplar til Forlagenes eget
Brug, forsaavidt der overhovedet skønnes at foreligge Mulighed for en Oversættelse til
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Dansk. Saadanne Eksemplarer vil blive mærket "Ikke til Salg", og Importørerne maa i
de sædvanlige Indførselsformularer anføre, til hvilket Forlag det paagældende Eksemplar ønskes indført.
For Oversættelser fra andre Sprog gjaldt det fremdeles, at
der fra tysk Side var nedlagt Forbud mod Bøger, der var
fjendtlige overfor Tyskland, men der var ikke Tale om nogen
egentlig Censur, saaledes som for engelsk, amerikansk og
russisk Litteratur.
Umiddelbart efter 29. August 1943 krævedes fra tysk Side
etableret Censur med alle her i Landet offentliggjorte Bøger,
Pjecer og lignende. Efter Aftale med Forlæggernes Organisation paatog Udenrigsministeriets Pressebureau sig at udøve
denne Censur, idet det skønnedes at være bedre, end hvis der
fra tysk Side direkte etableredes en Censur, saaledes som Forholdet var for Pressens Vedkommende.1 )
Medens Ordningen for her i Landet trykte Bøgers Vedkommende kunde fortsættes indtil Tysklands Kapitulation uden
at give Anledning til nye Indgreb fra tysk Side, ophørte Udenrigsministeriets Pressebureaus Kontrol med Bogimporten i
Juli 1944. Indførsel af engelske, amerikanske og russiske Blade
havde paa dette Tidspunkt allerede længe været forbudt. Fra
17. Juli 1944 standsedes endvidere af det tyske Politi, der havde
overtaget al Kontrol med Import af Tryksager af enhver Art,
uden at nogen dansk Instans medvirkede, alle svenske Tidsskrifter med Undtagelse af videnskabelige, kunstneriske eller
tekniske Tidsskrifter. Principielt standsedes endvidere alle
Bøger fra Bonniers. Da der deroverfor fra dansk Side blev
protesteret, frigaves dog en Række af Bonniers Bøger, dels
egentlig klassisk Litteratur, hovedsagelig stammende fra Tiden
før forrige Verdenskrig, dels Bøger af tysk-venlige svenske
Forfattere. Endvidere var Indførsel af svenske Blade paa dette
Tidspunkt forlængst blevet forbudt, bortset fra ganske enkelte
Eksemplarer til nogle af Ministerierne og herværende svenske
Korrespondenter samt til nogle Dagbladsredaktører. For de to
sidste Gruppers Vedkommende etableredes nu et Forbud, som
det ikke siden lykkedes at faa ophævet.
Fra samtlige de vekslende Forbud lykkedes det under hele
Krigen at holde Det kgl. Bibliotek samt Universitetsbiblioteket
og Statsbiblioteket i Aarhus som principielt undtagne. Mod
Slutningen af Krigen, d. v. s. navnlig efter at det tyske Politi i
Juli 1944 havde overtaget hele Kontrollen - iøvrigt uden forudgaaende Varsel overfor de danske Myndigheder - var det
dog i Praksis meget vanskeligt for disse Biblioteker at opretholde denne naturlige Særstilling.

1) Se ovenfor under n, Bestemmelser nf 13.-9.-1943.

Kapitel 3.
Statsradiofonien.
a. 9. April 1940-29. August 1943.
Radiohuset i Heibergsgade blev besat af Tyskerne tidligt om Morgenen den 9. April
1940. I den første Tid havde man alene at gøre med de tyske militære Myndigheder, som
repræsenteredes af en Oberleutna.nt Giinzer. Statsradiofoniens Direktør F. E. Jensen
fØrte alle Forhandlinger med ham og med de senere tilkomne Repræsentanter for Besættelsesmagten, men var stadig i den nøjeste Kontakt med Radioraadet og Programudvalget.
For den første, kortvarige Periode gav Giinzer disse Retningslinier: man maatte
undgaa Udsendelser eller Udtalelser, der var uvenlige mod Tyskland, all~ Vejrmeldinger
og enhver Omtale i det hele af Vejret var forbudt af militære Hensyn, og endelig skulde
alle Manuskripter til talte Udsendelser - bortset fra Ministrenes Taler og Præsternes
Prædikener ved de transmitterede Gudstjenester - forelægges for den tyske Censur,
Dagen før Udsendelse skulde finde Sted. Censuren udøvedes af Landesbischof i Liibeck
Erwin Balzer og Dr. Victor Schmitz (fra Breslau), som begge var i militær Tjeneste.
De talte og læste Dansk og skulde dels gennemlæse Manuskripterne, dels aflytte Udsendelserne.
Den 15. April ankom Dr. Haverbeck, som præsenteredes som Rundfunkattache
ved det tyske Gesandtskab (hos den tyske Befuldmægtigede). Han afløste Giinzer, og
dermed blev Kontrollen med den danske Statsradiofoni overført fra de militære til de
civile Myndigheder (det tyske Udenrigsministerium). Dr. Haverbeck gik videre i sine
Krav til Censuren, idet han krævede "positive" Indslag i Programmerne. Allerede i
Maj udtalte han sin Beklagelse over, at man ikke behandlede tyske Forhold. Stillingen
var jo nu engang den, at de to Folk var i Samarbejde, og vi var nødt til, hævdede han,
at arbejde for en bedre Forstaaelse imellem dem. Der forhandledes med Undervisningsministeriet om Sagen, og man ansaa det herefter for nødvendigt at forsøge at løse
denne ikke lette Opgave. Til at begynde med var Stillingen klar: fra dansk Side vilde
man kun bruge, hvad vi kaldte gode, danske Mænd til disse Udsendelser. Direktør
F . E. Jensen fik overbevist Dr. Haverbeck om det formaalstjenlige heri, saaledes at
han - i hvert Fald i nogen Tid - var enig i at afvise Henvendelser fra danske Nazister. Programudvalget og Driftsledelsen enedes om Mænd og Emner, og det blev Foredragsafdelingens Leder, Magister Jens Rosenkjærs Opgave at forhandle med de paagældende under de skiftende Faser indtil 29. August 1948. Efter nogen Tids Drøftelse
og Forhaling af Sagen begyndte man disse "Forstaaelsesforedrag" den 3. Juni 1940,
idet Borgmester, Dr. Ernst Kaper paatog sig at holde det første af dem: ,, Vekselvirkningen mellem Dansk og Tysk i vor litterære Guldalder". En af de følgende Talere
(Professor, Dr. polit. Jprgen Pedersen), der skulde behandle økonomiske og sociale
Forhold i det nye Tyskland, viste i sit Foredrag, at de mest betydende nye Indslag i
Virkeligheden stammede fra Tiden før 1933. Dette vakte Misstemning hos Dr. Haverbeck, der derefter stillede Krav om, at de danske Talere, der skulde behandle tyske
Emner, ved en Sammenkomst hos Direktøren med ham selv og særlige tyske Sagkyndige fik den rette Indstilling og Forstaaelse. Dette blev naturligvis blankt afvist fra
Direktørens Side, og man indførte da, delvis i Stedet for disse "Forstaaelsesforedrag"
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Samtaler, under hvilke den danske Deltager, som var udpeget fra dansk Side, kun
talte om den danske Side af Sagen, medens en Tysker, udpeget fra tysk Side, behandlede
de rent tyske Forhold. Det var for saa vidt mere tilfredsstillende, som det gav den
danske Deltager Lejlighed til at trække sit danske Standpunkt klarere op og til at
undgaa at komme ind paa tyske Forhold.
Censuren skærpedes imidlertid i den samme Periode. Ganske vist blev nu ikke mere
alt talt Stof gennemgaaet. Balzer, som paa den Tid var alene om Censuren, udvalgte
af Programstoffet, hvad han ansaa for særlig farligt. Det var adskilligt af det imidlertid, idet Radioens Ledelse efter Besættelsen lagde Vægt paa en mere fast dansk
Linie end tidligere og gennemførte den i de Dele af Programmerne, og det var dog den
væsentligste, som man havde til fuld Raadighed. Udsendelserne den 1. Maj og 5. og 15.
Juni 1940 blev gennemført med stærke danske Indslag. Censuren satte imidlertid ind,
ikke mindst imod en Tale den 15. Juni af Professor, Dr. med. Svend Lomholt og et
Foredrag af daværende Lektor Fr. Wendt om svenske Forhold i de seneste Aar. Nogle
af de forelagte Ændringer kunde afvises, andre maatte følges. Især Ord som Klasse
i social Betydning (det smagte af Klassekamp og marxistisk Ideologi) og Demokrati
forlangtes slettet. Der stod stærke Diskussioner om disse Ting, og Udtrykket Folkestyre
blev bevaret, men det, at man udenfor Radiohuset erfarede herom, gav stø:Te Kredse
Kendskab til de Arbejdsforhold, som Radioen allerede da maatte underkaste sig.
Foruden Forstaaelsesforedrag og -samtaler krævede Dr. Haverbeck Reportager fra
selve Tyskland. Radioens Leder af dette Stof, Redaktør Aksel Dahlerup, blev nødsaget
til at foretage Rejser til Tyskland og bringe Materiale derfra til saadanne Udsendelser.
Stoffet blev dog valgt og ikke mindst fremført paa en saadan Maade, at Tyskerne
efterhaanden tabte Interessen, og et Forsøg paa at faa andre til at udføre disse Reportager afvistes af Direktør F. E. Jensen. - Transmissioner fra Berlin af Taler af
den tyske Fører og af andre kendte Tyskere fandt ogsaa Sted.
I Begyndelsen af 1941 forsøgte man at erstatte Forstaaelsesudsendelserne med rent
tyske Foredrag, holdt af herboende eller tilrejsende Tyskere. Der opstod nemlig ikke mindst paa Grund af Censurens Indgreb og Bevidstheden herom - efterhaanden
nogen Vanskelighed ved at faa danske Talere til disse Udsendelser. Paa denne Tid
begyndte derfor ogsaa paa Programmerne at figurere Navne som Th. Knudsen, Harald
Bergstedt, Henning Dalsgaard og G. Kam.ban. De rent tyske Programpunkter pyntede
ikke, men var klare. Iblandt dem var en Del ganske ligegyldige Ting, men der kom
ogsaa Krav fra tysk Side om Emner, som man fra dansk Side længe kæmpede imod,
saaledes fire udprægede Propagandaforedrag af Dr. V. Waschnitius om Tysklands Genrejsning. Disse Foredrag var bragt i Forslag af Haverbeck allerede i September
Maaned 1940. Det første af dem blev holdt den 11. Februar 1941 - og med adskillige
Ændringer, som Statsradiofonien fik gennemført, bl.a. med Undervisningsministeriets
Støtte.
I Begyndelsen af Aaret 1941 gik Biskop Balzers pedantiske Nidkærhed som Censor
selv Tyskerne for vidt. Især ved to Lejligheder, nemlig overfor et Foredrag af Landstingsmand H. Hauch og overfor en Tale af den svenske Forfatter Anders Østerling,
stillede han saa urimelige Krav, at det lykkedes at faa ham fjernet. Dr. Schmitz, som
havde deltaget i Censuren i April 1940, overtog nu hele Censurvirksomheden og fortsatte dermed til 4. Maj 1945, i korte Perioder aflpst af Fritz Waschnitius.
I Sommeren 1941 forlod Dr. Haverbeck sin Stilling som Rundfunkattache og afløstes af sin tidligere Medarbejder, en tysk Forretningsmand ved Navn Lohmann.
De tyske Krav blev ikke mindre. Der maatte sættes paa Programmet Udsendelser
bl. a. om tysk Arbejdstjeneste og om "Frikorps Danmark", og i August 1941 indførtes
- efter Forhandlinger med Udenrigsministeriet - nogenlunde regelmæssige Udsendelser om verdenspolitiske og militære Emner. De første behandledes af Professor Gudmimd Hatt, de sidste af Redaktør, Baron C. Schaffalitzky de Muckadell (efter Ministeriets og Radioens Opfordring). Om mindre Emner af lignende Art talte Redaktør
Henning Dalsgawrd. Disse Udsendelser "fyldte" saa meget paa Programmerne, at man
fritoges for en Del Arbejde med at skaffe andet Forstaaelsesstof. Den tyske Censur
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bearbejdede iøvrigt kraftigt ogsaa Udsendelserne med Hatt og Muckadell, den danske
Censur fik en Del rettet i Dalsgaards Foredrag.
I Efteraaret 1942 forlangte Lohmann, hvis Krav stadig steg, ,,tyskfjendtlige" Personer taget af Programmerne, og i Stedet kom til Gengæld flere og flere danske nazistiske Navne. - Det var allerede tidligere flere Gange blevet kritiseret, at Programmerne
indeholdt jødiske Navne, og i Oktober forlangtes det første af disse (Dr. Alf. Henriques)
helt strøget.
I Begyndelsen af 1943 fremkom stærke Krav om særlig Behandling af sovjetrussiske Emner. Der fandt Transmission Sted af Schalburgfondens Mindefest o. 1. De
oprindelige "Forstaaelsesforedrag" blev nu - bortset fra de omtalte regelmæssige
Udsendelser - adskilligt færre.

b. 29. August 1943-19. September 1944.
Den 29. August 1943 satte det store Skel. Kl. 4 om Morgenen blev Direktøren
kaldt over i Radiohuset, der var besat af tysk Politi overalt. Her mødtes han med
Lohmann, Dr. Sch'rnitz, Milhlen (Lohmanns Repræsentant overfor Pressens Radioavis)
og med et Par tyske Officerer. Lohmann dikterede følgende:
"Modstand og Sabotage straffes efter Militærlovene. Der kommer en
Proklamation, som skal læses kort efter Kl. 8. Der er erklæret Undtagelsestilstand, og saa længe denne varer, er al Magt overgaaet til de tyske
Myndigheder. Han selv er udnævnt til Radiokommissær med Dr. Schmitz og
Miihlen som Hjælpere. Programmet skal saa vidt muligt gaa uforstyrret.
Alle Besøgende kontrolleres, og der maa udarbejdes Lister over de Personer, som har Adgang. Det faste Personale forsynes med Legitimationskort. Tyskerne skal have Adgang til alle Værelser i Radiohuset, og alle
Dokumenter skal forevises paa Forlangende. Radioraadet er sat ud af
Funktion under Undtagelsestilstanden, og ikke alle Medlemmer kan faa
Adgang til Huset."
Samme Eftermiddag blev det meddelt, at der ikke maatte spilles engelsk og
amerikansk Musik. Dagen efter udvidedes Forbudet ogsaa til at gælde svensk Musik
og alt, hvad der vedrørte skandinaviske Forhold. Direktør F. E. Jensen havde den
29. August af Undervisningsministeren faaet Opfordring til at fortsætte Arbejdet med
hele Staben af Embedsmænd, idet man ikke ved at gaa maatte give Plads for andre.
Direktøren havde overfor Lohmann og Schmitz hævdet, at det skete vilde skabe
særdeles store Vanskeligheder. Bl. a. vilde det under d_e opstaaede Forhold blive meget
svært at faa Danskere til at medvirke i Radioen. Lohmann svarede, at der nu skulde
tales aabent til det danske Folk: ,,Det skal være Slut med Skandinavismen i den
danske Radio, med Swingpjatterne, med Jøderne og med Salonbolschevikerne." Han
kunde ikke tillade Direktøren at forlade sin Post - Undtagelsestilstanden forbød det.
Samme Aften, den 30. August, kom der Ordre til, at alle Jøder skulde fjernes fra
Programmerne. Den følgende Dag erklærede Lohmann, at han haabede i Samarbejde
med Direktøren at kunne skabe en høreværdig Radio, i modsat Fald var det hele forbi.
"Den, der af politiske Grunde ikke vil optræde i Radio, kan heller ikke optræde andre
Steder."
Radioraadet sendte den 31. en Skrivelse til Undervisningsministeriet, hvori det
meddelte, at det betragtede sig som fritaget for Ansvar og indtrængende anmodede om,
at de fem Medlemmer af Radioraad og Programudvalg, der var fængslet den 29. (Sekretær Be-rtolt, Redaktør Ernst Cluristiansen, Pastor Gi,nnwr Engberg, DireJctør P. Nprgaard og Redaktør Knud Ree) blev frigivne.
Samtidig opfordrede Radioraadet Di:rektØren, Afdelingscheferne og deres nærmeste Medarbejdere til at blive paa deres Poster, idet det udtalte sin ubetingede Tillid
til dem.
90
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Selvom Rad.ioraadet og Udvalgene under det var fratraadt, opretholdtes dog Forbindelsen mellem dem og den daglige danske Driftsledelse ved maanedlige Møder lige
til Besættelsens Ophør.
Det var hidtil udelukkende mundtlige Direktiver, der var givet fra tysk Side; men
faa Dage efter kom fra Dr. Best en Skrivelse, hvorved Lohmanns Bemyndigelse som
Radiokommissær blev fastlagt. Han havde Tilsyn med alle Statsradiofoniens Forretninger. Han havde Fuldmagt til at gribe bestemmende ind i alle Programspørgsmaal,
Valg af medvirkende og deres Honorering samt i alle Personalespørgsmaal. Paa Forlangende skulde alle skriftlige Bilag, ind- og udgaaende Post, Honorarlisten og Regnskaber forelægges ham.
Den danske Radio var blevet en fuldstændig tyskledet Radio. Det satte selvfølgelig
sine Spor i Programmerne: ingen større danske Festdage kunde fejres; flere og flere
af de medvirkende trak sig tilbage, alle større Udsendelsesrækker og en Serie Lægeforedrag, Studiekredse o. a. lagdes til Side.
Der forelaa fra Lohmanns Side et Krav om Gennemførelse af en særlig Foredragsrække om forskellige Sider af tysk Aandsliv. Han forelagde Liste over 13 forskellige
Personer, som han ønskede skulde tale - alle svarede de, paa een nær, den tidligere
tyske Folketingsmand, Pastor Johs. Schrnidt, Nej. Selv Mænd som Sven Borberg, Dr.
Popp-Madsen og Professor Wansche1· vilde ikke mere.
Midt i September fandt Lohmann paa, at der skulde anbringes særligt underholdende Udsendelser i den Tid, hvor danske Lyttere hørte de danske Udsendelser fra
B.B.C. i London. Statsradiofonien maatte da, omkring den mest aflyttede engelske Udsendelse paa Dansk, Kl. 18.15, indføre Dobbeltprogrammer.
De tyske Udsendelser steg nu stærkt i Tal. Foruden de tidligere anvendte Talere
forekom nu ogsaa Navne som cand. polit. J. Molle1-wp Thomsen, Erling Baclw, Overretssagfører E. K1·enchel, ,,Ccurl Hianus", (Pseudonym for K. E11i1nerich), Redaktør
Axel Hpyw o. m. a.
Den 6. Oktober 1943 - da den almindelige Undtagelsestilstand var ophævet forespurgte Direktør F . E. Jensen Lohmann, om han, der var kommet med Undtagelsestilstanden, nu ogsaa forsvandt med den. Lohmann kunde efter Dr. Best's Ordre meddele,
at han blev. Dette blev bekræftet fra Udenrigsministeriet, som paa Forespørgsel erklærede, at Embedsmændene maatte forblive paa deres Poster, da en kollektiv Opsigelse
vilde blive betragtet som Strejke og Embedsmændene blive behandlet derefter.
Forholdene blev mere og mere utaalelige. De tyske Udsendelser fortsattes i stigende Tal. Der var over en Snes om Maaneden i November, December og Januar. Kvalitativt
laa de meget ringe, og de var af udfordrende propagandistisk Art. Man var enig om
det nødvendige i at protestere imod disse Udsendelser, ikke mindst fordi de var af
en saa uneutral Karakter, at det føltes som en meget tung Byrde at skulle være med i
Arbejdet under disse Forhold. Den 17. Januar 1945 overrakte Direktøren til Lohmann
en Protestskrivelse af følgende Ordlyd:
,,Efter gennem nogen Tid at have iagttaget Indholdet af de af Radiokommissæren i Programmet indlagte Foredrag af Axel Høyer, MollerupThomsen, Arne Hansen, Niels Dorph m. fl. føler jeg mig foranlediget
til at udtale, at disse Foredrag maa betegnes som værende ganske uneutrale
og for en stor Dels Vedkommende af ringe Kvalitet. Jeg er vel vidende om,
at Radiokommissæren er den eneste ansvarlige for disse Udsendelser, og
at jeg saaledes ikke kan drages til Ansvar derfor; men da de udsendes
af Den danske Statsradiofoni uden Vedtegning om, at de er beordret af
Radiokommissæren eller uden særlig Kildeangivelse, maa jeg nedlægge
Protest imod, at disse Udsendelser fortsættes. Jeg maa henstille, at Udsendelser af denne Karakter enten ophører eller i hvert Fald forsynes
med en saadan Kildeangivelse, at det klart fremgaar, at det ikke drejer
sig om Udsendelser, der er ivær~sat af Den danske Statsradiofoni, og for
hvilke Statsradiofoniens Embedsmænd har Ansvaret."
Lohmann afviste Protesten. Den blev gjort bekendt gennem de danske Udsen-
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delser fra London, og i den illegale danske Presse
for at oplyse om Forholdene
i Radioen.
Kort derefter blev der fra den danske Ledelses Side gjort et nyt Forsøg paa at
fratræde. Man rettede en nærmere motiveret Henvendelse til Undervisningsministeriet
herom, men den blev afvist, bl. a. under Henvisning til, at Afgang for Radioens Embedsmænd sandsynligvis vilde medføre, at ogsaa andre Embedsmænd vilde fratræde,
rimeligvis ogsaa, at Radioen maatte lukke. Endelig fremførtes det, at det var af Værdi,
at alle sad paa deres Post, naar den Dag kom, da Landet og Radioen igen var frie.
I Marts 1944 begyndte de danske Kortbølgeudsendelser paany - efter at have været
standset fra 9. April 1940. De var beregnet for Danske i Udlandet, og Lohmann vilde
bruge dem til Propaganda navnlig i U. S. A. Han fandt paa, at de tilsyneladende først
og fremmest skulde bringe Hilsener fra Danske herhjemme til Slægt og Venner derude,
og han fik virkelig ca. 50.000 Hilsener indsendt, som skulde bruges, og som for Halvdelens Vedkommende naaede at blive brugt.
Hilsenerne dannede Ramme omkring korte propagandamæssige Udtalelser.

c. Tiden fra 19. September 1944.
Saa kom den 19. September 1944. Lohmann var borte, og af hans Folk var kun Dr.
Schmitz til Stede; Radiohuset blev besat af SS-Folk, og SS-Manden Bjprn Bjprnsson
overtog nu, med Fuldmagt fra General Pancke, hele Ledelsen.
Direktør Jensen nægtede at forhandle med Bjørnsson - under Henvisning til Dr.
Best's Skrivelse om Lohmann som Radiokommissær. Nægtelsen blev respekteret, saaledes at Forhandlingerne alene blev ført med Dr. Schmitz.
Pressens Radioavis' Redaktion og Personale gik. Det meddeltes fra Bjørnsson
først, at de, der forlod deres Post, blev straffet; senere, at Radioavisens Folk kunde
vende tilbage, idet der intet vilde ske dem. De kom, som omtalt i Kapitel 3, ikke,
og Radioavisen fortsattes derefter som en ren tysk Udsendelse, ledet af danske
Nazister. Der blev rettet Henvendelse til Statsradiofonien om at lade dennes Speaker
læse Avisen, men dette blev afvist, og herfor bøjede man sig fra tysk Side.
Havde det været vanskeligt før at holde Radioens Apparat i Gang, blev det nu
næsten umuligt. D en illegale Presse havde gentagne Gange advaret imod at medvirke
i den tyskledede Radio, og nu gik Sproglærere og adskillige andre. Den 29. September
trak Bjørnsson og hans Folk sig tilbage. I nogen Tid herefter lededes Radioen af
Milhlen, Lohmanns tidligere S'tedfortræder overfor Pressens Radioavis, og den 2. December kom Lohmann selv tilbage som Radiokommissær. En Række i sjælden Grad
udfordrende Udsendelser var da sat paa Programmet, f. Eks. Aktuel Ugerevy, som i
Lighed med en anden ugentlig Udsendelse var forbeholdt SS-Folkene, og blev gennemført til det sidste.
Spørgsmaalet om virkelig dansk Medvirken blev under disse Forhold mere og mere
vanskeligt. Man var fra baade politisk Side og fra Danmarks Frihedsraad enige om,
at Radioen ikke maatte gaa i Staa, idet Konsekvenserne deraf kunde blive for farlige,
jfr. Frihedsraadets Udtalelse, Afsnit C., S. 269.
0

Kapitel 4.
Pressens Radioavis.
Medens Tyskerne i Norge under hele Besættelsestiden ganske uhæmmet udnyttede
Radioen og tilrettelagde Programmerne, saa der kun udsendtes nazistisk Propaganda
i forskelligartet Iklædning, tilstræbte det tyske Gesandtskab i København i Princippet at
fastholde den paatvungne "Samarbejdslinie" overfor Radioen i Danmark, ogsaa overfor
Radioens Nyhedstjeneste, ,,Pressens Radioavis". Dette ændredes ikke gennem Aarene
1940---43, først den 29. August 1943 skete det Omslag, som fik Indflydelse baade paa
Radioavisen og paa Dagspressens Arbejdsvilkaar. Den tyske raadgivende og forhandlende Radioattache blev nu gjort til den bestemmende, al Magt besiddende Radiokommissær.
Pressens Radioavis er en i Forhold til Dagspressen og Statsradiofonien selvstændig
Institution. Dens Bestyrelse vedtog den 18. September 1943 følgende Udtalelse, hvori
tilkendegaves, at Bestyrelsens Fo1Tetningsudvalg fralagde sig Ansvaret for Nyhedsudsendelserne, efter at Radioattacheen i si'n nye Egenskab af Radiokommissær havde
tiltaget sig hele Magten:
,,Da Forretningsudvalget for "Pressens Radioavis" under de nuværende Forhold er uden Mulighed for at udføre sine Funktioner med Henblik paa Redaktionen af "Pressens Radioavis", betragter Udvalget sig for saa vidt som ikke
fungerende indtil videre og fralægger sig ethvert Ansvar for den redaktionelle
Ledelse af Radioavisen.
Forretningsudvalget finder samtidig Anledning til at udtale sin Tillid til Radioavisens Chefredaktør og Medarbejdere og er indforstaaet med, at Staben
maa fortsætte sine Funktioner under den nuværende Undtagelsestilstand".
Fra 29. August 1943 og til Folkestrejken i Sommeren 1944 arbejdede Pressens
Radioavis saaledes under tysk Diktat, men dog stadig med en vis Bevægelsesfrihed.
Danske Centralmyndigheder og ledende danske Politikere paalagde i denne særligt
vanskelige Periode Redaktionen af Pressens Radioavis at forblive i Arbejdet og at
udføre det bedst mulige for at varetage danske Interesser, saa vidt det lod sig gøre.
I Folkestrejkedagene opnaaede Pressens Radioavis - tilskyndet af Samarbejdspartiernes Repræsentanter og de store Erhvervs- og Fagorganisationer - at kunne
foretage Udsendelser, der oplyste og beroligede Befolkningen i den da raadende, højspændte Situation.
Fra denne Periode og indtil den tyske Radiokommissær blev sat fra Magten i Radiohuset den 19. September 1944, søgte han i ikke ringe Udstrækning at afbøde de mest
paatrængende Krav om Propaganda i Nyhedsudsendelserne. At Kommentaroplæsningerne, som Radiokommissæren havde overdraget de villige Quislinge-Medarbejdere i
hans Afdeling at skrive og læse op, saaledes at Pressens Radioavis' egne Folk blev fritaget for at udføre dette Arbejde, vakte Lytternes Vrede, og at de var direkte skadelige
for tyske Interesser, var Radiokommissæren fuldt paa det rene med. Han lod dem magtesløst passere for ikke selv at blive fjernet; han hævdede, at han benyttede de ofte
meget stupide Kommentarer for at undgaa endnu voldsommere Udslag af de danske
Quislingers Virketrang. Radiokommissæren foragtede disse Landsforrædere, som han
samarbejdede med i sine egne Kontorer; han holdt Pressens Radioavis' Chefredaktør
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underrettet om Faren, der kunde tænkes at opstaa fra Shellhusets Side, fra de yderligtgaaende Aktivisters Side, som han frygtede, og da Eksplosionsdagen 19. September 1944
nærmede sig, lagde han ikke længere Skjul paa, at Forbryderne indenfor Partiet og
Gestapo havc!e faaet Overtaget. Han ønskede selv at kunne komme til at deltage i Kampen mod dem, erklærede han spontant. Den nazistiske Propagandamaskines fuldstændige Sammenbrud kunde paa dette Tidspunkt ventes naarsomhelst.
Den 19. September 1944 overtog SS Magten i Radiohuset, og dermed ogsaa Magten over Pressens Radioavis. Radiokommissæren forsvandt for en Tid. Da han senere
dukkede op paany, var hans Beføjelser frataget ham, og andre forsøgte i hans Sted at
vinde Krigen for Tyskerne. De brugte nu for Alvor Propagandamaskineriet - men
uden Medvirken af Pressens Radioavis' Redaktion, der var gaaet under Jorden.
Den Beslutning Pressens Radioavis' Chefredaktør i fuld Forstaaelse med Redaktionsstaben tog den 19. September 1944 om fra da af at afslutte Radioavisens Virksomhed, er senere blevet godkendt af Bestyrelsen.
Radioavisen var nu blevet en ren tysk Affære, og Forsøg paa at faa Medarbejderne
til at vende tilbage og fortsætte Arbejdet under SS-Manden, den islandske Statsborger
Bjprn Bjprnson's Ledelse, blev afvist.

Kapitel 5.
Filmcensuren m. v.
Interessen for tyske Film her i Landet var i Aarene før Besættelsen stærkt dalende,
og efter den 9. April 1940 svigtede Publikum dem ganske, ligesom Biografteaterejerne
saa godt som alle i høj Grad var uvillige til at tage dem paa Programmet. Det varede
da heller ikke længe, før det tyske Gesandtskab tog Spørgsmaalet om Film op overfor
Udenrigsministeriet, og under hele Besættelsen udfoldede de tyske Myndigheder kraftige Bestræbelser for at indføre en Ændring paa dette Omraade, men i det store og hele
uden Resultat. Det danske Publikum vilde ikke se tyske Film, og da navnlig ikke den
tyske Ugejournal "Ufajournalen", som man oven i Købet efter kort Tids Forløb havde
-den Dristighed at kalde "Dansk Film Avis", og de tyske Film blev som alt overvejende
Hovedregel kun vist i Biografteatrene i saa begrænset Omfang, som Forholdene overhovedet tillod det.
De tyske Krav gik navnlig ud paa at faa fjernet - eller i hvert Fald begrænset
Antallet af - Film fra andre Lande, specielt Film fra Lande, der var i Krig med Tyskland, men i høj Grad ogsaa amerikanske Film, selv før Amerika i December 1941 gik ind
i Krigen. Endvidere fremsatte man fra tysk Side Krav om Forevisning af den tyske
U gejournal og af mindst et vist Antal tyske Spillefilm i samtlige Biografteatre. I Oktober 1940 blev det gennem Udenrigsministeriet efter tysk Begæring meddelt
Statens Filmcensur, at Censuren for Fremtiden ikke kunde tillade flere engelske Film
til Opførelse her i Landet. Men allerede den følgende Maaned kom der fra det tyske
Gesandtskab et almindeligt Forbud mod engelske Film, altsaa ogsaa mod allerede cirkulerende Film, saaledes at Forbudet skulde træde i Kraft i København straks, d. v. s. den
25. November og i Provinsen den 1. December 1940.
Efter at Krigen var brudt ud mellem Rusland og Tyskland i Juni 1941, nedlagde det
tyske Gesandtskab i September s. A. Forbud mod samtlige russiske Film.
Spørgsmaalet om Placering af de tyske Film var Genstand for langvarige Forhandlinger med de tyske Myndigheder, men tilsidst saa man sig fra dansk Side nødsaget til at
give efter for det tyske Pres og gaa ind paa et Møde i Udenrigsministeriet den 2. Oktober 1941. Herefter skulde hveranden Film paa Premiereteatrene i København være af
tysk Oprindelse, og i disse Teatre skulde den tyske U gejournal forevises ved samtlige
Forestillinger. Paa alle andre Biografteatre skulde der i hvert Kvartal forevises ikke under
6 tyske Spillefilm, men for disse Teatres Vedkommende skulde der kun Vij:!re Pligt til at
forevise den tyske Ugejournal til de tyske Film, og man lovede fra t~sk Side, at der
ikke vilde blive stillet Krav om Overtagelse af Ugejournalen som Betingelse for Udlejning af tyske Spillefilm. !øvrigt skulde Ugejournalen kun være 250 m lang, Krigsreportage maatte ikke overstige ½, ¼ skulde være dansk Stof og Resten internationalt
Stof, Regler, som dog ofte blev tilsidesat. Fra dansk Side blev det udtrykkelig pointeret,
at det var en Forudsætning for Ordningen, som man iøvrigt kun gik ind paa tvunget af
Omstændighederne, at der stilledes Raafilm til Raadighed for de danske Filmsproducenter i fornødent Omfang.
Det viste sig imidlertid, at de tyske Film stadig gik meget daarligt, og man forsøgte derfor fra tysk Side ogsaa at begrænse Forevisningen af de amerikanske Film,
foreløbig havde man dog kun paalagt Censuren at standse nye amerikanske Film, d. v. s.
Film, der vel var indført her til Landet inden 9. April 1940, men endnu ikke var censu-
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reret, ligesom man havde nedlagt Forbud mod bestemte amerikanske Film, der allerede
var i Cirkulation, men som angaves at være krænkende for Tyskland.
Da Krigen mellem Amerika og Tyskland var en Kendsgerning, sendte det tyske Gesandtskab den 6. Januar 1942 en Note til Udenrigsministeriet, hvori det meddelte, at
amerikanske Film "af militære Grunde" ikke længere maatte vises, det væ:·e sig ved
offentlige eller private Forestillinger, men Gesandtskabet vilde dog være rede til at forhandle om Imødekommelse af eventuelle danske Ønsker om en etapevis Tilbagetrækning
af de amerikanske Film. Resultatet blev den i Skrivelse af 2. Marts 1942 fra Statens
Filmcensur orohand'1ede Ordning, som det dog lykkedes at faa noget lempet, jfr. Skrivelse af 3. Juli 1942. Det blev fremhævet som en absolut Forudsætning fra dansk Side
for Gennemførelsen af disse Ordninger, der ikke gjaldt de amerikanske Kortfilm, at
Særordningen om de tyske Film herefter skulde betragtes som bortfaldet fra 1. Januar 1943.
De tyske Film gik imidlertid stadig ikke bedre. Placeringernes Antal blev færre,
og Filmene blev paa Grund af det svigtende Publikumsbesøg hurtigt taget af Plakaten.
Foruden danske og svenske Film var det navnlig ældre franske Film, der dominerede
paa Biografteatrene samt særlige Forestillinger med udelukkende amerikanske Kortfilm. I Løbet af Aaret 1943 forsøgte Tyskerne stadig at fremsætte nye Krav; dels
ønskede man Ugejournalen forevist til samtlige Forestillinger, oven i Købet saaledes, at
en væsentlig Del af de med dens Fremstilling forbundne Udgifter skulde afholdes fra
dansk Side, dels ønskede man den tidligere Ordning med de tyske Spillefilm gennemført
i sin fulde Udstrækning ogsaa efter 1. Januar 1943, og endelig ønskede man de ældre
franske Film og de amerikanske Kortfilm forbudt. Der blev afholdt utallige Møder, men
det lykkedes ikke at naa til et Resultat, som kunde akcepteres fra dansk Side, og dette
blev meddelt det tyske Gesandtskab i en Skrivelse af 3. December 1943.
Den 5. Februar 1944 foretog det tyske Politi Razzia hos samtlige amerikanske Udlejningsselskaber og beslaglagde et større Antal amerikanske Film. Den direkte Anledning hertil synes at have været, at amerikanske Selskaber havde nægtet at udlaane Film
til Forevisning for den tyske General. Kort Tid efter fremsattes de tyske Krav, som
omhandles i Justitsministeriets Skrivelser af 11. Marts og 20. Marts 1944.
1942. Cirkulæreskrivelse fra Statens Filmcensur om Forbud mod Forevisning af amerikanske
2.-3. Film. 1 )
3.-7.

Cirkulæreskrivelse fra Statens Filmcensur om Forbud mod Forevisning af amerikanske
Film.2 )

7.-7.

Skrivelse fra Justitsministeriet om Forbud mod Forevisning af amerikanske Film paa
de københavnske Premiereteatre.
Fortroligt!
Under Henvisning til den af Statens Filmcensur under 3. Juli 1942 udsendte fortrolige Meddelelse vedrørende offentlig Forevisning af amerikanske Film i Tiden efter den
1. Juli 1942 skal man meddele, at der paa de københavnske Premiereteatre, nemlig:
Bristol-Teatret, Carlton-Teatret, Dagmar Biografen, Grand Teatret, Kino-Palæet, Metropol-Teatret, Palads Teatret, Palladium, Saga Bio, Scala Bio og World-Cinema, ikke maa
opføres amerikanske Film efter den 1. August 1942.
Det tilføjes, at Justitsministeriet har underrettet Direktør Urban Gad, Grand Teatret, om f oranstaaende.

1944. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod Forevisning af franske Film og
11.-3. amerikanske Kortfilm.:i)
1) Se Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af sn.mme D11to I Afs nit A, Side 52.

2) Se Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af somme Dato i Afsnit A, Side 69,
3) Se Afsnit A , S . 121.
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Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Opførelse af tyske Film.
Justitsministeriet har under Dags Dato tilskrevet Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre, Adr. Overretssagfører C. J. F. Sven, saaledes:
"Fra Udenrigsministeriet har Justitsministeriet modtaget Meddelelse om, at der af
det tyske Riges herværende Befuldmægtigede er fremsat Krav om, at alle danske Biografteatre - bortset "fra Premiereteatre i København, for hvilke den hidtil gældende
Ordning opretholdes - fra 1. April 1944 at regne skal opføre mindst to tyske Film om
Maaneden, heraf een Film mindst tre Dage, iberegnet en Søndag, og een Film mindst
fire Hverdage.
Dette Krav er fra tysk Side nærmere præc!seret ~aaledes, at der uanset Kravet om
Opførelse af to Film intet vil blive indvendt imod, at et Biografteater i en Maaned kun
opfører een tysk Film, saafremt denne opføres mindst en Uge, og at der uanset Kravet
om, at den ene tyske Film skal opføres paa fire Hverdage, intet vil blive indvendt imod,
at begge de paa et Biografteater i Løbet af en Maaned opførte tyske Film opføres hver
tre Dage iberegnet en Søndag.
Kravet er endvidere ifølge Meddelelse fra tysk Side ikke at forstaa saaledes, at en
Film skal tages af Programmet, forinden den er udspillet, for at erstattes med en tysk
Film. Saafremt en Film opføres saalænge, at der ikke kan opføres tyske Film i det krævede Omfang, skal dette indhentes i den umiddelbart derpaa følgende Tid.
Endelig er det fra tysk Side udtalt, at Biografteatre, der kun giver Forestilling tre
af Ugens Dage eller derunder, kun skal opføre een tysk Film om Maaneden.
Idet man herved bringer foranstaaende til Fællesrepræsentationens Kundskab, skal
man anmode om, at samtlige Biografteaterejere straks underrettes herom, hvorhos de
bedes gjort opmærksom paa, at de ved at undlade at efterkomme Kravene udsætter sig
for, at der fra tysk Side skrides ind imod dem."
Hvilket herved meddeles.

1944.
20.-3.

C,

II. Officielle Udtalelser og ledende Bladartikler m. v.
Uddrag af Rigsdagstidende, Berlingske Tidende, Nationaltidende,
Politiken, Social,Demokraten og enkelte andre Bilag. 1)
Leder i Pol. om Krænkelsen af den norske Neutralitet.
Ikke alene i Norge, ikke alene i Norden, men i alle Lande, som staar uden for
Stormagtsopgøret, vil den overlagte og vel forberedte Krænkelse af norsk Suverænitet og Nevtralitet, som England og Frankrig i Gaar Morges gjorde sig skyldige i,
vække dyb Harme. I en lang Note har de to Landes krigsførende Regeringer gjort
Rede for deres Motiver til at gøre Brud paa Folkeretten. Den norske Udenrigsminister Koht sammenfattede i Gaar i den norske Nationalforsamling Notens Indhold kort
og rammende:
- De gør det udelukkende, fordi de har Magt til det. Vestmagterne fører Krigen
ind paa norsk Omraade, fordi de mener, at de derved lettere kan vinde den.
Og det var jo dog, efter hvad baade Premierminister Chamberlain og Udenrigsminister Lord Halifax har erklæret Gang paa Gang, for at forsvare Retten og hindre
Overgreb mod smaa Nationer, England gik i Krig. Og endnu for en lille Maaned siden,
erklærede den daværende franske Konsejlspræsident, nuværende Krigsminister Daladie1·
i det franske Deputeretkammer:
- Selv midt under en Krig ønsker jeg ikke, at mit Land skal sønderrive (ne fasse
pas litiere) Folkeretten.
Krænkelsen af den norske Nevtralitet og Suverænitet er Udtryk for Vestmagternes
for nylig tagne Beslutning om en mere energisk Krigsførelse og om at sikre sig Initiativet. Det første Udslag af Energi og Initiativ gik altsaa ud over et lille Land, i
Folketal et af de mindste. Og det giver den tyske Propaganda nye Muligheder for at
fremstille Vestmagterne som en Magtgruppering, hvis Fremstød er rettet først og
fremmest mod de smaa neutrale Stater.. . ... .

19-10.
9.-4.

Leder i Soc.-Dem. om Krænkelsen af den norske Neutralitet.
Med den engelske Minespærring af norske Farvande er Situationen i Norden med
eet Slag traadt ind i sin alvorligste Fase. England har uden Hensyn til Neutralitet og
Suverænitet og uden at anmode om Tilladelse udlagt Miner paa tre Steder inden for
norsk Territorium og har meddelt, at den engelske Flaade selv vil foretage Bevogtning
af og Lodsning gennem Minefelterne.
I Løbet af Dagen i Gaar oplystes om yderligere engelsk Aktivitet ved Norges
Kyster, tyske Skibe er sænket, endda helt inde i Oslofjorden, og et tysk Troppetransportskib er ramt af en formelig Katastrofe med Hundredvis af Dræbte.
Overfor den fjendtlige Part synes England altsaa nu at ville gaa over til samme
hensynsløse Krigsførelse, som Tyskland har anvendt baade overfor fjendtlige og overfor
neutrale Skibe. Dette er saadan set et Anliggende mellem de to Fjender, men Englands
Behanaling af det frie, neutrale Norge er et andet Spørgsmaal, som har Interesse for
de neutrale Stater, og som har speciel Interesse for Norden. . .... .
For de smaa neutrale Lande er Opretholdelsen af deres normale Handel en Livsbetingelse, og en Standsning deraf er et Spprgsmaal 01n de1·es Ret til at leve.
Denne Ret til at leve forlanger vi Neutrale, uden derved at blive indkorporeret i
hverken det ene eller det andet Livsrum.

9.-4.

1) Enkelte Udtalelser eller Dokumenter. som falder lidt udenfor Afsnittets Helheda11ræg, er medtaget,
fordi der er henvist dertil frn andre Afsnit i Værket, eller fordi de har været særligt omdiskuterede efter
Befrielsen, Det drejer sig navnlig om det, der er aftrykt under 29 .-i ., 6.-8., 1&.-8. og November 1940,
13.-11.-1943 og Sept. 44.
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1940.
9.-4.

Folketingets Formand (Hans Rasmussen) i Folketinget om Statsministerens Udtalelse
paa Rigsdagens Fællesmøde (Cit. efter Rigsdagstid.):
Den Regeringserklæring1 ), vi nu har hørt af Statsministeren, vil efter min Overbevisning blive tiltraadt af et aldeles overvejende Flertal af Danmarks Rigsdag og af Danmarks Befolkning. Jeg føler mig sikker paa, at man vil godkende Regeringens Holdning
under den Situation, der i Morges, saa særdeles hastigt kom til at foreligge. Rigsdag
og Befolkning vil erkende, at Regeringen maatte handle, som sket er, om ikke store
Ulykker skulde times Danmark. . .. . ..

10.-4.

Leder i Natt. bl. a. om Pressens Stilling efter Besættelsen.
Første Gang i sin tusindaarige Historie blev Tirsdag den 9. April 1940 ved Daggry
det hele Danmarks Rige underlagt fremmed Vilje. Af de Aarsager og med det Formaal,
som findes nævnt i Proklamationen fra Besættelses-Troppernes Kommandant, raader
Tysklands Rigsregering fra denne Dag for vort Land og Folk.
Konge og Regering har under Indsigelse bøjet sig for Tysklands Krav.
Fra det Øjeblik, dette skete, fordi det viste sig at være uafvendeligt, ophører den
offentlige Meningsytring, for hvilken dansk Presse i dens forskellige Afskygninger siden Stormagtskrigens Udbrud i September f. A. ganske vist med Begrænsning hidtil har været Organ. Samtidig indskrænkes Pressens Efterretningstjeneste, saavel
den inden- som den udenlandske, til de Meddelelser, som hidrører fra eller er godkendt
af de kompetente Myndigheder.
En tung Prøvelsens Tid er oprundet for det danske Folk.
Ikke blot fordi det er os paalagt som Pligt, men fordi derved Nationens varige
Interesser varetages, vil vi i ubrydeligt Sammenhold, i Ro og Orden staa denne
Prøvelsens Tid igennem.

10.-4.

Leder i Berl. Morg. om Overfaldet paa Norge og Danmark.
Vestmagternes Krænkelse af Norges Neutralitet og Suverænitet ved Udlægning af
Minefelter paa norsk Søterritorium har, som det var bebudet, haft en øjeblikkelig tysk
Modaktion til Følge. Udenrigsminister Koht sagde i den Stortingstale, hvori han protesterede mod de Allieredes Aktion, at deres Overgreb havde ført Norge ind i Krigens
Omraade, og denne Paastand har hurtigt bekræftet sig. Allerede Tirsdag Morgen ved
Daggry tordnede de tyske Skibskanoner mod Batterierne i Oslo Fjord. Men ogsaa
Danmark er blevet draget ind i Begivenhedernes frygtelige Malstrøm.

Den danske Regering udtaler i sin Proklamation, at den under Protest har
besluttet at ordne Landets Forhold under Hensyn til den Besættelse, der har fundet
Sted, og den indskærper den danske Befolknings Pligt til at afholde sig fra enhver
Modstand mod de tyske Tropper, som befinder sig her i Landet. Den opfordrer endvidere alle Borgere til at udvise en rolig og behersket Holdning overfor de Forhold,
som nu er opstaaet, og til loyal Optræden overfor alle, som har en Myndighed at
udøve. Hans Majestæt Kong Christian paalægger ligeledes enhver at iagttage en fuldtud korrekt og værdig Optræden, og giver sine Ord særlig Vægt ved Henvisningen til, at
enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger...... .
10.-4.

Leder i Soc.-Dem. om Neutralitetskrænkelsen ved Overfaldet paa Danmark.
De F orhold, som den tyske Besættelse af vort Land har skabt for os alle, paalægger
saavel Befolkningen som Pressen de største Hensyn. Vi maa for Fremtiden - saa
længe Krigen varer - leve under ganske andre Forhold end de tilvante.
Med Smerte og Sorg har vi maattet notere Tabet af unge danske Mænd, som i
Sønderjylland og her i Byen blev Ofre for Besættelsen.
Da de tyske Tropper i Gaar Morges overskred den danske Grænse og gik i Land
adskillige Steder paa vore Kyster, maatte den danske Regering protestere kraftigt
1) Se Afsnit B, S. 147.

DEN LEGALE PRESSE M.V.

1419

mod den Neutralitetskrænkelse, som Besættelsen var Udtryk for. Og det var med 1940.
Rette. Thi ingen kan virkelig klage over Danmarks Neutralitet i Vilje som i Handling.
Men i Dag taler ikke Argumenter eller Protester. Da de 30 store Bombemaskiner
i Gaar Morges i et Par Timer jagede over Københavns Hustage, følte vi alle Krigens
og Bomberædslernes Nærhed, og det skal ikke af os blive bebrejdet Regeringen, at
den tilsidst bøjede sig for dette himmelske Tryk.
Nu er det imidlertid hverken Følelser eller Fornuft, der er afgørende. Nu taler
Magten . ..... .
Leder i Soc.-Dem. om Dannelsen af den nye Samlingsregering.1 )
10.-4.
Med Dannelsen af den nye Samlingsregering har de fire store Partier i Folket manifesteret deres Enighed om i Fællesskab i Farens og Nødens Stund at søge det danske
Samfund og det danske Folk ført frelst gennem Vanskelighederne. Ligesom Danskerne
ikke bliver Tyskere, fordi Landet er besat, saaledes opgiver Partierne ikke deres Programmer og Meninger om principielle Spørgsmaal og om hele Grundlaget for Samfundsordningen. Man lader Partistridigheder ligge og samler alle Kræfter om den ene
store Opgave, der i Dag tillige er den eneste.
Det nye Ministerium bliver vort Lands hidtil største, men det mødes ogsaa med
Tillid af det overvældende Flertal af danske Vælgere. I Pressen har kun eet Blad,
"Fædrelandet", et Særstandpunkt; paa Forsiden jubler det over Besættelsen, medens det
paa tredje Side æreskælder Stmining og JJ!hinch, fordi Hæren ikke har ydet nok Modstand.
Naa, den nye Regering klarer sig endda uden Tilslutning fra Frits Clausens Parti!
Leder i Pol. om Omvæltningen i Danmark efter den tyske Besættelse.
10.-4.
En Ulykke har ramt Danmark. Uden egen Skyld er dette Land blevet inddraget i
Krigens Farezone og besat af tysk Militær.
Med smertelige Følelser modtog den danske Befolkning i Gaar Meddelelsen om de
Begivenheder, som betyder en Omvæltning af hele dens Liv, og som har kostet mange
unge danske Mænd Liv og Førlighed. Men den har vist Ro og Ligevægt overfor de
nye Forhold, den i Gaar uden Varsel blev stillet over for.
. . . . . . Det var en dybt alvorlig Afgørelse, Regeringen maatte træffe under Protest
og paa sit Ansvax i de tidlige Morgentimer i Gaar, og som den traf for at bevare
Landet for en endnu tungere Skæbne. Under Indtrykket af denne Afgørelse er den
danske Nation rykket tættere sammen. At der nu dannes en Samlingsregering er kun
et politisk Udtryk herfor... .. . .
I det Memorandum2 ), den tyske Gesandt i Gaax Morges overrakte den danske Regering hedder det: ,,Rigsregeringen erklærer over for den kongelige danske Regering,
at Tyskland ikke har til Hensigt nu eller i Fremtiden at berøre Kongeriget Danmarks
territoriale Integritet og politiske Uafhængighed". Og i Opraabet fra den tyske Kommandør Kaupisch udtales det i Forbindelse med de Forhandlinger, som i Gaar Morges
førtes om Overenskomst mellem den danske og tyske Regering: ,,Disse Overenskomster
skal sikre, at Kongeriget bestaar videre, at Hæren og Flaaden opretholdes, at det danske
Folks Frihed agtes, og at dette Lands fremtidige Uafhængighed fuldt ud sikres." Med
disse Løfter for Øje vil den danske Befolkning efterfølge Kongens Opfordring til at vise
en fuldt ud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring
kan have de alvorligste Følger. . . ....
Leder i Natt. om "Ungdommens Trang til Handling i Skæbnetimer".a)
Et Stød som det, der den 9. April ramte vort Folk, vil ikke blot udløse Sorg og
1} Se Afsnit Il, S. 145.
~) Se Afsnit F, S. 816.
~) Den 11. April om Eftermiddagen meddelte efter et Mpde i Udenrigsministeriet Chefredaktpr
A. Schoch Frnnz v. Jessen, at de tyske Myndigheder i Danmark hn.vde krævet, at hnn uopholdelig skulde
HtnndRe ,dn Gerning i dansk Presse. NedenRtnnende Artikel var skrevet nf Frnnz v. Jessen. umiddelbart
inden den ne Meddelelse var afgivet.

12.-4.
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Harme, men ogsaa kalde til Handling. Især den Ungdom, som med Trangen til Dygtiggørelse forener national Aarvaagenhed, vil utaalmodigt lede efter Mulighederne for
straks at prøve sine Kræfter og vise sit Mod.
Den modne Alder, der ved, at for Nationerne tæller Aar næppe nok som det enkelte
Menneskelivs Dage, knytter Hænderne i Lommen og overlægger, hvad der skal ske
i Tidens Fylde. Ungdommen derimod tænker i Øjeblikke og vil hurtigt bruge sine
Hænder til Daad.
Da nu Formaninger og Advarsler oftest - navnlig i store, skæbnesvangre Situationer - mindre skræmmer end irriterer, bør, tror vi, enhver, som har Indflydelse
paa en af Tidens Prøvelser sjælesaaret Ungdom, søge at møde dens Virketrang med
Appel til dens nationale Pligt- og Æres-Følelse.
Forældre og Lærere har netop nu en vanskeligere, men ogsaa en højere Opgave
end at tøjle og tæmme med Henvisning til blotte Forsigtigbeds-Hensyn og FornuftGrunde. De skal kunne imødekomme Ungdommens Trang til Handling ved for dens
Bevidsthed at levendegøre Udholdenhedens uforlignelige Værd; thi af den betinges
Opsamlingen af de Reserver, paa hvilke den nationale Fremtid skal bygges.
Mod er ikke blot at vove Livet i Vaabenkamp. Mod er ogsaa at kunne vente, til
Kræfterne skal sættes ind i Genrejsningens Time. Ofte udfoldes største Mod i Taalmod.
Et Folk, der som nu det danske stilles paa den strenge Prøve i Uvirksomhed at iagttage sin egen Skæbnes Forløb, har Ret til at kræve, at dens Ungdom bliver Herre over
sin Utaalmodighed og holder sig rede til Fremtidens Tjeneste.
Muligt, vel endog sandsynligt vil de unge, som da skal styre Nationen, tillige
sætte sig til Doms over de Slægtled, der led Skibbrud i en tusindaarig Histories sidste
tunge Tidsafsnit. Men kun en Ungdom, der under udholdende Arbejde paa egen Dygtj ggørelse modigt har delt Folkets Trængselstid, ejer Krav paa at indtage Dommersædet.

13.-4.

Leder i Pol. om Kongens Budskab om Ro og Orden.1 )
Ro og Orden maa præge Landet, hed det i Kongens og Regeringens Proklamation
til det danske Folk i Tirsdags, og i Kongens personlige Budskab blev Opfordringen til
at vise en fuldt ud korrekt og værdig Optræden mod alle alvorligt og stærkt understreget. Saaledes som Forholdene for vort Land i Dag er, maa det være en indlysende
Pligt for enhver Dansk at efterkomme denne Opfordring. Som et Led i Bestræbelserne
for at undgaa enhver ukorrekt Optræden er det, at Regeringen i Gaar har udstedt
Forbud mod alle offentlige Møder, mod Optog og Demonstrationer af enhver Art og mod
Sammenstimlen paa Gader og offentlige Pladser. Tiden er ikke inde til at diskutere
vore egne Forhold paa offentlige Møder eller til at lave Demonstrationstog, og der
vil være en almen Forstaaelse af, at dette Skridt fra Regeringens Side er en klog og
vigtig Foranstaltning.
Desværre maa det beklages, at Alvoren i det, der er sket, ikke er gaaet op for
alle; Politimestre i Provinsen har maattet skride ind mod nyfigen Paatrængenhed over
for de tyske Soldater fra unge Fløse og Pigebørn, der ikke forstaar Forskel paa
Krigens dystre Gerning og glade Fremmedbesøg i Fredens Tid. Ogsaa Københavns
Gader viser Billeder paa Optrin af lignende Art og paa en paatrængende Nyfigenhed,
hvor tyske Soldater viser sig. En dansk Optræden, som ikke i Værdighed svarer til
den korrekte Holdning, som er indskærpet de tyske Tropper.

16.-4.

Leder i Soc.-Dem. om Sammenhold.
GODE OG DAARLIGE SØNNER

Mens det altovervejende Flertal af Folket staar ganske enigt bag Konge og
Regering, bryder enkelte gale Mennesker ud af Rækkerne og raaber deres Galskab ud
1) Se AfKnit B, S. 147.
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over Landet. Vi tænker paa de danske Nazister og enkelte andre, som altid har været 1940.
i Modsætning til sund og rolig Fornuft. Et Blad som "Jyllandsposten" fortsætter sin
Linie som Galskabens Repræsentant med voldsomme Angreb baade paa den tidligere
og den nuværende udvidede Regering. Det kan ikke være andet, end at Bladets Hadskhed vil blive fordømt af alle, som læser det.
De danske Nazister opfører sig netop saa horribelt, som man maatte vente det,
og stadig lyder der hæse Raab om at lade Frits Clausen komme til ...... .
Berl. Tid. refererer Udtalelse fra Rigspolitichef Thune Jacobsen om den kvindelige 16.-4.
Ungdoms Holdning.
I det store og hele er det gaaet godt. Landets Borgere har overalt rettet sig efter
de Forordninger, der er blevet udstedt. For en Del af den kvindelige Ungdom, og
navnlig den yngste, er det imidlertid endnu ikke gaaet op, at Situationen maner til
Alvor. Mange ganske unge Piger indtager saaledes ikke den korrekte Holdning, man
havde Grund til at forvente, men viser overalt i Landet en Optræden og Nyfigenhed,
som strider mod Kongens og Regeringens Appel til hele Nationen.
Politiet vil hemme dette Udslag af ungdommelig Nyfigenhed og Uforstand, bl. a.
gennem Bestemmelsen om Sammenstimlen og tage skarpe Forholdsregler derimod.
Referat i Soc.-Dem. af Folketingsmand Hedtoft Hansens Udtalelse ved Møde i Arbejder- 22.-4.
nes Fællesorganisation den 21. s. M.
. . . . . . Alle maa gøre sig klart, at Situationen for os er dybt alvorlig. Vi er ikke
længere et frit Land, men besat af en fremmed Magt og saaledes imod vor Vilje
i Fare for at blive gjort til Krigsomraade.
Jeg siger dette her med alt muligt Eftertryk, for at alle kan forstaa, at det nu
er en bydende Pligt for enhver at indrette sig derefter. Jeg siger det ogsaa for
at understrege, at en enkelt Kammerats eller Organisations Ubesindighed kan medføre
Konsekvenser, der rammer os alle. Dette er den ene Ting, som Nødvendigheden byder at
fremhæve for alle Tillidsmænd.
Den anden Ting, jeg gerne vil fremholde, er, at de indtrufne Hændelser haardt
har ramt hele Landets økonomiske Liv og antagelig nødvendiggør en fuldstændig Omlægning af hele Danmarks Økonomi. 50 pCt. af vor Import kom fra og 60 pCt. af vor
Eksport gik før 9. April til Lande, som vi i Dag ingen Forbindelse har med.
De to Tal siger egentlig alt om de vanskelige Opgaver, Landets Regering staar
overfor. De Opgaver skal imidlertid løses. Jeg beder alle Tillidsmænd forstaa, hvad
dette betyder, og i god Kammeratskabs Aand medvirke til, at den Regering, der har
Folkets Tillid, møder Forstaaelse og god Vilje hos alle Faktorer. Det er en given
Ting, at vore Venner og Kammerater i Regeringen vil gøre, hvad der under de givne
Forhold er menneskeligt muligt for at fordele de Byrder, der bliver at bære, paa den
retfærdigst mulige Maade. Jeg siger dette efter Aftale med Statsminister Stauning
og bringer Forsamlingen hans og øvrige socialdemokratiske Ministres Hilsen.
Fremtiden tegner sig baade mørk og usikker.
Leder i Berl. Morg. om Statsminister Staunings Erklæring af 15.-4.-1940.1 )
25.-4.
I den Henvendelse til det danske Folk, som Statsministeren udsendte Mandag den
15. ds., fremhæves, at den nærmeste Tid vil kræve Omlægninger i de tilvante Livsforhold, baade i Arbejde, i Forsyning og i Næringsliv. Alt skal tilpasses de stærkt
ændrede Vilkaar, udtaler Statsministeren, og hertil paakalder han hele Befolkningens
Forstaaelse og Hjælp.
At denne almindelige Tilpasning efter de principielt forandrede økonomiske Vilkaar er en uafviselig Nødvendighed for vort Samfund maa staa alle klart. Lige saa
indlysende bør det være for enhver, at der her maa handles i Fællesskab under Ledelse
af Landets ansvarlige Myndigheder. Situationen tillader ikke selvbestaltet Optræden
l) Se Afsnit B. S. 14!1.
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paa disse afgørende Omraader, og de samfundsomfattende økonomiske Problemer og
andre for Landet vigtige Spørgsmaal, som de enkelte ikke kan løse, maa ubetinget
behandles i Forstaaelse og Samraad med Myndighederne.
Dette er vigtigt for at skabe Orden og Fasthed i Landets økonomiske Fo,rhold
og for at tilvejebringe de bedst mulige Resultater. Enhver anden Handlemaade kan
kun skabe Forvirring og bidrage til Opløsning, hvorved Landets Interesser modarbejdes
og skades.

28.-4.

Leder i Pol. om den tyske Hvidbog.
Vi behøvede ikke her i Landet den tyske Hvidbog for at fortælle os, at det var
Vestmagternes Holdning og Handlinger, som satte Begivenhederne i Skred i Norden.
Det lykkedes, først og fremmest ved Hjælp af den Tilbageholdenhed Finland
viste, at hindre, at den finsk-russiske Konflikt bredte sig ud over de nordiske Lande.
Men der var skabt en urolig Atmosfære. I denne Krig, som søgte sin Valplads, havde
man fra Vestmagtemes Side i visse Kredse sat sig fast i den Opfattelse, at de skandinaviske Lande egnede sig som en Operationsbasis mod Tyskland. I Pressen og i
Taler gjorde man fra disse Kredse den Betragtning gældende, at der var ingen Grund
til, at de nevtrale Lande ikke skulde tvinges til at tage Standpunkt for eller imod.
Der er meget, som tyder paa, at Churchill delte disse Betragtninger. De er i hvert
Fald ikke uforenelige med de Taler, han har holdt om de nevtrale Lande. Det var
ogsaa ham, der som Marineminister havde Ansvaret for de to alvorlige Krænkelser
af Norges Nevtralitet, Altmark-Affæren og Udlægning af Miner i de norske Farvande,
som førte til den Katastrofe, der overgik Danmark og Norge.
Det har næppe været Churchills eller i øvrigt den engelske Regerings Ønske,
at Begivenhederne skulde faa den Gang, de fik. Man havde ikke i London regnet med
den Hurtighed og Dristighed, hvormed Tyskland handlede. Et Stykke Politik slog
fejl - men Fejlen gik i første Omgang ud over to nevtrale Lande. Hvis den italienske
Presse har Ret i sin Bedømmelse af de engelske Modoperationer i Norge, og den
engelske Landgang viser sig at være Gallipoli-Eventyret om igen, vil England for
anden Gang i en stor Krig høste den Lære, at Winston Churchill er en farlig Mand.

28.-4.

Leder i Soc.-Dem. om Nazisternes Angreb paa Samlingsregeringen.
I Frits Clausens "Fædrelandet" har ikke alene Redaktionen, men ogsaa bl.a. Grev
Bent Holstein rettet fanatiske Angreb paa den Samlings-Regering, som, hvor højt
nu de Herrer end skraaler, har det overvældende Flertal af det danske Folk bag sig.
Vi skal ikke i Dag karakterisere det fuldkommen rabiate "Fædrelandet"s Virksomhed, overfor dette hjælper heller ikke Formaninger af nogen Art. Men Grev Holstein!
En kongetro Adelsmand! Har Kongen ikke med sit Navns Underskrift opfordret alle
Borgere til at samle sig i Enighed om Landets Regering? Men Greven angriber paa
det mest hensynsløse denne Samlingsregering, som just nu i Alvorens Stund har
Kongens Tillid! Hvor er vi henne? Arbejderne indordner sig, men Greven demonstrerer.
Hr. Holstein har i l\faanedsvis paa skamløs Maade angrebet og spillet Angiver
overfor Landsmænd. Men hvad har han, netop han, at bebrejde Stauning, Hartvig
Frisch, liedtoft-Hansen, han, som i 1919 rejste rundt i III Zone i Slesvig, agiterende
for at gøre Versaillestraktaten - denne umiddelbare Krigsaarsag - endnu værre
for det tyske Folk?
Han, som før var pro-fransk mere end nogen anden i Danmark, burde være mindre
højrøstet overfor sine Medborgere. . .....

2.-5.

Leder i Natt. om Danskernes Ansøgning om Beskæftigelse for Tyskerne.
Den gennem Ritzau's Bureau i Gaar udsendte Meddelelse1) fra de tyske Besættelsestroppers Kommando aabner et pinligt Indblik i Forhold, som man ikke vilde have tænkt
1) Se Afsnit F, S. 822 .
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sig mulige. Det viser sig, at de tyske Kommandoinstanser og Troppeafdelinger i Danmark i den sidste Tid har faaet tilstillet et stort Antal Ansøgninger om Beskæftigelse
af den mest forskellige Karakter. Supplikanternes Tal er, synes det, efterhaanden
blevet saa overvældende, at den tyske militære Ledelse nu har set sig nødsaget til
gennem en Henvendelse til Offentligheden at standse Strømmen. Man ønsker ikke
flere af den Slags Ansøgninger, da man ikke kan gøre Brug af dem, ,,hvor velmente
de end maa være."
Der har været talt og skrevet nok om den pjattede og uværdige Nyfigenhed, hvormed Dele af den danske Befolkning omfattede de tyske Besættelsestroppers Ankomst
til Danmark. Visse Optrin her i Byen og ud over Landet tydede paa, at adskillige ældre
og yngre - navniig dog yngre - Landsmænd og Landsmandinder overhovedet ikke
havde Begreb skabt om, hvad det var, der foregik.

1940.

Men det Fænomen, der nu afslører sig, er af en langt tristere Art. Talrige Danske
har søgt at paanøde den tyske Værnemagt deres Tjeneste - som det ser ud til under Former, der intet har med personlig eller national Værdighed at gøre.
10.-5.

Artikel i Soc.-Dem. om Kommunisternes Holdning.

Den nyeste Ko11nnmiisme.
Sit Væsen tro har det herværende Kommunist-Parti - Sektion af den kommunistiske Internationale - tilpasset sig den Situation, der opstod for vort Land den
9. April. Tilpasningen har antaget den Karakter, at der efterhaanden ikke er anden
Forskel paa det kommunistiske og det nazistiske Dagblad end Hovedet. Disse to
Meningsfæller i dansk Presse har saavel deres angiveriske Omtale af danske Borgere
som deres logrende Adfærd tilfælles. Vi tror ikke, at Kommunisterne vil vække større
Sympati hos de tyske Myndigheder, end Nazisterne har gjort det. Det krigsførende
tyske Riges Ledere forstaar sikkert tilfulde at vurdere det Sindelag, som "Arbejderbladet" og "Fædrelandet" giver Udtryk for.
Men vi vil i Anledning af utallige Henvendelser til vort Blads Redaktion om at
gøre Indsigelse mod Kommunisternes Adfærd understrege, at der til den ændrede
Situation i vort Land bl. a. hører dette, at man beholder sine Meninger for sig selv
om en hel Række Spørgsmaal. Kommunisternes Politik i Danmark er saa direkte
knyttet til dette Partis udenrigspolitiske Placering, at en fri, offentlig Meningsudveksling om deres Holdning ikke er mulig for den Del af Pressen, der paa ansvarlig
Vis respekterer den mellem den danske Regering og den tyske Værnemagt indgaaede
Overenskomst.
Netop fordi de danske Kommunister ved, at det nu ikke er muligt at imødegaa
deres vilde Demagogi, lader de med forstærket Energi deres Presse fremsætte gemene
Angreb paa Arbejderbevægelsens Ledere, Rygter og ondsindede Formodninger.
Alene denne Fremfærd fortæller alt, hvad der er nødvendigt at vide, om det danske·
Kommunistpartis moralske Forfatning. For det kommunistiske Partis Ledere gaar Udsigten til at tjene en partipolitisk Profit fremfor alle andre Hensyn, ogsaa Hensynet
til Nationens og Arbejderbevægelsens Fremtid.
Det danske Kommunistpartis Lede.re har i disse Dage taget deres historiske
Placering, og vi tvivler ikke om, at den Tid vil komme, da de drages til Regnskab
derfor. I Øjeblikket har vi blot i Fagforeningerne den Pligt at bekæmpe dem og fratage
dem deres Tillidshverv, hvor de endnu maatte have Lejlighed til at besidde saadanne.

Leder i Pol. om "Ro i Landet".
18.-5.
I den Proklamation, som Kongen udsendte efter den tyske Besættelse af Landet,
opfordredes Befolkningen til rolig og behersket Holdning over for de Forhold, som
var opstaaet. Ro og Orden, hed det videre, maa præge Landet, og loyal Optræden maa
udvises over for alle, der har en Myndighed at udøve.
I dyb Forstaaelse af de Pligter, som en alvorstung og svær Tid lagde paa den
91
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hele Befolkning, har den danske Offentlighed efterlevet Kongens Proklamation, og
Forstaaelsen af de personlige Ord, hvormed han ledsagede Proklamationen, Opfordringen til at vise en fuldt ud korrekt og værdig Optræden, fordi enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger for Landet, er ikke mindre nu, end
den var under det første stærke Indtryk, som Besættelsen kastede over Landet. Alle
har vi et Ansvar for den Ro, Forstaaelse og Fællesfølelse, der skal føre Danmark igennem Krigens svære Tid mod den genvundne Frihedens Morgenrøde, som er Nationens
lysende og faste Tro.
Et af de mest betydningsfulde Udtryk for dansk Offentlighed er Landets Presse,
og den har vist, at den af egen Drift og i Forstaaelse af Vilkaarene, har kunnet gøre sin
Gerning. Stort er det Ansvar, der i Tider som disse er lagt paa vort Lands Presse
indadtil og udadtil, aldrig har vel Opgaven været saa vanskelig, men ogsaa saa nyttig
for Landet som nu. I Løsningen af denne Opgave har Pressen staaet enig med en enkelt
Undtagelse, som synes at have sat sig til Opgave at skabe mest mulig Uro i det
danske Samfund og at gøre - hvad det - heldigvis efter ringe Evne - formaar,
for at undergrave Landets lovlige Myndigheder. Det er det Organ, der støtter den
nationalsocialistiske Gruppe i Folketinget.
Bladet kan mene, hvad det vil, og føre den Tone, der passer det, uden at det
behøver at vække større Opmærksomhed. Men naar det, som sket i de seneste Dage,
klart handler mod de danske Myndigheders Afgørelser og direkte modvirker dem, maa
der kræves Handling derimod fra de Myndigheder, som det frækt spiller paa Næsen.
Det bør læres til at forstaa, at det ikke i Ly af Forholdene har fundet uhemmet
Tumleplads.

23.-5.

Uddrag af Folketingsforhandlingerne under 1. Behandling af Forslag til Lov om det
for Regulering af Arbejdslønninger gældende Pristal.
Jens M pller: ...... Jeg har ved tidligere Lejligheder for dette høje Ting fremhævet
Betydningen af, at der skaffes danske arbejdsløse Beskæftigelsesmuligheder i Tyskland,
og i denne Forbindelse pegede jeg paa, at det vilde være nødvendigt at træffe Aftale
med Tyskland, saaledes at en Del af den udbetalte Løn kunde overføres ved Clearing.
. . . . . . Jeg tror, Tiden er kommet, hvor man maa frigøre sig for en vis Mentalitet,
som er til Stede, og som gaar ud paa, at danske Arbejdere, som tager Arbejde i
Tyskland, er med til at styrke Landets Vaabenmagt...... .
Jeg spørger den høje Regering, om den vil bidrage til at lette de dertil villige
arbejdsløse at opnaa Arbejde i Tyskland. Det har særlig Betydning for Nordslesvig,
som jeg ved tidligere Lejligheder har oplyst, og Ønsket om Arbejde i Tyskland er nu
saa stort dernede, at vi i en Udstrækning som aldrig før er blevet anmodet om vor
Bistand.
Statsministeren (Stauning): I Anledning af Bemærkninger af det ærede Medlem,
der nu sidst talte, det ærede Medlem Hr. Jens Møller, skal jeg sige, at det er jo ikke
ubekendt, at den Redegørelse, som jeg forstod han efterlyste, en Redegørelse for vore
økonomiske Forhold vil foreligge om kort Tid, naar Gennemgangen af Finansloven
er sket og de dermed følgende Redegørelser foreligger; og det ærede Medlems Bemærkninger om Arbejdsanvisning o. s. v. maa jo behandles paa normal Maade.

28.-5.

Artikel i Pol.: Formanden for De samvirkende Fagforbund (Lauritz Hansen) om Regeringens Beslutning den 9. April 1940.
. . . . . . Paa dansk Fagbevægelses - ja, jeg tror at kunne sige paa den samlede
danske Arbejderbevægelses Vegne - anerkender vi de tunge Beslutninger, Regeringen
uden Varsel maatte træffe den 9 April. Statsminister Stauning og Regeringen handlede
rigtigt, som en Regering af ansvarlige Mænd, hvilket vi takker dem for.

30.-5.

Artikel i Soc.-Dem. om det indre Samarbejde.
Paa De samvirkende Fagforbunds Generalforsamling vedtoges følgende Resolution:
Da imidlertid Hensynet til Landets udenrigspolitiske Stilling gør et Samarbejde
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mellem de forskellige produktivt skabende Befolkningslag ønskeligt for Styrkelse af 1940.
Folkets nationale Selvstændighedsfølelse, for Bevarelse af Folkestyre og den gennem
Generationer vundne folkelige Frihed, vil ogsaa de danske Fagorganisationer være rede
til et saadant Samarbejde under gensidig rimelig Hensyntagen og under Hævdelse af
det Synspunkt, at de Befolkningslag, der økonomisk er svagest, bør vises det største
Hensyn i Samarbejdet, saaledes at det danske Folk i Følelse af naturlig Samhørighed
atter inden længe som et fuldt ud frit Folk kan bygge videre paa det danske Riges og
det danske Folks Fremtid.

Leder i Berl. Morg. om Handelen med Tyskland.

4.-6.

Den virkelige Betaling for det danske Smør til Dresden er Leveringen af en tysk
Vare af tilsvarende Værdi. Tidligere kunde Betalingen løbe over et eller maaske
mange flere fremmede Lande . . . . Men nu gaar Betalingen den lige Vej indenfor
Clearingssystemet. De danske Varer, der sælges til Tyskland, opføres paa en Konto,
og de tyske Varer, der sælges til Danmark, opføres paa en anden Konto. Og det, der
staar paa den ene Konto, bliver Betalingen for det, der staar paa den anden. . ...
Det er dette, som det er saa betydningsfuldt at huske, naar Danmarks Eksportsituation skal gøres op. Der er eet stort Marked, som vore Landmænd kan sælge til,
og dette Marked kan i og for sig ogsaa aftage Varerne, men Betalingen, som Landmændene skal anvende i Hjem og Bedrift, foreligger først, naar en tysk Vare er
leveret hertil. Derfor er det saa vigtigt et økonomisk Spørgsmaal, at Afsætningen af
tyske Varer bliver stor. . .....

Artikel i Pol. om Handelsforhandlinger med Tyskland og L.S.
26.-6.
For nogle Dage siden udsendte Forretningsudvalget for L.S. en Pjece, hvori Landbrugsraadet og de officielle Delegationer, der har ført Handelsforhandlingerne med
Tyskland, blev beskyldt for at have tilsidesat det danske Landbrugs Interesser ved at
akceptere en lavere Smørpris end den, Tyskland er villig til at betale. I Pjecen gives
den forbløffende Oplysning, at L.S. paa egen Haand havde ført Handelsforhandlinger
i Tyskland - det siges ikke med hvem, idet der anvendes det meget ubestemte Udtryk
"Repræsentanter for Bank- og Erhvervskredse i Berlin". Under disse Forhandlinger
"anlagde" L.S. en Smørpris paa 4,50 Kr. pr. Kilo, medens den gennem de officielle
Forhandlinger fastsatte Pris er 2,75 Kr. pr. Kilo.
I Anledning heraf har Landbrugsraadets Præsidium, hvori Formændene for de
vigtigste af de af Landbrugsministeriet nedsatte Eksportudvalg har Sæde, i Gaar
udsendt følgende skarpe Erklæring:
- L.S.s Forsøg paa gennem de udsendte Meddelelser til Offentligheden at mistænkeliggøre Landbrugsraadets og de i Landbrugsraadet deltagende Organisationers
Arbejde og Virksomhed med Hensyn til Afsætningen af danske Landbrugsprodukter
paa det tyske Marked savner ethvert Grundlag og maa paa det stærkeste tilbagevises.
Artikel i Natt. om Nazisternes Demonstration trods Forbud.
"Danmarks nationalsocialistiske Arbejderparti" havde til i Søndags Kl. 17 ved
Løbesedler og Annoncer indkaldt til et "stort offentligt politisk Møde" paa Højskolehjemmet i Roskilde. Mødet blev forbudt af Politimesteren, og i et Politiretsmøde
Kl. 18,30 erkendte "Syssellederen for Vestre og Lejre Syssel under Danmarks nationalsocialistiske Arbejderparti", Købmand Ejner Jørgensen sig skyldig i at have overtraadt
Forbudet mod Afholdelse af offentlige Møder. Han erklærede, at "vi vidste, at Politiet
vilde forbyde Mødet, men vi vil have en Domskendelse, fordi vi mener, at Forbudet er
grundlovsstridigt. Men Mødet blev altsaa ikke afholdt, fordi Politiet forbød det".
Myndighederne paaberaaber sig force majeure for at udvide Grundlovens Paragraf 86 {,,Forsamlinger under aaben Himmel kan forbydes, naar der af dem kan
befrygtes Fare for den offentlige Fred") til at gælde alle offentlige Møder.
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Der kan maaske ikke indvendes noget imod, at man vil have Forbudets Grundlovsmedholdighed prøvet ved Domstolene.
Det sker nu, og der bør raade Stilhed, medens Retten sidder.
Denne Stilhed blev imidlertid omgaaende afbrudt af de i Roskilde forsamlede
Nationalsocialister - og det paa en aldeles usømmelig og landsskadelig Maade. Næppe
var Mødet i Politiretten afsluttet, før Nationalsocialisterne paa Trods af Forbudet med
et Musikkorps i Spidsen marcherede gennem Hovedgaden, slog Betjentene, der udførte
deres Pligt ved at standse dem, ned og marcherede ind i Højskolehjemmet og afholdt
Møde. Der udspandt sig under dette Demonstrationsoptog Scener, der var fuldt paa
Højde med de værste kommunistiske Bølleoptøjer, og adskillige Betjente fik alvorligt
Men af deres Forsøg paa at hævde Ret og Orden i det ellers saa fredelige Roskilde.

3.-7.

Ritzau-Meddelelse i Bladene om Dannelse af Fællesudvalg indenfor de politiske Partier.
De paa Rigsdagen repræsenterede Partier, der ønsker den bestaaende Forfatning
bevaret som Grundlag for det politiske Liv, har besluttet at gennemføre et nationalt
dansk Samarbejde.
Partierne lægger alle Parti-Uoverensstemmelser til Side og samles til Sikring af
den Uafhængighed og Integritet, som er tilsagt vort Land, og som er Folkets fornemste Ønske.
Dette Samarbejde vil paa Rigsdagen og igennem Regeringen virke for Løsning
af de Opgaver, som Tiden fører frem, og navnlig vil det være magtpaaliggende at
gennemføre saadanne Reformer, som ogsaa med Hensyn til Budgetter og Statsøkonomi
under de ændrede Vilkaar skaber Sikkerhed for sunde økonomiske Forhold.
Desuden vil man skride til saadanne Foranstaltninger, som kan bidrage til Formindskelse af Understøttelsestrangen, ved at den arbejdsdygtige Befolkning føres
over til Udførelse af Arbejde, der kan tjene til Sikring baade for de Arbejdsløse
og for Samfundet.
I øvrigt vil det være Formaalet at bringe Dagens Opgaver til hurtig Løsning og
at sikre det bedst mulige Samarbejde med de Nationer, med hvilke Forbindelse er
mulig, og hvis Forstaaelse vi ogsaa paakalder.
Nationalt Samarbejde med disse Folk er Maalet for vore Partiers Bestræbelser.
For at sikre Samarbejdets videre Udvikling og tilrettelægge Arbejdet, naar Rigsdagen ikke er samlet, vælger Partierne et Fællesudvalg paa to Medlemmer fra hvert
af de fire Partier og et Medlem fra Danmarks Retsforbund.

Det konservative Folkeparti:
Halfdan Hendriksen.
Ole Bjørn Kraft.
Det radikale V ens tre:
A.M. Hansen.
Venstre:
J. P. Stensballe.
Knud Kristensen.

J. Veistrup.

Socialdemokratiet:
Charles Petersen.
Hartvig Frisch.
Darumarks Retsforbund:
Oluf Pedersen.
3.-7.

Leder i Soc.-Dem, om den danske Samling.
Den Fælles-Udtalelse til den danske Befolkning, som Socialdemokratiet, Venstre,
Konservative, Radikale og Retsforbund udsendte i Aftes, er Udtryk for en politisk
dansk Samling under de øjeblikkelige Forhold.
Vort Lands økonomiske og politiske Stilling stiller særlige Krav til den Ledelse
og de politiske Partier, der ønsker en Bevarelse af den danske Forfatning og det
Grundlag af Frihed og Retssikkerhed, hvorpaa den hviler. Samtidig har vi i Søndags
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i Roskilde og i Aftes i København set opløsende Kræfter gøre Forsøg paa at skabe Uro
og Forvirring.
Den danske Samling, som nu er proklameret, hilser vi med Glæde. Den har Tilslutning fra 90 pCt. af den danske Befolkning, og den kommer netop paa et Tidspunkt,
hvor det store Flertal af det danske Folk indser Nødvendigheden af at lægge de
gamle Partistridigheder til Side for at opretholde vort gamle Lands Frihed og
Folkestyre.
Man har Lov til at antage, at det proklamerede politiske Samarbejde tillige vil
betyde en Rekonstruktion af Regeringen, hvorved de to Partier Venstre og Konser· vative direkte som Indehavere af Departementer knyttes til Regeringen. Dette vil formentlig ske i Dag eller i Morgen.

1940.

Hartvig Frisch i Folketinget om Forholdet til Tyskland. (Citat efter Rigsdagstidende).

4.-7.

Den danske Konge har ved sin Proklamation til Folket den 9. April appelleret til
alle om at vise Ro og Besindighed. Hertil har Regeringen sluttet sig, og ved at overholde
dette Bud viser det danske Folk, at vi loyalt vil overholde den Overenskomst med den
fremmede Magt, som vi er gaaet ind paa. Det er derfor i enhver Henseende foragteligt,
naar man fra en vis Side vil undergrave denne Ro og Orden, samtidig med at man
pukker paa sit Aandsfællesskab med de fremmede. Vi andre i det nationalt danske
Samarbejde har intet saadant fremmed at pukke paa. Vor nordiske Arv og vort danske
Tankesæt er den Grund, vi staar paa, men den indebærer ganske vist samtidig med
Trofasthed over for vort Land den fulde Ærlighed over for ethvert givet Løfte og
enhver sluttet Overenskomst.
Leder i Soc.-Dem. om Staunings Tale1 ) om Forholdet til Tyskland og Løftet om Danmarks Selvstændighed.
. . . . . . Efter disse baade sørgelige, men ogsaa glædelige Meddelelser2) manede
Statsministeren det danske Folk til at vise Sammenhold i Landets Interesse og Forstaaelse overfor de Vilkaar, vi er underkastet. Vi er besat af fremmede Tropper, men
vi ha1· Lpfte om, at v01· Uafhængighed og Integritet skal genopstaa
Aldrig før i den danske Rigsdag har nogen Statsminister holdt en saa alvorlig
Tale, men den aabnede ogsaa Muligheder for vort Lands dyrebare Fremtid og Frihed
ogsaa under de Forhold, som maatte beredes os, naar denne Krig er sluttet. Det var en
virkelig Statsmandstale.
Partiordførerne for de fem samarbejdende Partier sluttede sig hertil, og der er
Grund til at fremhæve Hartvig Frisch's kraftige Ord om, at nu gjaldt det for de fem
samarbejdende Partier paa Forfatningens Grund, paa Lovens og Rettens Grund at
bevare Danskheden.

o.-7.

Natt. kommenterer Statsminister Staunings Tale i Folketinget om Tysklands Løfte· 5.-7.
om Danmarks Selvstændighed..a)
. . . . . . Statsministeren kom dernæst ind paa Moderlandets Forhold og fastslog, at
vi stoler paa "det Tilsagn, der paa bindende Maade blev givet os den 9. April, Tilsagnet
om, at Danmark skal genvinde sin Uafhængighed, og at Landets Integritet ikke skal
blive antastet."
Den ændrede Situation nødvendiggør en Omlægning af hele vort økonomiske Liv,
en saa fuldstændig Omstilling, at den nye Finanslov i Virkeligheden giver et fuldkomment falsk Billede af de virkelige Forhold, vi kommer til at leve under.
Den kommende Til vil byde os øgede Vanskeligheder, men ogsaa store Opgaver.
Vi maa tilpasse os efter Tiden, men den afgørende Forudsætning er, at vi fastholder
1) Talen citeres i Afsnit B, S. 153 f.
2) Om Island. Grønland og Færøerne.
3) Citeret I Afsnit B, S. 153 f .
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Forvisningen om, at vi skal vedblive at være en selvstændig dansk Nation, der sammenknyttes ved Aarhundreders Baand.
Statsministerens Ord kan underskrives af alle danske Mænd og Kvinder. Men
det er ikke nok at udtale dem - hvor mange i mindre prominente Stillinger har ikke
givet Udtryk for samme Tanker -det afgørende er, at der handles derefter.
Og det venter det danske Folie, at Regeringen selv lægger for. Vi har faaet nok
af Ord nu.

7.-7.

Artikel i Natt. om en Rekonstruktion af Regeringen.
Vigtigere end hvem der gaar, er det imidlertid, hvem der bliver, og hvem der
kommer. Om de fire Partier ved deres Valg af Ministre har fundet de sagligt mest
kompetente Mænd, maa Fremtiden vise. Det staar forhaabentlig alle klart, at Vælgertække og Partitroskab ikke mere er tilstrækkelige Kvalifikationer til at bære det store
Ansvar, der i disse Tider er forbundet med Ministerværdigheden. Nu tæller kun Evnerne til at skabe Resultater.
Med største Glæde hilser vi, at Regeringen har suppleret sig med to Fagmænd,
og vi haaber, at Justitsminister Harald Petersen og Trafikminister Gunnar Larsen ved
deres Indsats vil bevise, at det er et Fremskridt at vælge Fagfolk til Ministre - et
Skridt i Retning af i højere Grad end hidtil at samle alle Kredse - ogsaa de saakaldte
upolitiske - om Arbejdet paa at føre Statsskibet frelst gennem Uvejret.
Fagmand er ogsaa den nye Udenrigsminister - upolitisk derimod langt fra, og
trods al Forstaaelse for det nationale politiske Samarbejde kan vi ikke undlade at
give Udtryk for en vis Skepsis overfor den Tanke, at Formanden for Akts. ,,Politiken"s
Bestyrelse, der i saa høj Grad har præget dette Blads Kurs, skulde være særlig egnet
til at staa som det danske Folks Repræsentant - endsige da en typisk Repræsentant overfor Udlandet.

9.-7.

Leder i PoL om den nye Regering.
Aldrig, siden Juni-Grundloven blev skrevet, er nogen dansk Regering fremtraadt
med saa stærk en politisk og folkelig Baggrund som den, der nu er dannet. Bag den
staar 95 Procent af den danske Befolkning, i Rigsdagen er dens Fundament den nationale
Enheds Sammenslutning, forenende alle Folketingets Partier til Løsning af Nationens
Opgaver i en Omvæltningens og Omskabelsens Tid, for den staar 212 af den danske
Rigsdags Medlemmer, imod kun 13. Saa stærk i Tillid for Konge og Folk gaar den
ind til den Gerning, der har fundet sit historiske Udtryk i Samarbejds-Manifestet:
Sikring af den Uafhængighed og Integritet, der er tilsagt vort Land, og som er
Folkets fornemste Ønske, Gennemførelsen af de Reformer, som under de ændrede
Vilkaar skaber os sunde økonomiske Vilkaar, og Sikring af det bedst mulige Samarbejde
med de Nationer, hvormed vi staar i Forbindelse, og hvis Forstaaelse Landet paakalder.

Den nye Regerings Program for Arbejdet indadtil under Omstillingens Kaar
og for Samarbejdet udadtil med Naboskabets nærliggende Lande og da først og fremmest Tyskland, er blevet formuleret af Regeringens Chef.1 ) I Gennemførelsen af det
sidste skabes alene Grundlaget for det første, og Statsminister Stauning har herom
tilsagt Tyskland Regeringens og den danske Nations loyale og beredvillige Samvirken,
bygget paa gensidig Forstaaelse og Anerkendelse af de nationale Forudsætninger og
Følelser. I sin Tale om Danmarks Vilkaar og Fremtidens Muligheder erklærede
Statsministeren, at det vil være vort Ønske og i Overensstemmelse med dansk Følelse
og Mentalitet at udvikle et godt og venskabeligt Forhold til Tyskland og det tyske
Folk. Og idet han fremhævede det Tilsagn, som Tyskland den 9. April gav Danmark
om, at det skal genvinde dets Uafhængighed, og at Landets Integritet ikke skal blive
antastet, gav han Udtryk for, at Tilsagnets kommende Opfyldelse, hvortil hele det
danske Folie ser hen, vil befæste Tillidsforholdet mellem de to Lande for Generationer
1) Se Afsnit B., S. 164.
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og sikre det Samarbejde for Tiderne, som er saa ubetinget nødvendigt. Det vil være 1940.
den nye Regerings altoverskyggende Opgave at videreføre den økonomiske Tilpasning
i Forholdet til Tyskland, som Afspærringen satte i Gang, og at sikre den Forstaaelse
imellem de to Folk, der har dybe Rødder, men ogsaa gamle Skaar, fra Aarhundreders
Samleven. En Forstaaelse i Gensidighed, der giver det danske Samfund rimelige Livsvilkaar gennem de Tilførsler, der er bestemmende for Arbejdsmulighederne i vort Land.
Krigen vil vel endnu for en Tid lægge Hindringer i Vejen for Forsyningerne og indsnævre Raasto!fernes Mængde, selv om Kampen paa Kontinentet er endt. Men i det
Nyordningens Europa, hvis Konturer begynder at tegne sig, vil Danmark beredvilligt
yde sin Indsats i den økonomiske Samvirken med Stortyskland og finde nye Muligheder til Erstatning for, hvad Krigen slog sønder.

Leder i Pol. om "Danmark og det nye Europa".
14.-7.
Under een eller anden Form kommer altsaa nu det økonomiske og politiske Samarbejde mellem Landene paa det europæiske Kontinent, og Forholdene medfører, at
denne Udvikling og Formuleringen af den vil finde ·Sted under Tysklands Ledelse. Paa
den Maade virkeliggøres Drømmen om "Europas forenede Stater" - anderledes vel,
end de fleste havde tænkt sig. Men Liberalismen forspildte sin Chance. Interessemodsætningerne var for store. Nu er Forholdene forenklede - det er ikke længer
muligt, at Interessemodsætninger kan gøre sig gældende paa Kontinentet.
Formen for den europæiske Nyordning kender man endnu ikke. Den tyske Presse
er begyndt paa indgaaende at beskæftige sig med Problemet, idet den dog indtil videre
synes at lægge Hovedvægten paa Betragtninger over, hvorledes de enkelte Staters Tilpasning til den kommende europæiske "Solidaritet", ,,den gamle Verdens Skæbnefællesskab" skal finde Sted, og i en Tale for faa Dage siden beskæftigede Rigsleder Alfred
Rosenberg - som refereret i Politiken i Onsdags - sig med det særlige Forhold
Norden-Tyskland.
Det er paa Forhaand givet, at Danmark - og det vil ogsaa gælde de øvrige
nordiske Lande - er rede til et loyalt og aktivt Medarbejde i et Europa, hvor de
urimelige Told- og Pasgrænser afløses af en planøkonomisk Ordning. Paa det Punkt
vil der ikke opstaa Vanskeligheder. Ikke alene fordi det for dem er Livet om at gøre
at være med i det nye Arbejde, men ogsaa fordi Danmark i adskillige Aar ligesom
de fleste andre smaa Stater har levet i en Slags Ingenmandslands mellem økonomiske
Vestvolde og Maginotlinier. I denne Henseende er Afgørelsen taget.
Men der er noget, som ligger Danskerne endnu mere paa Sinde, og det er det,
Rigsleder Rosenberg berører i det andet Afsnit af den citerede Udtalelse - om Respekten for de nordiske Landes "Kulturseele".
Det danske Folkestyre, vor Ret til at lade os styre af Mænd, vi selv vælger at
vise Tillid, svarer til det danske og nordiske Væsen. Det har ikke noget at gøre med
"Plutokrati" og "Kapitalisme", thi under den for os naturlige Form har Folket selv
taget Ledelsen, Mænd og Kvinder af alle Klasser, paa lige Fod, med lige Værd.
Under denne Form for Folkestyre er alle dybe Modsætninger i Folket slettet ud.
Nationen er enig.
Netop derfor er dens Vilje til at gaa aktuelt og positivt ind i Medarbejdet paa
en ny politisk-økonomisk Ordning paa det europæiske Kontinent saa stærk. Hele
Nationen staar bag. Men den staar ogsaa enig bag sin Ret til at være sig selv og
bevare sin Sjæl.

Leder i Soc.-Dem. om Nordens Fremtid.
17.-7.
I Tyskland føres for Tiden en omfattende Drøftelse af Problemet Europas Fremtid.
Nu er England Tysklands eneste Fjende i Krigen, England er faktisk udelukket
fra det europæiske Kontinent, altsaa kan hele Spørgsmaalet om det europæiske Kontinents Fremtid godt løses snarest. Tanker angaaende dette Emne er i særlig Grad
blevet ført frem af Dr. Megerle i "Berl. Borsen Zeitung".
Samtidig er Spørgsmaalet om Nordens Fremtid blevet aktuelt i sig selv paa
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Grund af Nordens Stilling og ogsaa i Anledning af nogle Udtalelser, den tyske Nationalsocialismes Teoretiker, Dr. Rosenberg har fremsat om dette Spørgsmaal.
. . . . . . Dr. Rosenbergs Meninger om de skandinaviske Landes Fremtid konkluderer i følgende:
Det siger sig selv, at ligegyldigt hvilken Beskyttelsesform der bliver Tale om i
dette engang stortyske Omraade, kan det tyske Rige aldrig mere give Afkald paa
at skærme sig mod Gentagelse af et lignende Overfald, som det England i April 1940
forsøgte mod Tyskland over Norge.
Det vilde være en politisk Taabelighed ikke at erkende, at Europa i Dag staar i
en ganske anden Situation end blot for et Aar siden. Og Danmark gør det ikke mindre.
Vort Land er ikke alene militært besat, men er ogsaa efter Krigen henvist til at søge
sine økonomiske og handelsmæssige Forbindelser sydpaa, medens vi /pr kunde arbejde
baade sydpaa og vestpaa. Samtidig er Tysklands politiske Magt steget til en saadan
Højde, som næppe noget Land tidligere i Historien har ejet. Det vilde kun være
politisk Blindhed at bestride denne Kendsgerning.
Altsaa. vil Danmark og det danske Folk fortsat leve - og det skal jo leve niaa det indordne sig under et loyalt og forstaaende Samarbejde med Tyskland og den
nye Ewropaorden .
. . . . . . Danmark, Norge og Sverige ...... ønsker et forstaaende Samarbejde og et
venskabeligt Liv i Forbindelse med vor mægtige Nabo.
Men, det vil vi gerne understrege, et saadant Resultat naas bedst, naar Tyskland
paa sin Side respekterer VO!' gamle Nation og dens særlige Kultur og Livsforhold.
Man tør vist godt sige, at Samarbejdet mellem de tyske Myndigheder og de danske
i de tre forløbne Maaneder er gaaet for sig saa gnidningsløst som i intet af de andre
Lande, Tyskland har besat. Danskerne er et loyalt Folk, som man altid bedst tager
med det gode.

29.-7.

Svendborg Avis' Referat af Kaj Munks Tale ved Elevmode paa Ollerup Gymnastikhøjskole Søndag Eftermiddag den 28.-7.-1940. 1 J
,,FUGLENE SYNGER IKKE, OG BLOMSTERNE HAR MISTET DERES DUFT"
Den store, nye Hal var tæt pakket af Mennesker - hvilket vil sige over 1000 da Pastor Kaj Mwn,k hen paa Eftermiddagen holdt Foredrag.
Vi skal referere Uddrag af denne Tale.
"Naar man ser saa mange unge Mennesker," sagde Kaj Munk, ,,og ser dem midt
i den danske Skærsommer, saa vilde man helst tale om andre Ting end om Tidens
Alvor. Man vilde helst fortælle, at Himlen er blaa, at Fuglene synger, og at Blomsterne
dufter. Men det ved I maaske nok i Forvejen. Naar jeg heller ikke gør det, er det
dels fordi det er saa billigt - det taler saa mange andre om - og dels fordi Fuglene
ikke har sunget for mig i Aar, og Blomsterne har mistet deres Duft.

En af Verdenshistoriens stprste Skikkelser.
Det er uundgaaeligt i Dag at nævne Hitlers Navn. Der er ingen Tvivl om, at han er
en af Verdenshistoriens største Skikkelser. Lad os dømme ham efter Resultaterne. Hans
Folk laa hen, knust efter en frygtelig Krig, ved hvis Afslutning Tyskland hverken
havde Haab eller Fremtid. Det Tyskland, vi ser i Dag, er hans Værk, og han har
gjort det ved Aand, ved det levende Ord. De andre Stormagter har deres ukendte
Soldat i en Grav i Jorden, men den Skik har Tyskland ikke fulgt - nej, for Tyskland
har sin ukendte Soldat levende hos sig og over sig. De andres Soldat var Sejren,
Tysklands var Nederlaget.
Hitlers Hemmelighed er Troen - han er en religiøs Skikkelse. Det er ikke Logik
og beregnende Klogskab. Da hans egen Sag blev styrtet ved det for tidlige Kup i
1) Kaj Munks senere Taler, der I hvert Fald fra Efteraaret 1'!!41 gav Udtryk for en ganske anden
Opfattelse, ses ikke gengivet i Dagspressen, men vil for en Del blive citeret I Supplementsbindet.
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MUnchen, og han var kastet i Fængsel og blevet en verdenshistorisk Vittighed - i det 1940.
Fiaskoens Øjeblik skrev han "Mein Kampf". Da troede han heftigere end nogen Sinde.
Man fortæller, at han er Arkitekt. Muligt ser han den store Bygning, der skal rejse
sig over Tyskland. Det indiske Folk ser i en Fødsel kun Indledningen til en Død.
Hitlers eksplosive Kraft vil snarere se det modsatte.

Dernokratiets Hovedsynd.
Demokratiets Hovedsynd er, at den sætter Sandhed lige med Løgnen .. Den tror
paa Paaskemorgen uden Langfredag. Fo:· Demokratiet er Lidelsen noget, det enkelte
Individ ikke har Brug for. Det ikke helt rigtige, det er det forkerte, men læg Mærke til,
at det ikke helt forkerte, det er ikke det rigtige.
Parlamentarismen udartede efterhaanden til at være et rent økonomisk Spørgsmaal. Dygtighed og Sparsommelighed blev Dyder, som skulde straffes, og Politikerne
hidsede sig op mod hinanden. Det kalder man at give et Folk Frihed. Den ubarmhjertige
Henrik Ibsen siger, at en Sandhed gennemsnitlig lever i 20 Aar. Folkestyret i Tyskland
havde givet, hvad det kunde give, og der kom en Tomhed, som Hitler slog ned med
sit brændende Sind. Nu har jeg sagt, at det ikke er Logik og beregnende Klogskab,
der leder Hitler. Det gaadefulde ved ham er, at Besættelsen i ham styrer han med
en Vilje og Klogskab, som gør, at man kan sige om ham, at han er brændende kold.
Vor egen Parlamentwrisrne.
Hvordan nu herhjemme i Danmark? Troede vi paa Parlamentarismen? Det lader
jeg mig ikke indbilde. Jeg kunde strække mig meget langt med at tie og bie for
Danmarks Skyld - men det er der andre, som ikke kan, og det, jeg siger i Dag, vilde
jeg helst have ladet være med at sige - men det er nu nødvendigt. Regeringen modtager Takketelegrammer, fordi vi slap for Lidelser. Hvad er Lidelser? Det er Byer i
Ruiner og dræbte og lemlæstede Venner og Børn. Ja. Men der er en større Lidelse:
At leve i et Land, hvor man skal lære sine Børn at sige Ja, hvor der inderst inde
brænder et Nej. Det er os selv, vi skal holde Dom over og ikke andre. Der tales om,
at Demokratiet vil overleve denne Krise, men jeg siger, at Demokratiet ligger paa
lit de parade. Det gør mig ikke ondt, for jeg har ikke haft Børn med Demokratiet. Jeg
sørger derimod grænseløst over den Maade, det er sket paa. Jeg har i et af mine
Skuespil skrevet denne Replik "Sejren retfærdiggør alt". Jeg er kommet til at opleve
det Ord lidt haardere, end jeg havde drømt om.
Bliv ikke modlps.
De, der fastholder, at Sandhed bliver ved med at være Sandhed, uanset om den har
Sukces eller Nederlag, og som ved med sig selv, at de er Danske, fordi det er derfra
de har Rod, og derfra deres Verden gaar, de skal blive ved med at holde fast ved
dette. Vi maa lade være at blive modløse. Der er Lyspunkter. Trods det, man havde
budt vore Soldater, har de vist sig at være rigtig gode gamle danske Soldater. Det gør
vel ikke noget, at jeg nævner Navnet paa een af disse Soldater. Det er Kong Christian.
Han er kærnedansk i sit Væsen, og aldrig har vore Øjne hængt ved ham i Ærbødighed
som nu. Gud forlade mig, at det kan lyde som Smiger, men jeg vil ogsaa nævne
Niels Bukh. Jeg vil sige Niels Bukh Tak for Opvisninger her i Eftermiddag. Hvor
var det velsignet at se de kærnedanske Sind derude i det grønne Græs og den stride
Blæst.
Det maa ikke forgaa, det muntre, fortrolige, venlige Danmark med sin Redeligheds- og Retfærdighedssans."
Foredraget hilstes med langvarigt Bifald, hvorunder Mødets Deltagere rejste sig.
Man sang Rørdams: ,,Sorgløst kan vi ej synge dit Navn, Danmark".
Leder i Berl. Morg. om Gunnar Larsen som Minister.
Da Ingeniør Gunnar Larsen gik ind i Danmarks nye Regering, udløste dette paa
en lykkeljg, og desværre hidtil sjældent imødekommet Maade, Ønsker og Tanker hos
store Dele af Befolkningen. At man netop havde valgt en af de Mænd, hvis Virk•
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somhed har baaret Vidnesbyrd om personlig Forretningsdygtighed, og som personificerer saavel et højt anset Ingeniørfirmas beundrede tekniske Dygtighed som en
samfundsmæssig Indstilling, der harmonerer med en paakrævet Nyorientering overfor
sociale Anliggender, maatte forekomme rigtigt, ja, absolut ønskeligt.

3.-8.

Leder i Natt. om Danmarks langsomme Omstilling i den nye Situation.
Vi anførte i Gaar en Artikel, som "Deutsche Allgemeine Zeitung"s herværende
Korrespondent har sendt sit Blad, og i hvilken Danmark advares mod en for langsom
Omstilling i den nye Situation. Han mener, at dersom den danske Regering og Rigsdag
ikke er hurtig nok i Vendingen, kan der blive berøvet os "Fordele, der i og for sig er
tænkelige."
Den danske Offentlighed vil være enig med Korrespondenten i, at Tid til lang
parlamentarisk Snak frem og tilbage om den nye Situation og dens Forholdsregler er
der ikke. Men vi er lige saa fuldt af den Opfattelse, at de danske politiske og administrative Organer - naturligvis under skyldig Hensyntagen til de Lande, som Danmark fremtidig skal samarbejde med - vil forstaa selv at tilvejebringe den fornødne
Omstilling og gøre det under de Former, som svarer bedst til vore Forhold i det hele.
Er dette sagt, maa det føjes til, at skal vi - saaledes som hele det danske
Folk ønsker det - bevare vor indre Bevægelsesfrihed til Løsningen af de nye Opgaver,
saa er dette betinget af, at Landets politiske og administrative Ledelse forstaar at tyde
Tidernes Tegn, at iagttage Fuglenes Flugt, som de Gamle sagde.
Det parlamentariske System er i sig selv ikke egnet til at fremme den hurtige
og resolutte Afgørelse, og naar denne Ejendommelighed ved Parlamentarismen kompletteres med den særlige danske Forkærlighed for det rolige og sindige Tempo, saa
sker det, at Lovgivning og Administration løber fast i en Høren af alle Meninger,
en Skelen til de forskellige Interesser, en Afvejning af partipolitiske Chancer med
Overslag over, hvad den eller den Foranstaltning kan give af Vælgerstemmer. De langsommelige Forhandlinger, de halve Afgørelser, Forflygtigelsen af Ansvaret har i
for høj Grad kendetegnet de senere Aartiers politiske Liv og skabt sociale og økonomiske Tilstande, som efter konservativ Opfattelse umuligt havde ladet sig opretholde i Længden - ganske uanset om vort Samfund havde faaet Lov at leve videre
i dyb Fred. Mænd, der længes tilbage til disse Tilstande, vil ikke kunne føre an i
den nye Tid. Bortset fra betydningsløse Kredse i Periferien ønsker hele det danske
Folk at bevare den politiske og borgerlige Frihed, der stemmer bedst med dansk
Naturel. Men der er ligesaa tydeligt i det danske Folk en Længsel efter et Folkestyre, der, befriet for over-demokratiske Udvækster, er i Stand til at udvise den
Gerningsenergi og det Handlemod, som den nye Tid kræver.
Det er vort Indtryk, at denne Længsel gaar langt dybere ned i Folket, end mange
af Politikerne paa Christiansborg maaske forstaar. De overvældende Begivenheder·
vil ogsaa efterlade vort Land som et andet end det, der bestod før den 1. September
1939. Visse Fagpolitikeres Vedhængen ved de gamle Metoder vil ikke kunne standse
denne Udvikling. Den vil komme af sig selv. Men den bør ogsaa komme af sig selv.
Dansk Sind og Tænkemaade er ikke indstillet paa de hovedkulds Spring. Fremmede Tilskyndelser som dem "Deutsche Allgemeine Zeitung"s Korrespondent antyder, vil efter
vor Overbevisning kun tjene til at forrykke og forhale Udviklingen. Sundest og sikrest
vil den blive, hvis den kommer af sig selv.

3.-8.

Leder i Soc.-Dem. om Nazisterne samt om Nyordningen.
Det tyske Blad "Deutsche Allgemeine Zeitung" bragte i Gaar en Artikel om danske
Forhold, skrevet af dets Korrespondent i København, Hr. Baumgwrten. Der er mange
rigtige og interessante Betragtninger over Danskerne, blandt andet over deres sunde
Konservatisme, de vil altid foretrække "en langsom og rolig Omstilling". Det er ogsaa
rigtigt, at Kongen i Øjeblikket af alle opfattes som en Garanti for en langsom og rolig
Udvikling og for Bevarelsen af Danmarks Frihed og Selvstændighed.
Mindre rigtigt er det derimod, naar Bladet skriver, at Dommene over de 150
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nationalsocialistiske Cyklister har skabt "Ophidselse" i Danmark. Absolut ikke! De har 1940.
tværtimod skabt Tilfredshed. Thi, hvad man end vil sige og mene, en Ting er givet:
Der er intet Grundlag i Danmark for Frits Clausens Folk! Tilslutningen i den danske
Befolkning til den Regering, der nu i Rigsdagen staar med de fem Partiers Tillid, er
overvældende, og vi er overtydet om, at hvis det danske Folk i Dag frit kunde stemme
om den nuværende Regering og det frie Styre, vilde der ikke blive 10 pCt.s Afvigelse
fra sidste Valg i 1939.
Artiklen i "Allgemeine" slutter med følgende Passus:
"Danskerne gør Krav paa ved deres indre Opgør selv at bestemme Tempoet, men
de ved, at en alt for stor Langsomhed i Nyordningen en skønne Dag kan berøve dem
Fordele, der i og for sig er tænkelige."
Vi har tilladt os at understrege nogle Ord, der efter vor Mening tiltrænger et Svar
fra dansk Side. Og Svaret er dette, roligt og klart: Det danske Folk er beredt til det
økonomiske Samarbejde og den Omstilling af vore økonomiske Forhold, som vil være
nødvendig efter de ændrede og af Tyskland beherskede Forhold i Europa. Til dette
er den danske Regering med fuld Tilslutning fra Folket villig, og det er kun Taaber,
der vil modsætte sig noget saa nødvendigt og naturligt.
Leder i Soc.-Dem. om Samarbejde med Tyskland og om tysk Publikation om Danmark.

5.-8.

Naboen Danmark.
Alt til Fremme af de fredelige Forbindelser, Folkene og Staterne imellem, kan
kun hilses med Tilfredshed. . .....
Naar saa hertil kommer, at de vældige Begivenheder i Europa ogsaa peger mod en
økonomisk Nyordning for Danmarks Vedkommende, er der kun Grund til fra dansk
Side at finde det særdeles gavnligt, at det store tyske Blad, ,,Berliner Borsen-Zeitung",
har viet de økonomiske Forhold i Danmark et helt Særnummer med Titlen "Naboen
Danmark" .. . ... .
Det fremtræder som en ogsaa i det ydre meget statelig Publikation, hvor Artikler,
Billedstof og Annoncer fra danske Firmaer har skabt en smuk Helhed af de 24 store
Bladsider, Publikationen omfatter.
En Række kendte danske Mænd har skrevet Artikler til Bladet, der indledes af
den tyske Gesandt i København, Hr. Renthe-Fink. Baade fhv. Udenrigsminister Munch
og nuværende Udenrigsminister Scavenius har skrevet i Bladet. Desuden kan bl.a.
nævnes Bidrag fra Nationalbankdirektør Bramsnæs, Landbrugsraadets Formand, Landstingsmand Hauch, Direktør Th. Juncker, Aarhus, Generaldirektør Knutzen, Pressechef
Eskelund og mange andre. Dertil kommer en Del Bidrag fra tyske Skribenter.
Alle Bidragene tilsigter først og fremmest at oplyse tysk Publikum om Forholdene i Danmark.1 ) ••••••
Interview i "Børsen" (ved Holger Jerrild) med Ingeniør Knud Højgaard om Arbejderne,
Folkestyret og Parlamentarismen.
Ingeniør Knud Højgaard er blandt de Enere, der har gjort Danmark større ved
at skabe dansk Arbejde i stor Stil udenfor vore Grænser. . . . . . . det er derfor naturligt
at bede ham overfor "Børsen" belyse det uhyre vigtige Spørgsmaal: Danmarks Mulighed for at hævde sig ved Dygtighed i det kommende Europa.
I en Leder i "Børsen" understregedes det fornylig, at vi ikke kommer tomhændede
til Deltagelsen i det nye europæiske Opbygningsarbejde, fordi det danske Folk netop
har hævdet sig, ikke gennem Masse, men gennem Kvalitet: ,,Den danske Arbejder hører
til Arbejdets Elite".
Jeg erindrer godt denne Artikel - siger Ing. Højgaard, og jeg er ikke i Tvivl
om, at den danske Arbejder kan hævde sig ved Arbejdsdygtighed og Intelligens paa
1) Udenrigsminister Scnvenlus's Bldrng tll Hæftet citeres I Afønlt B, S, 168 f.
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enhver Arbejdsplads i Verden, ja, han vil vel nok være dygtigere end Arbejderne fra
de fleste andre Lande i Kraft af sin Opfostring og Mentalitet.
Men Forholdene har jo ført med sig, at danske Arbejdere ligesom store Dele af
den øvrige Befolkning ikke mere har den Ansvarsfølelse og den personlige Fremdrift
udadtil som før. . ... ..
. . . . . . Enhver bør altid have Drifter i sig til at forsøge at klare sig ved egen
Hjælp, men det er der under det gældende sociale Understøttelsessystem ikke tilstrækkelig Tilskyndelse til.
- Tror De ikke, adskillige Førere i alle Lejre har forstaaet dette, Ingeniør Højgaard? - Der er for mig ingen Tvivl om, at mange flere, end vi ved af, blandt de
politiske og faglige Førere har indset, at vi var for langt ude, men de har manglet
Mod til at sige til paa rette Tid og Sted.
- Hvorfor denne Tilbageholdenhed og Mangel paa Oprigtighed?
- Den er en naturlig Konsekvens af det parlamentariske System; de politiske
Partier har søgt at skaffe sig det størst mulige Antal Vælgere, og det maa under
Valget føre til en Overbudspolitik. Derfor tror jeg, man maa regne med den Mulighed, at naar Forholdene skal ordnes paa fornuftig Vis, saa maa Forfatningen og Valgloven laves om. Der er ingen Mening i, at Folk, som ikke kan klare sig selv, skal
være medbestemmende om Landets Ledelse.
Men Folkestyret er en Værdi, som det danske Folk ønsker bevaret? - Ja, der
tales saa meget om Folkestyret i disse Tider, men man skal dog vist være lidt forsigtig for ikke at bringe et saa godt Ord i Miskredit. Man bør ikke gøre det synonymt
med det nuværende parlamentariske Styre. Det samme gælder et Ord som Demokrati.
Folkestyret har vistnok ikke spillet fallit, men derimod har Parlamentarismen i
den Form, hvori vi har kendt den, spillet fallit. Hvis man mener, at det System, vi i
den sidste Menneskealder har haft, er Folkestyre, saa gør man sig efter min Mening
skyldig i et Misbrug af Ordet.
- Er De Pessimist med Hensyn til Fremtiden?
- Det vil jeg ikke sige, men at vi faar store Vanskeligheder at overvinde, derom
er der ingen Tvivl, og hvordan det vil gaa os, vil efter min Mening i høj Grad afhænge
af, om vi forstaar at ind11ette os ordentligt og fornuftigt i vort eget Hus.

8.-8.

Leder i Pol. om Den Dansk-Tyske Forening.1 )
Det er meget betydningsfulde Opgaver, der er givet den nystiftede dansk-tyske
Forening at løse. Den storpolitiske Udvikling i Europa i disse Maaneder og de dybtgaaende Ændringer i den økonomiske Omstilling i de europæiske Lande, der er en
Konsekvens af Magtforskydningen, vil stærkt komme til at paavirke Levevilkaarene
ogsaa i vort Land. Det Europa, som for 11 Maaneder siden marcherede ind i Krigen,
er totalt kastet over Ende, og et nyt er under Støbning med Tyskland som Kontinentets
førende Magt. Hvorledes dets Udfonnning vil blive, kan endnu ikke overses, og Udformningen vil ikke ske, før Krigen er endt. Men vil de endelige Grænsedragninger
blive udsat kortere eller længere, saa vil Krigens Gang saa langt fra hindre, snarere
fremme, den økonomiske Opbygning gennem det intereuropæiske Samarbejde, hvis
Rammer allerede har faaet deres Formulering fra autoritativ tysk Side.
Til Fremme af Danmarks Deltagelse i dette Samarbejde er den dansk-tyske Forening paa Initiativ af det danske Udenrigsministerium blevet stiftet.
Aarhundreders Samliv, Grænse mod Grænse, har haft stærke Vekselvirkninger
mellem dansk og tysk Samfundsliv, aandeligt som materielt. Kulturelt og videnskabeligt har vi gennem Tiderne modtaget stærke Impulser fra vor store, sydlige Nabo, og
økonomisk stod Tyskland som Danmarks næststørste Kunde, i en lang Aarrække
ogsaa det Land, hvor Danmark gjorde sine største Køb. Der er saaledes gammelt historisk Grundlag for det Samarbejde, der nu søges yderligere fremmet. Vel har der
1) Om denne se Afsnit E, S. 315 f.
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ogsaa været Tider, hvor der sloges blodige Saar i de to Nationers Samliv, og som 1940.
efterlod dybe Misstemninger, men vi har kunnet finde hinanden i en fornyet Samvirken, der udjævnede gamle Modsætninger, og heri ligger netop det stærkeste Udtryk for, hvor stærkt de to Lande naturligt drages mod hinanden.
Artikel i Berl. Morg. om HRS. Gamborgs Tale paa Gerlevmødet.
16.-8.
Systemets Mænd kan ikke fortsætte. De, der har bygget Systemet op, har ikke
Evner til at bygge det om efter Tidens Krav.
Det politiske System, der til i Dag har behersket Danmark, er ikke egnet til at
fortsætte. Magten er brugt til Fremme af Særinteresser paa Samfundets Bekostning.
Forudsætningen for Opretholdelsen af dette System, er en Klassedeling, som Danmark ikke har Raad til at opretholde.
Danmark maa bestaa som Kongedømme, men skal vi have Diktatur eller Folkestyre? Man hylder den spontane Handling og ser paa Diktaturets Succes. Den Form
for Diktatur, jeg ubetinget tager Afstand fra, er det ansvarsfri, det, hvor den, der
styrer, kun har Ansvar for sig selv. Men hvorfor ikke uddrage visse af de evidente
Fordele, Diktaturet har, og fastholde Ansvaret overfor Folket? Danmark skal lave en
Forfatning, der passer Danmark og lader andre beholde en Statsform, der passer dem.
Vi er naaet dertil, at der kræves en Forandring, en national og økonomisk Genopbygning. Hertil skal vi finde den rette Statsform, bygget uden ideologisk Fanatisme,
tilpasset efter de Opgaver, der ligger for. Kongens Kompetence maa efter min Mening
udvides ....... Ministrene skal være Forvaltningschefer og udføre den allervæsentligste
Del af det, der nu er Rigsdagens Opgave. Folkerepræsentationen, et halvt hundrede
Mænd, skal udfærdige Statslove, Finanslove, Skattelove og lignende og ellers være
kontrollerende. . . ....
I Danmarks Styre er der kun Brug for dem, der hver paa sit Omraade har kvalificeret sig som dygtigere end andre. Kun de skal træde sammen for at bestemme
Danmarks Skæbne. Mænd, der har lært at tænke og handle paa deres eget Felt og har
vist, at de kunde udrette noget. Tag Mændene i Danmarks Styre og spørg dem, hvad
de udenfor Politik har udrettet. Det er Erhvervenes Mænd, der nu skal udvælges.
Systemet vil komme af sig selv, sluttede Højesteretssagføreren...... .
Paa Grundlag af Højesteretssagførerens Indledning udspandt sig en Diskussion.
Den aabnedes af Direktør, cand. polyt. Einar P. Foss, der fraraadede at virke for en
anden Styreform, end den vi har, og understregede Betydningen af en kulturel Rejsning. Paa samme Linie laa Professor Ejnar Thomsens Indlæg, medens stud. jur.
Per Markussen og Fuldmægtig Cai Eigtved gav Indlederen Tilslutning til de principielle Synspunkter. Stud. jur. Bent Wellejus paapegede Studenternes positive og
vejledende Opgave og sagde, at Studenterne af i Dag over for Landet har større
Opgaver end maaske nogen tidligere Studentergeneration; stud. jur. Poul Møller
advarede mod Forfatningssplid, og Direktør Foss sagde, at ingen, heller ikke akademiske Kredse, kunde sige sig fri for Ansvaret for 9. April.
Leder i Soc.-Dem. om vort Forhold til Tyskerne.
16.-8.
I Aftes holdt Statsminister Stauning i Radioavisen en kort Tale, hvori han opfordrede det danske Folk til fortsat at holde Orden og Ro i eget Hus.
Anledningen til denne Tale er formentlig nogle beklagelige Episoder, hvor unge
Mennesker, i Kaadhed eller værre i Ondskab, har generet den tyske Værnemagt paa
forskellige Omraader og faaet meget strenge Straffe derfor.
Vi skal ikke overvurdere disse Episoder, de er ikke Udtryk for det danske Folk,
kun for nogle unge Menneskers Mangel paa Forstaaelse af Tidens Alvor. Vi tror ogsaa,
at de tyske Myndigheder kun vurderer dem som saadanne Episoder, der kan indtræffe,
hvor som helst unge Mennesker kommer sammen. Det er ydermere vor Opfattelse, at
Tyskland vil erkende, at intet Sted i Europa er tyske Tropper blevet modtaget paa. en
saa korrekt og loyal Maade som i Danmark, under de nu en Gang givne og foreliggende
Omstændigheder.
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Men dette korrekte og loyale Forhol,d maa opretholdes. Man maa ikke af Stemninger
eller tilfældig Lystighed lade sig forlede til nogen anden Holdning overfor de "Fremmede i Landet". De er Mennesker som vi andre og skal behandles som Mennesker,
loyalt og korrekt.
Dette er en absolut Nødvendighed for det danske Folk. Naar vi kræver at beholde
vor politiske Frihed - som vi saa ofte har udtalt Ønske om - saa maa det ogsaa være
en Forudsætning, at vi Danske viser de tyske Tropp<?/r og Myndighed<?/r den fornpdne
Hensyntagen, Hpflighed og Loyalitet.
Og derom tror vi ogsaa, at hele det danske Folk er enigt.

1.-9.

Leder i Natt. om et Aars Krig.
Men Hære kan knuse Riger og skabe nye Grænser; de kan ikke opbygge og bevare
Storriger; dertil kræves der Ide og Statsmandskunst. Derfor faldt Alexanders Riger fra
hinanden, derfor sejrede de europæiske Nationalstater til sidst over Napoleons Storrige. Dette har Det tredie tyske Riges Ledelse klart set, og derfor har den politiske
Tænken holdt Trit med Strategien. Eftersom Hitler skred fra Sejr til Sejr, satte
han stadig Maalet højere. Først gjaldt det om at erobre det tyske Folk; saa skulde
Stortyskland skabes, hvor "Stortyskland" er erstattet af "Das Reich". Nu gælder det
ikke blot at samle alle Tyskerne i eet Rige; nu skal Europa nyordnes. . .....

3.-9.

Artikel i Berl. Tid. om "Dansk Ungdomssamvirke"s Stiftelse, Formaal og Ledelse.
DANSK UNGDOM VIL SAMARBEJDE
Tværs over alle de Skillelini<?/r, der har kunnet være dansk Ungdom imellem af
politisk, religips eller faglig Art, er der sluttet en Pagt om Samling og Samtarbejde.
Gennem Maaneder har Ønsket været fremnne i alle Kredse af Dawmarks Ungdom.
Nu er Samtarbejdet en Realitet. Under Navn af D an s k Ung doms samvirke
træder en Organisation frem for Offentligheden, dannet med det Forrnaal at styrke
Danskheden og derigenne-ni Samhpri.gheden indenfor hele vort Lands Ungdom.
Allerede i April Maaned i Aar begyndte visse Drøftelser mellem en Kreds af Ungdomsledere. Resultatet blev, at "Dansk Ungdomssamvirke" i Stilhed stiftedes den 25.
Juni med det Formaal at yde Bistand til danske Ungdomsforeningers Arbejde paa et
nationalt og kulturelt Grundlag, for derigennem at fremme Ungd<Jmmens Vilje til
Danskhed og Ansvarsbevidsthed for Fædrelandet, at styrke Samthprigheden indenfor
den opvoksende Slægt og at skabe Respekt for Danmarks Historie og Fortid og tillige
til Danmarks Fremtid.

Et Arbejds-Udvalg.
"Dansk Ungdomssamvirke" er organiseret med et Arbejdsudvalg i København, og ude
i Landet er der mange Steder dannet Samarbejdsudvalg i Amter, Købstæder og Sogne,
medens Udvalg andre Steder er ved at blive dannet. Arbejdsudvalget har følgende
Sammensætning: Sekretær Knud Broch, stud. theol. Jprgen Bpgh (Repræsentant for
Studenterraadet), Sekretær, cand. polit. A. Clausager (Venstres Ungdom), Landsretssagfører Karsten Fpnss (Studenterforeningen og Akademisk Skytteforening), Forbundsformand Poul Hansen (D. S. U.), Landsretssagfører Poul Hjerrnind (K. U.) og
Kommunelærer Stig Hansen (Dansk Vandre Laug).
Desuden har "Dansk Ungdomssamvirke" Landet over Forbindelse med alle betydende
Ungdomsorganisationer, bl.a. de danske Ungdomsforeninger, Dansk-Nordisk Ungdomsforbund, Radikal Ungdom, F.D.F., Sportsorganisationer, Retsforbundets Ungdom og
kristelige Ungdomsorganisationer. Dette Samarbejde er det Tanken i den kommende
Tid yderligere at uddybe, ligesom man ogsaa haaber at knytte Forbindelse med den
Ungdom, der ikke tilhører nogen Organisation.
Vi har bedt en af Lederne, Landsretssagfører Poul Hjerrnind, om nærmere at uddybe, hvilke Planer denne nye Sammenslutning af dansk Ungdom arbejder med. Poul
Hjermind udtaler:
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Blandt de Opgaver, der herfra skal løses, er først og fremmest Udsendelsen 1940.
af et Lede-rblad til alle Ungdomsledere i de Organisationer, der har Forbindelse med
"Dansk Ungdomssamvirke". Med Hensyn til de Ungdomsorganisationer, som vi venter
at faa Forbindelse med, har vi i September og Oktober tænkt at afholde store nationale

F ællesmpde-r.
. . . . . . Med et Medlemstal, slutter Landsretssagføreren, som skønsmæssigt kan
anslaas til 260.000, vil vi have store Muligheder. Der er da ogsaa allerede ne,d sat en
Række Underudvalg, der skal beskæftige sig med Specialopgaver. En af de Opgaver,
der særlig vil blive lagt Vægt paa, er at faa lært Ungdommen at synge de danske Sange.
Artikel i Berl. Morg. om Borgmester P. Christensen i Arbejderbevægelsens Erhven·sraad om den økonomiske Tilpasning.

5.-9.

Borgmesteren udtalte sig i sin Beretning meget udførligt om Forholdene efter den
9. April, der med et Slag havde ændret Vilkaarene for Danmarks Erhvervsliv.
Tyskland er herefter Hovedland for Samhandel. Selv om der under normale
Forhold kunde opnaas Erstatning for den tabte Import, kan dette ikke lade sig gøre
under Krigens Blokadesituation ..... .
Danmarks Velfærd er Samhandel og Samkvem med Udlandet, og hele Verden er
vort Livsrum.
Danmarks Erhvervsliv har aldrig været og kan aldrig blive sig selv nok, men maa
udvikle sig i Samarbejde og Samhandel med andre Lande, og naturligvis først og
fremmest med Nabolande. Gennem Aartier er Danmarks Erhvervsliv bygget op paa
Basis af England og Tyskland som Hovedlande. Naar nu Krigen foreløbig har lukket
det engelske Marked for os, maa der nødvendigvis forsøges en ny Opbygning og
Tilpasning med Tyskland som Hovedbasis.
Formanden fremhævede, at Enighed, Dygtighed og Tilpasning er det, som Danmark trænger til i denne vanskelige og farlige Tid, og i Tilpasningsarbejdet kunde
man regne med Arbejdernes Erhvervsraad.
Hele den baade politiske og erhvervsøkonomiske Situation, som er opstaaet for
vort Land, har vel nok skabt noget Mismod, men der er samtidig Kredse, der synes
tilbøjelige til at ville benytte Mismodet til ensidige Udfald mod Arbejderne og Folkestyret...... .
Erhvervsraadets Møde sluttede med Vedtagelse af følgende Resolution:
Arbejderbevægelsens Erhvervsraad tilsiger Regeringen sin gode Medvirken under
den erhvervsøkonomiske Omlægning og Tilpasning, som nødvendiggøres af Krigens
Afbrydelse af Danmarks Handelsforbindelser mod Vest. Erhvervsraadet forudsætter,
at denne Omlægning og Tilpasning kan foregaa under rolige og velovervejede Former
i nøje Samarbejde mellem Regeringen og Landets Erhvervsorganisationer og mellem
disse indbyrdes, som en naturlig Udvikling af vort Lands Erhvervsmuligheder under de
givne Forhold.
Berl. Morg. om Generaldirektør Knutzens Foredrag i Den dansk-tyske Forening: ,,Om 10.-9.
danske Forhold".1 )
Tyskerne og de nordiske Folk er jo meget nær beslægtede. Vi er runden af samme
Rod. Det gaar imidlertid i Verden ofte saadan, at Medlemmer af den samme Familie
1) Berl. Morg. oplyser om Mpdet. der transmitteredes I Radioen, bl. n. fplgende:

Den dansk-tyske Forening hnvde til sit fprste Medlemsmpde I Aftes vnlgt Koncertpnlæets lille Snl,
Allerede til Genernlforsnmlingen, der gik forud for Mpdet, vnr Tilstrpmnlngen snn stor, at det med det
med det samme blev besluttet at forlægge Mpdet til den store Sal. Den slog til, men dog Ikke bedre, end
at Gulvet vnr fyldt til Overmani. Mnn regnede, at over 1000 Medlemmer og deres Damer samt Repræsentanter for det hidtidige dansk-tyske Selskab, tog Del I Den dansk-tyske Forenings fprste Mpde,
Pn.n forreste Stolerække sad Finansministeren. Lidt længere tilbage I Salen sad Trafikministeren
Udenrigsministeren var indbudt, men var forhindret af en lettere Forkplelse. Ved Siden nf Finansministeren
sad, foruden Formanden I Den dnnsk-tyske Forening, Generaldirektør P. Knutzen, Minister Yde, Rigspolitichef E. Thune-Jacobsen, Det dansk-tyske Selskabs Formand, Kaptajn E. Jpsen og Den dansk-tyske
Forenings Kasserer, Direktpr Chr. H. Olesen.
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har Vanskelighed ved at forstaa hinanden. Det er, som om de ikke havde Mulighed
for at indstille sig paa fælles Bølgelængde. Jeg har det Indtryk, at det til forskellige
Tider er gaaet saadan mellem Tyske og Danske. Vi ved, at Ord og Udtryksformer er
f01·skellige, og det er ganske naturligt mellem Brødre, af hvilke den ene er stor og
mægtig, og den anden ikke er stor nok til at forlange en magtpolitisk Rolle. Men bag
Ordene og Formerne staar Kendsgerningerne, Realiteterne, og de indeholder meget
mere fælles, end man skulde tro ved et overfladisk Indtryk. Og det er jo nu engang
ikke Ordene, men Kendsgerningerne, det kommer an paa her i Verden. Alt for ofte
har man dømt efter det ydre, og har tilmed set Forskellighederne gennem Mikroskop
og det fælles gennem en omvendt Kikkert.
Som Formand for den nystiftede dansk-tyske Forening har jeg derfor gerne villet
yde mit beskedne Bidrag til i vort store tyske Broderfolk at uddybe Forstaaelsen for
danske Forhold.
Der e;.• hos os megen og voksende Forstaaelse for Betydningen af fast Ledelse
og for, at en daarlig eller slap Ledelse i det lange Løb maa betales dyrt af de i Virksomheden beskæftigede og i sidste Instans af Folket som Helhed. Den Slaphed, der
fulgte i Verdenskrigens Kølvand, er for største Delen borte, men Formen for Ledelsen
betyder meget for Danske1-en. Personlig har jeg næsten aldrig udstedt Ordrer i det
direkte Samarbejde. I Stedet beder man om, at dette og hint maa blive gjort og
enhver ved, at det er det samme som en Ordre. Det stemmer blot bedre med Danskerens
Respekt for Personligheden. Kan man yde1'1igere i en vanskelig Situation komme med
en Bemærkning, der appellerer til Humøret og Forstaaelsen, glider Sagen ofte let.
Propaganda i Danmark maa i høj Grad regne med Danskerens Mentalitet, og der
er megen udenlandsk Propaganda, som er faldet fuldstændig til Jorden eller har
haft en modsat Virkning af det tilsigtede, fordi den har syndet derimod. Man maa give
saa fuld Besked som muligt, og Propagandaen maa ikke være bidende.
Man har hos os med Glæde set, at Forholdene i Norden har udviklet sig saaledes,
at Folkene her efter aarhundredlang Strid er ført sammen. Oprindelig var vel Samfølelsen her et Resultat af de nationale Følelsers Udvikling i forrige Aarhundrede, men
Samarbejdet er ført videre til praktiske og faglige Omraader af meget stor Betydning.
Disse Folk ha1• ikke herved mistet deres værdifulde Særpræg. Vi hilser med Glæde
dette Samarbejdes Videreførelse til det tyske Broderfolk. Blot maa Samarbejdet ikke
bringes i Stand ved, at de to Folk paastemples samme ydre Udtryksformer. Derved
vilde noget overordentlig værdifuldt i Folkets Kulturliv komme i Fare. Derimod bør det
ske ved, at begge Folk søger at trænge bagom det ydre, trænge ind til det indre og
værdifulde i Folkelivet og erhverve sig Evnen til at indstille sig paa hinandens Bølgelængde. Gennem en saadan udviklingsmæssig Omstilling vil der kunne opnaas rige
Resultater, som det ogsaa er sket mellem de nordiske Folk indbyrdes, og det er ikke
nødvendigt, at en saadan Omstilling skulde henvises til en uvis Fremtid.
Danske er vi, og Danske var vore Fo1·fædre, saa langt Historien rækker tilbage, og
Danske bliver vi ved med at være. I Sammenligning med Tysklands Millioner kun et
lille Folk, men det er sig stærkt bevidst som Folk, og vi byder nu vor store tyske
Broder Haanden til kulturelt og økonomisk Samarbejde paa Gensidighedens Grundlag,
idet vi samtidig udtrykker Haabet om, at der i det nye Europa kan skabes lykkeligere
Forhold for alle.

17.-9.

Natt. kommenterer Helge Bangsteds og H. C. Brylds Rejse til Norge. 1 )
Meddelelsen om, at to af Frits Clausens fremtrædende Folk, Chefredaktør Helge
Bangsted ved "Fædrelandet" og Stabsleder H. C. Bryld, er rejst til Norge, har gjort et
ejendommeligt Indtryk i Danmark. Dette Indtryk er ikke blevet svækket ved nogle
Udtalelser, som Hr. Bryld før Afrejsen har fremsat overfor "Fædrelandet". Han siger
deri, at det først og fremmest gælder om at bringe Vidkun Quisling en Hilsen fra
1) Lignende Artikel findes Berl. Morg. for samme Dato.
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Frits Clausen og dernæst om at studere norsk Propaganda, norsk Presse og norske 1940.
Forhold i det hele taget. Han udtaler ogsaa, at han og hans Rejsefælle glæder sig til
Besøget i Norge - netop nu.
Hvorfor dog netop nu? Saaledes som Forholdene i den sidste Tid har formet sig i
Norge, kan vi ikke tænke os, at Vidkun Quisling er særlig oplagt til at modtage Hilsner
fra glade danske Gæster. Ogsaa han maa jo føle Sorg over Landsmænd, som idømtes
strenge Straffe ved Standret. For uanset, hvad han mener om deres Skyld, var de dog
hans Landsmænd - ogsaa de af dem, som døde. Men i det hele taget vil det norske
Folk sikkert nu befinde sig bedst ved ikke for meget at være Studieobjekt for Fremmede. Særlig Fremmede, som kommer med Smil paa Læben, vil føles som en Disharmoni.
Vi kan heller ikke se, at der for Danske kan være meget at lære i Norge for
Tiden. Vore og Norges Forhold er saa forskellige. Norge har en Regering indsat af
Besættelsesmagten - vi har en Regering, som er udpeget af Landets Konge og med
Folkets Tillid, ligesom vi, i Modsætning til Norge, har et tysk Løfte om, at man
vil respektere vor indrepolitiske Frihed. Dansk og norsk Politi maa derfor arbejde
ud fra helt forskellige Forudsætninger. Ogsaa Frits Clausens Folk maa arbejde ud
fra andre Forudsætninger og anvende helt andre Metoder end Vidkun Quislings.
Vi forstaar derfor ikke, hvad det er, Hr. H. C. Bryld vil studere og lære i Norge
netop nu.
Vi ser ganske vist i "Fædrelandet", at Hr. Bryld udtaler, at der i Europa kun kan
blive Tale om Nationalsocialisme eller Kommunisme, og at det ikke nytter, at Demokratiet i Danmark taler om et Samarbejde i det nye Europa, ,,for der bliver ikke noget
Samarbejde med Demokratierne". Hr. Bryld maa her have misforstaaet, hvad der
er blevet sagt fra anden og langt mere autoritativ Side, nemlig: at Fremtidens Samarbejde skal ske under Respekt for det enkelte Folks frie Vilje og Traditioner. Det maa
altsaa være Hr. Bryld og ikke Demokratierne, som tager fejl i dette Kapitel.
Leder i Soc.-Dem. om "Fædrelandet"s Advarsel til de danske Officerer. .
1.-10.
I en Omtale af Preben W encks Anmeldelse i "Fædrelandet" af den
Pjece, Kaptajn A. L. Lauesen, General Leschly, Oberst Alf. Giersing m fl.
havde skrevet, skriver Social-Demokraten i en Leder "Frits Clausen truer
Officererne" den 1. Oktober bl. a.:
I det samme Nr. af "Fædrelandet" findes paa Forsiden en Artikel, som vi uden
videre betegner som Toppunktet af Frækhed og Raahed overfor Officererne, som
dette Blad hver Dag trygler om Tilslutning. Vi kan ikke nægte os Fornøjelsen af at
aftrykke den i sin Helhed:
Vi har uomstødelige Beviser for, at enkelte Lærere paa Officersskolen, i Stedet for,
som det er deres Pligt, alene at undervise i militære Fag ogsaa forsøger sig som
politiske Vejledere.
Vi advarer disse Herrer mod at fortsætte ad denne Vej. Og vi advarer dem
ganske særligt mod at fremkomme med Udtalelser om den Stilling, Officerer - og
Befalingsmænd i det hele taget - indtager i vort Parti.
Denne Advarsel fremkommer kun denne ene Gang, og den Kaptajn eller de Lærere,
som ikke forstaar denne Advarsels Rækkevidde, skal hurtigt og en Gang for alle blive
belært om de uundgaaelige Konsekvenser, politiske Mishagsytringer i Skoletimen vil
have for dem.
Vi skjuler ikke som de døende demokratiske Partier, hvem der er med os. Vi dækker
os ikke bag et Skjold af politiske Uvederheftigheder, som Systemets Blade gør det.
Vi dølger ikke vort Aasyn. Vi møder med aaben Pande og erklærer - for at alle
Misforstaaelser kan undgaas - at 61 % af Hærens og Flaadens Befalingsmandsstyrker
er Medlemmer af vort Parti eller paa anden Maade er tilsluttet vor Bevægelse, og at
47 % af den samlede Politistyrke for Frederiksberg og København er tilsluttet vore
Rækker.
"Vor Tale er ikke en Trusel, men en Opfordring", har Partiføreren sagt. Saadan
92
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er det ogsaa nu. Men vor Tale indebærer en alvorlig Advarsel, der omsat i Handling
tilfulde vil vise Konsekvensen af udansk Optræden og udansk Tale".
Vi har ikke før i noget dansk Blad set en saa aabenlys Trusel, som endda ved sin
Form og i den Situation, den fremkom11ier, virker ualmindelig raa. Dette er Frits
Clausens Behandling af anderledes tænkende!

4.-10.

Leder i Soc.-Dem. om Christmas Møllers Udtræden af Regeringen.1 )
Med dyb Beklagelse vil den danske Offentlighed erfare, at Handelsminister Christmas Møller er udtraadt af Regeringen, hvor i de sidste Maaneder hans enestaaende
Arbejdskraft har betydet en meget stor Indsats paa den vanskelige Post som Handelsminister.
Vi har ikke været og er ikke politisk Meningsfælle med Christmas Møller, vi har
ofte angrebet ham, og han til Gengæld vort Parti. Men vi erkender, at han altid har
været ikke alene en dygtig Politiker med en Jernflid, men ogsaa som Politiker har
vist en social Forstaaelse og en udpræget demokratisk Tankegang, som vi altid og ikke
mindst i Dag respekterer ham for.
Siden Besættelsen har han været en uforfærdet Forkæmper for det politiske
Samarbejde, som er en Nødvendighed for Bevarelsen af Danmarks Frihed og Folkestyre. Han har tillige vist Forstaaelse af de sidste 30 Aars politiske Gerning og Anerkendelse af det Kulturarbejde, Danmarks Arbejdere har udført i Samfundets Tjeneste.
Derfor kan ogsaa politiske Modstandere trykke hans Haand, nu da han trækker
sig tilbage fra Regeringen, vidende, at hans Indsats i det politiske Samarbejde paa
Rigsdagen vil fortsætte.

6.-10.

Artikel i Berl. Morg. om et Dementi af Rygter om de danske Ernæringsforhold.
Der har i den senere Tid her i Landet været en Del Rygter i Omløb gaaende ud
paa, at tyske Soldater og tyske Børn og Kvinder i stort Antal bliver sendt til Danmark paa Rekreationsophold.
Radioavisen erfarer fra autoritativ Kilde, at disse Rygter, der ogsaa har fundet
Vej til Udlandet, savner ethvert Grundlag.
De nævnte Rygter er videre blevet udformet, saaledes at Opholdet her af tyske
Tropper skulde have bragt de danske Ernæringsforhold i Fare. Heller ikke dette er
rigtigt, idet Tropperne her i Landet i alt væsentligt forsynes fra Tyskland. Kun for
saa vidt angaar saadanne Levnedsmidler som Smør, Flæsk og Æg, der herfra i stort
Omfang eksporteres til Tyskland, er der truffet den Ordning, at disse Levnedsmidler
leveres Tropperne her mod Betaling over den dansk-tyske Clearing, for derved at
undgaa unødvendig Transport frem og tilbage.
Naar Regeringen har maattet indføre Rationering af Brødforbruget, skyldes det,
at de oversøiske Tilførsler af Korn er standset, og at den nye danske Kornhøst er
under Midde!.

6.-10.

Leder i Soc.-Dem. om norske og danske Nazister og Sammenhold i Danmark.

Staa fast og hold sammen.
Den sidste Uges Begivenheder i Norge maa uundgaaeligt meget stærkt paavirke
danske Sind. Nært forbundne er vi med Norge gennem Aarhundreders Udvikling, ofte
fælles Styre, næsten det samme Sprog, fælles Kultur og fælles Litteratur. . .. . ..
Norske Fagforeninger havde et intimt Samarbejde med danske Broderorganisationer,
og ogsaa paa det politiske Omraade var der etableret et intimt Samarbejde, dels
Staterne imellem ved fælles Ministerkonferencer og ved paa juridiske Omraader at
søge etableret ensartede Lovgivningsbestemmelser, dels ved Arbejderbevægelsens politiske Samarbejde, hvor Nordens Arbejdere nærmede sig hinanden saa tæt som ingen
andre Nationer. De fire nordiske Landes Arbejdere føltes forhen som et Fællesskab.
Nu er det forbi. I Norge er nye Kræfter trængt frem. De politiske Partier er
1) Se Afsnit B, S. 164.
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forbudt med Undtagelse af Quislings Parti, Fagforeningerne er sat under Kontrol, og 1940.
,,Folkets Hus" er overtaget, og meget andet, som vi ikke forstaar og billiger, er sket.
Naturligvis staar danske Arbejdere med den dybeste Medfølelse overfor norske Kammeraters Forhold i Fremtiden. . .....
Men den alvorlige Ændring af det norske Folks politiske Liv bør ogsaa øve sin
Virkning hos os. Den bør styrke det politiske Samarbejde mellem de fem demokratiske
Partier, hvis Maal er Folkestyrets Opretholdelse. Nu gælder det mere end nogen Sinde
om at staa fast og holde sa1nmen. . .....

Artikel i Berl. Morg. om Professor, Dr. Louis L. Hammerich i Studenterforeningen om 27.-10.
dansk-tysk Vekselvirkning.
. . . . . . Professoren behandlede sit Emne rent videnskabeligt. Han paaviste, at
saavel Folk som Sprog kunde føres tilbage til samme Oprindelse. Men i 2000 Aar
havde der ikke været Sprogfællesskab mellem de nordiske Folk og vore Naboer
mod Syd. Det danske Folk havde aldrig været et stort Folk - som det tyske - men
dette er opstaaet senere end det danske. . . ....
I Tiden indtil Krigen 1914 var danske Videnskabsmænd, Haandværkere og Arbejdere villige Lærlinge i hele Europa, men mest i Tyskland. Vi viste, hvad en lille
Nation kan udrette til Gavn for sig selv og andre i et frit Samarbejde. Uden at lade
os lokke eller true, har vi ogsaa i Tiden fra 1918 til den nuværende Krigs Begyndelse
fortsat den samme Linie, der forudsætter det selvfølgelige, at vi lærer frit og direkte,
hvor vi vil. Af Tyskland har vi paany kunnet lære den Kraft, et Folk har, stort eller
lille, naar det lever sit Liv i Overensstemmelse med sine egne Ejendommeligheder, forskellige som disse er for hvert Folk.
Om de øjeblikkelige Forhold udtalte Professoren til Slut, at det i højere Grad
under denne Krig end under den forrige gælder, at det naturlige kulturelle Samliv
mellem Folkene er afbrudt eller hindret. Men vi ved, at en Krigs Tilstande ikke er
normale, og det er Fredens Værk, vi sigter paa, i den dansk-tyske Vekselvirkning. Vi
bøjer os med dansk Nøgternhed og Loyalitet for Krigens haarde Nødvendigheder.
Vi ser ogsaa, med nøgterne omend noget skræmte Øjne, hen til de socialøkonomiske
Følger, der venter. Som de Bønder og Sømænd, vi er, skutter vi os for Uvejret...... .
Ole Bjørn Kraft tager i Berl. Morg. Afstand fra Statsminister Staunings Udtalelser 30.-10.
paa Forummødet. 1 )
Det har i vide Kredse vakt Opmærksomhed og Beklagelse, at Statsminister Stauning ved Forum-Mødet i Søndags udtalte sig udføl'.'ligt og paa den Maade om Begivenhederne den 9. April, som han gjorde.
Rigsdagsgruppens Formand, Ole Bjørn Kraft, udtaler i den Anledning:
Mit Parti og jeg har fra første Færd indtaget det Standpunkt, at der, saa længe
Landet var besat, ikke kunde og burde føres en offentlig Diskussion omkring Begivenhederne den 9. April og den Politik, der gik forud. Dette har vi stedse hævdet ogsaa
var en naturlig Forudsætning for det Samarbejde, hvorpaa Regeringen i Øjeblikket
hviler.
Jeg gik ud fra, Statsministeren var enig i denne Forudsætning og beklager, at
Statsministerens Udtalelser ikke har taget fornødent Hensyn hertil. Ingen kan efter
mit Partis og min Fortid være i Tvivl om vor Anskuelse. Spørgsmaal, der angaar den
9. April og vor nationale Æ1-e, og alle Problemer, der staar i Forbindelse hermed,
ønsker vi for Tiden ikke at drøfte.
Jeg føler mig overbevist om, at de Synspunkter, jeg her har fremsat, vil blive
akcepteret i alle Kredse indenfor de samarbejdende Partier.

Artikel i Berl. Morg. om danske Søofficerers Rejse til Tyskland.
Efter hvad Kommandør Grandjean udtaler til "Berlingske Tidende", har det været
1) So Afsnit B, S. 165.
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en særdeles interessant og lærerig Rejse for de danske Søofficerer. Den har varet en
Uges Tid, under hvilken de med stor Venlighed og Aabenhed er blevet modtaget af de
ledende tyske Marineofficerer paa de forskellige Etaper, som deres Rejse har passeret.
Rejsens Deltagere, der nu er kommet tilbage til Danmark, var Kommandør Grandjean, Kommandørkaptajnerne Nørgaard, Vedel og Heiberg, Orlogskaptajnerne Mørch
og Pontoppidan samt Kaptajnløjtnant Knudsen. Endvidere deltog den danske Marineog Luftattache i Berlin, Kommandørkaptajn Kjølsen.

13.-11. Hartvig Frisch under Finanslovsdebatten i Folketinget om de danske Nazister.
(Citeret efter Rigsdagstidende) • .
Men Lovgivningsarbejdet lige siden Maj har vist, at den danske Parlamentarisme
har været handlekraftig og har formaaet at sætte gamle Stridigheder til Side, naar
det gjaldt Danmarks Fællesinteresser.
Der er kun en lille Flok, som er gaaet imod, og som Dag ud og Dag ind vil
ophidse det danske Folk ved at fortælle, at Regeringen falder i Morgen, at Rigsdagen
samles for uigenkaldelig sidste Gang, at Modstanderne skal blive husket, og at "Systemet" er dødsdømt.
Jeg ser nok, at alle disse Systembekæmpere lige for Tiden stikker de udenlandske
Symboler i Skuffen og møder i Proklamationer og paa Plakater med vajende Dannebrog og danske Farver og raaber "Fædrelandet" ud paa Gader og Stræder. Den danske
Folkevittighed har straks taget Situationen paa Kornet. Der spørges: Hvad er en
dansk Nationalsocialist? Og Svaret lyder prompte: Det er en, der sælger "Fædrelandet".
Heldigvis har Folket under de nuværende Forhold vist en anerkendelsesværdig
Ro og Beherskelse. Krig er nu engang Krig, og derfor forstaar Befolkningen særdeles
vel det, der følger med Landets Besættelse, og Springet fra den fuldt oprigtige Neutralitet, der herskede i Danmark lige fra September 1939, og til den fuldt korrekte
Holdning over for det nye, der fulgte med Besættelsen, har ikke været stort.

14.-11. Oluf Pedersen under Finanslovsdebatten i Folketinget om Frits Clausens Parti.
(Citeret efter Rigsdagstidende).
Det danske Folk er et meget fredeligt Folk, men det skal dog ikke lade sig hundse
af hjemlige Storpralere som dem, der skriver i "Fædrelandet". Jeg indskyder den
Bemærkning, at personlig er jeg imod at forbyde dette Blad; Folk naar nok til selv
at vurdere Bladets Usandheder. . .....
. . . . . . i det nationale danske Samarbejde er ingen lukket ude. Der deltager heri
alle de Partier, som staar paa dansk Folkestyres Grund. De, der staar udenfor, er
kun dem, der selv har lukket sig ude af det danske Folkefællesskab. Naar det danske
Folk ser paa de udelukkede som en Slags spedalske, saa er det de udelukkedes egen
Skyld, og de har intet at beklage sig over.
14.-11. Svend E. Johansen under Finanslovsdebatten i Folketinget om Forholdet til Tyskland.
(Citeret efter Rigsdagstidende).
Det maa da staa klart for enhver, der nøgternt og roligt kan tage Stilling til Tidens
reale Spørgsmaal, at det er en Livsbetingelse for Danmark at komme i det bedst mulige
Forhold til vor sydlige Nabo. Det skulde vi have været for længe siden; nu er det paa
høje Tid. Danmark kan ikke melde sig ud af det europæiske Samfund, og lcunde det,
slculde det ikke gøre det. Tværtimod er det dansk Politiks fornemste Opgave at skabe
den bedst mulige Placering for vort Land i det Storeuropa, som kommer, som vi ikke
kan undvære, og hvor vi har vor store betydningsfulde Mission at udøve. Vi skal ikke
ind i dette Samarbejde som Vasalstat - afgjort ikke. Vi skal møde der som ligeberettiget Partner, men vi slcal ind i dette Samarbejde.
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Artikel i Berl. ~lorg. om Forespørgsel paa Rigsdagen under Finanslovsdebatten om 1940.
Nationalsocialismen og dens Agitation.
15.-11.
Hr. Alcsel Larsen, Kommunist, .... vendte sig derefter skarpt mod Nationalsocialisterne og deres Agitation:
- Hvor faar de de fantastisk mange Penge fra? Det koster 600 Kr. om Dagen
at vise Frits Clausens Ansigt paa Plakatsøjlerne. Paa faa Maaneder naar man alt i alt
op paa en Million Kr. Man gør sig jo sine Tanker ....
Hr. Frits Clausen afbryder:
- I hvilken Retning ?
- I Retning af Broholm for Eksempel. Eller i en helt anden Retning.
Hr. Frits Claw;en (N.S.) fik derefter Ordet..... Han svarede derefter Aksel Larsen, idet han begyndte med ironisk at sige, at naar man sagde, at hans Parti modtog
Hjælp fra Tyskland, saa er det rigtig nok, at Bladets første Trykkemaskine var kommet
fra Tyskland. Her var den blevet brugt til at trykke "Rote Fahne". Ellers vilde han først
komme med Oplysninger, naar det passede harn og ikke Aksel Larsen, og saa maatte
man jo ogsaa se lidt paa Kommunisternes Bøger.
Aksel Larsen: Vi er parat. Kom med det samme!
Frits Clausen: Ja, ja, saa parat er vi heller ikke! Jeg vil ikke nægte, at vor Bevægelse har modtaget Hjælp fra Tyskland, men det er Sandheden i vor Ideologi. Jeg
afviser bestemt, at Hjælpen bestaar i Pengemidler. Vi vil ikke fremkalde Borgerkrig,
som vi beskyldes for, men det skal ikke skjules, at vi driver lidt Gæk med Politiet. Grunden hertil er de Telefonaflytninger og den Brevcensur, som vi er udsat for. Man retter
Beskyldninger imod os paa saakaldt lukkede Møder. Men disse Møder er ikke mere
lukkede, end at jeg Dagen efter kan skaffe det ærede Medlem Hr. Christmas Møller
et Referat fra hans lukkede Møder ....
Christmas Mpller: Hvor har De det fra?
- Fra Deres egne Folk!
- Det er ikke sandt!
- De har saadan en Uorden i Deres Parti, at der sendes Materiale ud til tidligere
Tillidsmænd, der nu er Medlemmer af vort Parti.
- Er det hæderligt at benytte det?
- Det er i hvert Tilfælde dumt af det konservative Parti at give vort Parti Efterretninger.

Jens Thomsen under Finanslovsdebatten i Folketinget. Kritik af Regeringens Holdning 15.-11.
over for Nationalsocialismen og om Bondepartiets Stilling til Nazismen.
(Citeret efter Rigsdagstidende).
Det er en yderst farlig Stilling, Samlingsregeringen indtager. Officielt udtaler
den, at Danmark beundrer Tysklands Sejre, og at vi skal ind i et Samarbejde mider
Tysklands Ledelse; men samtidig florerer den mest hadefulde, ufordragelige Agitation
mod den nationalsocialistiske Tankegang med Adresse til det ærede Medlem, Hr. Frits
Clausen. Der rettes den stærkeste Mistænkeliggørelse mod Bondepartiet, fordi vi ikke
optræder tilstrækkelig ufordrageligt over for ham. Bondepartiet er ikke nationalsocialistisk, og vi udgiver os ikke for at være det, men vi vil vise Vilje til at forstaa
andres Tanker og Ideologier.
Leder i Pol. om de danske Nazisters Demonstrationstog.1 )
18.-11.
Grovere Udæskning end den, København oplevede i Gaar, har Byen ikke set. Med
en Kynisme, der har bidt Hovedet af al Skam, saa man i Gaar Frits Clausen-Folkene
benytte 13 unge faldne Danske som Midde! i en forfalsket Agitation og til et Reklameoptog, hvor selv Sorgens Baand var Camouflage.
l) Se Afsnit E, S. 398.
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,,Et af de laveste, usleste og mest skinhellige Vaaben at benytte i politisk Agitation
er Menneskets dybeste Følelser".
Disse sande Ord fandtes forleden i "Fædrelandet". Man forstaar, at "Skinhellighed" løb med i Pennen, naar man kender Anledningen - nemlig den Indsigelse, hvormed
en Fader til en af de faldne protesterede imod Frits Clausen-Folkenes Minde-Appel
som en "Besudling af de Faldnes Minde". Der viste sig i Gaar ingen Hæmninger hos
Frits Clausen-Folkene i den fulde Udnyttelse af det lave, usle og skinhellige Vaaben.
Besudlingen blev ført til Bunds med den Mangel paa psykologisk Forstaaelse af det
danske Folks Sind og Karakter, der kendetegner den hele Flok. En mangetusindtallig
Menneskemængde viste i Harme, hvor fejlslagen Spekulationen maatte blive, stridende
som den var mod de enkleste Følelser og Opfattelser i Befolkningen.
Demonstrationen i Gaar blev tilladt paa Trods af det Forbud, der er i Landet, mod
politiske Demonstrationer. At Frits Clausen-Folkene ogsaa overtraadte Uniformsforbudet, var vel kun at vente fra denne Side. Det lykkedes i Gaar et meget mandsstærkt
Politi, der med Dygtighed og klog Omtanke behandlede Opgaven, at sikre, at Dagen
fik et saa nogenlunde roligt Forløb.

19.-11. Meddelelse i Berl. Morg. om Planer for store danske Arbejder i Hamborg. 1 )
En dansk Delegation paa 19 Mand, Repræsentanter for danske Entreprenør-Firmaer, Bygmestr,e, Ingeniører og Haandværksfirmaer med Entreprenørforeningens Formand, Direktør Sven Nøring, i Spidsen afrejste i Gaar til Hamborg for at forhandle
med de tyske Myndigheder om et stort Anlægsarbejde.
Det drejer sig dm Opførelse af en moderne Bydel, et Arbejde til et Beløb, der opgives til ca. 600 Millioner Kroner, og der skal være visse Muligheder for, at danske
Firmaer kan faa dette Arbejde overdraget.
Danmarks Generalkonsul i Hamborg, Minister Marius Yde, har arbejdet ivrigt for
at sikre dette Arbejde for Danmark, og han vil selv deltage i de kommende Forhandlinger...... .
De Forhandlinger, som nu indledes i Hamborg, siges at være rent foreløbige. De
vil i første Række dreje sig om Priser og Betalingsfol'lhold.
27.-11. Leder i Berl. Morg. om de danske Nationalsocialister.
Ingen kan bestride at det danske nationalsocialistiske Arbejderparti - D.N.S.A.P.
- har haft de bedst tænkelige Vilkaar at arbejde under.
Læge Frits Clausen stiftede sit Parti i et Samfund, hvor Borgerne har Ret til
uden forudgaaende Tilladelse at danne Foreninger i ethvert lovligt Formaal. Og
denne Ret blev ikke indskrænket overfor Sammenslutninger af ·Borgere, der maa formodes at ville nægte denne Ret for andre.
Partiet udfoldede sin Agitation i et Land, hvor Borgerne har Ret til at samle
sig ubevæbnede og naar bortses fra et midlertidigt Indgreb i Besættelsesperiodens
første Tid, har den Mødefrihed, der er sikret danske Borgere, givet Frits Clausen og
hans Mænd fuld Adgang til at virke for deres Ideers Udbredelse ved Afholdelse af
politiske Møder.
Det nye Parti optog sin Virksomhed unde!' Retsregler, der siger, at enhver er
berettiget til paa Tryk at offentliggøre sine Tanker. Og saa langt fra at Samfundet
skulde lægge Hindringer i Vejen for, at dette nye Parti udgav Dagblade og Tidsskrifter, har Forholdene endda formet sig saaledes, at det Samfund, der søgtes omstyrtet, er den største Annoncør i den Dagbladsvirksomhed, der propaganderer for Omvæltningen.
Endelig har saa Frits Clausen og hans Meningsfæller haft den Fordel, at et misforstaaet Retfærdigbedsbegreb har skabt et Forholdstalssystem, der giver selv meget
smaa Mindretal Mulighed for at faa Plads i Folkerepræsentationen. Det nye Parti har
1) Se Afsnit E, S. 320 om Aftenbindets Interview af 9.-8.-1941() med Generalkonsul Yde desangaaende
samt Afsnit L, S. 1054 og 1199.
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derfor med en yderst ringe Vælgertilslutning opnaaet Sæde i Folketinget med deraf 1940.
følgende Adgang til selv at fremsætte de Lovforslag, der udtrykker dets Synspunkter
og til at øve Kritik mod Lovforholdsregler, der strider mod disse.
Det maa i Sandhed hævdes, at der intet Steds i Verden og paa intet Tidspunkt i
Historien er givet et Parti, der vilde frembringe en Revolution saadanne Muligheder
for at tale Revolutionens Sag.
Maaske er det da netop denne Mangel paa Tvang og denne Overflod paa Frihed,
dei' er blevet de danske Nationalsocialisters Skæbne. Vel vilde efter dansk Sæd en
Magtanvendelse næppe være gaaet saa vidt, som til at skabe de Martyrer, der er mere
værd end de bedste Allgumenter. Men Tvang vilde have avlet en krænket Retsfølelse
og fremkaldt en deltågende Medfølelse, der - ogsaa efter dansk Sæd - kunde være
traadt i Martyriets Sted. Nu er dette udeblevet, og det Parti, der vilde omvælte det
bestaaende Samfund, kunde ved det sidst afholdte Valg konstatere, at der af 1,700,000
Vælgere kun var 31,000, der aktivt var med dem. Siden Afholdelsen af dette Valg
er der gaaet halvandet Aar. Udviklingen i denne Tid kan ikke belægges med Tal.
Men enhver kan dog se, at der er sket den Forandring, at medens der før var et lille
Mindretal, der aktivt gik ind for Frits Clausens Parti, er der nu et overvældende stort
Flertal, der aktivt stiller sig imod dette
Utvivlsomt vilde det være blevet opfattet som et Forfaldstegn, hvis det danske
Styre havde grebet til Forbudsmetoder og derved havde svigtet Princippet om den frie
Meningsudveksling som Udviklingens Regulator. Men omyendt maa det ogsaa udlægges
som et Tegn paa Styrke, at det er ved en Fastholden ved vor Styreforms Grundide, at
det Resultat, der i Dag foreligger, er blevet naaet. Dette giver Fortrøstning til Fremtiden. Men det paalægger tillige en Forpligtelse. Det maa i Handling atter og atter
bekræftes, at Folkets Deltagelse i Statsstyrelsen er skabt for Folkets Skyld. Det er ikke
nok at samles i Enighed om at bevare det, vi har og er glade ved at have. I Livets
Virkelighed maa der udføres et praktisk Arbejde, som afbøder de Vanskeligheder, overfor hvilke det enkelte Samfundsmedlem overladt til sig selv vil blive et Offer. De store
politiske Folkepartier, der bærer Regeringsmagten, er sig sikkert dette bevidst. Det
bør ikke nytte Tiden til at tælle det overoroentlig store Flertal, der er med dem. Langt
vigtigere er det, at deres Gerninger tæller paa den rette Maade overfor de haarde
Krav, Tiden stiller op imod dem og det hele Folk. Opfyldes dette, vil Bevægelser, der
næres af Uro, ikke faa nogen Jordbund at vokse i.

Leder i Soc.-Dem. om Hartvig Frisch.
28.-11.
Det var med Sorg, at den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe erfarede, at Hartvig
Frisch vilde trække sig tilbage som Formand og Ordfører for Gruppen. Men man bøjede
sig for hans Ønske, som gaar ud paa efter 14 Aars stærkt anspændt politisk Arbejde at
fuldføre et videnskabeligt Arbejde, en Doktordisputats, som han, den græsk-kyndige
Historiker, har syslet med i ledige Nattetimer, men paa Grund af sit politiske Arbejde
ikke har kunnet faa færdig.
Dette er Motiveringen, og det er ikke den, som fremgaar af "Fædrelandet", at det
· er dette Blads og Frits Clausens Krav, som Socialdemokratiet nu endelig har bøjet sig
for. Saaledes har "Fædrelandet" bl. a. fint og nobelt antydet, at han var Jøde. Nu kan
det efter vor Opfattelse aldrig været noget nedsættende, at et Menneske fødes af
jødiske Forældre, et Menneske er et Menneske, og vi anerkender ikke anden Vurdering end den paagældendes Dygtighed, Moral og Karakter. Men Hartvig Frisch har
ikke en Draabe jødisk Blod i sig! Det er Sandheden.
Men iøvrigt gaar Hartvig Frisch ikke ud af Rigsdagen, han fortsætter sin Gerning som menig Folketingsmand, og ingen kan lukke Munden paa ham. Desuden har
han en Pen, og vi haaber oftere at se hans Navn i vort Blads Spalter til Glæde for
vore Læsere.
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"Højgaard-Kredsen"s Henvendelse til Kongen angaaende et partipolitisk uafhængigt
Ministerium.i)
Deres Majestæt.
De sørgelige Begivenheder, der fandt Sted den 9. April, hvor den danske Befollming
om Morgenen rystedes ved at finde Landet besat af tyske Tropper, affødte, som
Deres Majesæt ved, i hele Folket dyb Sorg og Harme.
Disse Følelser bragte dog eet Gode med sig. De vakte Befolkningen til mere
levende Bevidsthed om dens Kærlighed til vort Land - til det aandelige og materielle,
for os umistelige Danmark, som er vor Arv efter vore Forfædre.
Det er disse Følelser, der bl. a. i første Linie har givet sig Udslag i, at hele Folket
tæt har fylket sig om dets Konge, og som har været medvirkende til, at det loyalt
har rettet sig efter den i Deres Majestæts Proklamation til Folket indeholdte Opfordring til korrekt Optræden over for Myndighederne og til i det hele at udvise Ro
og Orden.
Ogsaa fra Lovgivningens Side har der hersket Forstaaelse for Nødvendigheden af
at give Udtryk for, at det er Bevarelsen af det hele Danmark, som vi nævnte, der
nu er den eneste Hovedopgave, og at det ikke drejer sig om et konservativt, liberalt,
radikalt eller socialdemokratisk Danmark.
Vi erkender, at der fra de politiske Partiers Side er udvist Selvbeherskelse og Resignation, der har givet sig Udslag i Bestræbelser for Samling om endrægtig Løsning
af denne Hovedopgave baade ved Dannelsen af et Samlingsministerium og ved Dannelsen af Organer, der kunde bortrydde Vanskeligheder og i det hele lette Regeringens
Arbejde for at løse denne Opgave.
Til Trods herfor er der i vide Kredse af Befolkningen stadig til Stede en betydelig
Uro og Spænding, som ikke er blevet udløst ved de Forholdsregler, der er taget. Selv
om en Del af disse Kredse endnu støtter sig til de politiske Partier, som de tidligere
har tilhørt, er der andre, der føler, at de ikke længere hører til i de Partier, hvortil de
i politisk Henseende tidligere har støttet sig. Som et Udtryk for disse Menneskers
Følelse af Desorientering ser vi bl. a. forskellige Blade, Pjecer, offentlige Udtalelser af
Personer, hvis Navne har en god Klang i Befolkningen, og hvis Ord derfor har Vægt, samt
tillige forskellige politiske og nationale Nydannelser, der ganske vist - endnu i deres
1) I en samtidig afgiven Henvendelse til Kongen fra samme Kreds om nt overdrage Ledelsen af Reg.._
ringen til Prins Axel hedder det:

Deres Majestæt!
I Fortsættelse af den Henvendelse, som vi i Dag har haft den Ære at rette til vor Konge, beder
vi Deres Majestæt allemandlgst tlllode os at knytte nogle Bemærkninger til den.
S1111fremt Deres Majestæt i det væsentllge skulde dele vore Anskuelser og anse det for ønskeligt
og muligt gennem Forhandlinger at sikre en forfatnlngsmmsslg Virkeliggørelse af den fremsatte Tanke
om Dannelse nf et nyt Ministerium af den I Henvendelsen nævnte Karakter, vil et af de SpØrgsmnal,
der Øjebllkkellg p1111trænger sig, jo dreje sig om de Personer, hvoraf Ministeriet skulde sammensættes,
og I allerfØrste Linie om, hvem der som Statsminister skulde staa I Spidsen derfor.
I Erkendelse nf, nt de vanlige parlamentariske Veje til Besvarelsen nf dette sidste SJ)jlrgsm1111l under
de unormale Forhold vel nok vil være mindre farbare og i Betragtning af den ganske særlige Betydning .
af, at der til Statsminister I et Minlsterum nf nævnte Art vælges netop den rette Person, beder vi Deres
Majestæt tillade os, at vi i 811.4 Henseende udtaler vor Opfattelse.
Ihvorvel det er os bekendt, at SpØrgsmaalet om at overdrage Hs. kgl. HØjhed Prins Axel at træde
I Spidsen for et Ministerium allerede tidllgere har været fremme, og at denne Tanke Ikke vandt Deres
Majestæts Bifald, beder vi Deres Majestæt om ikke at tage æ lide op, at vi til Trods herfor genoptager
den. VI er nemlig af den Opfattelse, at den Situation, der nu dnnner Baggrund for den Stilling, der vil
blive taget, er sna forandret, at der kunde være en Mulighed for, at Deres Majestæt Ikke vilde afvise
denne Tanke. der ganske spontant oPBtod, og som senere efter npje Overvejelse fæstede Rod hos alle
Underskriverne.
Vi skal tlllnde os at anfØre Grundene til, at vi betragter et Ministerium, I Spidsen for hvilket stllllr
Hs. kgl. HØjhed Prins Axel, som uden Sammenligning den bedste Løsning.
Som nævnt I vor Henvendelse eksisterer kun den Frits Clausenske Fare, naar den kan regne med
tysk Støtte. Yder Tyskerne ham en saodan, vil ingen Politiker, ingen Erhvervsmand, ingen Jurist, kort
og godt intet Navn betyde en alvorlig Hindring for denne. Vi har i Øjeblikket kun eet Bolværk: Kongen.
Derfor vil den, der saa ubetinget bedst som Statsminister kan betyde en alvorlig Hindting f.or Tysklands
Tilhpjelighed til politisk Indblanding, være en Mand, der stanr Kongen nær ved Slægtskab og i Anskuelser.
Selvsagt vil Prins Axels Overtagelse af Statsministerposten Ikke kunne yde nogen absolut Garanti,
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Vorden - er smaa og famlende, og som derfor med en vis Ret i Øjeblikket kan be- 1940.
tegnes som uden videre reel Betydning, men hvis Maal for Fremtiden er præget af
en saadan ideal Stræben, at de dog har fænget i en Del Sind og efter al Sandsynlighed
vil fænge i flere.
Det er sikkert nok i Erkendelse af Tilstedeværelsen af den nævnte Uro og Spænding, at Tanken inden for Parlamentarikernes Kreds er opstaaet om at skride til det
gængse Middel under saadanne Forhold- nemlig til Valg til Rigsdagen - for igennem
et saadant Valg at faa fastslaaet Tilliden til den siddende Regering og Tilfredsheden
med de af den allerede trufne Foranstaltninger. Tanken om Valg blev imidlertid hurtigt
opgivet.
Det er vor Overbevisning, at en af Hovedaarsagerne til den nævnte Uro og Spænding just er Frygten for den Fare, som Frits Clausen-Partiet betegner, og vi føler os
forvissede om, at en saadan Fare eksisterer.
Vi er af den Opfattelse, at den nationalsocialistiske Bevægelse breder sig i visse
Kredse, og det er ogsaa klart, at den har bedre Kort paa Haanden i sin Agitation,
end den burde have, bl. a. fordi Partiets Ledelse hejser falsk Flag ved at udgive sig for
Ledelse af en cla,nsk Bevægelse, hvad den ikke er. N ationaJsocialisme, direkte importeret fra Tyskland, er uforenelig med dansk Aand og vilde derfor af det danske Folk
føles som en daglig Lidelse. Det er os klart, at Frits Clausen og hans Parti intet
betyder, saafremt Tyskland ikke staar bag det. Nu har Hitler ganske vist tidligere
erklæret, at Nationalsocialismen ikke er en Eksportvare, men siden da har Storrumstanken taget Fart, og man har set, hvorledes Nationalsocialismen eksporteres til Holland og Norge, for ikke at tale om Czekoslovakiet, der ligesom Danmark ikke ydede
Modstand mod den tyske Besættelse. Og det har altid vist sig, at det har været
Tysklands Taktik, for at naa sit nationalsocialistiske Maal, at benytte sig af de lokale
nationalsocialistiske Partier og deres Ledere. Vi behøver i saa Henseende kun at henvise til Seyss-lnquart, til Henlein og til Quisling.
Det kan ogsaa betragtes som temmelig sikkert, at den nationalsocialistiske Bevægelse herhjemme støttes kraftigt fra Tyskland. Saavidt vides har Frits Clausen i
den sidste Tid til Hjælp for Bevægelsen modtaget endog betydelige Beløb fra Tyskland.
Hertil kommer endvidere, at adskillige Mennesker paa Grund af Tysklands Sejre
og den Propaganda, der udgaar fra Tyskland - uimodsagt, som den maa være her i
men det vil sikkert være den virksomøte Glll'llntl, der stnar til Rwsdighed. Med Prins A.'Cel som Stnt&mlnlster udbygger Danmark den Position, der er levnet det.
VI er klar over, at der her overfor kan rejses den Indvending, nt man, hvis Tyskerne trods nit
skulde bryde Hæmningen, bar svækket Kongens Prestige. Men skulde dette ske, er Undertrykkelsen af
Landets Frihed nnnet tll et Punkt, hv-0r PrestigesPØrgsmaal ikke eksisterer mere. Man stod I Bllll Fald over
for den npgne V o I d, og det vilde for Omverdenen være klart dokumenteret, at sa.ndan og ikke
anderledes var Forholdene I Danmark.
Efter vor Mening vil desuden et Ministerium Prins Axel uden Sammenligning være den Udvej, som
vil falde Politikerne mindst for Brystet, fordi den l sig selv vil bære Præget af det exceptionelle. Den er
fremkaldt af en Npdssituatlon, san Sllndt som den Ikke kunde tænkes mulig under nogen anden
Forudsætning.
Denne Lpsning vil ogB!lll s t r a k s virke stærkt f o r v I r r e n d e pan Frits Clausens Folk, fordi
ogsna de vil fple sig stillet over for nye Metoder og derefter af d æ m p e n d e, fordi de i endnu
hpjere Grad end deres Bagmænd vil fple sig hæmmet af Personligheden.
I denne Sammenhæng tillader vi os at gpre opmærksom paa, at det formentlig - sanfremt Prins
Axel blev Stntsmlnlster vilde være rigtigst, at der tillige blev udnævnt en Vice-Statsminister. En
saadan Foranstnltning vilde Ikke alene kunne lette Prins Axel Arbejdet, men den kunde tillige bevirke
nt Prinsens Person blev skaanet for nogle af de Angreb, som en Statsminister l Almindelighed bliver
udsat for - selv under mindre vigtige Forhandlinger med Udvalg og I Tingene. En saadnn Ordning har
Forbilleder I flere andre Lande. Vice-Statsministeren kunde meget vel være en af de andre PortefeuilleMlnistre.
Med Hensyn til Snmmenøætningen nf Ministeriet lpvrigt mna fplgende Hensyn gpre sig gældende:
Ministrene man være fritstillede, fædrelandssindode Mænd, som kan modtages med Tillid fra alle
Sider. Iblandt dem bpr om muligt findes Folk, der har varm Forstaaelse nf danske Arbejderes og Bpnders
Grundindstilling og helst med Tilknytning til disse Grupper af Landsmænd.
Idet vi nu tillader oe at fremkomme med fornnstnaende Forslag, uagtet vi er vidende om og har
Forstaaelse af de Betænkeligheder, som Deres Majestæt tidligere hnr haft over for et lignende Forslag,
beder vi Deres Majestæt være forvisset om, at vi har fremsat det, udelukkende fordi det for os alle under
do nuværende Forhold hnr tegnet sig som langt den bedste Lpsning, og derfor ogsnn hnr anset det for
vor Pligt at forebringe det for Deres Majestæt.
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Landet under Besættelsen - faar det Indtryk, at der slet intet er at gøre; vi kan
lige saa godt give op, for vi driver alligevel med Naturnødvendighed mere og mere
helt ind under Tysklands stadige, ubetingede Indflydelse, og af denne Grund er de
af den fejlagtige Opfattelse, at det realpolitisk set vilde være det bedste straks og
frivilligt at indleve sig i en nationalsocialistisk Indstilling og indrette sig derefter.
Endvidere svækkes Modstanden mod denne nationalsocialistiske Bevægelse ogsaa i
nogen Grad ved, at en Del Mennesker undervurderer Faren ved den og paa en vis sorgløs
Maade slaar sig til Ro med den Tanke, at Tyskland jo har givet Løfte om at respektere
Danmarks Selvstændighed og Integritet, Løfte om, at det atter vil blive frit.
Storrumstanken har imidlertid utvivlsomt affødt Bestræbelser for, at de Lande,
der ligger inden for det tyske Storrum, antager Styre- og Leveformer, der stemmer
overens med tyske, nationalsocialistiske Principper, baade i aandelig, politisk, økonomisk og social Henseende.
Det gælder netop om, at vi kan bevare vor Selvstændighed paa alle disse Felter først og fremmest Fastholdelsen af de etiske og folkelige Værdier, der giver vort Folk
dets særprægede Karakter. Det maa være os magtpaaliggende at bevare Personlighedens frie Ret til Selvudfoldelse, saa vidt det lader sig gøre inden for de Grænser,
som Hensynet til Landets Tarv sætter, saavel i aandelig som materiel Henseende, og
under Forpligtelse til, at gamle danske og fælles-nordiske Livsværdier danner Grundlag for Folkets Liv. Og vi maa i politisk Henseende kunne bygge paa dansk Tradition
med Samling om Kongemagten.
Alt dette lader sig ikke forene med tysk nationalsocialistisk Tankegang. Her maa
vi yde saa kraftig en Modstand som muligt.
Det maa heller ikke i denne Forbindelse overses, at Overrumplingens Princip er
karakteristisk for al tysk Taktik. Som Besættelsen af Danmark og Norge kom overraskende, ganske pludselig uden noget Varsel, saaledes vil ogsaa Faren, der truer
fra det nationalsocialistiske Parti, i et Øjeblik kunne blive akut. Den kan naar som
helst blive overhængende. Angrebet kan og vil sandsynligvis blive et pludseligt Hug
imod Folkets og Samfundets Livsnerve, og det vil ikke kunne pareres, hvis man ikke
i Tide har forberedt sig derpaa og helst saa grundigt, at Forsøget paa at løbe os
over Ende slet ikke vil blive gjort.
Under de ret iøjnespringende Farer - Faren indadtil ved Spændingen og Uroen og
Faren fra Nationalsocialismen - maa man ikke se bort fra, at der i Virkeligheden
eksisterer endnu en Fare.
Vi maa ikke glemme 1807, hvis Konsekvens blev 1814. I denne Sammenhæng minder vi om Quislings Udtalelser i Norge med Hensyn til Færøerne, Island og Grønland,
i Forbindelse med de store Ofre, som Norge har bragt for over for Tyskland at forsvare sin Neutralitet, samt om vægtige Udtalelser fra U. S. A. om Islands og Grønlands store strategiske Betydning.
I Erkendelse af disse Farer har en mindre Kreds af danske Mænd, i hvem Landets
Skæbne har vakt dyb Bekymring, under fortrolige Former haft Sammenkomster,
under hvilke den i vort Land efterhaanden udviklede politiske Situation har været
drøftet. Vi har ved Optagelsen af dette Arbejde været behersket af Følelsen af, at ikke
alene de Enere, der staar i første Linie, men ogsaa enhver, der ser og har Forstaaelsen af den nuværende Fare, vil paadrage sig et Ansvar ved at forholde sig passiv.
Vi er da under disse Samtaler kommet til den Overbevisning at det er vor Pligt
at rette nærværende allerunderdanigste Henvendelse til Deres Majestæt i Bevidstheden
om den ubetingede, uskrømtede Tillid til, Tro paa og Hengivenhed for vor Konge, som
næres af hele det danske Folk.
Vi kender os herved i god Overensstemmelse med Traditionen i Danmarks Historie.
Under de alvorligste Tider, vort Land gennemlevede, var det Landets Konge, der maatte
gribe ind.
Vi tillader os at tilføje, at Underskrivernes Antal vel er lille, og at ingen af os har
noget Mandat til at repræsentere bestemte Kredse, men at vi har dannet os vor Overbevisning ikke alene paa Grundlag af de Samtaler og Drøftelser, vi har haft ind-
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byrdes, men ogsaa efter de Erfaringer, som hver af os har indhøstet, og de Indtryk, 1940.
vi har modtaget under Samtaler med mange Mennesker rundt om i Landet.
For at bevare Muligheden for, at Danmark kan slippe ud af Faren uden Ulivssaar, anser vi det for nødvendigt, at der foretages en gennemgribende Forandring af
vor Regering. Der bør dannes et Ministerium af politisk uafhængige, frit stillede Mænd.
En saadan Regering bør dannes paa fuldtud forfatningsmæssigt Grundlag, som nærmere
omtalt senere, men den bør - stadig uden at overskride de ved Grundloven givne
Grænser - gives saa stor Uafhængighed, saa stor Handlekraft som muligt.
Sagen er den, at vi ikke kan tillægge Politikernes Bedømmelse af den foreliggende
Situation virkelig Betydning. De har efter vor Opfattelse kun særlige Forudsætninger
for at bedømme de Kræfter, som de selv har skabt, og hvoraf deres Indflydelse afhænger, nemlig det gamle, skolede Partimaskineri og den dertil hørende organiserede
Vælgerhær. Og herved standser de. De er statiske i deres politiske Grundopfattelse og
gennemgaaende ikke klare over, at dynamiske Kræfter under saa abnorme Forhold som
de nuværende kan udløses ogsaa i vort Samfund. Ikke alene ligger Imødegaaelse af
disse uden for deres Erfaringskreds, men de vil være tilbøjelige til at tro, at Uro i
Folket kan løses ved den vanlige Fremgangsmaade: Forlig eller Valg, hvorfor det
synes os meget betænkeligt at betro dem Afgørelsen af, hvorvidt en Løsning, der ikke
fulgte almindeligt gængse parlamentariske Regler og Skikke, under en given kritisk
Situation vilde være tvingende nødvendig eller ej.
Der spilles for Øjeblikket efter Regler, som Politikerne ikke er fortrolige med,
og man er i Almindelighed uden for deres egen ret snævre Kreds ikke i Tvivl om
Udfaldet, hvis der ikke indtræder en Forandring. Naar der i Kampen anvendes helt
nye Angrebsmidler, kan man ikke sejre, hvis man ikke selv gør Brug af helt nye
Forsvarsmidler.
Vi skal nu tillade os at gøre nogle Bemærkninger om, hvorledes en Regeringsændring i den Retning, som vi har tænkt os, kan iværksættes, og hvorledes en eventuel kommende Regerings Arbejdsmuligheder efter vor Opfattelse bør forme sig.
Det maa da allerførst fremhæves, at det saavel af udenrigspolitiske som indrepolitiske Grunde er af største Betydning, at enhver Forandring eller Omdannelse af Regeringen
foregaar paa fuldtud forfatningsmæssig Grund, og at Regeringsmagten udøves inden
for den bestaaende Forfatnings Rammer og i Samvirke med de i denne hjemlede forfatningsmæssige Organer.
At dette maa være af største Vigtighed i den nuværende udenrigspolitiske Situation,
synes indlysende. Hvis vi selv paa nogen Maade var medvirkende til at tilsidesætte
Landets lovlige Forfatning, vilde vi skabe et farligt Præcedens, som man i et givet
Øjeblik vilde kunne paaberaabe sig fra fremmed Side, naar dette maatte synes opportunt. Medens ingen vil kunne bestride den nuværende, paa bredeste partipolitiske Basis
hvilende Regerings forfatningsmæssige Tilblivelse og Karakter, vilde det være en let
Sag i en given Situation at intervenere over for en Regering, med Hensyn til hvilken
det med Skygge af Ret vilde kunne paastaas, at den ikke hvilede paa forfatningsmæssigt
Grundlag. Kun ved selv at overholde Landets Forfatning kan vi med Styrke henvise
til de os den 9. April givne Løfter om, at man vilde afholde sig fra en Indblanding i
de rent indre danske Forhold.
Men ogsaa af indrepolitiske Hensyn er dette Spørgsmaal af afgørende Betydning.
Den Samling, som de politiske Partier gav Udtryk for i deres Udtalelse af 3. Juli og i
Nedsættelsen af Rigsdagens Nimands-Udvalg, maa ikke undergraves gennem politiske
Aktioner af tvivlsom forfatningsmæssig Karakter, Aktioner, der kunde befrygtes i
den nuværende, for vort Fædreland saa skæbnetunge Situation at fremkalde en alvorlig
Splittelse i det danske Folk. Den alt overvejende Del af Nationen staar samlet om
Kongen som Statens Overhoved, Folkets Enhedsmærke og Vogteren af Rigets Uafhængighed. Den vil - derom føler vi os forvisset - i Loyalitet og Ærbødighed, i
Tillid og Tro akceptere en Ordning, som Deres Majestæt tager Initiativet til og gennemfører i Forstaaelse med Folkerepræsentationen. Vi regner med, at Folkerepræsentanter, der er valgte i April 1939 under ganske andre Forhold end de nuværende og
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med helt andre Opgaver for Øje, er sig Situationens enestaaende Alvor og det deraf følgende exceptionelle Ansvar fuldt bevidst og derfor ogsaa vil være rede til at bringe de
Ofre, som denne Situation kræver. Dette ligger efter vor Formening ogsaa i Folkerepræsentationens egen velforstaaede Interesse. Det skulde ud fra disse Betragtninger derfor
ikke synes ugørligt at finde en Ordning i Forstaaelse med Rigsdagens ledende Partier, der
maa være interesseret i, at til alle Sider fritstillede, dansksindede Mænd har Ledelsen
af Landets Anliggender i Hænde, hellere end at den skulde overgaa til Mænd af det
nationalsocialistiske Parti.
At disse sidstnævnte ikke paa forfatningsmæssig Maade med Tilslutning fra Rigsdagen vil kunne komme til at overtage Landets Styrelse, tør anses for givet. De egentlige Nationalsocialister udgør utvivlsomt kun en ganske ringe Del af Folket, og selv
om man gaar ud fra, at de har eller vil kunne faa Tilslutning fra Kredse, der er stærkt
oppositionelt indstillet over for det bestaaende parlamentarisk-politiske System Kredse, hvis Fædrelandssind og oprigtige Danskhed iøvrigt ikke bør drages i Tvivl vil de ikke paa nogen Maade kunne gøre Regning paa at finde Tilhold hos Befolkningens store Flertal. Ogsaa med Henblik paa den Frits Clausenske Nationalsocialisme
er der derfor nødvendigt, at Forfatningen ved et eventuelt Regeringsskifte nøje
overholdes for ikke at give dette Parti noget Paaskud til at tale om, at Forfatningen
allerede er tilsidesat, og at de saaledes kun fører en Udvikling videre, som allerede
er paabegyndt fra selve det bestaaende Systems Side.
Efter Grundlovens § 13 udnævne11 og afskediger Kongen sine Ministre. Denne
Bestemmelse er fra Grundloven af 5. Juni 1849, § 19, uforandret gaaet over i alle
senere Forfatninger: Fællesforfatningen af 2. Oktober 1855, Forfatningen af 18. November 1863, Grundloven af 28. Juli 1866 og den nugældende Grundlov af 5. Juni 1915.
At denne Bestemmelse i sin Oprindelse er Udtryk for en Kongemagten tilkommende
reel og ikke blot formel Beføjelse, vil ikke kunne bestrides. Folketingsparlamentarismen
og det dermed følgende Krav om, at Kongen til sine Ministre altid skal vælge Mænd,
der har Støtte fra den eller de Gruppers Side, der udgør Fo,lketingets Flertal er en
Statsskik, der har bestaaet i Danmark i de sidste 40 Aar, men som aldrig er blevet
grundlovsfæstet. Parlamentarismen hviler paa de politiske Kræfters normale, naturlige
Spil og forudsætter rolige Forhold, for at Reglerne for dette Spil kan komme til
Anvendelse. I Omvæltningstider som de nuværende ser man derfor, hvorledes disse
Regler ikke alene er uanvendelige, men sættes ud af Km.it af de parlamentariske
Politikere selv. Dette skete ved Begivenhederne efter den 9. April. Dannelsen af det
første Samlingsministerium, i hvilket 6 oppositionelle Politikere optoges som Ministre
uden Portefeuille, viste tydeligt, at man mente at maatte opgive det sædvanlige
Grundlag for parlamentarisk Regeringsdannelse, og denne Linie er yderligere fortsat
gennem Ministeriets Omdannelse den 8. Juli d. A. med Optagelsen af Ikke-Politikere i
samme. Det allerede nævnte Nimands-Udvalgs Nedsættelse er ligeledes et betydende
Led i denne Udvikling. Et Ministerskifte som det, vi har for Øje, er en Fortsættelse af
den her paapegede Linie og maa i den ekstraordinære Situation, i hvilken Landet befinder sig, synes en naturlig Konsekvens - efter vor Formening det eneste inden for
Forfatningen liggende Middel, der rummer Mulighed for at forebygge en faretruende
Udvikling, der vilde være i Strid med hele vort Folks Tankegang og Karakter.
For at give en saadan ny Regering størst mulig Handlekraft og sætte den i Stand
til saa hurtigt og effektivt som gørligt at møde Tidens Krav, vil det formentlig være
nødvendigt i større Omfang at anvende Fuldmagtlovgivningens Vej. Der findes i saa
Henseende i dansk Lovgivning betydningsfulde Fortilfælde, saavel under Krigs- som
Fredsforhold. Vi minder saaledes navnlig om Loven af 7. August 1914, gennem hvilken
der tillagdes Indenrigsministeren meget vidtgaaende Beføjelser, og om den i Henhold
til denne Lov ved kongelig Resolution af 8. August s. A. nedsatte overordentlige
Kommission. Gennem nævnte Lov, der tilmed ikke var tidsbegrænset, lagdes vigtige
Afgørelser i Regeringens Haand, uden at der til disse krævedes Rigsdagens Medvirkning. Det sidste Tiaars Valutalovgivning med de Handelsministeren givne Bemyndigelser
er et andet Eksempel. Lovgivningen efter den nye europæiske Storkrigs Udbrud den
1. September i Fjor indeholder en Række andre Tilfælde i samme Retning. Endvidere
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er selve Nimands-Udvalgets Oprettelse et Vidnesbyrd om, at Rigsdagen har erkendt 1940.
Nødvendigheden af, at det parlamentariske Apparat under de nuværende Forhold maa
forenkles. Denne Linie maa fortsættes yderligere, og Rigsdagen vil efter den Holdning,
den selv har indtaget, ikke med Føje kunne nægte sin Medvirkning ved Gennemførelsen
af et fra Deres Majestæt udgaaet Initiativ, der tilsigter at naa det her omhandlede
Maal. At Rigsdagen ved særlig vigtige Spørgsmaal som hidtil skal have Lejlighed til
at gøre sin Indflydelse gældende, er en Selvfølge, som vi, for at undgaa enhver Misforstaaelse, ønsker at fremhæve.
Saafremt Deres Majestæt kan godkende Rigtigheden af vore Betragtninger, vilde
vi gerne udtale, at vi kun ser en eneste Mulighed: at vor Konge selv direkte tager denne
Sag i sin Haand, hvad vi allerunderdanigst tillader os at anmode Deres Majestæt om
at gøre. Vi er forvissede om, at Deres Majestæt alene er i Stand til at gøre Politikerne
forstaaeligt, at der af de Grunde, som vi har tilladt os at paapege, vilde være farligt ikke
at gaa den Vej, som vi har anført, nemlig ad forfatningsmæssig Vej at foranledige et
Ministerskifte og i det store og hele at følge de Retningslinier, der her er angivet.
Foruden Spørgsmaalet om Gennemførelsen af en saadan Regeringsændring med
særligt Henblik paa danske Politikere rejser sig ogsaa Spørgsmaalet om, hvad Tyskland vilde sige dertil. Et saadant Spørgsmaal kan besvares med et andet, nemlig: Vilde
man ved et saadant Skifte bryde de Rammer, der blev givet ved Proklamationen af
9. April? Hvorledes, med hvilken Motivering skulde Tyskland kunne finde, at der
derved foretoges et Skridt, der kunde udlægges som uvenligt mod Tyskland? Den Omstændighed, at den ønskede Regeringsform giver Regeringen en øget Uafhængighed,
saa den ikke maa være bunden af tidligere Tiders mere eller mindre demagogiske Ord og
Løfter, kan Tyskland ikke tænkes at have noget imod. Tværtimod. Navnlig de socialdemokratiske Partiers Ideologi er jo netop den, der er Tyskerne mest imod. Og vi
kan tænke os Muligheden af, at den Omstændighed, at det just er dem, der behersker
Regeringen, kan fremskynde Indgrebene, Katastrofen.
Til Slut føler vi det som vor Pligt allerunderdanigst at henlede Deres Majestæts
Opmærksomhed paa, at vi har det Indtryk af de Oplysninger, vi har kunnet samle
os, at Tyskland er ved at tabe Taalmodigheden over for et Ministerium som det nusiddende og meget snart vil fremskynde en Ændring. Bliver det Tyskerne, der fremkalder denne Ændring, maa det staa os klart, at vor Regeringsform vil blive en Kopi
af den tyske nationalsocialistiske.
Med den store Agtelse, som det er os bekendt, at Tyskerne nærer for vor Konge,
vil det efter vor Formening være vor eneste Chance, at Deres Majestæt danner en
upartipolitisk Regering, som ikke har Ansvar over for andre end Landets Konge og
Befolkning som Helhed.
Vi er klar over de uhyre store Vanskeligheder, der vil melde sig i den kommende
Tid. Den Mulighed kan tænkes, at Tyskland, der har Magt dertil, vil udøve et stærkt
økonomisk Pres paa Danmark for hurtigst muligt at naa det Maal, der fuldtud vil
tilfredsstille dets Ønsker; men paa den anden Side synes den Mulighed os ikke udelukket, at en Regering, som den vi har nævnt, vil kunne opnaa Fordele fra Tyskland,
der ikke vil kunne opnaas med et Ministerium som det nusiddende. Thi vi har den Tro,
at Tyskland i Virkeligheden kun nødigt vil se Danmark gaa sin sociale og økonomiske
Undergang i Møde.
Det er disse Betragtninger, der danner Grundlaget for vor Henvendelse til vor Konge
i Forventning om, at Deres Majestæt vil tage imod den med fuld Forstaaelse af den
Aand, dei: har drevet os til dette Skridt.

Holger Andersen.
Høst.
Percy lpsen.

Allerunderdanigst
(sign.)
Ja Cour.
Johs. Hansen.
K. Højgaard.
P. Kampmann.
A. P. Møller.
Saxild.
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Artikel i Berl. Morg. om Dr. Vilh. la Cour i Studenterforeningen "Om at sige Ja eller Nej".
Som sidste Led i Studenterforeningens nationalt prægede Efteraarsprogram talte
i Aftes Danmarkshistorieskriveren, Dr. phil. Vilhelrn la Coiir. Han kaldte sit Foredrag
"Om at sige Ja - eller Nej", og opholdt sig navnlig ved et Ja til vor Historie.
- Der er Situationer, sagde Dr. la Cour, hvor man bliver stillet overfor "det karske
Enten - Eller", overfor et rent Ja eller Nej, uden Mulighed for at bære Kappen paa
begge Skuldre.
For os Kulturmennesker er det en Lettelse at komme i en saadan Situation.
Svaret kan ikke gives paa ens Maade i alle Lande og paa alle Steder.
En Mand kom ind til København og kom med en Bemærkning til et Kioskbud om,
at han nok ogsaa hørte til dem, der gik med Dannebrogsflag. Kioskbudet svarede:
"Nemmerlig!" Det var hans Form for et Ja. Hovedsagen er et Ja, der bliver aldeles
afgørende for hele vor Holdning.
Taleren skildrede gennem et Eksempel en Sønderjyde, kaldet "Graabonden", hvad
det vil sige at svare Ja til sit Lands Historie, som man skal sige det til vore Sange
og paa mange andre Felter.
Dr. la Cour talte om Nyorientering og sagde, at selvfølgelig maa der finde en
Ny.orientering Sted. Men det maa ske frivilligt. Vi ønsker at beholde vor Ret til frit
at tænke, tro og tale. Vi ønsker at sige Nej til det, der ikke i sin Rod er Dansk. Det,
vi kan sætte ind som Styrke for vor Nation, er vor Personlighed, Landets Konge og
Danmarks Riges Grundlov. Efter sin Aand og sit Bogstav er Grundloven et værdifuldt
Middel til at underbygge vort Land.
- Hvis vi kan svare et fuldttonende Ja, kan vi med fuld Tryghed gøre den Sang
til vor: ,,Danmark i tusind Aar".
Med langvarigt Bifald hilste Studenterne Taleren efter Foredraget.

10.-12. Leder i Soc.-Dem. om Nazisternes Optøjer i Haderslev.1 )
Det andet Møde, vi karakteriserede som Søndagens Begivenhed, er Clausenisternes Møde i Haderslev. I sit Forløb blev det stik modsat de Møder, de demokratiske
Partier har holdt, og medførte Uro og Optrin, der heldigvis er enestaaende i Danmark.
Frits Clausens Parti havde faaet Politimesterens Tilladelse til Mødets Afholdelse.
Men ikke til nogen Demonstration. De foranstaltede alligevel en offentlig Demonstration. Det er forbudt at optræde i Uniform i Henhold til en Lov. De fleste af Demonstranterne - der siges 150 - mødte alligevel i Uniform som en Slags Korps udstyret med
lange Støvler, Ridebukser, Skraarem - og Spader over Skulderen!
Nu er Spader jo ikke noget Vaaben, men et Arbejdsredskab, men de Herrer Clausenister brugte ikke dette Jordens ædle Værktøj til at grave med, men til at slaa Betjentene i Hovedet med! Det var altsaa et Vaaben!
Det er første Gang i Danmarks politiske Liv i den nyere Tid, at Vaaben af den ene
eller den anden Art i større Tal bevidst er brugt overfor Modstandere eller overfor
Myndighederne. Netop derfor vil Clausenisterne faa deres særlige Plads i dansk politisk
Historie. De bruger Spaden som Kampmiddel overfor Politiet. . . . ...
13.-12. Leder i Natt. om "Hvad Danmark vil".
Tyskland følger den politiske Udvikling i Danmark med stærk og stigende Opmærksomhed! Det fremgaar af Artikler i tyske Blade, og fra autoriseret tysk Side er
der blevet fremsat Udtalelser overfor Nationaltidendes Berlin-Redaktør J. Kronika. Det
erklæredes, at den danske Omformningsproces observeres af Tyskland med en ganske
særlig Aarvaagenhed, fordi Danmark hører til Tysklands militære Interesseomraade.
Det udtales videre, at Brydningen i Danmark ikke er uden Betydning for de udenrigspolitiske Forhold, men at den Omformning, som man har konstateret, i højere Grad
vedrører Danmarks indrepolitiske Ansigt end dets udenrigspolitiske.
1) Se Afsnit E, S. 444 f.
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Der er fra dansk Side Grund til at konstatere, at den tyske Interesse for den 1940.
politiske Udvikling i Danmark ikke har nogen for Danmark foruroligende Karakter.
Ikke blot bestaar de tyske Løfter fra April om at respektere Danmarks Frihed og
Selvstændighed. Samtlige tyske Udtalelser i disse Dage ligger ogsaa parallelt paa
Linie med Løfterne. Interessen for dansk Politik er parret med klart udtalt Forstaaelse
af, at dansk Politik er et dansk Anliggende, at Danmark selv maa vælge sin Vej og
selv gaa den. For det danske Folk er et saadant Syn paa Sagen selvfølgeligt! Med Tilfredshed noterer man, at det ogsaa er det for det officielle og ansvarlige Tyskland.
Med Hensyn til Danmarks indre Styre, er der noget, som af hele det danske Folk
betragtes som uforanderligt og ukrænkeligt: vort ældgamle Kongedømme og Folkets
Ret til det, som kaldes Folkestyre. At Kongedømmet skulde forsvinde, er for os Danske
lige saa utænkeligt, som at vi ikke skulde være med til som frie Mænd i et frit Land at
samvirke med Kongemagten i Landets Lovgivning. Hvor Talen er om Kongen og om
Folkets arvede Ret, er der ikke Skygge af Omformning i dansk Sind.
Derimod har de tyske Iagttagere af dansk Politik Ret i, at det, der kaldes en Omformningsproces, allerede er i Gang i Danmark. Stadig klarere erkender voksende
Kredse af det danske Folk, at vi maa finde Vejen til en Fornyelse, en Reform, en Forbedring af det danske Folkestyre, saaledes at det bliver stærkt nok til - i Samvirke
med den danske Kongemagt - at føre Danmark gennem kommende Tiders Prøve.
Officielt er der ikke sket meget i den Retning - snarere er der en Tendens til at
udskyde ikke blot Problemerne, men endog en Drøftelse af dem, til Krigen er forbi.
Men trods denne Tendens fremkommer ustandselig Udtalelser, som vidner om Forstaaelse af, at vi trænger til Fornyelse, og Erkendelse af, at noget nyt maa komme.
Statsministeren har talt om Ændringer i Rammerne. Indenrigsministeren har sagt, at
et og andet maa ændres. Fhv. Justitsminister Steincke, fhv. Borgmester Hedebol, Folketingsmand Bomholt og adskillige andre har i Tale eller Skrift givet Udtryk for, at
hidtidige Dogmer brister. Vi kan ogsaa henvise til Kaj Munks Artikel i Natiønaltidende
i Gaar - den var Udtryk for, hvad Titusinder af Danskere føler og tænker. Eller man
kunde nævne det radikale "Østsjællands Folkeblad", som skriver, at det maaske er
tvivlsomt, om de fem Samlingspartier bliver bestaaende i Fremtidens danske Politik.
Endnu er der Is paa Vandet. Men Strømmen bryder voldsomt under Isen. Snart vil
den briste, og Stykkerne drive til Havs, saa Vandene kan bruse frit. Hvad Retning vil
da den politiske Omformning i Danmark tage? Det er vor Overbevisning, at den i
Kraft af det danske Folks Realitetssans vil bevæge sig i Retning af det, som vi netop
trænger til: større Fasthed i Statens Styrelse, Helhedeµs Ret skudt frem paa Bekostning af Partiernes og Klassernes, mere Saglighed og meget mindre eller maaske
slet ingen gold Partistrid. Vi vil finde Veje til at omforme Folkestyret paa en saadan
Maade, at Klassekampen dør, og Stemmekøbspolitik bliver umulig. I denne Omformning stiller det danske Folk sig ikke afvisende overfor udenlandske Ideer paa det
ene og det andet Felt, hvis Erfaringen viser, at de er gode. Men det forbeholder sig sin
selvfølgelige Ret til kun at tage, hvad der passer for Danmark, og at oversætte og
omforme det til dansk. Derfor har Befolkningen ogsaa afvist Clausenismen, som ikke
forstod, at man maa tænke og tale Dansk i Danmark.
Leder i Berl. Morg. om Godsejernes Faggruppe. 1 )
19.-12.
Det har givet Anledning til adskillig Omtale i Pressen, at tre Storgodsejere, Baron
Raben-Levetzau, Beldringe, Baron Rosenørn-Lehn, Oreby, og Grev Knuth, Knuthenborg,
som meddelt forleden, har proklameret en Godsejernes ,.,Faggruppe" i Tilslutning til
Hr. Frits Clausens Parti.
I visse Blade tog man dette som et Vidnesbyrd om, hvordan Godsejerstanden som
Helhed var indstillet, og paa denne Foranledning genopfriskede man vidt og bredt
hele det Register af agitatoriske Talefigurer, der i Tidens Løb har været taget i
1) Se Afsnit E, S. 477.
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Brug overfor Landets Storejendomsbesiddere. End ikke Træhesten slap for at blive
trukket frem fra det Historiens Pulterkammer, hvor den hører hjemme.
Det viser sig imidlertid nu, at de tre Godsejere utvivlsomt staar ret isolerede med
deres Standpunkt indenfor deres Kreds. Først har Tolvmandsforeningerne taget Afstand fra dem. Dernæst har ogsaa Majoratsforeningen og Foreningen af Land- og
Skovbrugere offentlig tilkendegivet, at de ikke ønsker at slutte sig til den paagældende
,,Faggruppe". De to sidstnævnte Foreninger afholdt i afvigte Uge deres aarlige Generalforsamlinger, og herfra udsendtes i Lørdags undertegnet af Formændene, Grev
Bernstorff-Gyldensteen og Hofjægermester Gregers Juel, en Erklæring saalydende:
"Vil vil benytte den Lejlighed, som vore Generalforsamlinger giver os, til overfor
Offentligheden at fastslaa, at vi tager skarp Afstand fra de enkelte af vore Standsfæller, som senest den 30. f. M. har proklameret bl. a. at søge Tilslutning til en
politisk Bevægelse, vi ikke kan anerkende, fordi dens Fremgangsmaader er uforenelige
med Kongens Bud af 9. April og vort Lands Værdighed".
Bag denne Erklæring staar altsaa praktisk talt samtlige Landets større Ejendomsbesiddere. Den skaber al fornøden Klarhed med Hensyn til, hvorledes Godsejerstanden
i dens Helhed er orienteret overfor Landets politiske Tilstand i Dag, og den har da
ogsaa øjeblikkelig standset den Agitation, der var i Gang. Derimod har, saa vidt det
er kommet os for Øje, intet af de angribende Blade fundet sig foranlediget til at gøre
Afbigt for Angrebene.
Det er næppe noget Tilfælde. Den danske Godsejerstand har nu i Aartier gjort
fast Tjeneste som den politiske Agitations Storvildt. Den repræsenterer intet Stemmetal, der er værd at nævne, og man har kunnet pege den ud som et godt Objekt for den
skattemæssige og planøkonomiske Udnyttelse. Det er da kun gammel Vane, naar Agitationen ligesom gaar i Gang af sig selv, saa ofte som en Godsejer træder offentligt
frem. Men denne Gang slog det Klik.
Forhaabentlig vil man i de forskellige politiske Lejre lære af Tilfældet. De gamle
Agitationsvaner maa lægges til Side. Den Forhaandsmistænkeliggørelse, der her blev
drevet, falder kun tilbage paa dens Ophavsmænd, naar den saa hurtigt og haandfast
indhentedes af en Erklæring, i hvilken Majoratsbesidderne og det øvrige store Landbrug i Samklang med alle andre Samfundsgrupper klart og afgjort bekender sig til
Kongens Budskab af 9. April.

1941.
19.-1.

Leder i Natt. om Straffelovstillægget af 18. Januar 1941.1)
Det Tillæg til Straffeloven, som Rigsdagen vedtog i Fredags, og som Justitsministeriet nu har uddybet j en særlig Meddelelse, bør faa hele Befolkningen til at
forstaa, at der ikke vil blive taget lemfældigt paa de Handlinger, som Loven fastsætter
Straf for - Udbredelse af Rygter, Spionage og ulovlige Handlinger overfor de fremmede Tropper, som befinder sig i Danmark. Lovens Form, den Hurtighed, hvormed
Rigsdagen vedtog den, og den Kommentar, som Justitsministeriet knytter til den,
understreger ikke blot Situationens Alvor, men ogsaa, at det er strengt Alvor med, at
man skal respektere Bestemmelserne.
Man skal gøre det for sin egen Skyld. Loven rammer haardt, hvis nogen forser
sig. Men man skal især gøre det for Landets Skyld, saaledes som det ogsaa understreges i Justitsministeriets Meddelelse. Hensigten med Tillægget til Straffeloven er
at modvirke og hindre, at den enkelte Borger ved uoverlagte Ord og Handlinger skader
hele Befolkningen. Loven er dikteret af Hensynet til Danmark og det danske Folk.

21.-1.

Natt. kommenterer Statsminister Staunings Udtalelser om Danmarks Fremtid paa et
Møde i Fyns Forum. 2 )
. . . . . . Det glæder os at høre Statsministerens Ord om, at det, der skal ske i
Danmark, maa være "Resultatet af dansk Initiativ og dansk Afgørelse". Det er netop
dette danske Initiativ, vi Gang paa Gang har efterlyst. Det er jo ikke nok at vente og
1) Se Afsnit A. S. 24 og Afsnit B, S. 173 f.
2) Citeret i Afsnit A, S. 175 f.
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vente, indtil det maaske er for sent, og Udviklingen løber fra os. Netop hvis vi overvejer 1941.
og gennemdrøfter Problemerne i god Tid, sikrer vi os, at Udviklingen kan foregaa paa
Forfatningens Grund og være et Udtryk for dansk Initiativ. Efterhaanden har Repræsentanter for alle de store Partier bebudet Ændringer i dansk Politik. Det er sket i
ret elastiske Vendinger. Men der er ikke desmindre derved skabt en vis Forventning i
Befolkningen, Ønsket om i mere konkret Form at faa at vide, i hvilken Retning Politikerne mener, at Ændringerne i "visse Sider af Produktions- og ·samfundslivet vil
gaa". Ikke mindst efter Statsministerens Tale i Odense er en Uddybelse af Emnet
ønskeligt, saaledes at Befolkningen kan begynde at anstille sig paa bestemte politiske
Tanker og ikke skal nøjes med løse Gisninger om, hvad de forskellige Udtalelser om
Ændringer og Nyindstillinger er Udtryk for.

Leder i Berl. Morg. om "Samarbejde uden Naalestik".

5.-2,

Det er naturligt, rimeligt og ønskeligt, at der mellem to Nabolande, der som Danmark og Tyskland er beslægtede og kulturforbundne, skabes det bedst mulige Forhold.
Men Arbejdet for at fremme dette kan lide alvorlig Skade, hvis man hos hinanden
søger det negative, som bør oprettes, i Stedet for det positive, af hvilket der kan
tages Lære. Det er ved gensidig Forstaaelse og ved gensidig Anerkendelse, at Resultaterne kan naas. Lad være, at Danmark som det lille Land har mest at lære og mest
at anerkende. Ogsaa vi paa vor Side har imidlertid gennem Generationer arbejdet flittigt
og dygtigt, og paa de Felter, hvor vi har frembragt noget godt, vilde det være bedre
at se paa dette end at pege paa Skyggesider. Det vilde i det hele taget være gavnligt,
om man baade i Danmark og Tyskland kom bort fra alt, hvad der kan blive følt som
Naalestik i den indbyrdes Omtale. Lad os hver især med fuld Anerkendelse af vort eget
søge at anerkende de andres Stilling som Resultatet af Slægters velmente Indsats.
Ved at sprede Kendskab til det nyttige og formaalstjenlige, Nabofolket har frembragt,
forøges Mulighederne for Forstaaelse. Ved at dvæle ved det, der synes urigtigt, løber
man den Fare at blive uretfærdig og bidrager til at skabe Adskillelse i Stedet for
Tilnærmelse. Saadan er det, naar to Mennesker skal samarbejde. Og saadan er det
ogsaa, naar to Folk skal gaa frem ad Samarbejdets Vej.
Artikel i Berl. Morg. (R.B.) om Himmlers Besøg i København.

16.-2.

Rigsfører for S.S. Himmler har paa Tilbagevejen fra sin Rejse gennem Norge opholdt sig i København paa Gennemrejsen og ved denne Lejlighed haft en Samtale med
Føreren for D.N.S.A.P., Frits Clausen.

Erklæring fra Frits Clausen, udsendt gennem R.B., om hans Parti.1 )
19.-2.
Et i Dagspressen fremkommet Forlydende om, at der skulde være sket en Sprængning af Danmarks national-socialistiske Arbejderparti, er urigtigt, bortset fra, at
nogle enkelte Medlemmer har brudt Partidisciplinen, hvilket har medført deres Udtræden.
Natt. om Sprængningen af Frits Clausens Parti.1)
19.-2.
Eksplosionen i Frits Clausens Parti - udtrykt gennem en Række Mænds Udtræden
af Partiet og forskellige Erklæringer - kommer ikke som nogen Overraskelse. Det
har længe været klart, at i et Parti, som trods sin Lidenhed rummer saa mange kompromitterede Personer og anvendte saa sælsomme Metoder for at paakalde sig Folks
Opmærksomhed, maatte det ende galt. Det er, efter hvad man kan forstaa, ikke Strid
om det national-socialistiske Program, som har foranlediget, at fremtrædende Medlemmer af Frits Clausens Parti er traadt ud og har dannet et nyt Parti. Frits Clausen
erklærer, at de paagældende har gjort sig skyldige i Brud paa Disciplinen. Selv
erklærer de Udtraadte, at de stadig er Nationalsocialister, men at de havde forlangt
1) Se Afsnit E, S. 523 om Dannelsen af >Den danske Front«.
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Udrensning inden for Partiet. Denne Erklæring lyder ikke usandsynlig. Selskabet i
Frits Clausen-Partiet har været mere end blandet - Folk, som har færdedes længe
i det, maa ligefrem have snappet efter ren Luft. Derfor har de Udtraadte vel ræsonneret, som Folk udenfor Partiet ræsonnerede: at et politisk Program, som Syd for
Grænsen er blevet et helt Riges Program, ikke burde kompromitteres ved at forvaltes
af Folk, som man ikke har Agtelse for, og af Folk, som ikke forstaar deres egne
Landsmænd.
Det tyder ikke paa Føreregenskaber, at Frits Clausen ikke har kunnet se det. En
Førers Opgave maa dog være at samle. Foreløbig er Resultatet af Opgøret, at der nu
er - mindst - fire Smaapartier, som kalder sig nationalsocialistiske: Frits Clausens,
Vilfred Petersens, ,,Dansk Front" og de jydske Solhjulmænd. Et Eksempel paa, hvorledes en Ide, som sejrer, hvor der er Sangbund for den, kan mishandles, føres til et
andet Land og falde i Hænderne paa Mænd, som hverken moralsk eller politisk er
en saadan Opgave voksen.

22.-2.

Leder i Natt. om Kommunisterne.
Men een Gruppe stiller sig bevidst udenfor det danske Fællesskab, Kommunismen.
Kun en Frase! vrænger Aksel Larsen fra Folketingets Talerstol om Udtrykket: Gud,
Konge og Fædreland. Men jo mere det danske Folk viser, at Parolen er Virkelighed, og
fører den ud i baade det private og det politiske Livs Hverdag, desto hurtigere vil
Kommunismen dø den Visnedød, som -den fortjener paa dansk Grund.

22.-2.

Artikel i Pol. om Sprængningen af Frits Clausens Parti.
Splittelsen indenfor det Frits Clausenske Parti synes at være endnu mere omfattende, end Partiets Sprængning forleden gav Udtryk for. I Gaar sagde den ene
af Partiets 3-Mands Gruppe i Folketinget, Smedemester Th. M. Andersen, Aalborg,
Hr. Frits Clausen Farvel, idet han i en Skrivelse til Folketingets Formand meddelte,
at han er udtraadt af det nationalsocialistiske Partis Rigsdagsgruppe.
Efter Mødet i Tinget udsendte Hr. Th. M. Andersen en Erklæring, hvori han
meddeler, at han Dags Dato er udtraadt af D.N.S.A.P.s Rigsdagsgruppe. Som Motivering for dette Skridt udtaler han, ,,at han, som Forholdene har udviklet sig inden for
Partiet, ønsker at staa frit for at kunne lægge' sine Kræfter og sit Arbejde, hvor det
tjener den nationalsocialistiske Ide bedst."
Formentlig maa det opfattes saaledes, at han ønsker at fortsætte som Løsgænger
i Folketinget. Stod hans Udtræden af den Frits Clausenske Gruppe i Forbindelse med
den forleden skete Sprængning og efter Aftale med den nye nationalsocialistiske Fløj,
"Den danske Front", vilde det vel have været naturligt, at han havde meldt sig som
Repræsentant for denne Fløj. Det skete ikke, og Hr. Andersen maa derfor indtil videre
betragtes som Repræsentant for en helt ny Retning.
Frits Clausen-Gruppen i Folketinget tæller nu kun 2 Mand - foruden Frits
Clausen selv, Fuldmægtig Aage Henriksen, Hellerup.
Det blev forleden i nogle Blade meddelt, at Formanden for L.S., Knud Bach, havde
deltaget i det Oprør, der gik forud for Sprængningen af Frits Clausens Parti. I denne
Anledning har Hr. Knud Bach udsendt følgende Erklæring.
. . . . . . i Anledning af Meddelser i forskellige Blade om, at jeg skulde have
deltaget i et Oprør inden for D.N.S.A.P. paa "Fædrelandet"s Kontor Onsdag den
12. ds., ønsker jeg at oplyse, at denne Meddelelse er grebet ud af Luften.
Knud Bach.
Ringe, den 21. Februar 1941

i.-3.

Højesteretssagfører Leif Gamborg's Foredrag i "Studiekredsen af 1940".1 )
Ipsen2 ) aabnede Mødet og bød Gæsterne velkommen, specielt HRSagfører Garnborg.
Betonede Kredsens absolutte upolitiske Formaal. . . . . . . og gav derefter Ordet til
1) Om >Studiekredsen af 1940c se Afsnit E, S. 352 ff.
~) Kaptajn E. J, Jpsen.
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HRSagfpre1· GOJmborg. Denne indledede med at sige, at Situationen i Dag her i 1941.
Landet præges af 3 Ting. 1) Den tyske Besættelse. 2) Den parlamentarisk-demokratiske
Samling. 3) De nye Partier.
HRSF. nævnte i denne Forbindelse, at man jo beklageligvis maatte fastslaa, at de
tyske Myndigheder i den forløbne Tid gentagne Gange havde brudt Overenskomsten af
9. April. Den ikke helt uvenlige Stemning, der var til Stede overfor Tyskerne straks
efter Besættelsens Fuldbyrdelse var, delvis grundet paa de forannævnte Overenskomstbrud, desværre i Tidens Løb slaaet om til det modsatte, og der var nu en tydelig Misstemning at spore overfor Tyskerne i Befolkningen. HRSF. mente, at dette Faktum
havde været medvirkende til at fremkalde de stærke nationale Følelser, der for Tiden
hersker i Danmark.
HRSF. berørte derefter de Ideer, der var kommet op i de autoritære Stater her i
Europa og indrømmede, at der utvivlsomt laa meget godt til Grund for disse og gemt
i disse, men paapegede samtidig, at der ogsaa bestod ganske overordentlig store Vanskeligheder for at faa disse Ideer til at blive forstaaet af det danske Folk. HRSF.
ansaa det for absolut forkert at prøve paa at lægge disse Ideer til Grund for en ny
Fomatningsform i Danmark, med mindre vi herhjemme var kommet dertil, at Stemningen i Folket virkelig var derfor og understregede stærkt, at det i alle Tilfælde ikke
kunde lade sig gøre at regere et Land imod et Folks Stemning, jævnfør Norge, selvom
Ideerne i og for sig er nok saa rigtige og værdifulde. . .....
Efter HRSF.'sMening var der, i alle Tilfælde foreløbig, kun een Vej fremover, og
det var at indskrænke Folkerepræsentationens Arbejdsomraade, og dette kunde udmærket lade sig gøre, idet man, hvis man saa paa Situationen i det sidste Aars Tid
før 9. April, vilde finde, at ca. 8 /io af det Lovstof, der blev vedtaget paa Rigsdagen i
Realiteten ikke var andet end rent administrative Regler eller partipolitisk prægede
Love. I normale Tider virker dette Lovgivningsapparat altsaa i fuld Blomstring, medens
Rigsdagens Medvirken i Krisetider kan reduceres til en ganske ringe. Den Tid, vi
har gennemlevet efter den 9. April, er i Virkeligheden det bedste Bevis paa, at de
fleste Love kan ordnes ad administrativ Vej. . .....
Man hører tit Folk hævde, at Danmark før den 9. April i Fjor stod økonomisk
godt og solidt. Alle, der har nogen Indsigt, ved, at dette ikke er sandt, men at vi
drev direkte mod Ruinen. . .....
Skal Danmark genopbygges, saa kan dette ikke mere ske gennem Parlamentarismen, men det kan ske unde1• en Art Diktatur, der baade har et juridisk og et politisk
Ansvar. I ethvert Folk bor der en dynamisk Kraft, og man har Lov til at mene, at
den i et Folk som det danske kun vil virke gavnlig, men paa den anden Side kan man
ikke komme bort fra, at den samme Kraft i de store Lande med et stort Folk meget
nemt kan komme til at udvikle sig til Hasard-Spil. Ingen vil i Dag være i Stand til
at forudsige Udgangen af den Kamp, der i Øjeblikket foregaar mellem England og
Tyskland, men man vil med Sikkerhed kunne forudsige, at hvis Tyskland ødelægges,
vil det betyde hele Europas Ødelæggelse. For os herhjemme er der kun eet at gøre,
nemlig at koncentrere alle gode Kræfter om at opretholde og forbedre vort Lands Stilling i Dag. I et fremtidigt politisk System i vort Land maa vor Kongemagt udvides,
bl. a. saaledes at Kongen uden at tage Hensyn til andet end det rent hensigtsmæssige
kan udnævne sine Ministre. Hertil maa det imidlertid komme ad forfatningsmæssig Vej,
selvom der ogsaa skal en Forfatningsforandring til.
Til Slut konkluderede HRSF. Garnborg deri, at han henviste til, at der var mange,
der mente, at det gamle System fra før 9. April ikke vilde genopstaa efter Krigens
Afslutning, resp. efter Besættelsens Ophør. Dette følte HRSF. sig ikke ganske sikker
paa, med mindre der virkelig blev gjort noget ganske alvorligt for at gennemføre et
nyt System, ellers mente han, vilde det gamle altfor let faa Lejlighed til at genopstaa
igen.
lpsen takkede HRSF. for Foredraget og mente, at det stærke Bifald fra Gæsterne
og Medlemmerne allerbedst beviste, med hvor stor Interesse det var blevet modtaget.
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Leder i Pol. om Statsministerens Tale i Studenterforeningen.1 )
Den Tale, som Statsminister Stauning i Forgaars holdt i Studenterforeningen, og
hvori han optrak Linierne for Danmarks Stilling under og efter Krigen, vil vække
megen Opmærksomhed. I et omfattende Billede af de vældige Forstyrrelser af det
økonomiske Liv, Krigen har skabt ikke alene i de europæiske Lande, som den direkte
berører, men ogsaa i de oversøiske Stater, der ligger fjernt fra den krigerske Konflikt,
paaviste han de drastiske Følger af, at Udligningen mellem Overflod og Vareknaphed
er lammet. Mens Argentina tynges af en saa vældig Majsproduktion, at Majsen maa
bruges som Brændsel, lider Lande i Europa de dybeste Afsavn, og mens de uafsættelige
Kaffelagre dynges op i Brasilien, søger anare Lande at klare sig igennem med Erstatninger og skrap Rationering. Den Oversigt, Hr. Stauning gav af Forholdene i
en Række europæiske Lande, viste et dybtgaaende Fællesskab i den Mængde af vanskelige Problemer, som Statsstyrelserne er stillet overfor, og for dem alle tegner sig en
Udvikling, der i stærkt stigende Grad gør Staten til Varetager af erhvervsmæssige og
økonomiske Anliggender, der før laa i de frie Erhvervs Hænder. Det er en beklagelig
Udvikling, men vi har her i Landet allerede længe været inde i den, tvunget af
Omstændighedernes uafvendelige Magt, hvis det kan trøste. Dog een Trøst har vi
at hente i Sammenligning med de Vanskeligheder, en Række andre Lande maa kæmpe
sig igennem, den, at vore Levevilkaar indtil nu har været relativt gode. Har vi end
tunge økonomiske Problemer skabt af Afspærring og Raastofmangel, som kan være
svære at løse, saa blegner dog vore Prøvelser og Savn mod dem, som Befolkningerne
i Holland, Belgien, Frankrig og Norge har maattet føle.
Statsminister Stauning beskæftigede sig i Talen om Tidens politiske Opgaver
saa indgaaende, som Situationen gør det muligt, med Landets fremtidige Stilling, i det
økonomiske Forhold udadtil og i vore politiske Forhold indadtil. Et særdeles nærliggende Emne, sagde han, men ogsaa vanskeligt at behandle, thi det beror paa forskellige Ting, hvad Resultatet vil blive, og Tiden udelukker en helt fri Omtale af
Krigssituationen. Men som den Realpolitiker Hr. Stauning er, gav han sit Bidrag til
Belysning af Udviklingens Muligheder, over for hvilke han fandt det uklogt ikke at
forberede sig. Det Europa, der skal rejse sig efter Krigen, maa bygges op paa en Samarbejdets Nyordning, og Hr. Stauning, der før - man husker under hvilken Modstand
- har taget til Orde for Planøkonomien, fremhævede i sin Tale de Fordele, et Europa
i planøkonomisk Samarbejde vilde have, fremfor en Fortsættelse af en Planløshed, der
gav sig Udtryk i skarp national Egoisme. Hr. Stauning tog her sit Udgangspunkt i
de tyske planøkonomiske Tanker om en Nyordning af Europa. Der vil ingen Tvivl være
om, at store Værdier i den fælles Opblomstring efter Krigens Ødelæggelser vil kunne
naas i et Nationernes planmæssige Samarbejde ud fra den Forudsætning, som Statsministeren nævnede, nemlig en Arbejdsdeling, der baade er fornuftig og tager rimeligt
Hensyn til alle Deltagere deri. Det er en stor, men ogsaa vanskelig Opgave i dens
Afvejning af alle rimelige Hensyn til det Erhvervsliv, der har sin Rod i de forskellige
Lande. Det var Hr. Staunings Formaal med sin Tale og ud fra sin Bedømmelse af
Begivenhedernes Gang at give Udtryk for, at den danske Regering i Forstaaelse af
Landets Forhold har Vilje til at deltage i det europæiske økonomiske Samarbejde i
en fremtidig Udvikling. Dybtgaaende Problemer knytter sig selvfølgelig for de mindre
Lande til den Tilpasning, som et saadant Samarbejde forudsætter. Problemer m. H. t.
Pris-, Produktions- og Valutaforhold, og det fremgik af Statsministerens Udtalelser, at
han ikke var blind herfor, men over for Opgavens Størrelse og Nødvendighed kunde
han ikke finde dem afgørende. Øjeblikket stiller dem heller ikke til Debat, endnu
er det store Spil om vor Verdens Fremtid i fuld Gang, men Sikringen af den Stilling
i et kommende Opbygningsarbejde, hvortil ikke blot dansk Landbrug, men vor Skibsfart og Industri efter en hæderfuld Indsats paa Verdensmarkedet har gjort sig fortjent,
kan ikke tabes af Syne. Derfor var Hr. Staunings Udtalelser ogsaa vendt til Erhvervene med Opfordring til at forberede sig paa den Tid, der kommer, naar Krigen
engang er endt, paa en Vurdering af alle Forhold og Muligheder.
1 ) Se Afsnit B, S. 179.
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Til den Samarbejdets Villighed, som Hr. Stauning gav Udtryk for, knyttede han 1941.
nogle Betragtninger om dets Indvirken paa Landets indrepolitiske Liv. Han fremhævede, at det var et Samarbejde om økonomiske Forhold, der til sin Tid var Tale om,
men ikke om nogen aandelig eller politisk Omstilling i det enkelte Land, det vilde
være ikke blot ufornødent, men skadeligt for et Samarbejde, der vilde være Grundpillen i det europæiske Samfund. Det er rigtigt. Aldrig er noget frugtbart Samarbejde
bygget op, uden at det er sket paa Frivillighedens sikre Grund. Og den faste Fortrøstning, som Statsminister Stauning udtrykte, om Generhverveisen af Danmarks
Frihed og Selvstændighed, om Bevarelsen af vort Sprog, Konge, Flag og Forfatning,
vil klinge som et Ekko i alle danske Sind.
Leder i Soc.-Dem. om Goebbels og Stauning.
10.-3.
De københavnske Blade, som har Korrespondent i Berlin, bragte Lørdag og Søndag
Udtalelser, der i nogle Blade har som Kilde en fremstaaende Repræsentant for det
tyske Rige, i andre direkte er formet som Interview med Propagandaminister Dr.
Goebbels.
Udtalelserne, der bl. a. nævner Danmark, er saa betydningsfulde, at de bør kendes
af alle danske Læsere, og de bør ogsaa i den Udstrækning, det er muligt, kommenteres
fra dansk Side. Emnet for Interviewet er "den europæiske Nyordning", og det er
egentlig første Gang, vi direkte fra en fremtrædende tysk Politiker hører Enkeltheder
om denne Nyordning. Tyskland har mange Folk i Vaaben, siger Dr. Goebbels, mange
flere end det kan bruge, og naar disse Folk alligevel ikke bruges overfor de smaa
Lande, f. Eks. Sverige og Svejts, saa er det "et Bevis paa, at Tyskland ikke nærer
noget Ønske om at erobre dem", det vilde ellers kun dreje sig om faa Uger. Heller
ikke Tilslutning til Tremagtspagten er noget Krav til de besatte Lande, som ikke
har deres gamle Regering og ikke selv ordner den offentlige Administration. Men,
siger den tyske Repræsentant, det er for alle Nationer klogt "i Tide at melde sig
som Parthaver i den store Arv, som skal fordeles."
Om det "nye Europa" erfarer vi, at de hertil hørende Stater skal underkaste sig
det europæiske Skæbnefællesskabs Lov, saaledes, ,,at 1) erhvervsmæssigt, 2) møntmæssigt, 3) militærpolitisk og 4) udenrigspolitisk skal Ledelsen være fælles." ,,Derudover
kan enhver bære sig ad, som han lyster."
Hvad Tyskland her tilstræber, er at "løse de Opgaver, som Folkeforbundet ikke
magtede, da det forgæves søgte at skabe Fællesskab i denne Verdensdel." Og her skal
Tyskland da i Fremtiden være "Enhedsfaktoren".
Det er et ejendommeligt Tilfælde, at Statsminister Staunings Foredrag i Studenterforeningen Lørdag Aften beskæftigede sig med det samme Emne og sikkert uden
Kendskab til Dr. Goebbels' Udtalelser næsten kan tages som Svar paa disse.
Den danske Statsministers Foredrag omhandlede Danmarks Forhold under den
nuværende Situation og kom naturligvis ogsaa ind paa den Nyordning, som Tyskland
er i Færd med at skabe eller dog forberede.
Stauning formulerede sin Opfattelse saaledes, at Danmark maa være beredt til et
udvidet pkonomisk Sannwrbejde med Tyskland, som efter den nuværende politiske og
militære Stilling i Europa efter alle Solemærker at dømme vil blive ledende i de
kommende Aars Udvikling. Danmark maa da foretage den økonomiske Omstilling,
som er nødvendig for Etableringen af dette Samarbejde. Men nogen ny politisk og
aandelig Indstilling kan og skal dette ikke medføre for det danske Folk. Danmark
har Løfte om sin fulde politiske Frihed og Selvstændighed efter Krigen, og i kommende økonomiske Forhandlinger mellem de to lige Partnere kan ikke kræves nogen
bestemt politisk Overbevisning.
Saa vidt Staunings Udtalelser, og naturligvis vil alle Danske yde ham Tilslutning
saavel til hans Ønsker om et godt økonomisk Samarbejde med Tyskland som til det,
han sagde om Danmarks Frihed og Selvstændighed.
Men derudover bør der til Dr. Goebbels' Udtalelser, selv om man ikke kan have
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Kendskab til Enkeltheder i de tyske Planer, gøres nogle enkelte almindelige Kommentarer.
Det vilde være en Misforstaaelse, hvis man forsøgte at gøre Danmark til en af
de "Agrarstater", som Interviewet taler om. Vi har en stor Industri, uundværlig for
vort Lands Beskæftigelsesmuligheder, og i Kraft af vort Lands Kultur, vore Arbejderes, Teknikeres og Forretningsmænds Dygtighed maa vi have Lov til fortsat at
udvikle denne Industri, som særdeles godt staar Maal med andre Landes i kvalitetsmæssig Henseende. Vi mangler ganske vist Raamaterialer, men naar vi er konkurrencedygtige og dygtige til at forarbejde dem, bør vi ogsaa kunne skaffe dem.
Dernæst er det nødvendigt at gøre opmærksom paa, at Danmark som et nordislc
Land maa ønske det videst mulige Samarbejde med vore Brødrefolk i Norden, i Fortsættelse af vort aarhundredgamle Fællesskab, og at Danmark iøvrigt med sine gamle
Forbindelser og sine Kvalitetsprodukter har de største Muligheder for at gøre sig
gældende over hele Verden - paa det store Verdensmarked. Danmark var før Krigen
det Land, som pr. Indbygger havde den største Udenrigshandel.
Der er Grund til fra dansk Side at gøre opmærksom paa disse Forhold, naar nu
Diskussionen rejses i Tyskland fra en saa fremtrædende Politiker som Dr. Goebbels.

11.-3.

Artikel i Natt. om Statsminister Staunings Tale i Studenterforeningen.1 )
Lørdag Aften talte Statsminister Stauning i Studenterforeningen bl. a. om Europas
Nyordning og om Danmarks fremtidige Stilling dertil. Saavidt Hr. Stauning kunde
se, maatte Danmark regne med en snæver økonomisk Forbindelse med Tyskland og
Fastlandseuropa, ,,og med temmelig ringe Forbindelse med den øvrige Verden, i alt
Fald i den første Tid". Statsministeren regnede med den tyske Planøkonomis Udstrækning til mange Lande og imødesaa Muligheden af "en vis Arbejdsfordeling i
Europa". Men de nationale Forhold behøvede ikke at berøres deraf. Vor Økonomi vilde
blive berørt, men vi havde Forsikringen om Frihed og Uafhængighed for Danmark, ,,jeg
tror paa Bevarelsen af vort Sprog, af Konge, af Flag og Forfatning". En vis Usikkerhed prægede dog adskillige Passager af Statsministerens Tale. Helhedsindtrykket
var, at vi maatte imødese store Forandringer under et tysk Overherredømme i Europa,
men at mangt og meget endnu stod i Uvishedens Tegn.
Den Tøven, den Spørgen, som prægede den danske Statsministers Tale, leder man
forgæves efter i den tyske Propagandaminister Goebbels. Klart og fast erklærede han,
at Tyskland gjorde Krav paa at være den førende Magt i Europa. Paa Spørgsmaalet om,
hvilke Felter der vilde spille en særlig Rolle i Føringen, svarede Rigsminister Goebbels:
Militærpolitik, Erhvervspolitik, Møntvæsen og Udenrigspolitik. ,,Paa disse Felter overtager Førermagten det væsentlige Ansvar for hele det nye Europa. De mindre og smaa
Lande maa til Fordel for Europa og til deres eget Bedste indordne sig under Førermagten". Spørgsmaalet om den aandelige og verdensanskuelige Nyorientering henskød
Dr. Goebbels i det væsentlige til Tiden efter Krigen. Men han tvivlede ikke paa, at
hele Europa uden Tvang vilde "blive grebet af og gennemtrængt af den nye Tids
moderne Ide".
Hvis der i Statsminister Staunings Tale rummedes et Spørgsmaal om, hvad tysk
Førerskab tilsigter, ligger der i Rigsminister Goebbels Tale et Svar. Økonomisk Samarbejde, Vareudveksling, Arbejdsplan er ikke alt. Programmet lyder: Militærpolitik,
Erhvervspolitik, Møntvæsen, Udenrigspolitik - samt et Haab om en kulturel Nyindstilling, som letter Forstaaelsen. Klart og tydeligt. Ikke noget at tage fejl af.
Hvad Rigsminister Goebbels saa aabent meddeler, er dog endnu et Maal - Tanlien
om Fremtiden. Krigen er ikke forbi endnu. Ingen ved, hvorledes Skæbnens Terninger
vil rulle under en Krig, og hvad der kan indtræffe, som enten kan skærpe ·eller mildne
de Ønsker og Krav, som ligger bag den tyske Parole. Men for en gammel, selvstændig
Stat som Danmark virker det som et Chock at skulle give Afkald paa fuld Uafhængighed i Militærpolitik, Udenrigspolitik, Møntvæsen og Erhvervspolitik, selv om det sker
1) Se Afsnit B, S. 179.
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med Sprog, Forfatning, Flag og Konge i Behold. For efter hidtidig dansk Opfattelse 1941.
var den fulde Uafhængighed - som ikke udelukkede Venskab og Samarbejde med
nogen Nation - en væsentlig, en integrerende Del af det, som symbolsk dækkes af en
Nations frie Flag. Vi har derfor endnu et Haab om, at det maa lykkes vort gamle frie
Land i Forstaaelse med vor store Nabo at finde en Vej, som - uden at forringe
nogens Velfærd - ogsaa klinger sammen med vore Haab og Drømme.
Vi er Realister - Livet har gjort os til det! Vi ved, at det er paa Europas store
Scene, den egentlige Afgørelse falder, der, hvor vi ikke er med. Men een Ting erkender
vi efter alt, hvad vi har erfaret i de sidste Dage: at store Afgørelser nu er forestaaende, at vort Lands og Folks Skæbne er uløseligt forbundet med Europas Skæbne,
og at ogsaa Danmark maa dele Kaar og følge Trop med den Flaade af Stater, som nu
skal gennem den store Storms Prøvelse. Det er ikke os, der bestemmer Kursen. Men
vi kan indstille os paa det, der kommer, ved at gøre klart Skib. Det gælder nu om, at
vor Regering viser en Dygtighed, en Handlekraft, en nøgtern Virkelighedserkendelse,
som ingen Sinde før. Det er Regeringens Opgave uden nogen Frygt at føre en
realistisk Politik til Danmarks Gavn ud fra den Viden om Virkeligheden, som en
Regering utvivlsomt besidder frem for det øvrige Folk. Men det er samtidig Befolkningens Pligt nu, netop nu, at fæstne sig i sin Kærlighed til Danmark og at være
saa samhørig, saa enig, saa disciplineret, som det er muligt for os - og vi kan
meget, naar vi vil! Vor Opgave som Stat og Folk er at forme vort Liv saaledes, og
at varetage vor dybeste Interesse paa en saadan Maade, at vi viser dem, der spejder
efter vor Vilje og vor Evne, at vi selv formaar at indstille os paa Tilstanden i det
nye Europa - hvordan den end bliver! At vi kan selv. Ogsaa i Frihed! Det er vor
Tro, at selv om vi er et lille Folk, saa betød vor Indsats gennem Aarhundrederne en
Berigelse af Europa, paa Linie med de andre frie nordiske Folks Liv og Virke. Vi
tror, at det samme kan blive Tilfældet i Fremtidens Europa i Forstaaelse med dem,
som vi skal samarbejde med. Men vi kommer ikke sovende til det! Der stilles Krav
baade til Dygtighed, Klarsyn og Fædrelandskærlighed. Allermest nu, hvor det er
øjensynligt, at den store Prøve forestaar.
Artikel i Natt. om Standarte Nordland.1 )
14.-3.
For nogen Tid siden erfarede man, at der indenfor det tyske "Waffen SS" var,
oprettet to frivillige Standarter, nemlig Standarte Nordland og Standarte Westland.
Den første af dem hørte man omtale i Forbindelse med Norge, hvor Quisling-Regeringen gik ind for Dannelsen af Standarte Nordland, eller - som det hyppigst
kaldes i Norge - Regiment Nordland, en norsk Afdeling, som skal kæmpe under de
tyske Faner. Standarte W estland optager derimod Hollændere og Belgiere, som ønsker
at være med i det tyske Riges og Nationalsocialismens Kamp, idet Krigen, naar Talen
er om Dannelsen af disse særlige Formationer, fortrinsvis betragtes som en Kamp
mellem Ideologier og ikke mellem Stater. Den tyske Tanke er, at de Mænd, som er enige
med Nationalsocialismen i dens Ide og Maal, skal have Lejlighed til at deltage aktivt
i Kampen.
Det har hidtil været en almindelig Anskuelse i Danmark, at Regiment Nordland
udelukkende appellerede til Nordmænd; men i Gaar meddeler Frits Clausen-Partiets
Blad "Fædrelandet", at ogsaa Danske kan melde sig til Standarte Nordland. Samtidig opfordrer Bladet kraftigt til, at man melder sig: ,,Det er vor Pligt som frie
Mænd at være med i Opgøret, kun den usle kryber i Skjul bag Barrikadens Dækning
og erklærer sig neutral". Og efter at have meddelt, at Standarte Nordland kalder,
meddeler "Fædrelandet", at hver Mand, som antages, faar en daglig Betaling af 2
Kr., hans Hustru modtager 130 Kr. til Husholdningen, samt 30 Kr. for hvert Barn
plus Huslejen betalt hver Maaned. ,,Betingelserne er i hvert Fald bedre end at gaa
her som Arbejdsløs", skriver Frits Clausen-Bladet.
Strengt taget strider Hvervning paa dansk Grund mod Straffelovens Paragraf
128. Men da man før har set gennem Fingre med, at danske Borgere frivilligt drog
l) Se Afsnit E. S. 684 f.
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ud af Landet for at kæmpe for en Sag, som havde deres Hjerte, maa det forventes,
at man atter gør det nu. Det føler Frits Clausen-Folk sig ogsaa overbeviste om, ellers
skrev de vel ikke, som de har gjort. De faar deres Ønske om at kæmpe opfyldt,
og man maa derfor nu imødese, at de militærduelige Mænd, som har meldt sig til Frits
Clausens Organisationer, ogsaa melder sig til Standarte Nordland og drager af Lande,
saa længe Krigen varer, for at kæmpe for den Sag, som de anser for deres. Nogen
stor Skare bliver det vel næppe, Talrige er Frits Clausen-Folkene jo ikke, og
det vil ikke være i tysk Aand at modtage andre end dem, som melder sig af Overbevisning. Men da "Fædrelandet" skriver, at "kun de usle kryber i Skjul", maa man
vente, at alle Frits Clausen-Folk, som overhovedet kan, melder sig, og at ikke mindst
de ledende indenfor Partiet gaar i Spidsen og personligt indmelder sig i det Korps, som
de opfordrer andre til at blive Medlemmer af. Bevægelsens Styrke og Idealismens Dybde
vil blive maalt efter det Antal af menige Medlemmer og især Ledere, som melder sig.
I Norge meldte Nasjonal Samlings Leder Major Quisling sig til Tjeneste i
Standarte Nordland, men han maatte renoncere under Hensyntagen til, at de administrative Forretninger holdt ham tilbage i Norge. Slige Baand behøver Frits ClausenPartiets Ledere imidlertid ikke at føle sig hæmmet af. Der er sørget for, at Landet
regeres, selv om de er fraværende.
Den øvrige Befolkning vil derimod følge den ældgamle danske Lov, at danske Mænd
nøjes med at løfte Vaaben, naar og hvor Landets Konge befaler det og under Kongens
Føring. I indre Politik tager enhver Dansker den Stilling, som hans Overbevisning
dikterer '.ham at tage, men drejer det sig om at bære Vaaben, kender vi - i en
Situation som denne - kun eet Land, som har Krav paa vor Tjeneste, og paa at vi
sætter Livet ind: Danmark! I denne Holdning er der ikke Brod imod nogen. Ikke
Fjendskab mod nogen Nation. Det er kun en Bøjen sig for den Erkendelse, at sit
Fædreland skylder man alt - ogsaa at være parat til med Liv og Lemmer i Behold
at møde under Danmarks Flag, hvis Landets Konge befaler det.
Andre kan se anderledes paa den Ting. Vi respekterer den, der af virkelig Overbevisning og sand Idealisme er villig til at give Livet for en Ide, selv om det ikke
er vor - i lige saa høj Grad, som vi vilde se ned paa den, som lod sig hverve af
Udsigt til materiel Gevinst eller af ren Eventyrlyst. Derfor er det ogsaa farligt og
forkasteligt, hvis man paa dansk Grund tillader Hvervning af syttenaarige. Modenheden er forskellig under forskellige Himmelstrøg. En syttenaarig Dansker er hverken
fysisk moden til at være Soldat eller aandelig moden til at træffe Beslutning om at
være det. Syttenaarige skal man lade være i Fred.
Ud fra dansk Respekt for den personlige Overbevisning og Tolerance over for
Individet vil man imidlertid ikke sige eet ondt Ord, hvis fuldvoksne Frits ClausenFolk med deres Ledere i Spidsen drager ud af Landet for som Soldater i Standarte
Nordland at tjene den Sag, som de anser for deres. Man vilde endda have mere Respekt
for en saadan Handlemaade end for meget andet, som de har gjort - og man vil kunne
tilsige dem, at der ikke skal ske Danmark noget ondt, fordi de er fraværende. I den
Henseende kan de være rolige. Det danske Folk vil ikke med eet Ord søge at holde
dem tilbage. Man vil bifalde, at de rejser, og med levende Interesse vil man følge,
hvor mange og hvem, der melder sig.
Men det store Flertal af danske Mænd vil nu - som før i Tiden - staa paa
den Anskuelse, at den naturlige Plads for en dansk vaabenfør Mand er i Danmarks
Hær, under Kongens Befaling og under Danmarks Flag! Den Pligt, men ogsaa den
Ret, blev de født til - der ser de deres største Ære. Og den Pligt og Ret vil de
bevare, saa længe der er et frit og selvstændigt Danmark.
Artikel i Pol. om Industriens Kaar.
. . . . . . I sin Beretning fremhævede Direktør August Holm, at det Aar, der var
forløbet, siden Industriens Mænd sidst samledes til Generalforsamling, havde været
præget af ekstraordinære Begivenheder af en saadan vidtrækkende Karakter, at der
næppe er noget Sidestykke i vor Historie. Uanede Vanskeligheder havde meldt sig
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for hele det danske Samfund, men lykkeligvis medførte den nye Situation ogsaa en 1941.
national Samling af sjælden Enstemmighed og Kraft. I Alvorens Stund mødtes Folket
i fælles Kærlighed til vor Konge og vort Fædreland, og det indbyrdes Sammenhold
lettede Byrderne og mildnede Afsavnene.
Det maatte erkendes, fortsatte Direktør Holm, at der fra tysk Side er vist Forstaaelse af de opstaaede særlige Vanskeligheder, men alligevel har det paa Grund af
Omstændighederne været udelukket at skaffe vor Industri en blot nogenlunde fuldstændig Erstatning for de Varer, vi mangler paa Grund af Blokaden vestfra. Og
som bekendt er Samhandelen med vor sydlige Nabo foreløbigt resulteret i et meget
betydeligt dansk Tilgodehavende, der under normale Forhold vilde have fundet Anvendelse til Hjemkøb af livsvigtige Varer.
Leder i Natt. om den 9. April.
Det er dansk Skik at mindes Aarsdage for store Begivenheder - hvad enten det
er Begivenheder, som i vor Historie lyser med gylden Skrift i Glædens Skær, eller
saadanne, som vi mindes med dyb Sorg. Vi ønsker paany at opleve Glæden og at dele
Stoltheden over Sejre og Stordaad, og vi ønsker paany at føle Smerten over og at
drage Lære af det, som var vort Folks Nederlag og Ydmygelse. De aarlige Mindedage
var aldrig nogen tom Formel. Deres Mening udtrykkes i Verset: ,,Hver Glans, hver Plet
vil jeg bære, som falder paa Danmarks Navn", og i en anden Verslinie: ,,Bevar os
fra Udslettelsens Dom og sig os, hvorfra din Frelse kom". Paa vore Mindedage lever
vi i Tanken med dem, som døde for Danmark, og i vor Maade at fejre Dagen paa
bringer vi de Dødes Hilsen til den opvoksende Slægt.
Den 9. April er en Dato, som sætter dybt Skel i Danmarks Historie. Vi staar
nu foran Aarsdagen for de Timer, da "Verdenskrigens Begivenheder drog med sig, at
den tyske Værnemagt rykkede ind i Landet", som det hedder i Regeringens Meddelelse
i Anledning af den 9. April. Tankerne vil da uvilkaarligt samle sig om det, der skete
for et Aar siden, og Samlingen vil ske i den Aand, som udtrykkes i Regeringserklæringen, som siger, at "det tjener intet Formaal at skjule, at Begivenhederne den 9.
April har hvilet tungt paa os alle".
Men hvad end de enkelte tænker og føler, saa foreligger nu en Regeringsmeddelelse,
som fortæller os, hvorledes det er den danske Regerings og Konges Ønske, at Dagen
fejres. ,,Lad den," hedder det, ,,passere under værdig Holdning fra hver enkelts Side
og uden Demonstrationer af nogen Art, saasom Flagning eller paa anden Maade".
Vi ved altsaa, hvad der er Regeringens og den øverste Autoritets Parole for Dagen.
Med den Indstilling, der er i vort disciplinerede Folk, som har lært Enighedens Styrke
og Samlingens vanskelige Kunst, er det en Selvfølge, at enhver god Dansker tager
Regeringens Meddelelse som en Ordre, som noget man skal rette sig efter.
Men Henstillingen om at iagttage en værdig Holdning "uden Demonstrationer af
nogen Art" betyder ikke, at den 9. April skal være en Dag som alle andre Dage!
Tværtimod hedder det i Regeringsmeddelelsen: Lad Dagen give Anledning til Eftertanke! Ogsaa paa dette Punkt vil det danske Folk rette sig efter den øverste Statsmagts Henstilling og i den Aand, som rummes i Regeringens Ord. Det vil benytte
Dagen til Eftertanke. Bonden vil som sædvanlig passe Arbejdet paa sine Marker,
Arbejderen vil staa bag sine snurrende og hamrende Maskiner, Købmanden vil arbejde
i sin Forretning under Tryk af Paasketravlheden, Husmødrene vil passe deres Dont
i Hjemmene - og Landet vil ligge for vort Blik i Hverdagens Dragt uden Flag og
Højtidsfarver, kun belyst af Solens Glans eller svalet af Skyernes evige Gang over
Danmarks Himmel. Men bag alt dette vil den enkelte Dansker, følgende Regeringens
Henstilling om at lade Dagen give Anledning til Eftertanke, midt i sit Arbejde, i
Stilhedens Hvilestund og i Familiens Kreds søge ind i Tankens og Hjertets Lønkammer for at lytte til alt det, som Dagens Minde fortæller, synger og hvisker.
Mænd paa Talerstole, Sangen fra Tusinder, som er forsamlede, og Flagdugens
Smæld for Foraarsvindens friske Tag kan tale stærkt til Hjerterne, men aldrig saa
stærkt som den Sang, der lyder fra vort Land, fra vor Historie, og fra de Levende og
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de Døde, naar vi i Eftertankens Stund lytter ind i det uudsigeliges Stilhed. Alt det
ydre kan undværes, blot vi virkelig følger Henstillingen om at "lade Dagen give Anledning til Eftertanke", blot vi søger ind i Hjertets og Tankens Lønkammer.
Og det er det gode og stærke ved en saadan Fejrelse af en Mindedag, at medens
Taler forstummer, vedvarer de Toner, som lød fra Land og Folk, naar man sendte
sit Sind umiddelbart til Mødet med Livets største Værdier uden noget ydre Apparat.
I ingen Esse lutres og smedes Forsættets Staal saa rent og stærkt som i Eftertankens
- ogsaa Forsættet om at tjene Danmark og at leve i det Haab, at vort Land - som
det hedder i Regeringens Meddelelse- ,,fremdeles vil staa de vanskelige Tider igennem
bedre end mange andre Lande, der ligesom vort Land er blevet berørt af det store
Opgør".
Det danske Folk kender nu Regeringens og Kongens Syn paa den 9. April. Det
skal være en Dag "uden Demonstrationer af nogen Art, saasom Flagning". Det bøjer
man sig for. ,,Lad Dagen give Anledning til Eftertanke"! Ogsaa det retter Folket sig
efter - i en Stilhed, hvor alle Danskes Tanker rettes mod Danmark med et brændende
Haab om vort Lands og Folks frie Fremtid under vort ældgamle Kongedømme. Og
forud for Haabet, gaar en Tak til alle dem, som i Tiderne, der svandt, gav deres
Arbejde og deres Liv for Danmarks Frihed og Fremtid.
Lad os mindes den 9. April helt og fuldt i den Aand, som taler gennem Regeringens
Meddelelse, og som vi har mødt i Kongens Ord - ikke ved udvendige Demonstrationer.
Men ved Eftertanke!

9.-4.

Leder i Pol. om 9. April.
For det Slægtled, som lever nu, vil den 9. April staa som en Dag, der aldrig
udi;lettes af deres Sind. Saa dybt præget er Indtrykket af den Foraarsmorgen i Fjor,
da Danmark blev draget ind under Krigens Omraade og besat af fremmede Tropper,
at det ikke nogensinde vil kunne glemmes. Men det skal det heller ikke. Thi som den
svenske Professor Nils Ahnlund skrev: Paa den rene Glemsel kan man ikke her i
Verden bygge noget godt.
Nu, da et Aar under de ændrede Forhold er forløbet, kan det konstateres, at det
baade i politisk og økonomisk Henseende er gaaet bedre, end man i den første Tid
efter Besættelsen var indstillet paa at vente. Landet har mærket Tidens og Krigens
Byrder, men det er en fælles Lod for de europæiske Folk, og med dyb Medfølelse
maa vi tænke paa de Millioner, hvis Vanskeligheder og Bekymringer er af langt
alvorligere Art end dem, vi hidtil har haft at bære paa. Det er en af Virkningerne
af Tidens haandgribelige Alvor, at Følelsen af Samhørighed med andre Folk trods
de tavse, lukkede Grænser er meget mere Virkelighed end nogensinde før.
Paa den Dag for et Aar siden, da Ordren udgik til Mørklægning af Danmark,
fødtes to Ting, som fik bestemmende Betydning for det danske Folks Holdning og
den indre Udvikling i Landet, to Handlinger, som udsprang af en dyb og instinktiv
Forstaaelse af Befolkningens Sind og Trang, og som blev Grundloven for Livet under
de nye Vilkaar. Det var Kongens Opraab til det danske Folk og den politiske og
folkelige Samling, der fik sit ydre Udtryk i Samlingsregeringens Dannelse.
Aldrig har den danske Befolkning stærkere og mere ubestrideligt bekræftet sin
Ret til den Frihed, hvori det hidtil havde levet, end da det i fuld Forstaaelse af det
Ansvar, der er Frihedens Forudsætning, uden Vaklen tog Kongens Ord op til Efterlevelse:

"Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle
i By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver
uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger".
Dette Ansvar blev taget op af den enkelte og alle som en Selvfølgelighed. Paa
denne alvorlige Dag og i Dagene derefter viste Danskerne alle en gammel Kulturnations bedste Egenskaber, og der kom over Befolkningens Holdning en Værdighed,
som har haft sin meget store Betydning - over for os selv, i Forholdet til de tyske
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Besættelsesmyndigheder og i Bedømmelsen af det danske Folk uden for de lukkede 1941.
Grænser.
Bag Befolkningens Ro og Værdighed ligger en urokkelig Tillid til det tyske Riges
Tilsagn om, at Kongeriget Danmarks territoriale Integritet og politiske Uafhængighed
ikke berøres af de Begivenheder, der gjorde den 9. April smertelig for os. Thi det er
jo rigtigt, naar det i den danske Regeringserklæring, som vi offentliggjorde i Gaar,
hedder, at "det tjener intet Formaal at skjule, at Begivenhederne den 9. April har
hvilet tungt paa os alle". Men det er ogsaa rigtigt - og det bør retfærdigvis siges paa
denne Dag - naar det i Regeringserklæringen fremhæves, at den tyske Værnemagts
Hensyntagen til danske Følelser og Stemninger har medvirket til, at det forløbne
Aar har formet sig saa roligt. Vort nationale Liv under de givne Kaar har faaet
Mulighed for at finde og fæstne sit Indhold. Intet har stærkere bidraget hertil
end den Proklamation om Befolkningens Holdning, som blev baaret frem af den
enestaaende Tillid, Kongen har vundet sig i den danske Befolkning. Dette kongelige
Budskab, der lagde Ansvaret for vort Fædreland over paa hver enkelt Danskers
Handlinger, vil ogsaa være bestemmende for Befolkningens Holdning i Dag. Det var
dette, Regeringserklæringen formede i disse Ord: ,,Lad Dagen give Anledning til
Eftertanke, men lad den passere under værdig Holdning fra hver enkelts Side og uden
Demonstrationer af nogen Art, saasom Flagning eller paa anden Maade".
Eftertanken vil beskæftige alle Sind i Dag, og ingen vil glemme at tænke paa den
Ungdom, der hin Aprilmorgen i det tidlige Daggry satte Livet ind, eller paa dem,
der satte Livet til, og for hvis Nærmeste ogsaa Savnets Smerte blev knyttet til
den 9. April. Vore Følelser i Dag er vore egne og fælles for alle Danske. De behøver
intet ydre Udtryk.
Den anden store Ting, som blev skabt den 9. April, og som viste sig at have
Bærekraft, var Samlingen i Danmark. Der gælder om denne politiske Samling, der
ogsaa er blevet en folkelig Samling, det samme som om Befolkningens værdige Holdning: Ingen af Delene kunde være forekommet, hvis ikke Folket paa Forhaand havde
haft det i sig. Det er ikke noget, man skaber paa en Dag - men en eneste Dag kan
kalde det frem. Der var Forskel paa Anskuelser i Danmark, men ingen Afgrund af
Bitterhed mellem dem, sociale Forskelle, men ikke sociale haarde Spændinger. Danskerne var et Folk, som det har været det i tusind Aar og vil vedblive at være det
tusind Aar endnu, det mest ensartede Folk i hele Verden. Vi blev et enigt Folk, som
~allli~~~ili~~p~fil~~~~~~~~~

Danmark igennem Vanskelighederne frem til den Tid, da vi igen staar som et frit
Folk. Vi opnaaede den fulde Enighed i Hovedsagen og Tillid mellem Landsmænd.
Dette vil bevares og føres videre. Ogsaa ved det engang kommende Genopbygningsarbejde vil der blive stillet de største Krav til Samling og Sammenhold.
Vi ved ikke, hvad der ligger foran os. Det er en mørk Vej, vi følger, og det kan
med Sikkerhed siges, at Vanskelighederne vil blive store. Men maaske gaar det,
som det er gaaet i den første Tid af den nye Tidsregning: bedre end vi venter. Lad
os gaa ind til det med godt Mod og som gode Landsmænd.
Leder i Soc.-Dem. om 9. April.
I Dag for et Aar siden begyndte den anden Storkrigs andet Afsnit med, at
Danmark og Norge blev besat af tyske Tropper. Historiske Begivenheder er siden da
udspillet udenfor vor Dør rundt om i Europa. Danmark har dog faaet Lov til at
ligge saa nogenlunde i Fred.
For et Aar siden opfordrede Kongen og Regeringen i et smukt og værdigt Opraab
det danske Folk til at vise Ro og Beherskelse og loyal Optræden "overfor alle, der har
en Myndighed at udøve".
I Mandags henvendte Regeringen sig atter til Folket for at opfordre det til i
Dag, Aarsdagen for den 9. April, at vise den samme Ro og Beherskelse, som har
præget Danmark i det svundne Aar.
Vi er slet ikke i Tvivl om, at Befolkningen vil følge dette Regeringens Paalæg,
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alene fordi alle ved, at Demonstrationer er unyttige og skadelige og kan faa alvorlige
Følger, ikke alene for den enkelte, men for os alle. Vi maa alle handle under det
fælles Ansvar: det gælder ikke mig eller dig, det gælder os alle.
Under sidste Verdenskrig skrev Jeppe Aakjær en af sine bedste Sange, hvori
det hedder: Du Pusling-Land, som hygger dig i Smug, mens hele Verden brænder
om din Vugge!
Denne Krig er ikke gaaet som sidste Verdenskrig. Mindet om den 9. April knuger
vort Sind og fylder det med Sorg. Store Vanskeligheder har vi haft, og større venter
os i kommende Tider, maaske vil endog Flammer fra Verdens-Ragnarokets Baal og
Brand direkte naa vort lille Hus, inden Freden atter signer Europas hærgede Lande.
Men alligevel! Tænker man, staaende paa Aarsdagen, tilbage over det svundne
Aar, har Danmark midt i alt det mørke ogsaa noget at være glad over, og vi tør sige,
at vilde de tilbageværende Maaneder af denne Krig blot ikke forme sig værre end dette
Aar, saa var vort Land ikke ildest faren! Hvis vi i April i Fjor havde spurgt os
selv: Hvorledes er Danmark om et Aar? vilde vi ikke have turdet besvare Spørgsmaalet uden de mest bange Anelser.
Vort Folk har i det Aar vundet en stor Ting. Erkendelsen af Sammenholdets og
det folkelige Samarbejdes Betydning. Det store, store Flertal af det danske Folk er
blevet eet i et fælles Formaal: at bevare Danmarks Frihed og Selvstændighed. Dette
Sammenholds høje, moralske Værdi er det, som atter har ranket vore Mænd og Kvinder, og som har givet vort Lands Ledere Mulighed for at styre det lille danske Skib
frem gennem utallige Skær i det vanskeligste Aar, Danmarks nyere Historie har kendt.
Naar det er sagt, skal det retfærdigvis ikke skjules, at medvirkende til Aarets Forløb har ogsaa været den tyske Værnemagts korrekte og loyale Holdning overfor Befolkningen og et klogt Maadehold hos de tyske Myndigheder, som skal varetage det
store Riges Interesser i Danmark.
Den 9. April er ingen Festdag med Flag og Sang og Folkestimmel. Den skal og
bør mindes i Alvor og Stilhed. Den Folkets Tillid samlende Regering - Konge og
Ministerium - har sagt det, og det er vor Pligt at rette os derefter.
Meget kunde siges og skrives i Dag, men vi nøjes med at tænke eller, som Regeringens Budskab siger, lade vore Tanker »nedfælde sig i Sindet". Og saa hM- vi Lov
til at haabe. Haabe paa en Fremtid for det just i 1940 tusindaarige Danmark.
Smaa er vi vel, lidet vejer vi, hvor de Store taler og tæller. Men ellers er vi gode
nok og parat til at tage vor Tørn. Parat til Samarbejde indadtil og Samarbejde med
alle Nationer til Fremme af Europas Kultur og Samfundsliv.
Roligt og værdigt bærer vi da Hverdagens Byrder i Dag som andre Dage. Men i
Yore Tanker tænker vi Digteren Valdemwr Rprdams Ord:
Danmark i tusind Aar,
Søhavn og Bondegaard
og fri Mænds Arv.
Brug du os, hvor du kan,
tag du os Mand for Mand,
staa skal vort Fædreland
som fri Mænds Arv.

4.-5.

Leder i Pol. om Fællesskabets Bud.
I en Radiotale forleden har Biblioteksdirektør Døssing sagt nogle alvorlige Ord om
den Maade, hvorpaa det nationale Fællesskab efter hans Mening er blevet praktiseret
i de sidste Maaneder. Hr. Døssing brugte stærke og bitre Ord og var efter vor Opfattelse ikke helt retfærdig i sin Dom, men alligevel bør hans Udtalelser være en Advarsel
og en alvorlig Opfordring til alle om ikke at lade Særinteresserne faa Magt over
Samfølelsen. Naar det brændte i Huset, var det altid saaledes, at først redder man
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Menneskene, saa Dyrene og tilsidst de døde Værdier. Hvis Hr. Døssing har Ret, er 1941.
Rækkefølgen nu for mange denne: Først Pengene, saa Køerne, saa Danmarks Melodibog
og saa de Fattige.
Det maa og kan ikke være rigtigt. Under sidste Krig led mange moralsk Skade
paa Grund af Dansen omkring Guldkalven, men denne Gang er der ingen Gullasch og
ingen gyldne Børseventyr. Det er rigtigt, at en bestemt Del af Befolkningen i Dag har
bedre Kaar, end Tilfældet længe har været, men det maa ikke glemmes, at den samme
Befolkningsklasse i Aarene forud har arbejdet under et meget haardt økonomisk Tryk,
og om en Gullasch-Periode for Landbruget er der ikke Tale. Arbejderne har lidt haardt
under Dyrtiden, og det er rigtigt, som De samvirkende Fagforbunds Formand sagde
i sin Majdagstale, at der ikke paa langt nær er givet Arbejderne Dækning for Prisstigningerne, men alle ved ogsaa, at naar det ikke skete, var det for at undgaa Inflationens Ulykker, som ogsaa vilde ramme Arbejderstanden haardt. Arbejderne har vist en
beundringsværdig Disciplin og Vilje til at bøje sig for Fællesskabets Bud, ved frivillig
Arbejdsdeling og paa mange andre Maader. Nøden har været Gæst i mange Smaakaarshjem i den nu forløbne Vinter, men det er uretfærdigt at overse den kæmpemæssige Indsats, der er gjort fra Lovgivningsmagtens Side for at skaffe Arbejde og
Fortjeneste til de flest mulige, og den glædeligt store Nedgang i Arbejdsløsheden er
Beviset for, at denne Indsats ikke har været omsonst.

Leder i Berl. Morg. om dansk-tysk Kulturudveksling.1 )
I sin Tale ved Indvielsen af Det tyske videnskabelige Institut betegnede Universitetets Rektor, Professor Bloch, det som en udstrakt Haand fra tysk Side, at der her i
Landet oprettes et saadant Forsknings- og Oplysningsinstitut for tysk Sprog og tysk
Kultur, og han tilføjede, at denne udstrakte Haand fra dansk Side maa modtages
med Tak.
Sikkert vil Professor Bloch's Udtalelser finde Genklang i danske videnskabelige
Kredse. Prof. Bloch paapegede den Kendsgerning, at dansk Videnskab og dansk folkelig
Kultur paa mange Maader stod i Gæld til tysk Aandsliv. Saaledes havde vi ved Oprettelsen af vort eget Universitet et tysk Forbillede til Støtte og Vejledning. Den
afgørende Strømkæntring i dansk politisk og kulturel Historie, der blev Følgen af Hans
Tavsens Ophold ved Wittenberg Universitetet, behøver vi ikke at dvæle ved. Helt
op gennem de Aarhundreder, med hvilke det nyoprettede Institut, saa vidt vi forstaar,
særlig skal beskæftige sig, modtog vi Ansporing og Tilskyndelse fra Tyskland. Da
dansk Aand og dansk kulturel Nationalejendommelighed ved forrige Aarhundredes Begyndelse brød frem som en Springflod i det, vi har kaldt vor "litterære Guldalder",
skete det i fremragende Grad under Paavirkning af Aander som Goethe, Hegel, Schleiermacher o. a. Vore egne Store vedligeholdt livlige personlige Forbindelser med tyske
Kunstnere og Videnskabsmænd.
Til det gode Forhold mellem det danske og det tyske Folk hører ogsaa, at vi indbyrdes gør dette aandelige Regnskab op, klarer os, hvad der gensidig er modtaget og
givet og lærer hinanden at kende. Fra tysk Side er der nu taget et Skridt i den Retning. Vi bør ikke blot - i Overensstemmelse med, hvad Universitetets Rektor udtalte modtage den udstrakte Haand med Tak. Men vi bør ogsaa paa vor Side bidrage til, at
det tyske Folk lærer det danske at kende. Det maa blive en Opgave for danske Kulturpersonligheder at finde de Former, hvorunder Kendskabet til dansk Kultur, dansk
Sæd og Tankegang, spredes i det tyske Folk. Intet vil tjene bedre til Betryggelse af
Fremtidens Samarbejde end et nøje gensidigt Kendskab.

6.-5.

Leder i Pol. om Indvielsen af Det tyske videnskabelige Institut.1)

7.-5.

Ved Indvielsen af Det tyske videnskabelige Institut i København i Søndags understregede alle Talerne, baade de danske og tyske, at Opgaven for denne Nydannelse
1) Se Afsnit E, S. 665.
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1941.

var at bidrage til, at begge de to Lande lærte hinanden bedre at kende, og at der ikke
var Tale om noget ensidigt Kulturarbejde. Udenrigsminister von Ribbentrops Stedfortræder Gesandt von Twardowski formulerede det saaledes:
- Selvfølgelig anerkender og agter Tyskland hvert nordisk Folks folkelige og
kulturelle Egenart. Vi har ikke til Hensigt og har aldrig haft det at paatvinge andre
den tyske Kultur, noget saadant er ikke i Overensstemmelse med den nationalsocialistiske Verdensanskuelse, der viser ethvert ægte nationalt Særpræg Agtelse og Ærbødighed.
Selv om Gensidigheden ikke er absolut, idet Danmark ikke har de samme Muligheder for gennem et dansk Organ at sprede Kendskab til dansk Kultur, dansk Væsen
og dansk Egenart i Tyskland, vil Det tyske videnskabelige Institut, anvendt paa en tillidvækkende og fordomsfri Maade, kunne faa megen Betydning, ikke mindst ved at
forberede en yderligere Udvikling af et frit kulturelt og videnskabeligt Samarbejde,
naar engang Fredens Tid er inde og de særlige Vilkaar, hvorunder vi nu lever, ikke
mere er til Stede.

16.-5.

Leder i Pol. om Forsvarsproblemer.
Det var alt andet end velbetænkt af Forsvarsminister Brorsen, da han paa Officersmødet for nogle Dage siden begyndte at tale om den fremtidige Militærordning i Danmark. Alle, der bruger deres Fornuft, maa være enige i, at intet Menneske i Danmark
i dette Øjeblik kan have nogen begrundet Mening om, hvilke Opgaver dansk Militærvæsen i Fremtiden skal søge at løse. Herom har der da ogsaa i det store og hele været
Enighed, og de Forsøg, der Tid efter anden er gjort fra enkelte Blades Side paa i
den nationale Samlings Navn at føre Forsvarsspørgsmaalet frem, er faldet til Jorden.
Fra officiel Side blev det erkendt, at det vilde være lidet ønskeligt at faa rejst en
offentlig Debat om hele dette Problem nu, og der fremkom derfor en Henstilling om
at bringe den Diskussion, som Hr. Brorsens Udtalelser allerede havde fremkaldt i Dele
af Landet, til hurtigt Ophør. Dagen efter Udsendelsen af denne Henvendelse bragte
"Nationaltidende" en ledende Artikel, der efter hele sit Indhold var en Afvisning af den
officielle Henstilling. Bladet mente at kunne slaa fast, at det Standpunkt i Militærspørgsmaalet, som var Radikalismens, kun opfattes "som et mørkt Minde, der ikke
tjener til vort Lands Hæder".
Vi advarer indtrængende mod en Fortsættelse ad denne Bane. De Opgaver, den
nationale Samling er stillet overfor, er saa alvorlige, at Tiden er daarligt valgt til
Partistridigheder, der kan berede Samarbejdet Vanskeligheder. Til Samlings-Regeringens Opgaver hører ikke Gennemførelsen af en ny Militærordning. Den Dag vil komme,
da vi frit kan drøfte, hvorledes vi skal indrette dansk Militærvæsen med det Maal, der
er fælles for os alle, at sikre vort Land under fremtidige krigerske Forviklinger, og
om det radikale Venstres Stilling udtalte fhv. Indenrigsminister Dahlgaard forleden
paa det radikale . Amtsmøde, at de Radikale, naar dette Tidspunkt er inde, ikke vil
lade deres Standpunkt være afhængigt af gamle Meninger, men udelukkende af de
reale Forhold, der da vil komme til at foreligge. Enhver, der vil se redeligt paa Tingene, maa sige det samme.
Vi ser alle med Utaalmodighed hen imod det Tidspunkt, da vi kan tale frit baade
om Fortiden og om den fremtidige Ordning af det danske Forsvar, og hvis der er
nogen, der tænker sig Muligheden af, at Ansvaret for den Ordning, vi havde, ikke vil
blive vedstaaet, vil det blive en Skuffelse. Vi har under det Tilløb til en Militærdebat,
der har fundet Sted efter Forsvarsministerens uoverlagte Udtalelser, set konservative ·
Blade fremsætte Taabeligheder, som denne, at 9. April var et Resultat af den her i
Landet førte Militærpolitik. Maatte den Dag snart være inde, da vi kan give dem Svar.

18.-5.

Omtale i Berl. l\forg. af Generaldirektør P. Knutzen's Pjece "Tidens Spørgsmaal".
Generaldirektør P. Knutzen har, meddeler Ritzau's Bureau, til Medlemmer af Den
dansk-tyske Forening, til Regering og Rigsdag samt til forskellige andre udsendt en
Pjece "Tidens Spørgsmaal", indeholdende et Referat af et Foredrag for Etaternes Sølv-
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snore, hvilket Foredrag i Forvejen har været udførligt refereret i Tjenestemands- 1941.
Fagblade med et samlet Oplag paa 25.000 Eksemplarer.
I Foredraget fremhævede Generaldirektør Knutzen, at han aldrig har været, ikke
er og ikke paatænker at blive Medlem af noget politisk Parti, og søger i øvrigt paa
dansk Grundlag at finde Forstaaelse mellem Dansk og Tysk.
Pjecen kan faas ved Henvendelse til Den dansk-tyske Forening, Sølvgade 40, København.

Artikel i Pol. om Generaldirektør Knutzen's Pjece "Tidens Spørgsmaal".
18.-5.
Generaldirektør P. Knutzen har til Regering og Rigsdag og til Medlemmerne af
Den dansk-tyske Forening udsendt en Pjece "Tidens Spørgsmaal". Pjecen indeholder
Referat af et Foredrag, som Hr. Knutzen har holdt i Trafiketaternes Foredragsforening,
og som forøvrigt har været gengivet i forskellige Tjenestemands-Fagblade.
Generaldirektøren slaar i sine indledende Ord fast, at han aldrig har tilhørt noget
politisk Parti og heller ikke paatænker at indmelde sig i dette eller hint Parti. Han har
paa rent sagligt Grundlag søgt at tjene Landets Regering, og det var Regeringen, der
ønskede, at han skulde yde sin Medvirken til Stiftelsen af Den dansk-tyske Forening.
Tyskland trænger til rigtige Oplysninger om Danmark, men vi herhjemme trænger
ogsaa til rigtige Oplysninger om Tyskland. I Tyskland er man naaet længere frem end
vi med Hensyn til Fremskaffelse af Arbejde, og i Folkefællesskabet er andet og mere
end Ord.
Hos os i Grundtvigs Fædreland har Folkefællesskabet længe været vurderet højt.
Det rækker fra Kongen til de Smaa i Samfundet, og det rækker mellem Bonde og
Arbejder. Denne Ensretning har hos os været frivillig. Vi har ogsaa likvideret alle
Arbejdsstridigheder, og danske Arbejdere har i stort Tal foretrukket Arbejde i Tyskland fremfor Arbejdsløshed herhjemme.
For os Danske er det en vigtig Opgave at undgaa Overførelse til os af Ideer, som
er os fremmede og ikke kan bringes i Samklang med dansk Mentalitet, men vi kan
have godt af "at pudse Brillerne og se os ud i Verden". Jeg ved meget vel, siger
Generaldirektøren, at den danske Befolknings Forhold til Tyskland har et meget alvorligt Handicap i Besættelsen. Dette forstaar ogsaa Tyskerne, og det er vel endda et
Spørgsmaal, om de vilde agte os som Nation, hvis Forholdet ikke var saadan. Han
mente ikke at burde sige Nej til Forsøg paa gennem Den dansk-tyske Forening at
bygge Bro mellem Anskuelserne, og han rejste til Berlin for at sige indflydelsesrige
Kredse i Tyskland Sandheden om Danmark. Ogsaa herhjemme har vi praktiseret Folkefællesskabet, men en fast Ledelse er nødvendig. Dette lader sig imidlertid meget let
forene med Opretholdelse af Folkestyret, som vi ikke kan tænke os at opgive.
Generaldirektøren slutter med at sige, at han ikke har nogen daarlig Samvittighed
i Anledning af, hvad han har sagt. Han er vidende om, at en bestemt Udtalelse er udlagt imod ham, men "mod national Fanatisme er det haabløst at argumentere".
Artikel, udsendt gennem R. B., om Rigsfører for SS Heinrich Himmler's Besøg i Kø- 21.-5.
benhavn.
Under en Flyverejse til Oslo har Chefen for det tyske Politi, Rigsfører for det
tyske Politi Heinrich Himmler, aflagt København et kort Besøg, hvorunder han bl. a.
foretog en Køretur gennem Byen. Under Besøget blev der fra tysk Side givet en Frokost for Rigsfører Himmler, i hvilken deltog det tyske Riges Befuldmægtigede, Gesandt von Renthe-Fink, Regeringsvicepræsident Kanstein, Legationssekretær, ArveStorhertug Friedrich Franz af Mecklenburg, som begge indtager højere Stillinger
indenfor SS, samt en snævrere Kreds af Gesandskabets Medlemmer. Ved Frokosten var
ogsaa Partifører for Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti, Frits Clausen og
Orlogskaptajn W odschow til Stede.
Ved Afrejsen fra København havde Rigsfører Himmler Lejlighed til kort at underholde sig med Rigspolitichef Thune Jacobsen.
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AFSNIT M,11

Artikel i Berl. Aft. om Det internationale Retskammer.
DER ER STIFl'ET ET INTERNATIONALT RETS.KAMMER
Et oprindelig dansk Initiativ fprt videre ved tysk Foranstaltning.
Efter Forhandlinger, der begyndte i Maj 1939, men blev standset af Krigen, er nu
- meddeler Jwristf orbundets Blad "Juristen" -ved et Møde i Berlin Det internationale
Retslcammier stiftet. I det oprindelige Arbejdsudvalg fra Maj 1939 var Juristforbundets
Formand Landsretssagfører Erik Reitzel-Nielsen, Formand - med den Begrundelse,
at Danmark før noget andet Land havde arbejdet paa Oprettelsen af en international
Centralorganisation for nationale Jurist-Sammenslutninger. I Forhandlingerne dengang deltog Repræsentanter fra Bulgarien, Estland, Frankrig, Holland, Italien, Jugoslavien, Rumænien, Schweiz, Spanien, Tyskland og Ungarn.
Sidste Vinter tog Det tyske Juristforbund Sagen op paany. Forbundets Formand,
Rigsminister, Dr. Hans Frank, indbØd Repræsentanter fra tolv Lande til en Juristkongres i Berlin fra 3. til 6. April for at de der kunde tage Stilling til, hvorledes en paatænkt international Organisation kan opbygges. I denne Kongres deltog Repræsentanter
fra Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Italien, Spanien, Portugal og Japan. De danske Delegerede var Juristforbundets
Formand, Landsretssagfører Erik Reitzel-Nielsen, Byretsdommer Jprgen Bertelsen, Rigspolitichef E . Thune Jacobsen og Politiinspektør Fritz v. Magius.
Kongressen vedtog at stifte det internationale Retskammer. Derefter er det danske
Initiativ og Arbejdet med denne Sags Forberedelse bragt til Afslutning, staar der i
Jiuristen, som yderligere tilføjer, at Retskammerets Formaal er rent fagligt, og at
Samarbejdet mellem de enkelte Landes Organisationer er upolitisk. Det internationale
Retskammer er organiseret i dels et Præsidium paa syv Medlemmer, dels et Raad, i
hvilket hvert Land har een Stemme, endelig en Plenarforsamling med Repræsentanter
for samtlige tilsluttede Organisationer. Desuden er der oprettet et Generalsekretariat
med Sæde i Berlin.
Rigsminister Dr. Frank blev valgt til Det internationale Retskammers første Formand. Alle andre Valg blev udskudt, indtil Retskammeret begynder sin Virksomhed.
Man mener, at Kammeret allerede før Krigens Afslutning vil tage et begrænset Arbejde
op, men først træde i Funktion i fuldt Omfang efter Krigen.
Uddrag af Kronik i Berl. Aft. af Gudmund Hatt: Østersøproblemer.
. . . . . . Økonomisk og kulturelt har de nordiske Folk gennem Aarhundreder været
nærmere knyttet til Tyskland og England end til andre Stormagter. Krig mellem
Tyskland og England maa i Norden sætte de stærkeste Følelser i Bevægelse og volde
den største Bekymring. En Svækkelse af Tyskland og England betyder nemlig en stor
Fare for den nordvesteuropæiske, germanske Kulturkreds og Folkefamilie, hvortil vi
hører, og maa blive farlig for Ligevægten i Østersøomraadet, hvis Skæbne er vor
Skæbne.
Farligst for denne Ligevægt vilde dog en Ødelæggelse af Tyskland være. Dersom
Østersøomraadets stærkeste germanske Magt gik til Grunde, maatte Østersøen naturnødvendigt blive russisk.
Det russisk-tyske Venskab, der i 1939 krydsede Englands Planer om endnu en
Gang at benytte Rusland som Vaabendrager i en Krig mod Tyskland, kostede visse
Ofre til Rusland. Forhaabentlig vil dette Venskabs fortsatte Bestaaen ikke kræve
endnu flere A.fstaaelser til det russiske Livsrum. Saadanne Afstaaelser vilde nemlig
ikke alene skade Norden, men ogsaa Tyskland. Heldigvis tegner det nye Europas
Østgrænse sig nu ret tydeligt, værnet af Tyskland fra Sortehavet til Varanger Fjord.
Maaske vil det russiske Tryk mod Østersøomraadet derved formindskes og den rus!!iske
Ekspansion blive dirigeret mod asiatiske Maal.
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Leder i Pol. om Advarsel mod Demonstrationer.1 )
1941.
Den danske Befolkning som Helhed har vist en korrekt og værdig Optræden over 10.-6.
for de tyske Besættelsestropper, som har befundet sig i Landet siden den 9. April i
Fjor. I denne Optræden har Befolkningen fulgt Kongens personlige Budskab til det
danske Folk, der i Gaar for 14 Maaneder siden blev opslaaet alle Steder i Landet.
,,Under disse for vort Fædreland sa.a alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller
Ytring kan ha.ve de alvorligste Følger".

Kongens Ord er en Opfordring til alle - til alle os, der er danske, og til hver
enkelt af os. Vi har allesammen og hver enkelt et Ansvar over for disse Ord, og er
der nogle, som i Letsindighed eller Mangel pa.a Forstaaelse glemmer dette Ansvar,
kan det komme til at gaa ud over alle. Det er ekstraordinære Forhold, vi lever under,
og den stærkeste Maade, paa hvilken man kan vise sin Nationalfølelse, er ansvarsfuldt at følge den værdige Linie, der klart og roligt er angivet i Kongens Budskab.
Dette er ofte blevet sagt, og det vedbliver at være rigtigt. At undlade at følge Kongens Ord er en landsskadelig Handling.
Justitsministeriet har i Gaar - foranlediget af forskellige beklagelige Optrin
rundt i Landet i den senere Tid og sidst ved en Fodboldkamp i København i Torsdags
- fundet det nødvendigt at udstede en alvorlig og bestemt Advarsel!!), der knytter sig
til Slutningsordene i Kongens Budskab, at "enhver uoverlagt Handling eller Ytring
kan have de alvorligste Følger". Det er, hedder det i den justitsministerielle Meddelelse, ,,forekommet med Mellemrum, at uansvarlige Personer inden for Befolkningen
har gjort sig skyldig i Demonstrationer over for de tyske Besættelsestropper, f. Eks.
ved udæskende eller fornærmende Tilraab, ved at bære andre krigsførende Landes
Flag eller Mærke eller Tegn i disse Landes Farver o. lign.", og det tilføjes, at "da. de
uheldige Elementer, der er Skyld i disse formaalsløse Demonstrationer, og som vel
udelukkende maa søges i meget unge og ubesindige Kredse, aabenba.rt ikke er lydhøre
over for de Røster, der gennem Pressen eller paa anden Ma.ade har rejst sig for at
slutte op om Kongens Ord, vil det være nødvendigt, at der gribes til stærkere Midler".
Samtidig er der udfærdiget en Bekendtgørelse om Straffen for saada.nne Demonstrationer. Fra Tid til anden har der været offentliggjort Meddelelser om meget alvorlige
Frihedsstraffe for ubesindige Handlinger, Straffe, åer i sig selv skulde indeholde en
stærk Advarsel. Nu vil der blive taget endnu haardere fat paa Overtrædelser, og til
den Opgave, Politiet har til at sikre Ro og Orden i Landet, vil det finde Tilslutning
fra alle ansvarsbevidste Kredse.
Naturligvis drejer det sig kun om enkeltstaaende Tilfælde. Langt den overvejende
Del af den danske Befolkning har med et gammelt Kulturfolks rolige Værdighed nøje
efterfulgt Kongens Ord, og dette vil vedblive at være Tilfældet, thi denne korrekte
Værdighed er den stærkeste Form for Selvhævdelse i et Folk under de Vilkaar som
dem, Krigstiden har skabt for Danmark. Den har været afgørende for, at Udviklingen
her i Landet har kunnet forme sig saa roligt trods alle og store Vanskeligheder, og
den har været Udtryk for den stærke Ansvarsbevidsthed, der er et Karaktertræk hos
den danske Befolkning. Det er et almindeligt og bestemt Ønske i alle danske Kredse,
at denne Holdning ikke maa brydes af ubesindige og uansvarlige Demonstrationer, som
kun er til Skade for Landet og dets Interesser og for Befolkningen som Helhed.
Leder i Soc. Dem om skærpede Straffe for Fornærmelser mod den tyske Værnemagt. 10.-6.
Beklagelige Episoder.
Justitsministeriet har i Gaar udsendt en Bekendtgørelse om skærpede Straffe for
Fornærmelser mod den tyske Værnemagt, og i en personlig Udtalelse til Befolkningen
l) Tilsvarende Leder findes i Berl. Tid. for s. D.
Se Afsnit A . S . 86 .
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har Ministeren advaret mod enhver Art af Demonstration og opfordret til, at alle paa
en rolig og værdig Maade overholder Kongens Opfordring til Ro og værdig Optræden.
Aarsagerne til denne Skærpelse er nogle beklagelige Episoder, som har fundet
Sted i den sidste Tid forskellige Steder i Landet. Det er vistnok især unge Mennesker,
som uovervejet og ubetænksomt har foretaget disse Handlinger. Men selv om det er
Tilfældet, maa det understreges, at enhver af disse mere eller mindre alvorlige Demonstrationer er skadelig og uværdig og medfører skQ/f'pere Forholdsregler overfor hele
Befolkningen.
Vi kan ganske slutte os til Justitsministeriets Advarsel til Befolkningen. Den tyske
Værnemagt har optraadt loyalt og korrekt overfor det danske Folk, og vi skylder til
Gengæld den det samme: loyal og korrekt Optræden.
Selv om de omtalte Forseelser som Regel begaas af ganske unge Mennesker, og
selv om de ofte sker i ungdommelig Kaadhed, maa de nu høre op. Thi det bliver
os alle, som kommer til at undgælde derfor. Baade Kongen og Statsminister Stauning
har indskærpet Befolkningen rolig og værdig Optræden, og den Opfordring er det
det danske Folks Pligt uvægerligt at følge.

11.-6.

Artikel, udsendt gennem R.B., gengivet i Berl. Morg., om en Beklagelse fra Dansk
Bolds pil-Union.
De til Søndag den 8. og Tirsdag den 10. ds. berammede Fodboldkampe mellem
det tyske Fodboldhold "Admira" og et udvalgt dansk Hold blev som bekendt aflyst.
Grunden hertil var, at en Del af Publikum ved den Kamp, der mellem de nævnte Hold
spilledes Grundlovsdagen, havde udvist en upassende Optræden. Dansk Boldspil Union
maa dybt beklage, at de paagældende Tilskuere ved denne Lejlighed har krænket de
Hensyn, som skyldes baade de tyske Fodboldgæster og Værnemagten. Unionen, som ved,
at hele det store danske Fodboldpublikum er enig med den i paa det skarpeste at fordømme den Handlemaade, som ved den paagældende Lejlighed af uansvarlige Elementer
er blevet udvist, føler sig overbevist om, at alle i Fremtiden vil kunne samles om
Bestræbelserne for, at internationale Sportsstævner vil kunne forløbe harmonisk og
uden Forstyrrelser af den nævnte Art.
De internationale Idrætskonkurrencer har hidtil fundet Sted i rent sportslig og
fuldkommen upolitisk Aand. En Betingelse for, at internationale Sportsstævner stadig
vil kunne afholdes, er det selvsagt, at alle - Arrangører, Spillere og Publikum i Fællesskab bestræber sig for, at disse Stævner kan finde Sted under rolige og i
alle Henseender værdige Former.

13.-6.

Artikel i Berl Morg. om Dommen i Sagen: Frits Clausen ctr. Pastor Aage Sletten.
Randers Byret har i Dag afsagt Dom i den af Folketingsmand, Læge Frits Clausen,
Bovrup, rejste Injuriesag mod Pastor Aage Sletten, Øster Velling, der krævedes idømt
Frihedsstraf og dømt til at betale en Erstatning paa 500 Kr. Ved Dommen blev
Præsten frifundet, og det paalagdes Sagsøgeren at betale 25 Kr. i Sagsomkostninger.
Anledning til Sagsanlægget var en Artikel i "Randers Dagblad", hvori Pastor
Sletten under en Omtale af det menige Folks Vurdering af Frits Clausen skrev: "Ingen
nulevende dansk Politiker er Genstand for saa lav en Vurdering som han (Frits
Clausen) og ingen afdød Politiker har været det - maaske med Undtagelse af Corfits
Ulfeldt."
I Præmisserne til Dommen udtales:
,,De paaklagede Udtalelser ses alene at angaa Sagsøgerens Virksomhed som Politiker og fremtræder som Indstævntes Opfattelse af, hvorledes Sagsøgeren som Politiker er vurderet. Ved i denne Forbindelse at nævne Corfits Ulfeldt som anført, har
indstævnte vel ogsaa givet Udtryk for en Tvivl om, hvorvidt Ulfeldt som Politiker
har været Genstand for en lavere Bedømmelse, men mod Indstævntes Benægtelse findes
det dog ikke godtgjort, at der i de paaklagede Udtryk ligger Sigtelse eller Beskyldning mod Sagsøgeren for noget i Henseende til hans sædelige eller moralske Vandel
forkasteligt eller dadelværdigt Forhold, idet det særligt ej heller mod Indstævntes
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Nægtelse kan statueres, at der i Ordene, maaske med Undtagelse af Corfits Ulfeldt, 1941.
maa indlægges en saadan Sidestillen af Sagsøgerens og Corfits Ulfelts Personligheder,
som nødvendigt maa omfatte en Sigtelse for samme eller lignende moralsk dadelværdige Forhold eller Handlinger, som efter den almindelige Opfattelse historisk tillægges Corfits Ulfeldt, specielt landsforræderisk Handling.
Herefter og idet Udtrykkene ejheller ved deres Form som en almindelig holdt
Udtalelse om, hvorledes Sagsøgeren som Politiker efter Indstævntes Opfattelse antages
at være placeret i det almindelige Omdømme, ikke findes at overskride den almindelige
Ytringsfriheds Grænser, vil Indstævnte i det hele være at frikende for Sagsøgerens
Tiltale under nærværende Sag."
Artikel i Pol. om Ole Bjørn Kraft's Udtalelse om den danske Befolkning og Besættelses- 16.-6.
tropperne.
Ved et Møde i Gaar i Skælskør Lystskov fremsatte Formanden for den konservative Folketingsgruppe, Hr. Ole Bjørn Kraft, følgende Udtalelse:
- Besættelsen af Landet har paa mange Maader rejst særlige og nye Problemer
for os. Det har fundet Udtryk bl.a. i Ændringer i vor Retspleje- og Straffelovgivning
med skærpede Bestemmelser og Straffe for Forseelser, der under de herskende Tilstande maa bedømmes anderledes end ellers. Vi har igennem disse Lovgivningsforanstaltninger og ogsaa de Krav, der stilles til den danske Presse, vist vor Vilje til at
indordne os under Tidens Nødvendighed og opfylde vor Forpligtelse til at opretholde
Ro og Orden i Landet.
I det store og hele vil der heller ikke kunne rettes Anke mod det danske Folks Holdning. Undtagelser fra Reglen kan naturligvis altid forekomme. Men ved Bedømmelsen
heraf er det kun rimeligt for os at fremhæve, hvad ogsaa Besættelsesmagten utvivlsomt
forstaar, at for et frit og ærekært Folk som det danske er selve Besættelsen en Tyngde
paa Sindet, og at Forstaaelse heraf bidrager til, at Forløbet af Besættelsestiden kan
ske paa den Maade, som baade vi selv og Besættelsesmagten ønsker. Som vi bestræber
os herfor, er vi overbevist om, at ogsaa den tyske Værnemagt paa sin Side er fast
besluttet paa at indskærpe det Hensyn til vore Vanskeligheder, som er naturligt.
Vi anerkender helt og fuldt de tyske Soldaters almindelige Holdning og Optræden.
Lige saa lidt som vi kunde tænke os at forveksle Undtagelse med Regel, lige saa lidt
tror vi, at Besættelsesmagten vil drage det danske Folk til Ansvar for de Forseelser,
enkelte iblandt os kan begaa.
Den kommende Tid vil fortsat stille store Krav til os alle. Vanskelighederne vil
vokse med Krigens Gang. De Krav, vi stiller til os selv, maa derfor ikke svækkes, men
tværtimod yderligere holdes levende som en virksom Kraft i Folkets Liv. Vilje til
gensidig Forstaaelse og Sammenhold, Selvbeherskelse og Disciplin, Tilsidesættelse af
Særinteresser og af Kritiksyge, der skaber Usikkerhed og svækker den gensidige Tillid,
er uomgængelig nødvendig. Vi har ranket os under Modgangen, vi vil ogsaa møde den
kommende Tid oprejste, med en fast Beslutning om at bidrage vort til, at Fædrelandets
Fremtid engang igen kan blive dets Fortid værdig.
23.-6.
Artikel i Natt. om Finlands Indtræden i Krigen Tyskland mod Rusland.
Finland, et af Nordens Lande, er gaaet aktivt ind i Krigen mod Sovjetrusland. Er
der nogen i Norden, som ikke forstaar den Stilling, som Finland hermed har indtaget
ved Tysklands, Italiens og Rumæniens Side?
Det staar endnu friskt i Nordens Minde, hvorledes Sovjetrusland vilde benytte
den storpolitiske Situation til et Fremstød paa Vejen mod russisk Imperialismes Maal
siden Peter den Stores Tid. Ruslands Drøm er at komme ud til Atlanterhavet, hen
over Skandinavien, som til det Formaal ønskes indlemmet i et storrussisk Rige. Samtidig var og er det Kommunismens Maal at føre Verdensrevolutionen til de skandinaviske Lande. Som Sovjetruslands nordiske Nabo var det Finland, som - uden at
have provokeret Sovjet - blev Genstand for det første Fremstød.
Men alle Nordens Lande forstod, uanset den tvungne officielle Neutralitet, at
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Finland ikke blot kæmpede for sin egen, men for hele Nordens Sag. I Danmark, i Norge
og i Sverige brændte Hjerterne for Finland, i dets tapre Kamp. Vi følte Finnernes Sejre
under Marskal Mannerheims Ledelse som nordiske Sejre, og vi følte deres Nederlag
for Russernes Overmagt paa det karelske Næs som vore egne Nederlag. Nordiske
Frivillige strømmede til Finland, materiel Hjælp blev ydet. Men intet forslog - det
var jo ikke blot Vaaben, men ogsaa mange flere Mænd, den finske Digter hin Nytaarsaften i Radioen bad om "mod Djævelens Kolos". Og den Dag kom, da Finland maatte
bøje sig og afstaa nogle af sine bedste Landsdele med den mindeværdige nordiske
Forpostby Wiborg. Men finske Hjerter og Sind bøjede sig ikke! Ilden har brændt i
dem siden da, brændt Nat og Dag. Og nu har Finland besluttet at gaa med i Krigen
mod den Magt, som dræbte saa mange af dets Mænd, Kvinder og Børn, bombarderede
dets Byer og stjal dets Land. Er der nogen i Norden, som ikke forstaar Finland? eller
som ikke føler med det ?
Da Krigen mellem Vestmagterne og Tyskland begyndte i 1939, føltes det i Norden
som en stor Smerte. Det var europæiske Kulturmagter, Stater og Folk, som var vore
gamle Forbindelser, som her hævede Vaabnene mod hinanden. Som neutrale Magter
kunde vi kun føle Sorg over Krigen mellem Folk, som vi syntes burde have fundet
hinanden i et stort europæisk Fællesskab.
En saadan Følelse besjæler ikke Nordens Folk i den Krig, som er brudt ud mellem
Sovjetrusland og en Række europæiske Magter. Ikke blot har de nordiske Folk følt,
at Ruslands Higen mod Havet altid var en Trusel mod Skandinavien. I endnu højere
Grad har de følt, at den politiske Ideverden, som har taget Magten over det store
russiske Bondefolk og tyranniseret Rusland siden Czardømmets Omstyrtelse, er en
Dødsfjende af de menneskelige, politiske og kulturelle Idealer, som Nordboerne sætter
højst, og uden hvilke de ikke finder Livet værd at leve. Overfaldet paa Finland og
Krigen imod det lod Norden se et Ansigt, hvis asiatiske Hæslighed forfærdede. I
Forvejen havde Nordens Lande set, hvorledes hjemlige kommunistiske Grupper fornægtede deres eget Land, gjorde Lakajtjeneste for Herrerne i Moskva, haanede Fædrelandets Idealer og Symboler og uden Ophør søgte at forgifte Samfundene med Klassekampens løgnagtige Tale. Nej, med Kommunismens Verden og med det russiske Folk
- saa længe det repræsenterer denne Verden - kan intet af Nordens Folk føle nogen
Sympati. De kan kun føle, at enhver Tilbagetrængen af Kommunismen betyder mere
Sikkerhed for Europas Kultur og større Raaderum for den Frihed og Respekt for
det enkelte Menneskes Ret og Værdighed, som de nordiske Lande vil bevare og bygge
paa, uanset hvordan Udviklingen iøvrigt former sig. Samtidig ønsker Nordens Folk, at
Finland maa faa al den Oprejsning, som det har Krav paa, og at Norden maa gaa
enig og styrket gennem den Periode, som Krigen i Østeuropa skaber.
Men Alvoren for Danmark i den nye Situation maa ikke overses. Vi og det øvrige
Norden ligger nu mellem to Fronter i et Opgør af fantastiske Dimensioner. Paa den
ene Front kæmper Tyskland-Italien mod det britiske Imperium, paa den anden kæmper
en Række europæiske Magter mod Sovjetvældet og Kommunismen, Europas Fjende.
Man skal være naiv for ikke at forstaa, at Danmark og det øvrige Norden - de
besatte og de ikke besatte Dele - derved stilles paa en Jernprøve, som berettiger de
skarpeste Krav til dansk Disciplin og Sammenhold. Hvad vi hidtil har oplevet af
Krigens Virkninger og Konsekvenser, bliver sandsynligvis Smaating i Sammenligning
med, hvad der nu kommer. For man ligger ikke i Stormagternes Skæringspunkt og
tæt ved et Verdensopgørs Centrum, uden at man faar det at mærke. Det danske Folk
har derfor nu kun eet at gøre: at danne en endnu fastere Blok omkring Landets Konge
end hidtil, at være endnu mere lydhørt overfor enhver Forordning og Henstilling fra
Regeringen og i hele sin Færd vise Forstaaelsen af, at hvad Landets Konge end byder,
saa lystrer det danske Folk, netop som eet Folk og ikke som en Skare af Partier, der
trækker hver sin Vej.
Kong Christian har ofte udtalt Ønsket: Gud bevare Danmark. Det danske Folk
vil udtale det samme Ønske nu og udstrække det til alle Nordens Lande. Det vil gøre
det i Følelsen af, hvad den Krig, som nu foregaar, betyder for vort eget Folk, for
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alle de nordiske Folk og for den europæiske Kultur og Tro, som ogsaa Norden 1941.
bygger paa.
Ingen af os kender Dagen i Morgen. Men vi føler, at nu fejer Skæbnens Vingeslag
paany langs Nordens Grænser, paany lyser det rødt ovre mod Øst. Europa er inde
i en Kamp for Livet. Ogsaa vor og det øvrige Nordens Skæbne vil tage Form efter
Kampens Udfald.

Hans Bølling i Natt. om Styrkeforholdene paa de nye Fronter.
23.-6.
Ved en Bedømmelse af den militære og hele strategiske Stilling i Østeuropa nytter
det ikke at drage Sammenligning med Situationen under Verdenskrigen. . . . . . . Denne
Gang har Tyskland ikke nogen Front at ofre Kræfter paa paa det europæiske Fastland
ud over Østfronten. Dette betyder, at Tyskland, støttet af Finland og Rumænien, kan
koncentrere næsten hele sin Fastlandsstyrke mod Øst. . . . . . . eet kan man være sikker
paa: Denne Hærmagt, som er Verdens stærkeste, og som yderligere støttes af Finland
og Rumænien i Forlængelse af den umaadelige Front, som gaar fra Ishavet til Sortehavet, samt har Europas Støtte i Ryggen, har truffet enhver Forberedelse med minutiøs
Nøjagtighed. Endnu har ingen Situation, selv ikke den mest overraskende, truffet den
tyske Værnemagt, som bliver Tyngdepunktet i Kampen, uforberedt.
Efter de Opgø;:-elser, som forelaa inden Krigens Begyndelse, har Sovjetstaten rent
talmæssigt Verdens største Hær, nemlig . . . . . . en Hær paa 5-6 Millioner Mand med
mindst 4 Millioner i Reserve.
Det er fantastiske Tal, men en Hærs Styrke udtrykkes ikke alene gennem Tal. Det
russiske Soldatermateriale er uensartet baade af Oprindelse og Uddannelse, og stoie
Dele af Hæren er svagt uddannede Folk, som næppe er tilstrækkelig bevæbnede. Ruslands sidste Krig mod Finland pegede i denne Retning . . . . . . Helt kan man vel ikke
tage den finske Krig som Prøve paa, hvad russisk Militær evner, da Finlands Natur
er af en anden Beskaffenhed end de brede flade Sletteegne, til hvis Udnyttelse de
russiske Masser er særligt uddannede. Men Russernes Mangel paa Organisationstalent
og deres Mangel paa mekanisk Snilde gjorde sig stærkt gældende under den finske
Krig. Banerne og det øvrige Transportvæsen svigtede, beskadigede Vaaben, Vogne og
Maskiner kunde ikke repareres, og fremfor alt svigtede den højere Ledelse. Sovjetruslands største Svaghed menes at være Mangelen paa veluddannede Officerer. I den
Henseende er det kommunistiske Rusland daarligere stillet end Czarrusland. . .....
Ogsaa Hærens politiske Kommissærer, de saakaldte "Politrukker", maa betragtes som et
Svaghedens Element. De hindrer de egentlige Officerers Handlekraft, de saar Mistanke
mellem Officerer og Mandskab, de sinker alle Operationer. Under den finske Krig
viste de sig at være en Kræftskade for den russiske Hær. . .....
Den russiske Luftflaade opgjordes inden den sidste Storkrigs Begyndelse til 4.500
Maskiner i første Linie og 2.000 i anden - vel at mærke, naar det var militære
Eksperter, der opgjorde Styrken. I russisk Propaganda, som altid har været usædvanlig løgnagtig, opgjordes Styrken til 30-40.000, men det Tal var nærmest beregnet
til "indvortes Brug". . .. . ..
Den russiske Flaade er ubetinget den tyske underlegen, selv naar store tyske
Flaadestyrker er bundet i andre Farvande. . .....
En Svaghed for Rusland er Hadet mod Kommunismen i store Dele af det russiske
Folk. Under normale Forhold har man kunnet holde dette Had nede gennem et haardhændet Politiregimente, men under en Krig maa der ofres meget Politimandskab paa at
hindre, at det kommunistiske Regimente, som altid har udmærket sig ved svag Organisation, bryder sammen indefra. Særlig skarp vil Stemningen mod Rusland være i de
besatte og udplyndrede baltiske Lande, hvor en Horde af Kommunister har installeret
sig som Smaakonger og Aristokrati efter Overtagelsen af Magten. Intet Sted i Verden
skal Butikker og Fabrikker været blevet plyndret saa grundigt som i disse Lande, og
denne Behandling er Ester, Letter og Litauer selvfølgelig sindede at sige Tak for, hvis
de faar Lejlighed dertil. Og at Finnerne, som mistede Karelen, og Rumænien, som
mistede Bessarabien, ønsker at sige Rusland Tak for sidst, behøver ikke videre For-
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klaring. Sovjets største Svaghed er, at saa mange hader det, og at saa mange, udenfor
og indenfor Riget, har noget at tage Hævn for.
Uvilkaarligt drages Tankerne mod den sidste finskrrussiske Krig. Det var en
haard Kamp for Sovjetrusland, som begyndte denne Overfaldskrig paa et nordisk
Land uden nogen finsk Provokation. Men dens Følger vil først for Alvor gøre sig
gældende nu. Trods glimrende Mod og lysende militær Dygtighed tabte Finland
Krigen, fordi det ikke havde Mænd og Vaaben nok. Men hele Krigens Gang viste, at
den megen propagandistiske Tale om den russiske Hærs U overvindelighed, kun var
Propaganda. Man fik Lejlighed til at skimte et Par Lerfødder under den kommunistiske
Kolos' fodside Kappe med det asiatiske Snit. Utvivlsomt fik Erfaringerne fra den
finsk-russiske Krig mange til at aande lettet op. Ruslands Anseelse led et stort Knæk.
Men samtidig høstedes Erfaringer - vagtsomme Øjne fulgte alt, hvad der skete i
Finland! ..... .

25.-6.

Natt. under "Aktuelle Spørgsmaal" om Frivillige til den finske Kamp og ·Kampen
mod Kommunismen.
I Folketingets Møde igaar fremsatte den Tomandsgruppe, som bærer Navnet "Det
frie Folkeparti", Forslag om at udtale dansk Sympati for Finland og om i Konsekvens
af det nordiske 'Skæbnefællesskab ufortøvet at udarbejde og fremsætte Forslag om
økonomisk Støtte til Finland i dets Kamp, og Tilladelse for Frivillige til at drage til
Finland, og om Foranstaltninger til, at Frivillige til den finske Kamp uddannes af den
danske Forsvarsmagt.
Forslagets Fremsættelse forekommer lidt overflødigt, da det maa forventes, at
Danmarks Regering selv er opmærksom paa de Problemer, som rejser sig i Forbindelse
med Krigen i Østeuropa. . . . . . . Regeringen baade kan og bør selv tage Initiativet til,
hvad der fra dansk Side skal gøres.
Hvad angaar Frivillige til Finland, maa det forudses, at et meget stort Antal
danske Mænd l,mde ønske at deltage i Krigen ved de finske Soldaters Side. Under
sidste finske Krig kaldtes der ikke forgæves paa danske Frivillige, som vilde kæmpe
for at værne Finlands Jord. Der er heller ikke Grund til at tro, at Tale om Frivillige
vil lyde for døve Øren, naar det gælder om at genvinde de tabte finske Hjem og om
at trænge den russiske Kommunismes Trusel tilbage fra Finland og det øvrige Norden.
Men da der ikke under sidste finske Krig rejstes nogen Hindring fra den danske Stats
Side for Frivilliges Rejse til Finland, kan vi heller ikke se, hvorfor der skulde være
Vanskeligheder derfor nu. Loven om Danskeres Deltagelse i fremmed Krigstjeneste
eksisterer ganske vist stadig. Men efter tidligere Erfaringer og velkendt P~sis er
der fremgroet en Tilbøjelighed til at lade voksne, ansvarlige Mænd følge deres Overbevisning og deres Hjertes Kald, naar de vil drage ud for at kæmpe for en Sag, som
ikke strider mod nogen rigsdansk Interesse. Saaledes bør man ogsaa se paa Sagen nu.
Vil Danske kæmpe i Østeuropa, vil de deltage i den finske Kamp og i Kampen mod
den Kommunisme, som er e111 ·Trusel mod Europas Civilisation og Kultur, saa bør
Vejen staa dem aaben. Enhver Dansker bør med Respekt hilse den, der er villig til at
ofre Livet for sin Overbevisning.
Men det største Flertal af danske Mænd, de mange, som ikke føler sig frie, men
bindes af Hensyn til Arbejdet, Hjem, Kone og Børn, vil nu som før i Tiden ræsonnere,
at da de er danske Borgere, fiki deres Uddannelse i den danske Hær og forpligtede
sig overfor Danmarks Flag og Konge, saa afventer de, hvad Landets Konge og Regering
befaler. De respekterer dem, som følger Kampens Kald og den personlige Overbevisnings Stemme - de ser Storheden i det Sind, som sætter Kampen for et stort Maal
højere end Livet - men selv vil de leve - og om det skulde være dø - under dansk
Ordre og dansk Flag. For det fødtes de til, og det forpligtedes de til.
Imidlertid lever vi i en Situation, hvor Folket føler Trang til at være en Enhed
og erkender Nødvendigheden af, at alt, hvad der sker i Danmark, sker i Orden, under
Disciplin og ansvarlig Føring, hvad enten det drejer sig om materiel Hjælp til Finland
eller Danskes frivillige Deltagelse i Kampen i Østeuropa. Der maa heller ikke nu være
noget, som splitter. Det tør vel derfor forventes, at den Regering, hvis Opgave det er
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at føre det danske Folk og handle paa dets Vegne, ikke blot vil indtage den Stilling, 1941.
som tjener Danmarks Vel, men ogsaa vil give de Direktiver og træffe de Beslutninger,
som kan gøre Enkeltpartiers Forslag og Aktioner overflødige.
Leder i Berl. Morg. om Regeringens Erklæring om Afbrydelse af den diplomatiske 28.-6.
Forbindelse med Sovjetunionen.
I Tilknytning til sin Beslutning om at afbryde den diplomatiske Forbindelse med
Sovjetunionen har den danske Regering i Gaar offentliggjort en U dtalelse1 ), hvori
Bevæggrundene til denne Beslutning belyses. Det danske Folk vil helt og fuldt slutte
sig til Regeringens Erklæring. Den er et fuldgyldigt Udtryk for, hvad der i dette
Øjeblik besjæler vort Folk af Tanker og Følelser.
Det fastslaas i Erklæringen, at Sovjetunionen med dens militære Magtmidler og
med det politiske og kulturelle Undermineringsarbejde, der fra Moskva som Centrum
forgrenede sig ud over Landene, ogsaa her. i Danmark føltes som "en Trusel mod
nordiske Staters Velfærd og Trivsel". I hvor høj Grad denne Trusel var en Virkelighed,
erfarede Norden, da Sovjetstyret den 30. November 1939 indledede sit oprørende Overfald mod det fredeligt sindede og sagesløse finske Folk. Hvad Sovjet havde søgt at
forberede gennem Kominterns underjordiske Virksomhed, skulde nu fuldbyrdes ved
militære Voldsmidler. De nordiske Stater tog ikke Del i det krigerske Opgør, men de
nordiske Folk ilede Finland til Hjælp i saa stor Udstrækning, som det var dem muligt.
At Faren fra Øst selv efter Fredsslutningen bestod, viser sig nu, da Sovjetstyret
har genoptaget Angrebet og paany spreder Død og Lemlæstelse over Finlands Byer
og Civilbefolkning. Men Finland staar denne Gang ikke ene, de tyske Vaaben er løftet
mod dette nye Forsøg paa at voldføre det finske Folk.
De nordiske Staters Stilling er klarlagt. Sverige har erklæret sig herom, og den
danske Regering har for vort Lands Vedkommende i sin Udtalelse i Gaar præciseret
Danmarks Stilling. Men nu som før lever de nordiske Folk med Sind og Sjæl med i
Finlands Kamp. Overfor det nye Angreb paa Nordens østre Led er nordisk Folkesind positivt, og vor Samfølelse med det Broderland, der har staaet nordisk Vagt mod
den kommunistiske Voldsstat, vil atter give sig Udslag i Hjælp til det kæmpende
finske Folk.
For denne Sympati med Finland har den danske Regerings Erklæring givet et
levende og varmt Udtryk. Men den danske Regering peger tillige med Rette paa den
fælles europæiske Interesse i det Opgør, der foregaar. Kampen føres ikke blot for en
enkelt Stat, men for Europa og europæisk Kultur. I den snigende kommunistiske
Agitations Spor er fulgt en Opløsning i de samfundsmæssige Begreber og hele det
Kulturgrundlag, som Europas Folk gennem Aarhundreder har bygget paa. Det er en
Afregning med denne Agitation, der nu finder Sted. Den militære Kamp, der under
Tysklands Førerskab er indledt, vil, hedder det i Regeringens Erklæring, ,,paa afgørende Maade kunne bidrage til at bevare Europas Lande for indre Samfundsopløsning", og skønt Danmark ikke deltager i det miltære Opgør, kan, siges det videre, ,,ud
fra denne fælles europæiske Interesse Uviklingen ikke være ligegyldig for Danmark."
Dette er, hvad det danske Folk tænker. Det vil blive hilst med Forstaaelse og
Tilslutning, at Regeringen saa klart og aabent har givet Udtryk for en Opfattelse,
som Nordens Interesse og vor europæiske Kultur-Samfølelse gør det selvfølgeligt for
det danske Folk at dele.
Leder i Pol. om Finland og Norden.
Sympatien samles atter om Finland under dets nye Prøvelser. Fra svensk Side har
dette fundet sit Udtryk i, at den svenske Rigsdag og Regering paa Henvendelse fra
finsk og tysk Side har givet Tilladelse til, at en Division tyske Tropper føres gennem
Sverige til Finland, fra dansk Side paa den Maade, at Danmark har afbrudt den
diplomatiske Forbindelse med Sovjetunionen. Den danske Regeringserklæring, der vil
l) Se Afsnit B. S. 185.
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nyde almindelig Tilslutning, udstedt som den er af en Regering, der har den overvældende Del af Befolkningen bag sig, fastslaar den stærke Sympati for Finland i
dets Forsvar og præciserer Danmarks Stilling til den store Kamp i disse Ord:
"Der er en fælles europæisk Interesse i dette Opgør, hvis Resultat paa afgørende
Maade vil kunne bidrage til at bevare Europas Lande for indre Samfundsopløsning.
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne
fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark."

28.-6.

Natt. om Nordens Politik.
. . . . . . Bag baade den danske og den svenske Regerings Erklæringer ses vide
Perspektiver og stærke Konsekvenser. I Danmark vil man indtage den Stilling, at en
Erklæring fra en Regering, som har baade Kongens og Folkets Tillid, vil blive tiltraadt
og fulgt af hele det danske Folk, som vil udvise en stadig stærkere national Disciplin,
jo mere Begivenhederne sætter Sammenhold og Kræfter paa Prøve.

20.-7.

Leder i Natt. om dansk Syn paa Kommunismen.
Man skal høre meget, før Ørerne falder af, og læse meget, før Øjnene mister
Kuløren. F. Eks. skrev "Vestsjællands Socialdemokrat" i sit Nummer for 17. Juli:
"Blandt de politiske Partier her i Landet har Socialdemokratiet i Aartier været
ene om at føre Kampen mod Sovjetunionen, og vi venter heller ikke at finde Forbundsfæller i denne Kamp, medmindre disse Forbundsfæller ser rent øjeblikkelige Fordele
ved at slutte op i Rækkerne". Denne ejendommelige Passus stod at læse i en Artikel
betitlet: ,,Hvor er de modige" - en Artikel, som udtalte Forundring over, at saa mange
nu "lufter deres Afsky" fol' Kommunismen - ,,for vi anede knapt, at de eksisterede,
og vi har intet mærket til dem under den aarelange Kamp, Socialdemokratiet har ført
mod Kommunismen."
Hvorledes Socialdemokratiet gennem Aarene har haft det med Kommunismen og
Kommunisterne, overlader vi til Partiet selv at afgøre. Men naar det fra socialdemokratisk Side paastaas, at Socialdemokratiet her i Landet har været ene om at føre
Kampen mod Kommunismen(!), og at det i den Kamp ikke har mærket noget til andres
Kamp mod den samme Fjende, turde det være en af de dristigste og mest blinde
Paastande, som længe er blevet fremsat, en Paastand, som enten bunder i Ondsind
eller i manglende Kløgt.
Fra det Øjeblik, den russiske Kommunisme traadte frem paa Arenaen med Verdensrevolutionen som sit fornemste Programpunkt og med Mordene paa Ruslands
Czarfamilie, Udryddelsen af Millioner af Menneskeliv, Brand, Hungersnød og Desorganisation i sit Følge, har vi betragtet denne politiske Bevægelse som vort og andre
Kultursamfunds allerfarligste Fjende og altid gjort skarpest mulig Front mod Kommunismen. Vi ved, at det store Flertal af danske Blade og de danske politiske Partier
har haft det paa samme Maade. Der har været delte Meninger om, hvorvidt man
skulde forbyde Kommunismen eller hellige sig Haabet om, at den vilde knække Halsen
mod det danske Folks sunde Sans - og det turde ikke være socialdemokratiske Skribenter ukendt, at det først og fremmest var konservative Stemmer, som krævede
Forbud mod Kommunismen. Men baade Venstres Presse, konservative Blade og Blade
af anden Kulør var Aar efter Aar, Maaned efter Maaned og Artikel efter Artikel
den danske, den russiske og den internationale Kommunismes absolutte Modstander.
For vort Vedkommende ved vi, at vi aldrig har holdt os tilbage, naar det gjaldt
om at sige Sandheden om Kommunismen, baade den rigtige Kommunisme og den
taabelige og fjantede Salonkommunisme.
I det danske Folks, de store Partiers og næsten hele Pressens Uvilje og Modstlrnd
mod Kommunismen har vi kun set og ser stadig kun noget selvfølgeligt og ikke et
Udslag af en særlig Dyd. Det er ingen Dyd at ville værge sit Liv. Det er kun Lydighed
mod et Naturinstinkt. Og det var vel den Følelse, som først og fremmest maatte
besjæle alle sundt tænkende Mennesker, at vandt Kommunismen virkelig Fremgang,
saa gjaldt det Livet. Dens Had mod kristen Tro, dens Ødelæggelse af al paa Tradition
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og Arv byggende Kultur, dens raa Materialisme og dens Desorganisation af det 1941.
økonomiske Livs Grundlove, men først og fremmest dens fuldstændige Mangel paa
Respekt for det enkelte Menneske og dens Vilje til at forvandle Menneskene til en
graa, viljeløs Cementmasse i de røde Samfundsbyggeres Hænder, var uforenelige med
nordisk Kultur og Livssyn, ja, med al sand Kultur og europæisk Livssyn i det hele
taget. Kommunismen kunde, saa meget den vilde, skilte med mægtige, men aandsforladte Paladser, Kæmpelandbrug fulde af Traktorer og uoverskuelige Troppemasser.
Bortset fra Følelsen af, at det var falsk Reklame og pralende Potemkin-Kulisser
foran et hungrende og smudsigt Samfund, saa fø lte ethvert frit Menneske, at selv
om det havde været sandt, saa var det bedre ikke at leve end at leve under de Forhold, Sovjet bød paa! Hvorfor? Fordi frie Mennesker med Respekt for sig selv, synes,
at Livet er glansløst, fattigt, ja, uudholdeligt, hvis det skal leves i Lænker, og hvis
ikke hver Mand og hver Kvinde kan følge sin Samvittighed og værge og besidde det,
som med Rette er hans og hendes. Sovjetstyret var og er Tyranni! Og frie Mennesker,
Børn af gamle Kulturnationer og af Forfædre, som siden Sagas Tid havde Foden
under eget Bord paa den folkelige Odelsgrund, forsoner sig aldrig med Tyranni og
Nedværdigelse. Vi er ikke Musjiker, vænnede til Knut eller saa langt nede, at vi kan
føle Livet som rigt, blot Maven er fyldt. Kun det Liv, som Ovet1bevisning og Vilje
siger ja til, har Værdi for os.
I dette Syn paa Kommunismen, i denne absolutte Afvisning, er der intet nyt for os er det kun et Led i en lang, lige og ubrudt Linie. Kommunismen maa vi se
som en Fjende, naar og hvor den viser sig, og vi ved, at saaledes har det overvældende
Flertal af det danske Folk det. Derfor virkede det ogsaa saa overraskende i et socialdemokratisk Blad at læse, at Socialdemokratiet blandt Danmarks politiske Partier i
Aartier har været ene om at bekæmpe Sovjetunionen, alias Kommunismen.
Der var jo dog en hel Del Danske, som ikke tog Plads i Kejserlogen i Leningrad efter
Revolutionen, men kæmpede i Finland og Estland mod Sovjet. Der var ogsaa Danskere,
som støttede Finnerne under Vinterkrigen i 1939, og der var Danskere, som aabent
udtalte deres Sympati for Franco under hans Kamp mod den spanske Kommunisme.
Saa vidt vi erindrer, var det i alt Fald ikke Socialdemokratiet, som gik i Spidsen ved
slige Lejligheder - snarere ytrede det stedvis en mærkbar Koldsindighed. Der var
andre, som ikke blot var med, men adskilligt længere fremme. Dette være sagt med et
mildt Udtryk! Og i al Beskedenhed!
Artikel, udsendt gennem R. B., gengivet i Berl. Morg., om Besøg i København af 7 22.-7.
højtstaaende tyske Politiofficerer.
I Aftes ankom til København 7 højtstaaende tyske Politiofficerer paa et Besøg,
der er en Gengældelse af et af danske Politimænd tidligere aflagt Besøg i Tyskland.
Blanat Gæsterne er Chefen for Ordenspolitiet i Hamburg, General Becker, og Oberstløjtnant Heischmann fra Berlins Politi. De fremmede Politifolk blev i Formiddags
modtaget i Justitsministeriet, hvor Justitsminister Thune Jacobsen i en lille Tale bød
dem velkommen. Derefter kørte de under Politiinspektør Arthur Dahls Førerskab en
Køretur i Nordsjælland, og i Aften er de Justitsministerens Gæster ved en Souper paa
Christiansborg Slot, hvori en Række højtstaaende danske Politimænd deltager, ialt
ca. 30.1 )
Artikel i Soc.-Dem. om et svensk Interview med Statsminister Stauning.
19.-8.
Den svenske Avis "Aftonbladet" har offentliggjort et Interview med Statsminister
Stauning, som denne i København har givet Bladets politiske Redaktør.
Statsminister Stauning berørte overfor den svenske Avis forskellige af Danmarks
aktuelle Problemer, saaledes fremhævede Statsministeren blandt andet, at den danske
Arbejdsløshed omfattede omtrent 40.000 Personer og dermed havde naaet sit ringeste
Omfang i de sidste 20 Aar. Omtrent 40.000 Danske havde faaet Arbejde i Tyskland,
hvor de fleste, saavidt han vidste, befandt sig vel.
1) Se Afsnit B. S . l 7.
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Statsministeren kom endvidere ind paa Statens Initiativ med Hensyn til visse
Forslag til Forbedringer af Bygningerne paa Landet saavel som vigtige Vejarbejder
og Oprettelse af en Forbindelse over Femern til Tyskland.

Danmwrk hwr bevwret sin Selvstændighed.
Med Henyn til de indre Forhold i Danmark sagde Statsministeren, at Danmark
var besat, og dette var naturligvis mindre morsomt, men Danmark havde dog bevaret
sin Selvstændighed og varetog selv sin civile Forvaltning.
Med Hensyn til det nordiske Problem hævdede Statsministeren den Anskuelse, at
det havde mistet sin Aktualitet. Island var gaaet sin Vej, og det var i sin Ret, da
det opsagde Aftalen med Danmark. Det var jo allerede et selvstændigt Land.
Affæren Kauffmann i U. S. A. havde sine Pointer, Norge havde sit ganske særlige
Problem, ligesom ogsaa Finland og Sverige havde deres Problemer.
Paa Spørgsmaalet om, hvorvidt Danmark havde til Hensigt at anmelde sin Udtræden af Folkeforbundet, svarede Statsministeren, at Bureauet jo var lukket, og at
man ikke vidste, hvor man skulde udmelde sig. Danmark var jo iøvrigt ligesom Sverige
ophørt med at betale Bidrag til Folkeforbundet.
Danskerne og Tyskerne.
Med Hensyn til Forholdet mellem Danskerne og Tyskerne udtalte Statsministeren,
at der naturligvis nu og da kunde indtræffe ubehagelige Episoder, men Forholdet var i
det store og hele meget godt. Efter at Tyskerne havde rettet Vaabnene mod Bolschevismen, kunde der fastslaas et Omsving i den danske Opinion i Forholdet til Tyskerne og til Tyskland.
Statsministeren betonede endvidere, at man i Danmark var fuldstændig klar over,
at der vilde indtræde nye Forhold i Europa, og de Forandringer, det for vort Vedkommende betinger, vil ske. Men sukcessivt i den Takt og paa den Maade, som
passer Danmark og Danskerne. Tyskland er saavel i Øjeblikket som ogsaa i Fremtiden
at betragte som den centrale Magt i Europa.
19.-8.

Artikel i Natt. om svensk Interview med Statsminister Stauning: ,,Her gaar det
godt -".1 )
De Udtalelser, Statsminister Stauning har fremsat til "Aftonbladet" i Stockholm,
og som vi i Gaar gengav efter det os gennem S. T. B. tilstillede Referat, er sikkert
overalt herhjemme blevet læst med største Opmærksomhed. Statsministerens Skildring
af Tilstande og Forhold under den fremmede Besættelse af Danmark er for os
selv som et Kig ind ad vore egne Vinduer. Det dermed forbundne Udbytte vokser
imidlertid i Værd gennem Bevidstheden om, at en saa højtstillet Iagttager, hvis Overblik nødvendigvis maa være videre og dybere end Gennemsnits-Danskerens, lader
sin Skildring offentliggøre i netop det store svenske Blad, som i sit Hjemland mere
end noget andet er Talsmand for Europas Nyordning under Tysklands Førerskab. Thi en
saadan Formidler er utvivlsomt ganske særlig egnet til at vække Ørenlyd for den danske
Statsministers Redegørelse i Norden og det øvrige Udland paa begge Sider Kloden.
En lys Stemning har hvilet over Sammenkomsten mellem "Aftonbladet"s til Danmark udsendte Medarbejder og Statsminister Stauning. De to Herrer mødtes i Langelinies Pavillon. Den svenske Pressemand kom fra en Udflugt i det sommerskønne
Nordsjælland, hvor han havde faaet serveret "den mest fortrinlige Mad" og paa
Langelinie traf han Statsministeren i "udmærket Humør".
Udsigten til Burmeister & Wain's Værfter, hvor store Nybygninger er under
Opførelse, bragte - som det hedder i det svenske Blad - ganske naturligt Statsministeren ind paa en Omtale af det danske Beskæftigelses-Problem, der netop nu, ved
Slutningen af Tørve- og de andre Sæson-Kampagner har været Genstand for saa mange
Drøftelser i Pressen og paa Møder. I Modsætning til f. Eks. Handelsministerens Udtalelser paa Købestævnet i Fredericia og andre af den senere Tids Røster ytrede
1)

Skrevet nnonymt nf Franz v. Jessen .
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imidlertid Statsministeren ingen Ængstelse for den nænneste Fremtid. Han berettede 1941.
for den svenske Pressemand om den "enorme Tilbagegang, Antallet af Arbejdsledige
i Løbet af forholdsvis kort Tid havde kunnet opvise", og da, som allerede sagt,
denne Beretning saa at sige akkompagneredes af Hammerslagene fra det store Værft,
passede den ypperligt ind i Dagens danske Billede, saaledes som Udlandet rettelig
bør se og nyde det.
Heller ikke Omtalen af Forholdet (under Besættelsen) mellem Danskerne og Tyskerne kunde kaste Skygge over Statsminister Stauning's Iagttagelser under Kig'et
ind gennem de danske Vinduer. Bortset fra enkelte Episoder - uundgaaelige, hvor
det drejer sig om "saa mange Mennesker" - er dette Forhold godt, eller som Statsministeren ogsaa sagde: Det er i det store og hele blevet godt. I Regeringschefens
Mund har en saadan Udtalelse en Rækkevidde, som hYerken indadtil eller udadtil
vil eller bør kunne undervurderes.
Efter den svenske Pressemands egne Ytringer at dømme maa man i Sverige almindelig have dannet sig en Forestilling om Tilstandene i Danmark, der ikke helt svarer
til den Virkelighed, han selv har haft foJJ Øje, og som Statsminister Stauning i
Langelinie-Pavillonen har skildret. I hvert Fald skriver det svenske Blads udsendte
Medarbejder, at Forholdene her i Landet langt fra er saa vanskelige, ,,som mange i
Sverige har troet", og han konstaterer, at "Danmark aldeles i,kke har mistet sin Selvstændighed". Ogsaa en saadan Iagttagelse, støttet og underbygget af den danske
Statsministers Vidnesbyrd om Besættelsens Kaar og Forløb, er i højeste Grad egnet
til at gøre Indtryk herhjemme og ude i Verden.
Drøftelsen af "Problemet Norden" afviste Statsministeren som ikke aktuelt - en
Karakteristik, hvis Negativitet vel er tydelig, men som i hvert Fald lader Plads staa
aaben for adskillige Spørgsmaal om, hvad der egentlig kan kræves af et Problem,
for at det kan finde Plads i Aktualiteten? Imidlertid omtalte Herr Stauning dog hver
enkelt af de nordiske Lande med nogle Ord: Island gaar sine egne Veje, hvad det er
i sin gode Ret til at gøre, Norge har sine egne "helt særskilte Problemer", og ganske
det samme kan siges om Finland og Sverige, (hvad Svenskerne nok selv bedst ved).
Ingen kan bestride Rigtigheden af Statsministerens Paastande. Unægtelig har, som
de fleste andre Lande i Nutidens Verden, ogsaa Norden hver sine Problemer at tumle
med, og den danske Regeringschef vil jo sikkert nok baade hist og herhjemme, i
Norden og i det øvrige Europa - finde Genlyd for den Opfattelse, som giver sig
Udtryk i Afvisningen af enhver Art Fællesskab med andres Plage, end ikke med den
nærmeste Families. I hvert Fald er dette en Nøgternhed, der viser sig upaavirkelig af
selv den bedste Humørstemning.
Efter saaledes i den svenske Pressemands Selskab baade at have skildret den
øjeblikkelige Tilstand i det besatte Danmark og skudt til Side, hvad der efter hans
Mening ikke vedkommer denne Aktualitet, sluttede Statsminister Stauning Samtalen
med et Blik ud over Fremtiden: Vi er, sagde han, fuldkommen klare over, at der vil indtræde nye Forhold i Europa, at disse uundgaaelige Ændringer vil blive gennemført under
Ledelse af Tyskland, der saavel nu som i Fremtiden "maa betragtes som den centrale
Magt i Europa", og at Nyordningen "vil ske sukcessivt i det Tempo og paa den
Maade, som passer bedst for Danmark og Danskerne".
Alt ialt har Statsminister Stauning tilkendegivet den lykkeligste Optimisme ved
Iagttagelserne gennem de danske Vinduer - og det baade om Nutiden og den Fremtid,
som formentlig vil blive indrettet efter, hvad der bedst passer vort Folk.
Derfor forstaar man, at den svenske Pressemand kan samle sit Indtryk af den
danske Regeringschef med disse Ord:
Statsminister Stauning var i form, det lyste ud i det ljusa skiigget, och han
smilede mot den varma Augustisolen och var glad, at allt dock hade avlupit så pass
gott som det gjort.
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Folketingsmand Alsing Andersen under Behandlingen i Folketinget af Forslag til Lov
Nr. 349 af 22.-8.-1941 om Forbud mod kommunistisk Virksomhed. (Citeret efter Rigsdagstidende).1)
I sin Begrundelse for det foreliggende Lovforslag har den højtærede Justitsminister
saavel i Bemærkningerne til Lovforslaget som i Forelæggelsestalen fremhævet Hensynet til Statens Sikkerhed og Velfærd, ligesom Ministeren i denne Forbindelse peger
paa de ekstraordinære Forhold. Mit Parti kan ikke afvise disse Betragtninger. Den
ekstraordinære Situation, der for Tiden hersker i Europa, maa bedømmes ud fra andre
Forudsætninger end Situationen, før Krigen udbrød. De ekstraordinære Forhold kræver
af alle Lande ekstraordinære Foranstaltninger; det gælder ogsaa de Lande, der ligesom
Danmark ikke er Deltagere i Krigen. Ingen kan altsaa med Rette undre sig herover.
Heri ligger dog ingenlunde, at det kan være den danske Offentlighed ligegyldigt, hvilke
Foranstaltninger, der gennemføres. Det maa være baade Befolkningens og de politiske
Partiers Opgave at bedømme hver enkelt Forholdsregel bnade ud fra de tilstedeværende
faktiske Forudsætninger og ud fra de Grundsætninger, hvorpaa Landets Forfatningsliv hviler.
Under denne Synsvinkel har mit Parti bedømt ogsaa det foreliggende Lovforslag,
og naar de i Lovforslaget omtalte Foranstaltninger skal gennemføres, og det samtidig
er vor Pligt at varetage de Hensyn, jeg har nævnt, mener vi, at Lovforsla,get næppe
kan affattes anderledes, end som det her foreligger.
Det i § 2 omhandlede særlige Spørgsmaal om at tage Personer i Forvaring er
et Spørgsmaal af usædvanlig Karakter, og det bør forblive at være et Spørgsmaal af
baade usædvanlig og midlertidig Karakter, helt og holdent begrundet i de ganske
ekstraordinære Forhold. Dette ønsker vi at understrege stærkest muligt i Samklang
med den Retsopfattelse, der er almindelig, og som afgjort vil blive ved at væ:-e
almindelig i den danske Befolkning.

20.-8.

Folketingsmand Vagn Bro under Behandlingen i Folketinget af Forslag til Lov Nr. 349
af 22.-8.-1941 om Forbud mod kommunistisk Virksomhed. (Citeret efter Rigsdagstidende).
Jeg kan billige, ogsaa under Hensyn til de voldsomme Tilstande, der i Øjeblikket
hersker i Verden, at de kommunistiske Foreninger og Sammenslutninger forbydes, og
at det bestemmes, at kommunistiske Foreninger og Sammenslutninger opløses. Jeg kan
ogsaa billige, at kommunistisk Virksomhed eller Agitation forbydes, uanset om der
1'ra de paagældende foreligger Tilslutning til Foreninger. Til Begrundelse herfor i et
folkestyret Samfund anføres adskilligt og kan anføres adskilligt. Jeg nøjes med som
Hovedgrund at anføre, at det under en nylig afsluttet omfattende Sag, der har været
behandlet af det danske Politi, og som afsluttedes med Byrettens Dom af 7. Juli 1941,
hvor 7 Personer blev idømt Straffe af Fængsel fra 2½ til 16 Aar for Foretagelse af
Skibsattentater, er blevet oplyst, at en Række Personer, der var Medlemmer eller Tilhængere af det kommunistiske Parti, havde ydet Terrorg111ppen Bistand paa forskellig
Maade, saaledes som det fremgik af Ministerens Forelæggelsestale.

20.-8.

Folketingsmand Oluf Pedersen under Behandlingen i Folketinget af Forslag til Lov
Nr. 349 af 22.-8.-1941 om Forbud mod kommunistisk Virksomhed. (Citeret efter Rigsdagstidende).
Under de givne Forhold, og da de nuværende Tilstande er uholdbare, vil vi stemme
for Lovforslaget.

20.-8.

Folketingsmand Ole Bjørn Kraft om samme Lov. (Citeret efter Rigsdagstidende).
Om det kommunistiske Partis Karakter og Stilling her i Landet har der længe ikke
hersket nogen Tvivl; den har i Virkeligheden været klar, lige siden vi havde den grund1) Lovforslaget vedtoges samme Dag i Folketinget enstemmigt med 116 Stemm('r. Om Lovens
Indhold se Afsnit A, S. 39.
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læggende Debat om dette Partis Stilling her i Tinget i 1933. Dets særlige Forhold til 1941.
en fremmed Magt har ogsaa længe været aabenbar for os alle, og det er blevet endnu
tydeligere fremhævet og understreget siden Krigens Begyndelse i September 1939. Et
Parti, der som det kommunistiske lader sin Holdning og sine Meninger bestemme, ikke
af Hensyn til dets eget Folk og dets eget Land, men af, hvad et andet Lands Interesser
kræver, placerer sig selv paa en ganske bestemt Maade i sine Landsmænds Opfattelse
og det vilde derfor ogsaa kun virke ynkværdigt, om et saadant Parti, naar det kom
i Vanskeligheder, pludselig vilde søge Ly bag ved Lanrlsmandsskabets Lov, som det
selv saa tydeligt har tilsidesat gennem sin Holdning. Et saadant Parti vil være dømt i
Landsmænds Øjne.
Det er derfor ikke Hensynet til det kommunistiske Parti, der maa bestemme vor
Holdning. Det Hensyn, vi først og fremmest har at tage, er Hensynet til Landets
vitale Interesser og til Opretholdelsen af den Retningslinie for Retsudøvelsen, som
har været herskende her i Landet. Det kommunistiske Parti har hidtil kunnet virke
inden for dansk Lovs Rammer, og det har ogsaa benyttet sig af den Frihed, som
derigennem blev givet det, og draget Nytte af den Beskyttelse, Grundloven ydede det .
. . . . . . Men Synspunkterne maa naturligvis ændres under de nuværende ekstraordinære Forhold, med Henblik paa de Kendsgerninger, som baade her i Landet og i vore
Nabolande er blevet saa aabenbare med Hensyn til det kommunistiske Partis Terror- og
Sabotagehandlinger, og med Henblik paa den særlige udenrigspolitiske Stilling, hvori
vi i Dag befinder os. Vi maa under disse Vilkaar se og handle realistisk og nøgternt
og ofte beslutte os til Handlinger, som vi under normale Forhold ikke vilde have
foretaget ...... .
Vi kan ikke være blinde for, at denne Lov er af en saadan Natur, at dens Bestemmelser meget let vil kunne komme i et beklageligt Modsætningsforhold til almindelig
dansk Retsfølelse og blive et Brud paa Grundsætninger, som det har været vor Stolthed
at hævde gennem de mange Aar, i hvilke dette Land har været et retsordnet Samfund,
hvor der har været Tryghed for enhver Borger i Lovens Læ. . .....
Denne Lov er fremkaldt og præget af den ekstraordinære Situation, hvori vort
Land befinder sig. Den er blevet en nødvendig Sikkerhedsforanstaltning, og saaledes
som Forslaget foreligger udformet for os, kan jeg paa mit Partis Vegne anbefale det
til Fremme.
U1niddelba;rt fpr Afstemningen udtalte Bjprn Kraft ifplge Rigsdagstidende:
Jeg har bedt om Ordet for ep kort Bemærkning for at forebygge, at en Udtalelse
af det ærede Medlem Hr. Frits Clausen skal danne Basis for en urigtig Opfattelse
og give et falsk Billede af dette Lovforslags Tilblivelse. Det ærede Medlem sagde, at
han havde rettet et aabent Brev til Statsministeren, i hvilket han krævede Forbud
mod det kommunistiske Parti, og synes at gaa ud fra, at det var dette aabne Brev, der
havde foranlediget Lovforslagets Fremsættelse. Heroverfor vil jeg blot bemærke, at
paa det Tidspunkt, da det ærede Medlems aabne Brev fremkom, forelaa allerede et
fuldt udarbejdet Forslag til Behandling i Regeringen. . .. ...

Leder i Bert. Morg. om Lovgivningen mod Kommunisterne.
Da man i Grundloven sikrede Borgerne Ret til at danne Foreninger, skete det
med en udtrykkelig Tilkendegivelse af, at disse Foreninger skulde dannes i et lovligt
Øjemed. Hermed er det afgjort, at en Foreningsdannelse, der tilsigter at styrte Landets
Styre med voldelige Midler, eller som stiller sig i et fremmed Lands Tjeneste, ikke
har Grundlovens Beskyttelse, fordi de saa oplagt virker i et ulovligt Øjemed. Der har
saaledes hele Tiden i dansk Lovgivning været Grundlag for at forbyde et Parti som
det kommunistiske, hvis ulovlige Adfærd og Formaal ikke er blevet fordølget, men
endogsaa aabenlyst er blevet proklameret fra den danske Rigsdags Talerstol. Og det
beklagelige er kun, at dette Forbud ikke er kommet forlængst, men er blevet udskudt
til et Tidspunkt, hvor Følgerne af den kommunistiske Virksomhed har faaet en saadan
Karakter, at Forbudet og Partiopløsningen ikke længere er tilstrækkelig til at sikre
mod de skadelige Virkninger af denne Virksomhed.

21.-8.
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Herved er det danske Statsstyre blevet stillet overfor Nødvendigheden af at skulle
indføre Sikkerhedsforvaring for Personer, hvis Adfærd giver særlig Grund til at antage
at de vil deltage i kommunistisk Virksomhed eller Agitation. Der vil sikkert være Enighed om, at det havde været bedre, om en saa vidtrækkende retslig Foranstaltning ikke
havde været nødvendig, men ingen vil sikkert heller bestride, at den er blevet en Nødvendighed. Efter at Krigen mellem Tyskland og Rusland er kommet, vilde en fortsat
kommunistisk Virksomhed betyde, at Krigshandlingen saa at sige blev overført til det
danske Samfund. Paa anden Ma.ade vilde en Videreførelse af en Virksomhed, der er
undergivet russisk Overhøjhed, nemlig ikke kunne opfattes, og de gennem de tidligere
Retssager afsløredP Forhold viser med al Tydelighed, hvorledes en saadan Virksomhed
udarter i Terrorhandlinger og voldelige Overgreb. At det danske Samfund maa værge
sig mod denne Fare, og at det maa gøres gennemgribende og effektivt, siger sig selv.
Regeringen vil derfor for de Forholdsregler, der er foreslaaet, finde fuld Forstaaelse i
den danske Befolkning. Den politiske Virksomhed, der selv har sat sig ud over Lov og
Ret, og som uden Hensyn til Danmarks Interesser vil arbejde for en udenlandsk Stats
Formaal, danner et Fremmed-Element, hvis Indkapsling og Uskadeliggørelse et sundt
Samfund maa drage Omsorg for.
Medens saaledes det foreliggende Regeringsforslags Hensigt og Indhold vil møde
almindelig Anerkendelse, er der ved dets Forhistorie Omstændigheder, som paakalder
Kritik. Der tænkes her pa.a Forholdet overfor Offentligheden. Man har ikke alene hindret en naturlig offentlig Meningsudveksling, efter at Overvejelserne blandt de ansvarlige forlængst var afsluttet, men Modviljen mod at meddele den danske Befolkning en
selvfølgelig Orientering er endogsaa drevet saa vidt, at det herhjemme er blevet
forhindret, at man citerede Oplysninger, som Statsministeren havde givet udenlandske
Aviser om dette Lovgivningsanliggende. Det er ikke let at finde nogen Begrundelse
for denne Fremgangsmaa.de, hvis Følge da ogsaa har været, at en bestemt Kreds herhjemme har kunnet give Dele af Befolkningen et særligt Indtryk af Foranledningen til
den nu foreslaaede Lovgivning. Under disse Omstændigheder maa Pressen uundgaaeligt
spørge sig selv, om den ikke havde tjent den danske Offentlighed bedre ved at handle
helt efter sit eget Skøn.

21.-8.

Leder i Natt. om Forbudet mod det kommunistiske Parti.
Det Forbud mod kommunistisk Virksomhed, som Justitsminister Thune Jacobsen
forelagde Rigsdagen i Ga.ar, vil være sikker paa hele · den danske Befolknings Interesse
og Agtpaagivenhed. Det er første Gang i Danmarks parlamentariske Historie, man
skrider til at opløse og forbyde et politisk Parti, en Begivenhed uden Sidestykke i vort
politiske Liv.
Begivenhedens enesta.aende Karakter er den ene Side af Problemet. Bedømmelsen
den anden Side. Hvad skal man mene om Forbudet mod Kommunismen i Danmark?
Skal man billige det eller tage Afstand fra det? Endelig: i Tilfælde af, at man billiger
det, vil man da være i Stand til at opretholde Respekten for Grundloven og Troen paa
dens Ukrænkelighed sammen med sin Billigelse?
For Læsere af dette Blad vil der ikke raade nogen Tvivl om vor politiske Mening
i denne Sag. Vi har, saa længe kommunistisk Virksomhed har været drevet i Danmark,
bekæmpet denne illegale og snigende Farsot i Samfundslegemet. Vi har ikke mange,
men talrige Gange paavist Kommunismens samfundsopløsende Tendenser - som dens
Tilhængere for øvrigt aldrig har lagt Skjul paa, men tværtimod proklameret med Frejdighed og Applomb - vi har i smaat som i stort kunnet klarlægge Kommunismens
nivellerende og nedbrydende Virksomhed pa.a saavel sociale som politiske og aandelige
Omra.ader. Vi har - uden at nogen Protest er blevet rejst derimod - paavist, hvorledes det Parti, der kaldte sig Danmarks kommunistiske Parti, ikke var noget som
helst andet end en i Danmark opererende Underafdeling af den internationale Bolsjevisme, underkastet denne Bolsjevismes Afgørelser i alle Spørgsmaal, arbejdende
for dens Ledere i Rusland, helligt optaget af at omstyrte det danske Samfund og for-
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vandle Landet til en Provins indenfor et bolsjevikisk Moskva-Imperium. Hvor megen 1941.
Ret vi har haft i vore Synspunkter, er maaske aldrig blevet saa grelt og klart belyst
som gennem de Afsløringer, der fremkom under den Retssag, som afsluttedes ved Københavns ,Byret den 7. Juli dette Aar. Denne Sags Forgrening til Sverige leverer
yderligere Materiale til Underbyggelse af vore Synspunkter paa den kommunistiske
Virksomhed i vort Samfund. Forøvrigt: Kommunisterne har med den Ærlighed, som
man i hvert Fald ikke kan frakende dem, aldrig været karrige med at præcisere den
Undergravelsens Rolle, som er deres foretrukne.
Paa Baggrund af vort mangeaarige, aldrig forandrede Syn paa Kommunismen,
har vi gentagne Gange her i Bladet rejst Krav om, at det kommunistiske Parti og
dets Organisationer· burde forbydes. Vi har ikke været alene om at fremsætte dette
Forlangende. En Række andre Blade har staaet sammen med os i denne Sag, og adskillige Politikere baade af Partiet Venstre og det konservative Folkeparti er igennem Aarene gaaet ind for det samme Ønske. Sørgeligt nok blev Kravet ikke gennemført
og Aktionen ikke ført til Ende allerede for Aar siden. Vi burde for længst have gjort
op med Kommunismen, det var et Svaghedstegn, at vi ikke gjorde det. Men nu er altsaa endelig Forbudet kommet, fremkaldt af en ekstraordinær Situation. Med stærk
Beklagelse af at det ikke kom før, kan vi kun give det vor Tilslutning. Vor Mening
om Kommunismen og dens Hensigter er ikke blevet afsvækket i Tidens Løb og især
ikke efter de Begivenheder, der har forøget dens Aktivitet indenfor de nordiske Staters
Omraader.
Saa vidt vor politiske Mening om Forbudet mod Kommunismen. Vil den nu kunne
harmonere med den Respekt for Grundloven, som maa være en Forudsætning for
alt Lovgivningsarbejde her i Landet? Nogle vil maaske mene, at Forbudet mod Kommunismen strider mod Grundlovens Paragraf 85, som tilsikrer Borgerne Ret til at
danne Foreninger i lovligt Øjemed. Vi maa imidlertid i dette Spørgsmaal erklære os
enige med Justitsministeren, naar han i sin Kommentar til Forelæggelsen understreger
Ordet lovlig. Kommunistisk Virksomhed kan aldrig betegnes som Virksomhed i "lovligt Øjemed". Endvidere vilde vi finde det mere end subtilt, hvis man vil forsvare et
Parti, der arbejder med ulovlige Midler paa at omstyrte og afskaffe Grundloven ved at henpege paa denne samme Grundlov og udlægge en af dens Paragraffer til en
Beskyttelsesforanstaltning omkring Ulovligheden.
Mod Paragraf 1 i det nye Lovforslag, som indeholder Forbudsbestemmelserne mod
kommunistisk Virksomhed, har vi altsaa hverken politiske eller juridiske Betænkeligheder. Vi kan helt og fuldt tiltræde denne Paragraf. Den tredie og sidste af Forslagets
Paragraffer, som indeholder nogle rent praktiske og administrative Bestemmelser,
finder vi heller ingen Indvendinger imod. Noget anderledes stiller det sig imidlertid
med Hensyn til Forslagets Paragraf 2 "Forvaringsparagrafen", som vi ikke uden Betænkeligheder har stiftet Bekendtskab med - allerede Straffekategorien "Forvaring"
forekommer os mindre tiltalende, men maaske nødvendig, under de nuværende Forhold. En vis Løshed i Formuleringen gør efter vor Mening denne Paragraf til adskillige Fortolkningers frodige Jordbund. Ifølge Paragraffen "kan Personer, hvis Adfærd har givet særlig Grund til at antage, at de vil deltage i kommunistisk Virksomhed
eller Agitation, efter Justitsministerens Bestemmelse eller med hans Godkendelse tages
i Forvaring, naar dette skønnes nødvendigt af Hensyn til Statens Sikkerhed eller dens
Forhold til fremmede Magter''. Bestemmelsen efterfølges af en Række Vedtægter, der
gaar ud paa at sikre mod Overgreb, især ved at indrømme baade det offentlige og den
Anklagede Ret til at rejse Kæremaal til Højesteret. Ikke desto mindre forbliver der
Muligheder for Fortolkninger.
Hvorledes definerer man, hvem der "har givet særlig Grund til at antage, at de
vil deltage i kommunistisk Virksomhed" ? Efter hvilke Beregninger skønner man endvidere over, naar "Forvaringen ikke længere er nødvendig" ? I det første Tilfælde kredser Lovforslagets Udtalelser om noget futurisk og svævende, i det andet Tilfælde
fastslaar Kommentaren direkte det ubegrænsede som det lovlige. Vi maa for vor Del
fastholde, at vi finder den hele Paragraf 2 meget løs i Formuleringen og temmelig uklar
i Bestemmelsen. Hvis ikke denne Paragraf skal kunne udnyttes som noget i Retning
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af et "lettre de cachet", maa dens Affattelse gø:·es fastere og sikrere. En Revision,
rent juridisk-formelt, af denne Paragraf vilde være at tilraade.
Med disse Bemærkninger og denne Henstilling om en rimelig Omarbejdelse af
Forvaringsparagraffen medgiver vi det nye Lovforslag om Forbud mod kommunistisk
Virksomhed i Danmark vor Tilslutning.

28.-8.

Uddrag af Kronik i Berl. Aft. af Karl Nielsen: Danmark og Tyskland.
. . . . . . Men havde vi her i Norden opelsket en Idyl, saa blev vi revet ud af den i
Fjor. Og da de store Begivenheder brød ind over vore smaa Lande, da viste det sig,
at Lidenskaben var ikke død iblandt os; Viljen til at leve som Folk, -som frie Mennesker,
tog os heftigt i Besiddelse og mindede os om, at vore Forfædre var Vikinger paa det
vilde Hav. Og nu brydes det milde med det haarde, det retvise kan blive til Uforstand,
og i mange Forhold staar vi usikre og med dobbelt Sind, kun eet har Ulykkerne gjort
lysende klart - nu taler jeg kun om mit eget Fædreland - eet har Begivenhederne
brændt ind i vor Sjæl: Vi er Danske, milde eller stridige, men evigt Danske, og den
Dag, vi ikke kan være det, da ønsker vi ikke at være til.

7.-9.

Leder i Pol. om Quislings Tale om Tilstandene i Norge.
Vi kender ikke meget hernede i Danmark til Forholdene i Norge. Krigen -har rejst
Barriere ogsaa mellem de nordiske Lande og brudt det nære Samkvem mellem Nærbeslægtede. Nu og da har vi hørt Meldinger, som fortalte om stærke Brydninger mellem
Quisling-Styret og Befolknings-Grupper i Norge under den Omformningsproces, som
"Nasjonal Samling" har iværksat, og vi har haft en smertefuld Følelse af, at vort
nordiske Broderland efter Krigens tunge Prøvelse maa bære en ny og endnu sværere,
Kampen mellem Landsmænd, som deler dem i to forbitrede, hadefulde Lejre.
Den Tale, som Quisling i Forgaars holdt i Colosseum i Oslo, og hvoraf vi i Gaar
bragte et Referat, gav et officielt Vidnesbyrd om de Tilstande, som den indrepolitiske
Kamp har skabt i Norge. Det fremgik af hans Tale, at Landets Tjenestemænd var
blevet stillet overfor Kravet om at "gaa aktivt ind for Nyordningen", hvilket vil
sige at tilslutte sig Quisling-Partiet, og i meget truende Ord stillede han Afskedigelse
i Udsigt for hver Tjenestemand, der nu efter Maaneders Betænkningstid ikke vilde
gaa med. Det er ikke vor Spøg, sagde han, det er Dødsens-Alvor, vi lader ikke Uvæsenet gaa sin Gang, men fjerner efterhaanden enhver Tjenestemand, høj eller lav, som
saboterer Nyordningen, og sætter positive Kræfter i Stedet. Denne Udrensning, fortsatte han, foregaar planmæssigt, og den vil blive gennemført til det yderste. Udtalelsernes Skarphed og Omfang afspejler Modsætningernes Dybde og aabner et Indblik i Uforsonligheden af den Kamp, der føres. Endnu stærkere var Bebudelsen af de
Forholdsregler, der kunde tænkes iværksat overfor politiske Modstandere, der tog Parti
for den emigrerede Regering. Risikoen for dem var Arbejdslejrene i Skovene eller
Deportering til Arbejdslejre og Kolonier i Rusland, hvor, de kunde "studere Resultatet af det System, som de vil velsigne Fædrelandet med i det kære Lands og den kære
Konges Interesse". Og sikker i sine Metoders Anvendelse fastslog Hr. Quisling, at
hans Bevægelse i Dag var stærk nok til at gennemføre baade Kampen og hans
Program.
Det ligger uden for dansk Presse at tage Stilling til de indrepolitiske Problemer,
der saa voldsomt og skæbnesvangert deler det norske Folk, og til den Kamp, der forbitrer norske Sind. Men dybt forstaar vi, hvilken Sum af menneskelige og nationale
Værdier der staar paa Spil i denne ulykkeligste Konflikt af alle, Landsmænd rejst
mod Landsmænd i et stormhærget Land. Og det i et Folk, hvis Nationalkarakter bærer
sit Mærke af den Grund, hvorpaa det gennem Tiderne er støbt, Granittens Stejlhed
og Styrke.
Der er blevet langt mellem de nordiske Broderfolk i disse Omrystelsens Aar. Men
Slægtskabets Baand løsnes ikke, og har hver endda nok i sit eget, saa følger vi dog
hinanden med medfølende Sind. Mange er de Tanker, der fra Danmark gaar mod Nord i
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denne svære Tid, mod Finland, der for anden Gang bæl"'er Krigens Byrder, men ogsaa 1941.
mod Norge, fordi det slides af indre Modsætningers bitre Kamp.
I sin Omtale af Situationen i Norden kom Hr. Quisling ogsaa ind paa danske Forhold og fremsatte her den overraskende Udtalelse, at den nationalsocialistiske Bevægelse var i stærk Vækst i Danmark, og at den naar som helst kan øve en afgørende
Indflydelse paa den politiske Udvikling her i Landet. Hr. Quisling maa være blevet
galt informeret under de Studiebesøg, Frits Clausens Folk har aflagt i Oslo. Ingen
herhjemme har gjort den Opdagelse, at Frits Clausens Parti har synderlig Medvind i
Befolkningen, tværtimod gav Broderkysset L. S. en galoperende Svindsot.
Nu som før er Frits Clausen-Folkene en bitte lille Minoritet i det danske Folk.
Ikke en betydningsløs Minoritet, men den Regering, der har sin Baggrund i saa godt
som hele det danske Folk, tilkommer det at bestemme Linien i vor politiske Udvikling.
Det er Styrken i det danske Samfund i Dag, at vi har evnet at kaste alle Partistridigheder til Side og har kunnet samle Nationens Kræfter om den enegyldige Opgave at
føre Landet gennem Tidens Vanskeligheder og løse dens Opgaver. Men denne Enighed
i Regering og Folk har ogsaa i Danmark sikret en Ro og Orden, der er forbilledlig i
denne kaotiske Tid, og som er til Lykke for vort Land indadtil og udadtil.
Opfordring fra De samvirkende Fagforbund til Kommunisterne om at nedlægge de Til- 17.-9.
Iidshverv indenfor Fagbevægelsen, de endnu maatte beklæde. (Udsendt gennem R. B.)
De samvirkende Fagforbunds Formandsmøde har i Dag vedtaget følgende Udtalelse:
Paa dertil given Foranledning og under Henvisning til den af Rigsdagen den 22.
August i Aar gennemførte Lov overfor det kommunistiske Parti retter De samvirkende
Fagforbunds Formandsmøde - af Hensyn til Fagbevægelsens hele Stilling under de
nuværende, alvorlige og unormale Forhold - en Henstilling til de Kommunister, der
endnu maatte beklæde Tillidshverv indenfor dansk Fagbevægelse, om at fratræde disse.
Leder i Pol. om Knud Nordentofts Skribentvirksomhed.
19.-9.
I Quislings Organ "Fritt Folk" finder vi en Korrespondance fra København, betitlet
"Norsk Genlyd i Danmark". Artikelskriverener Forfatteren Knud Nordentoft, som efter
at have slidt vore og formentlig ogsaa andre Blades Trapper skuffet har meldt sig til
Tjeneste hos "Fædrelandet", hvori han nu lufter sit Had til den Presse, han forgæves
har søgt. Artiklen indledes med disse Ord: ,,Hver Gang der sker noget nyt i Norge,
gibber det i den danske Systemfronts Sjæle: mon det kunde tænkes at noget saadant
engang kunde hænde hos os?" Det har ogsaa gibbet i Hr. Nordentofts Sjæl ved at læse
om Quislings Tale og den Udvikling, som fulgte umiddelbart derefter i Norge, gibbet
af Glæde, og i Forhaabning om en tilsvarende Udvikling her i Landet skriver han
forjættelsesfuldt: ,,Det, der sker i Norge, maa vise, hvor dybt der skal skrælles, ogsaa
vise os danske Tilskuere det, mens nogle af os gyser og andre venter".
Samtidig med at Hr. Nordentoft fabulerer om Skrællekniven og forbereder os paa
Gyset, er to andre Frits Clausen-Folk startet paa Studierejse til Oslo. Ogsaa de er fyldt
af lykkelige Følelser over det, der sker i Norge i denne Tid. ,,Vi glæder os", siger den
ene af Rejsedeltagerne, Frits Clausens Stabsleder, Hr. H. C. Bryld, ,,overordentlig
meget til at se det norske Genrejsningsarbejde, og vi føler Glæde over, at det gør saa
gode Fremskridt". I Hr. Brylds rejseglade Sind er ingen Plads for de Bekymringer,
hvormed den store Del af den danske Befolkning omfatter det norske Broderfolk.
De voldsomme Brydninger, som ryster det norske Samfund, og som nylig har givet
sig Udslag i Undtagelsestilstandens jernhaarde Bestemmelser, har gjort det dybeste
Indtryk hernede, og mon ikke man i Norge i begge de stridende Lejre er opfyldt af
alvprstunge Følelser over denne Kamp mellem Landsmænd. Følelser, der ikke rummer
nogen Plads for Glæde. De hjemlige Frits Clausen-Folk bør da ogsaa være mere sparsomme med deres.
Nu skal der ikke lægges mere Vægt paa Udtalelser fra den Side, end de er værd.
Vi kender det glubende Misforhold mellem Agt og Magt. Men den Mentalitet er Be95
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mærkelse værd. Vi vender os ogsaa mod Ubesindigheden og Ubetimeligheden i disse
Forsøg paa at sammenknytte danske og norske Forhold. Norge fik den tunge Skæbne
som et erobret Land med en flygtet Konge og Regering, Danmark er et Land, der vel
er besat, · men under fuld Anerkendelse af de forfatningsmæssige Faktorer. Her er
Konge, Regering og Rigsdag i enig Samklang med den langt overvejende Del af den
danske Befolkning, imod staar kun en lille Gruppe, formindsket endda ved Frafald
og Spittelse. Det er den danske Baggrund for de studielystne Gæsters Besøg i Norge.

5.-10.

Leder i Pol. om Dansk og Tysk.
Ifølge Sagens Natur er den kulturelle Vekselvirkning mellem Dansk og Tysk et
Problem, som det er vigtigt at faa løst - og faa løst rigtigt. Alene det geografiske
Naboskab vilde være nok til at give Spørgsmaalet Betydning, selv om der ikke var
andre vægtige Grunde.
Den Radio-Diskussion om Spørgsmaalet, som fandt Sted for et Par Aftener siden
mellem den danske Forfatter Karl Nielsen og den tyske Dr. phil. Victor Waschnitius,
kom ikke til Bunds i det, og det vil ingen nok saa velforberedt Radiodiskussion gøre
under de givne Forhold. Derfor var denne Drøftelse naturligvis paa ingen Maade
betydningsløs eller uden Interesse: der blev fra begge Sider sagt mange kloge og vel
gennemtænkte Ting. Men man kom ikke videre. Danskeme stiller sig for Tiden køligt
og ligegyldigt overfor alt tysk, sagde den tyske Doktor. Danskerne føler sig ufrie som
Følge af Besættelsen, svarede den danske Forfatter. Og der stod den danske og tyske
Talsmand, som saa mange andre Danskere og Tyskere i denne Tid over for netop de
Probierne:-, der optager Sindene.
Det vilde være urimeligt at forsøge at benægte, at det, der skete den 9. April i
Fjor, medførte, at den danske Befolkning uvilkaarligt satte sig i Forsvarsstilling til
Værn om dansk Aand og Væsen. Naar undertiden Stemmer i tysk Presse har villet
bebrejde Danskerne dette, begrunder Bebrejdelsen sig i en Misopfattelse. Et Folkesind
reagerer paa samme Maade som et Menneskesind, naar det føler sig under et Tryk,
og med samme Resultat: Sindet forsøger at indkapsle sig og danne et styrkende Panser
omkring sig. Besættelses-Tiden er hidtil forløbet bedre, end de fleste vel havde forestillet sig for 1 ¼ Aar siden. Hertil er bidraget baade fra dansk Side og fra tysk Side,
og den danske Befolknings nøje Efterlevelse af Kongens Ord om at vise en rolig og
værdig Holdning understreger ikke alene den nationale Selvdisciplin i det danske Folk,
men tillige en oprigtig Forstaaelse af den Kendsgerning, at det er nødvendigt, at der
bestaar et godt Forhold mellem Danmark og Tyskland. Denne Realitet har altid været
ledende for dansk Politik og er det vedblivende. Det er ogsaa givet, at Udvekslingen
mellem dansk og tysk Kultur, der har sat dybe Spor i dette Land, vil blive fortsat.
Thi hvorledes skulde denne gensidige Paavirkning mellem to Nabofolk overhovedet
kunne høre op? Men hvis noget skal vokse sundt og stærkt i det danske Folk, maa
det vokse i Frihed og i Følelsen af Frihed. Thi uden den Følelse af Frihed i sin Holdning og sine Handlinger stivner det - ganske som det tyske Folk vilde gøre under tilsvarende Forhold. Derpaa vil enhver Tysker kunne finde Eksempler i sit Folks Historie
uden at behøve at blade langt tilbage.
Vi har villet sige disse Ord for at hindre, at Begreberne forveksles. Samarbejdet
mellem Danmark og Tyskland paa det økonomiske Omraade gaar sin Gang, og der
eksisterer i Danmark ingen Tvivl om, at vi til evige Tider maa have Forbindelser med
det tyske Folk og er bedst tjent med, at de er gode. Det vilde imidlertid være at skabe
en Illusion, dersom man saa bort fra, at Besættelsens Vilkaar vanskel'tggør et virkelig
hjerteligt Forhold mellem to Nationer. Dertil er Vejen aaben den Dag, da Danmarks
fulde Suverænitet og Uafhængighed er genoprettet, og de to Nationer kan mødes frit
og uden Baand.

14.-10, Berl. Morg. refererer Professor Hatt's Taler i Berlin om Norden og Europa.
Den danske Regerings Medlemmer hører til de klarttænkende Politikere, der ikke
vil Fjendskab med Tyskland. Danmarks afvisende Indstilling overfor et nordisk Defen-
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sivforbund havde sin Grund deri, at Danmark ikke vilde være Nordens Lænkehund mod 1941.
Syd. Vi tror paa Muligheden for et tysk-dansk Venskab. Der har været flere Krige
mellem Danmark og Sverige end mellem Danmark og Tyskland, og alligevel er Danmark og Sverige blevet Venner. Ogsaa Tyskland og Danmark kan selvfølgelig være
Venner, thi ogsaa disse to Lande er forbundet ved Slægtskabsbaand. Det eneste Spørgsmaal, der længe har fjernet Danmark og Tyskland fra hinanden, nemlig det slesvigske
Spørgsmaal, blev i 1920 løst ved Plebiscit. . .....
Det bliver Tysklands Skæbne, der bliver afgørende for Europas Skæbne. Tysklands
Nederlag vil blive en Katastrofe for Europa. Tysklands Sejr vil forhaabentlig blive
en Opgang til en Blomstringstid for Europa. For de nordiske Lande vilde et tysk
Nederlag være ensbetydende med et russisk Herredømme i Østersøen. Derfor vilde
Tysklands Ulykke have Nordens Ulykke til Følge.
Det Spørgsmaal, hvorledes det nye Europa vil komme til at se ud, kan først
Fremtiden besvare. Hidtil har ikke mere været kendt end nogle principielle Programpunkter.
Der maa i det nye Europa tages Hensyn til en mangesidig Virkelighed. Politik og
Økonomi vil blive ledet af Aksemagterne. Alle Lande i det nye Europa vil være anvist
paa i alle Retninger at tilpasse sig Helhedens Tarv og Krav. En planmæssig Arbejdsdeling vil tildele hvert Land i det nye Europa dets Plads indenfor Helheden.
Nødvendigt er det, at de enkelte europæiske Nationer bliver aktive Deltagere og
Medarbejdere indenfor det nye Europa. National Undertrykkelse kan ikke praktiseres i
Europa. Dertil er dets Nationer alt for selvbevidste...... .
15.-10.
Leder i Pol. om Dr. Megerles Tale i dansk-tysk Forening.1 )
Det var et overordentlig tankevækkende og interessant Foredmg, Dr. Karl Megerle
holdt i Mandags i Den dansk-tyske Forening om Pressens Ansvar. Særlig konstaterer
man her i Landet med Tilfredshed Foredragsgæstens Understregning af, at Ansvarsfølelsen overfor Folk og Stat er fælles for baade den tyske og den danske Presse. Netop
denne Ansvarsfølelse betragtes af toneangivende danske Blade som selvfølgelig, og
Indtrykket af, hvor levende Ansvarsfølelsen er, deles utvivlsomt af den danske Befolkning. Den Anerkendelse, der ligger i Dr. Megerles Ord, kommer os for saa vidt ikke
overraskende, men i en Tid, hvor det er magtpaaliggende for begge Parter, at den
gensidige Forstaaelse uddybes, er det af Værdi, at en saa fremtrædende tysk Journalist som Dr. Megerle anerkender den danske Presses Holdning, der ene er bestemt
af vor Opfattelse af, hvad der tjener vort Land.
Meget interessant var ogsaa Dr. Megerles Udtalelse om, at Pressens Frihed i
Tyskland faldt sammen med en Periode af national Nedgang. Det maa ikke glemmes,
at det modsatte har været Tilfældet her i Landet, og at den danske Presses Frihed
just faldt i en socialpolitisk og økonomisk Opgangstid for Danmark. De Forudsætninger, hvorunder Pressens Stilling maa vurderes, bliver derfor vidt forskellige. Tiden har
rejst og vil i Fremtiden rejse store Problemer, der ikke lader noget europæisk Land
uberørt. Deri har Hr. Megerle Ret. I det Omfang, hvori Ansvarsbevidsthed over for
de Krav, Tiden og Forholdene stiller, kan bidrage til Problemernes Løsning, vil den
danske Presse fortsat gøre sin Indsats, tro mod sine Traditioner.
Folketingsmand Ole Bjørn Kraft i Folketinget under Finanslovsdebatten angaaende 28.-10.
Forholdet til Tyskland. (Citeret efter Rigsdagstidende).
Om det danske Folks Vilje til, naar Fredens Dag oprinder, at fortsætte Samarbejdet
med Tyskland og yde vor Medvirken til det Genopbygningsarbejde og den Nyskabelse,
som forestaar efter Krigens Ændringer af de europæiske Forhold, kan der fornuftigvis
ikke herske nogen Tviv1. Det har aldrig været vor Holdning at isolere os. Hele vort
1) Berl. Tld.'s Leder
Afsnit F, S. 830, og udtaler
ud over Lnndets Gænser og
Led I Nationernes indbyrdes

nf s. D. refererer ret udfprligt Tnlens Indhold, hvorom der henvises til
derpna: >Der er Behov for videre Synsvinkler og for Vurderinger, der rækker
ser det dnnske Samfund i dets Vekselvirkning med Omverdenen, og som et
Slllllvirken.c
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Erhvervsliv er opbygget paa Udveksling og Samarbejde. I fjerne Verdensdele har
dansk Snille og Foretagsomhed ydet sit Bidrag til Civilisationens Fremgang, og saaledes vil det ogsaa blive i Fremtiden.
Imidlertid kunde det synes, som om man undertiden fra tysk Side ikke betrag-ter
denne Holdning som helt tilstrækkelig eller fuldt tilfredsstillende. Undertiden lyder
der Røster, der bebrejder den danske offentlige Mening, at den er for tilbageholdende
og passiv, ikke positiv nok.
Jeg synes, det er vigtigt heroverfor at klargøre det danske Synspunkt og vor
Holdning, og jeg vil gerne sige et Par Ord herom.
For at vi med fuldt og helt Hjerte og Vilje kan gaa ind i Forhandlinger om disse
Spørgsmaal, hvis det skal være Udtryk for noget sundt, stærkt og varende i det
danske Folk, maa en Tilstand og Følelse af Frihed være til Stede. Den kan ikke tilvejebringes, saa længe Besættelsen varer og ganske naturligt øver sit daglige Pres
paa alle danske Sind. Vi har som en helt selvfølgelig Reaktion maattet indkapsle
os til Værn om Værdier, som enhver Besættelse af fremmede Tropper rent instinktivt
føles som en Fare for. Først den Dag Besættelsens Tryk ophører, er der en Mulighed
for, at det Forhold kan tilvejebringes, som er Forudsætningen for, at begge Parter kan
se Forløbet af saadanne Overvejelser med Tilfredshed.
Først naar vi føler, at vi er frie, kan vi tage besluttende Stilling til disse Spørgsmaal, der er saa afgørende for hele vor Fremtid. En Beslutning - det vil jeg gerne
understrege - en Fastlæggelse af vor Holdning nu vilde uvægerligt blive en Hindring
for en lykkelig og god Udvikling af Forholdet mellem de to Nationer - en Hindring for
og ikke en Befordrer af den gode Forstaaelse.
Vi har opretholdt og vil fortsat opretholde en værdig, rolig og loyal Holdning
over for Besættelsesmagten, men dermed er under Krigen ogsaa Grænsen naaet for,
hvad det er muligt for det danske Folk at yde.

14.-11. Erik Appel i Folketinget om Forholdet til Tyskland og om de tyske Nationalsocialister
i Nordslesvig. (Citeret efter Rigsdagstidende).
Det ærede Medlem (Jens Møller) udtaler sig i denne Forbindelse forstaaende om
Byrden og Smerten ved den tyske Besættelse af Landet, men naar det ærede Medlem
derefter vil hævde, at Smerterne er blevet mindre, efter som Forstaaelsen af Besættelsens Nødvendighed fremtraadte, kan jeg ikke være helt enig. Et saa stærkt frihedselskende Folk som det danske vil snarest føle Smerten vokse med Besættelsens Varighed, og om selve denne Nødvendighed er næppe nogen dansk Mand i Stand til at dømme
afgørende. Vi holder os til den øverstkommanderende von Kaupischs Ord ved hans
Bortrejse, at Besættelsen var sket i Selvforsvar. Det lader sig høre, og det har vi
taget til Efterretning. !øvrigt afventer vi med samme Ro som det tyske Rige Historiens
endelige Dom, naar Resultatet af dette gigantiske Opgør har naaet historisk Modenhed.
Jeg vil hermed ogsaa have sagt, at Tiden ikke er inde til fra denne Talerstol at føre
advokatoriske Indlæg for og imod den tyske Besættelse af Danmark.
Det danske Folk har sammen med Rigsdag og Regering taget Konsekvensen af
den og sin deraf følgende ydmygende Stilling, og vi vil vedblivende bære den i Ro
under korrekt Samarbejde med den tyske Stat. Om vor egen Medskyld i Ydmygelsen
er Tiden ikke til at tale, ogsaa i den Henseende venter vi paa Historiens Dom. Jeg
beder det ærede Medlem iorstaa det danske Folks Stilling fuldt ud og ikke lægge det
afgørende Udtalelser i Munden.
Det ærede Medlem udtalte sluttelig, at de tyske Nationalsocialister i Nordslesvig
af indre Overbevisning og dybtfølt Trang slutter op i Tro og Kærlighed bag det tyske
Riges Fører. Til dette nikker jeg som dansk Mand bifaldende og glæder mig over, at det
tyske Mindretals Repræsentant i den danske Rigsdag frit kan udtale sig saadan. At
det ærede Medlem i denne Forbindelse udtaler sin Stolthed over, at saa godt som hele
l) I en Leder af SO. s. M. giver Berl. Tid sin fulde Tilslutning til Krafts Udtalelse.

DEN LEGALE PRESSE M, V.

1491

den værnepligtige hjemmetyske Ungdom har meldt sig frivilligt i den tyske Kamp, 1941.
kan jeg forstaa. Om disse tyske unge ogsaa dermed kæmper for Danmarks Fremtid,
vil denne Fremtid vise, personlig har de vel næppe haft Tanken andre Steder end hos
det tyske Folk.
Leder i Natt. om en Radiodiskussion mellem Forfatteren Karl Nielsen og Dr, Waschnitius. 14.-11.
Den Diskussion, som Onsdag Aften førtes i Radioen mellem den danske Forfatter
Karl Nielsen og den tyske Dr. phil. Waschnitius i Fortsættelse af deres tidligere Radiosamtale, oprullede paany et Problem, som ofte gør sig gældende i Forholdet mellem
dansk og tysk: den afgørende Forskel paa den kulturelle og hele aandelige Indstilling
i Danmark og Tyskland. . .....
Imidlertid er det vor absolutte Opfattelse, at det er en Fejltagelse, naar Udlændinge
mener, at der ingen Nydannelse sker i Danmark, at alt er Ro, næsten Stagnation. For
hvad enten Talen er om Politik eller om Kultur, føler det store Flertal af det danske
Folk, at vi maa kvittere mangt og meget, som tidligere var god Latin paa Bjerget.
Fra alle politiske Partier er det blevet udtrykt, at selv om vi vil beholde Folkestyret,
saa hverken kan eller vil vi vende tilbage til de gamle Tilstande i uforandret Skikkelse. Den samme Opfattelse gælder, naar Talen er om den Aandsretning, som tilsidesatte mange af vore gamle moralske og nationale Idealer, og som tilsidst mundede ud i
en Fornægtelse af Viljen til at værge Land og Folk. Vi vender ikke tilbage dertil. Vi
vil noget nyt, som klinger sammen med vor Fortid. Og vi venter noget nyt.
Men netop venter! Vi ser nok, at der er mange nye Tanker og Idealer fremme i
Europa, og vi betragter og vurderer dem med levende Interesse. Vi ved saa udmærket, at vi lever i en Brydningstid, og vi har selv hævdet, at man roligt skal drøfte
de mange nutidige Problemer og saaledes forberede Fremtiden. Men vi er forvisset om,
at intet af det nye faar Grobund og Livskraft hos os, før det kommer indefra, og før
det er blevet Aand af vor Aand og Blod af vort Blod, altsaa før der er sket en
Sammensmeltning mellem det af det nye, som er godt og passer til vort Folk og vor
inderste Overbevisning og nationale Form. Vi baade lytter og venter - men det er
først og fremmest paa at høre vort eget Hjertes Slag, og saa den mystiske Susen,
som lyder manende gennem ethvert Folks Historie, naar det lytter med det rette Sind.
Og vi er dybt overbeviste om, at er vi ærlige overfor alt, hvad vi møder - fulde af
Respekt, hvor vi møder, hvad der er godt, og skarpe i vor Afvisning, hvor vi møder
noget, som vi ud fra dansk Samvittighed maa fordømme - samt trofaste mod dansk
Tradition og Egenart, saa vil vi ogsaa finde de Former og erkende de Idealer, som
bliver til Danmarks Gavn ud i Fremtiden.
Men det sker ikke fra i Dag til i Morgen. At der i Tyskland er sket en hurtig
og voldsom Udvikling, forstaar vi godt. Verdenskrigen, Sammenbruddet, bundløse
Lidelser og Følelsen af bitter Isolation maatte give Udviklingen revolutionær Retning
og revolutionær Form. Det gjaldt om at redde et Folk, om at genrejse i Ordets egentlige
Forstand. Vi har derimod ikke oplevet Verdenskrig, Revolution eller Sammenbrud. Der
er hos os, som vel hos ethvert Folk, meget at rette, meget, som kan blive bedre. Men
naar man ikke har oplevet et Sammenbrud, er der, som det fremgik af en Udtalelse af
Karl Nielsen, heller ikke noget at "genrejse".
Tyskland gik og maatte gaa Revolutionens Vej. Vi mener at kunne klare os med
Evolutionens, den rolige Udviklings Vej, hvor man nøgternt retter, hvad der var forkert, og gradvis vinder fremad. Saaledes har vi kunnet gøre det før i vor Historie,
som er rig paa kulturel og materiel Fremgang, men ualmindelig fattig paa voldsomme
Revolutioner. Og saaledes haaber vi at kunne gøre det paany - at føre, men ikke kaste,
Danmark fremad. Vi tror heller ikke, at det vil gaa saa langsomt endda. Vi kan baade
handle smidigt og hurtigt. Men i een Ting havde Karl Nielsen yderligere saa fuldstændig Ret: at vi paa Grund af Tidens særlige Forhold har saa meget at gøre med
at samle os om at værne det Kærnepunkt, at være og forblive danske, at vi ikke nu
kan give os Stunder til at gennemføre gennemgribende og langtsigtige Ændringer af
vor indre Orden.
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Endelig vil vi gerne bemærke, at den Opfattelse, at vi skulde savne Forstaaelse
af, at Livet er Kamp, ikke er rigtig. Enhver lille Nation har i sin Historie tilstrækkelig
Belæring om, at Livet er Kamp; vi har i hvert Fald i vor Historie en ualmindelig rig
og blodig Belæring herom. Kun een Gang glemte vi det og forsømte gennem Aar vor
Pligt mod Danmarks Traditioner. Men det gentages ikke! Og saa har vi forøvrigt
den Opfattelse, at det Liv, som er Kamp, har mange Former. For os er ogsaa Bondens
Udnyttelse af Jorden, Brydningen af Hede, Fiskerens og Sømandens haarde Dont under
Havets Storme, Videnskabsmandens Forsken i Laboratoriet, Arbejdernes Virke ved
Maskinerne og alt andet Arbejde, som tilsigter at værne og føde Mennesker og Hjem
en Kamp og et Liv, som fortjener Mænds højeste Agtelse. Vi ved ikke blot, at Livet
er Kamp. Vi har ogsaa som Folk levet efter denne Lære. Og vi synes, at vi - trods
Svagheder - som Folk har levet vort Liv og kæmpet vor Kamp saaledes og skikket
vort Hus saa vel, at vi deraf kan erkende, at der i vor Fremtid og i vor Nutid er alt
det, som paa dansk Grund og i ægte dansk Form kan skabe Danmark en fri og lykkelig Fremtid.

16.-11. Leder i Pol. om Forholdet: Dansk - Tysk.
. . . . . . Det maatte virke saa meget desto mere hæmmende, som den danske Befolkning under Besættelsen af Landet ganske naturligt føler sig ufri. Ikke desto mindre
er Diskussionen om Forholdet dansk-tysk blevet fortsat, og det er med Tilfredshed,
at man fra dansk Side kan erkende, at man fra tysk Side viser voksende Forstaaelse
af den danske Følelse af Ufrihed og af, at enhver sund og naturlig Udvikling i
Danmarks Forhold til Tyskland og til det Europa, som er i Støbeskeen, maa foregaa
i Overensstemmelse med dette Folks Natur og Væsen. Og det vil sige frivilligt. Kortere
og mere rammende kan det ikke siges. . .....
26.-11. Leder i Berl. Morg. om Danmark og Kommunismen.
Anti-Komintern-Pagtens Signatarmagter har indbudt den danske Regering til at
tiltræde Anti-Komintern-Pagten, og Regeringen har efterkommet denne Opfordring.
Pagtens meget korte Ordlyd hidrører som bekendt fra den mellem Tyskland og Japan
den 25. November 1936 trufne Overenskomst mod den kommunistiske Internationale. Det
fastsættes i Paragraf 1, at de kontraherende Stater gensidig skal holde hinanden underrettet om den kommunistiske Internationales Virksomhed, at de skal raadføre sig om
de nødvendige Afværgeforholdsregler, og at de skal gennemføre disse i et snævert
Samarbejde. I den anden og tredie Paragraf bestemmes det derefter, at andre Stater
kan indbydes til at deltage i Aftalen, ligesom dennes Varighed fastlægges.
Den danske Regering har i Anledning af Danmarks Tiltræden af Anti-KominternPagten udsendt en Meddelelse, i hvilken denne Beslutnings nærmere Karakter præciseres. Det angives i denne Meddelelse, baade hvad Pagten betyder, og hvad Pagten ikke
betyder for Danmark. I sidste Henseende oplyses det, at udover de i foran nævnte
Paragraf angivne Bestemmelser "indeholder Pagten ingen politiske eller andre Forpligtelser. Heller ikke berører den Danmarks Stilling som ikke-krigsførende Magt."
Med Hensyn til Overenskomstens positive Indhold hedder det videre i Meddelelsen:
,,Pagten befatter sig derimod paa den offentlige Sikkerheds Omraade med de kontraherende Parters Samvirke mod den kommunistiske Internationales Opløsningsvirksomhed. Pagten tilsigter en Sammenfatning af de Afværgelsesforanstaltninger mod
Kommunismen, som hver af de deltagende Stater skal foretage paa sit eget Territorium.
Da Danmark altid - ogsaa under Geneve-Periodens Masseproduktion af internationale
Traktater - har anset det for en given Ting, at Aftaler mellem Landene overholdes og
opfyldes, saaledes som de er truffet, vil den danske Offentlighed utvivlsomt paaskønne,
at vor Regering har givet en udtømmende Orientering om Rækkevidden og Begrænsningen af de traktatmæssige Forpligtelser, Danmark har paataget sig.
Om det danske Samfunds Stilling overfor Kommunisterne er der lige saa ringe
Tvivl som om disses Stilling overfor det danske Samfund. Det var - og havde allerede
længe været aabenbart, at Kommunisterne i Danmark optraadte som et statsfjendtligt
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Parti og handlede mod vort Lands Interesser efter Direktiver givet af en fremmed 1941.
Magt. Mod dette havde en Indskriden allerede for mange Aar siden været naturlig og
haft Hjemmel, saavel i vort Folks Retsopfattelse som i vort Lands Lovgivning. Denne
Indskriden kom imidlertid først ved Loven af 22. August 1941 om Forbud mod kommunistiske Foreninger og mod kommunistisk Virksomhed, og kunde der end være
Betænkeligheder overfor Maaden, paa hvilken det da maatte ske, var det ganske givet,
at Hensigten blev billiget af et overvældende Flertal i det danske Folk. I en Tid, hvor
Nationen er samlet om en Hævdelse af dens dyreste Interesser, kunde en saadan ansvarsløs Underminering af vort Statsliv og vor hele Kulturorden ikke fortsat tolereres.
Det er, som det fremgaar af Regeringens Meddelelse - Erkendelsen af denne Indskridens Berettigelse og Nødvendighed, der har bevirket, at Regeringen har skønnet
det betimeligt at indtræde i den internationale Traktataftale, der omfatter de samme
Formaal. Denne Beslutning er Frugten af Overvejelser i den nationale Samlingsregering, hvorom Befolkningen har samlet sig, og den er fremkommet efter Forhandling med Rigsdagens Samarbejdsudvalg, der som Repræsentant for de førende politiske
Partier virker som Talsmand for Rigsdagens og Vælgernes store Flertal. For alle,
der mener det alvorligt med det nationale Samarbejde, maa Enigheden mellem disse
Faktorer være Grundiaget for Vurderingen af det Skridt, der nu er foretaget. Danmarks
Stilling som ikke-krigsførende Magt er ikke ændret, men vort Lands Vilje til at modsætte sig vort Samfunds Undergravning gennem kommunistisk Kulturopløsning har
faaet Udtryk paa en ny Maade.
26.-11.
Leder i Soc.-Dem. om Danmark og Anti-Komintem-Pagten.1 )
Danmark har i Gaar, efter Indbydelse, sammen med Finland og en Række andre
Stater tiltraadt Anti-Komintem-Pagten. Denne Pagt, der for fem Aar siden oprettedes
mellem Tyskland og Japan og efterhaanden tiltraadtes af en Række andre Magter, gaar
ud paa, at der etableres et Samarbejde mellem de kontraherende Stater om Afværgelsesforanstaltninger overfor den kommunistiske Internationales Virksomhed.
Ad legal politisk Vej har Kommunismen som bekendt aldrig formaaet at slaa
Rod her i Landet. Danmark har med sit Folkestyre og sine frie Organisationer altid
staaet fremmed og fjendtlig overfor Kommunismens Metoder og hele Væsen. Noget
andet er, at Moskva-Internationales underjordiske Virksomhed ogsaa har efterladt
kraftige Spor her i Landet - den Terror-Affære, som netop i disse Dage atter oprulles for Rettens Skranke, giver et tydeligt Indtryk heraf. Og efter Udbruddet af den
tysk-russiske Krig skred Regeringen - ud fra Erkendelsen af den kommunistiske
Fare - til Afbrydelse af Forbindelsen med Sovjetunionen og tog Initiativ til Forbudet mod kommunistisk Virksomhed her i Landet. Det maa betragtes som en konsekvent Videreførelse af denne politiske Linje, naar Regeringen nu - som det hedder
i Udenrigsministeriets Communique - har skønnet det betimeligt at efterkomme den
modtagne Indbydelse.
Det er bemærkelsesværdigt, at der i tyske Udtalelser, fremsat fra Wilhelmstrasse, skelnes meget skarpt mellem Tremagts-Pagten og Anti-Komintem-Pagten.
Medens Tremagts-Pagten fortrinsvis har en politisk og 1nilitær Karakter, pointeres
det, at Anti-Komintern-Pagten drejer sig om en defensiv Aftale om Samarbejde
vedrørende Afværgelsesforanstaltninger. Derudover indeholder Pagten - som det fastslaas i den officielle danske Erklæring - ingen politiske eller andre Forpligtelser.
Erklæringen tilføjer: ,,Heller ikke berører den (Pagten) Danmarks Stilling som
ikke-krigsførende Magt". Det kan kun vække Tilfredshed, at det hermed saa udtrykkeligt fastslaas, at Danmarks Tilslutning til Anti-Komintem-Pagten ikke ændrer den
Status som ikke-krigsførende, som vort Land bestandig har ønsket og fortsat ønsker
at opretholde.

1) Se Afsnit B, S, 191 f.
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1941. Erklæring fra Sekretæren for Rigsdagens Samarbejdsudvalg i Anledning af Danmarks
29.-11. Tilslutning til Anti-Komintem-Pagten. (Offentliggjort i Radioen og hele Dagspressen).
Foranlediget ved Rygter, udspredt af ukyndige eller ondsindede Personer, ogsaa i
udenlandsk Radio, ønsker jeg at meddele Offentligheden, at den Pagt mod Kommunismen, som er indgaaet af Danmarks Udenrigsminister efter Bemyndigelse af Hs.
Maj. Kongen paa Regeringens Ansvar og med Tilslutning af Rigsdagen ved Samarbejdsudvalget, ikke indeholder andre Forpligtelser end dem, hvorom der gennem
Regeringens Erklæring1 ) er givet hel og fuld Besked, og at det fortsat er enhver dansksindet Borgers Pligt at følge Kongens Bud og at udvise Ro og Orden. Den, der
handler herimod, fornægter det nationale Sammenhold og handler ilde mod vort
Fædreland.
29.-11. Berl. Morg. om Ro og Loyalitet i Forbindelse med Vedtagelsen af Anti-KominternPagten.
Andet Steds i Bladet gengiver vi den Udtalelse, som Sekretæren i Rigsdagens
Samarbejdsudvalg, Folketingsmand Oluf Pedersen, fremsatte i Radioavisens Middagsudsendelse i Gaar. Den er, som det fremhæves, foranlediget af de Rygter, der efter de
seneste Dages Begivenheder har været i Omløb, og den understreger meget stærkt, at
den Pagt imod Kommunismen, som er indgaaet af Danmarks Udenrigsminister efter
Bemyndigelse af Kongen og med Tilslutning af Rigsdagens Samarbejdsudvalg, ikke
rmnmer andre Forpligtelser for vort Land end dem, hvorom der af Regeringen er givet
hel og fuld Besked.
Det har været det danske Folks Ære, at det i de verdensomvæltende Dage, vi
oplever, og især ogsaa i den Tid, der er forløbet, siden Landet inddroges i Krigsbegivenhederne, har opretholdt sin Ro og Værdighed og afvist ethvert Forsøg paa at
undergrave denne Holdning. Med sit Budskab af 9. April 1940 opfordrede Kongen sit
Folk at vise en værdig Optræden og møde Tilskikkelserne i den Aand af Ro og Ligevægt, der sømmer sig for et Folk som vort. Det er erkendt fra alle Sider, at Befolkningens langt overvejende Flertal har holdt sig dette Kongens Budskab efterretteligt, og
der er f. Eks. i vort Naboland Sveriges Presse Vidnesbyrd nok om, at det danske Folks
Holdning anerkendes.
Vi tvivler da heller ikke om, at de Rygter, som Nimandsudvalgets Sekretær i
Gaar advarede mod, kun har Tilhold i snævrere Kredse, og at stadig vort Folks langt
overvejende Flertal betragter Kongens Budskab som Rettesnor for værdig dansk Handling og Optræden. Det havde i denne Henseende været bedre, om den Regeringserklæring, Hr. Oluf Pedersen henviser til, var blevet offentliggjort straks i Tilslutning til
Meddelelsen om Danmarks Tiltræden af Pagten. Der blev givet Uvisheden et Døgns
Forspring, og det er maaske Aarsagen til, at den fik et større Omfang, end Tilfældet
ellers vilde have været.
Det er, som nævnt, kun meget begrænsede Kredse, Samarbejdsudvalgets alvorlige
Henstilling har Adresse til. Ved det danske Folks Loyalitet overfor Kongens Budskab
er der ikke rokket. Men derfor er der alligevel Grund til at understrege Samarbejdsudvalgets Ord. Det maa være alle Danskes Bestræbelse at virke hen til, at det nationale
Sammenhold om Tidens første og største Opgave bevares. Her kan den Enkeltes Holdning blive af stor Betydning. Tiden kræver uafviseligt, at vi alle og enhver, hvilke
Tilskikkelser der end møder os, følger Kongens Bud om at udvise Ro og Orden. Den,
der ved Rygtesmederi eller paa anden Maade sætter sig herudover, ,,handler ilde mod
vort Fædreland". Det indre Sammenhold og den indre Tillid er under de alvorlige
Forhold, vi gennemlever, det danske Folks største Styrke. Dette bør forstaas af alle,
og det bør erkendes, at Handlinger, der undergraver dette Sammenhold, er ubesindige
ogsaa i den Betydning, at de gør Skade overfor vort Lands store Fællesinteresser og
forøger Vanskelighederne for hele vor Nation.
1) Se Afsnit B, S. 192.
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Karl Nielsen i Berl. Morg. om "Beskyttelses-Venskab".
1941.
5.-12
.
. . . . . . Og saa til selve Sagen: Hvorfor er "Beskyttelses-Venskab" et utænkeligt
Begreb i Danskes Sind? Det er det, fordi Venskab hos os betyder Hengivenhed og
Frihed, betyder ødsel Glæde. Havde man sat Ordet "Beskyttelse" i Forbindelse med
Fjendskab, vilde en Nordbo langt bedre have forstaaet dette. Under Fjendskab er den
indre Frihed stadig bevaret, Sjælen har ikke bøjet sig, det brænder og lever i Dybet,
Samvittigheden er som en spændt Streng, og om nogen rører ved den, da klinger
den rent; og trods alt: Dette kalder vi Danske et Liv, selv om vi saa en Overgang
skulde være bundet paa Hænder og Fødder. Og mon ikke det tyske Folk netop her
skulde staa Side om Side med os? Mon ikke just dette er "kontinental", eller især,
er det ikke germansk Tænkemaade; at en Nation ikke kan beskyttes af en fremmed
Magt? Den kan leve frit og i Frihed vælge sine Venner; den kan ogsaa leve under
Tvang og da befri sig, ikke bare i Haabet, men ogsaa i Fjendskabet. Men "BeskyttelsesVenskab"? en Lænke om Foden og samtidig et sprudlende Hjerte ud imod den, der
holde:· i Lænken? hele Norden, baade Levende og Døde, vil sige herom med een
Stemme: Nej, dette ligger udenfor nordiske Hjerters Muligheder.
Berl. Aften. Kaptajn Arne Stevns om Verdensfred.
20.-12 .
. . . . . . Et europæisk Storrum er, som ofte fastslaaet, det nye Tysklands Maal; et
mægtigt og stærkt Europa under tysk Ledelse. Det er samme Tanke, som laa bag
Napoleon den Stores Daad, blot skulde Ledelsen være fransk. Det var en lignende
Hensigt - mindre klar, men mere omfattende - som skabte Folkeforbundet, der af
England selv regnedes for et britisk Instrument til Sikring af Storrummet under engelsk
Føring. Det er en væsentlig Bestanddel af Tanken, som laa bag den russiske Bolshevismes Opmarch mod Europa.
Det vil sige, at Fællesskabets Ide repræsenteres af alle Ideologier: Tysklands
nationalsocialistiske, Napoleons diktatoriske, Angelsaksernes imperialistiske og Bolshevismens marxistiske. Den er med andre Ord saa stærk og saa tilpasselig, at den trives
overalt. Derfor vil den uundgaaelig sejre i det lange Løb, og med dens Sejr vil Verdensfreden være rykket nær. Alene Udstrækningen af denne Krigs Alliancer, som faktisk
samler Klodens Folk i kun to Grupper, er et langt Skridt mod Fredsmaalet. Gnidningsfladerne er blevet umaadelig færre end før; man kæmper ikke om Magten over en
Landsdel, men over selve Kloden, og der er ikke umaadelig langt fra at have den delt
i to Alliancer til at samle den i een. . .....
Af Fred har man mange Slags. Bolshevismens har en Tilbøjelighed til at blive
Dødens eller Slaveriets, og den kan i hvert Fald ingen Europæer ønske sig. Hvis
Freden ikke bliver "Fred for de Mennesker, som har en god Vilje", en Fred i fortrøstningsfuldt, værdigt Samarbejde under Frimænds Kaar, hvor alle vil og maa yde
det bedste og personligste til eget og Fællers Tarv, er Verdensfreden langt fra at
være en skøn Drøm et forbandet Mareridt. . . . . . . Europæiske Folk kan holde Slaver,
men ikke i Længden holdes som Slaver.... . . .
Leder i Natt. om Kommunistlovens Lovlighed.1 )
26.-12.
I Decembernummeret af det socialdemokratiske Tidsskrift "Socialisten" har fhv.
Justitsminister K. K. Steincke skrevet en vægtig og interessant Artikel "Kommunistlovens Lovlighed" - en Artikel, som fortjener at være kendt i vide Kredse, fordi den
beskæftiger sig med et Emne, som er blevet meget debatteret Mand og Mand imellem,
nemlig i hvilken Grad de forskellige Foranstaltninger mod de danske Kommunister er
i Samklang med Grundloven eller i Modstrid med den.
Fhv. Justitsminister Steincke hævder i sin Artikel, at det kommunistiske Parti, selv
om man lod det eksistere og virke, ikke var noget grundlovsmæssigt Parti. Det var hvad enhver vidste, en Underafdeling af et internationalt Parti, hvis Meninger og Taktik
svingede i Takt med Sovjetregeringens. ,,Men dernæst kan man i Folketingstidende for
1932-33 Sp. 4614 læse sig til, at den kommunistiske Ordfører, Aksel Larsen, udtrykkel ) Se Afønlt A , S. 39.
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ligt udtaler, at det var Kommunisternes absolutte Hensigt med Vold at tage Magten i
dette Samfund".
Der kan derfor, ræsonnerer Hr. Steincke, ikke være nogen Tvivl om Kommunisternes
Voldsmentalitet eller om Partiets Grundlovsstridighed. »I Virkeligheden eksisterede det
kun - juridisk set - paa Demokratiets Naade". For vel tillader Grundloven Borgerne
at danne Foreninger i ethvert lovligt Øjemed uden forudgaaende Tilladelse; men det er
netop ikke lovligt at danne Foreninger, der, naar blot de mener at have Magt dertil,
er parate til ved Vold at omstyrte Rigets Grundlov eller tvinge en Regering bort.
Hr. Steincke paaviser, at man ogsaa kunde være gaaet en anden Vej, nemlig at
anlægge Sag mod det kommunistiske Parti. Men det var rimeligere at lade Lovgivningsmagten optræde, ,,hvorved man undgik, at. enkelte Personer eller Partier paa
Rigsdagen bagefter kunde slaa sig for Brystet og bedyre deres Frisind og Radikalisme".
Nu saa man da ogsaa, at »selv de, der i Aarevis havde leflet med Kommunisterne,
stemte for deres Ulovlighed og Udryddelse".
Den Slutning, den fhv. Justitsminister naar til, bliver derfor, "at det kommunistiske Parti til enhver Tid kunde have været forbudt i Henhold til den danske Grundlov,
og at den vedtagne Lov i saa Henseende er i fuld Overensstemmelse med Grundloven."
Derimod mener Hr. Steincke ikke, at man skal forsøge at bringe Kommunistlovens
Paragraf 2 - den, hvorefter Frihedsberøvelse for Kommunisternes Vedkommende kan
ske rent administrativt og uden Domstolenes Medvirken - i Samklang med Grundloven.
Her mener Hr. Steincke, at Rigsdagen har handlet ud fra den Betragtning, at »Nød
bryder alle Love", i givet Fald ogsaa Grundloven, og saa anfører han en Betragtning
af Dommer Knox, som han slutter sig til: »at erkende en Nødstilstand og handle derefter kan ikke tjene til Grundlovens Forklejnelse; at ville gøre Nødstilstanden grundlovsmæssig kan derimod efter min Mening kun undergrave Respekten for Grundloven,
og vil kunne afføde meget farlige Konsekvenser for Fremtiden".
Det forekommer os, at der er en klog og klar Udvikling i de Tanker, som den
tidligere Justitsminister her har fremsat. Man skal roligt undersøge, hvad der har sin
Begrundelse i dansk Lov, og hvad der skyldes, at Myndighederne selvfølgelig maa tage
Hensyn til, at vi lever under en Tilstand, som Lovgiverne ikke har forudset, men som
stiller sine særlige Krav med Nødvendighedens Tynge. Paa den Maade kan man ogsaa
i den folkelige Opfattelse skabe Klarhed over, hvilket Grundlag Afgørelserne i hvert
enkelt Tilfælde har, og saaledes undgaa Forvirring med Hensyn til Lovgivningen og
forskellige Indgreb.
Men med særlig Interesse vil Offentligheden erfare den tidligere Justitsministers
Opfattelse, at "det kommunistiske Parti til enhver Tid kunde have været forbudt i
Henhold til den danske Grundlov". Ogsaa vi har haft denne Opfattelse gennem Aarene
- men den blev unægtelig ikke støttet saa kraftigt fra Regeringspartiernes Side, som
man kunde have ønsket det. Men derfor er det selvfølgelig lige velkomment at se, at
Udviklingen ogsaa her har givet os Ret, og at Opfattelsen af Kommunismens Ulovlighed er blevet Fælleseje for alle de samarbejdende Partier.
Leder i Pol. om Minister Henrik Kauffmanns Tilslutning til Washington-Erklæringen
af 1.-1.-1942.1)
Den tidligere danske Gesandt i Washington Henrik Kauffmann har over for de
forenede Staters Regering afgivet en Erklæring, som han ønsker betragtet som en Tilslutning til den Solidaritetspagt i Krigen mod Tyskland og Italien, der den 1. Januar
i Aar blev undertegnet paa 26 Staters Vegne. Hr. Kauffmann bruger - efter de
Meddelelser, som foreligger her, - det Udtryk, at »Danskerne i den frie Verden"
slutter sig til Principerne i Solidaritetserklæringen, »som om Erklæringen var blevet
underskrevet af en fri dansk Regering". Dette har foranlediget den danske Regering
til i Gaar at udsende en Erklæring,2) som man vil finde andetsteds i Bladet ledsaget
1) Se Afsnit I, S. 1257.
2) Se Afsnit B, S. 194 f.
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af et Reskript, som Kongen har tilsendt Udenrigsministeren, og som er dateret 13. 1942.
December 1941, altsaa et Stykke Tid forud for denne Episode.
Regeringens Erklæring er i nøje Overensstemmelse med den Politik, den hidtil har
fulgt med Rigsdagen og Partiernes Tilslutning, og hvis Udgangspunkt og Grundlag er,
at Danmark er et besat, men ikke-krigsførende Land. Denne fundamentale Betragtning
er afgørende i enhver Henseende for Danmarks Holdning. Deraf følger, at det er rigtigt,
naar det i Regeringens Erklæring hedder, at "der heller ikke, ifald Danmark i Dag
havde været et af fremmede Tropper ubesat Land, kunde have været Tale om Tiltrædelse fra dansk Side af den omtalte Erklæring, da noget saadant vilde have været
direkte i Strid med vor traditionelle Politik under stedfindende Stormagtskonflikter".
Und~r de Omstændigheder vilde Danmarks Holdning i Principet have svaret til den,
Sverige, Schweitz og andre nevtrale Lande indtager, og vilde ikke have kunnet ændres
til den ene eller den anden Side ved ensidige Handlinger af Enkeltpersoner uden for
Landets Grænser.
"Det er Vort højeste Maal at sikre Danmarks Selvstændighed og Frihed. Vor
Stræben mod dette Maal gør det nødvendigt for Os at kunne paaregne alle Vore Undersaatters og først og fremmest Statens Tjenestemænds Medhjælp i Enighed og Troskab",
hedder det i Kongens nu offentliggjorte Reskript. Vi har alle dette højeste Maal for
Øje under de vanskelige Kaar, Forholdene har medført, og vi ved, at det er inden for
de Grænser, der er Danmarks, vi skal sætte vore Bestræbelser ind - i Enighed og Troskab. Det er her, Danmark er, det danske Folk, dets Konge, dets Regering, dets Rigsdag og dets nationale Symboler, og det er dette Land, som vi under Krigens Skygge er
besluttede paa at holde uden for Deltagelse i Stormagtskrigen. Det er ikke sandsynligt,
at Danske uden for Landets Grænser og uden for den Frontlinje, som ogsaa omslutter
Danmark, er i Stand til at bedømme vore Forhold og Vilkaar. Det kan kun vi, der selv
lever under dem. Der findes ingen dansk Eksilregering. Kongen, Regeringen og alle
Myndigheder er blevet i Landet for at føre det gennem Vanskelighederne. Det er deres
Styrke i dette Arbejde, at de herhjemme med Tryghed bygger paa Enighed, Troskab
og Sammenhold i Befolkningen.
Pol.s Referat af Skibsreder A. P. Møllers Tale i Studenterforeningen d. 7. s. M. om
sociale Spørgsmaal og Forsvarsvilje.

SIT FÆDRELAND SKYLDER MAN ALT
Historien lærer os med lysende Klarhed, at Nemesis altid melder sig for
et Land og et Folk. Den enkelte kan begaa baade positive Synder og Undladelsessynder
og komme helt godt fra det, men begaas de samme Fejl af Folket og dets Ledere,
er Regnskabet haardere, Nemesis sikrere.
Jeg har, fortsatte Taleren, i mange Aar været af den Overbevisning, at vort Land
blev styret hen imod den Afgrund, hvori det nu befinder sig. . .....
Skibsreder A. P. Møller mente, at Sociallovgivningen havde skabt en sørgelig
Forandring i dette Forhold. Ved Siden af sine gode Virkninger havde Socialloven efter
hans Opfattelse sat Lediggang og Fidusmageri i System og gjort Understøttelser til
en udbredt Levevej. Miseren gav, udtalte han, dog mindre Anledning til at tvivle paa
Folkets aandelige Sundhed end om vort saakaldte Folkestyres Evne til at lede Landet
paa klog og forsvarlig Vis.
Danmarks Historie gaar langt tilbage - et Billede af et frit og uafhængigt Folk.
Men ikke alt er lysteligt at se tilbage paa. Hver Gang vort Folk var sin Undergang
nær, har det rejst sig paany. Det vil det ogsaa gøre nu. Der skal dog, mente Taleren,
en redeligere og fastere Vilje til, end vi har set det i de sidste dekadente Decennier.
Skibsreder Møller fortalte om sin Ungdom i Begyndelsen af Aarhundredet, da han
levede i Rusland og ofte kom paa Besøg i Finland. Den Livsvilje, der førte til Finlands
Frigørelse, førte ogsaa, udtalte han, Landet frelst gennem Vinterkrigen. Den samme
Tro og Vilje maa genfødes hos os. I de svundne Aarhundreder stod vi jo ikke tilbage for
Finnerne....... Han søgte den umiddelbare Grund i de nedbrydende Udvækster i
Socialpolitiken og en kortsynet Laanepolitik - Skruen uden Ende - der stræbte
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efter højere Lønsatser, som virkede fordyrende og fremkaldte Arbejdsløshed. Sørgeligst
fandt han dog det var, at man berøvede det danske Folk dets Værnevilje og dermed
dets Selvagtelse. Paa den Vis, udtalte han, kan et Folk ikke bestaa, og hvis der ikke
skiftes Signaler, vil Folket gaa til Grunde. Den Værnevilje, det ikke har villet bruge til
eget Bedste, bliver da taget i Brug af Fremmede - men tvangsmæssigt.
Taleren berørte derefter Nationalsangen. Han var af den Opfattelse, at "Kong
Kristian" var vokset ud af Folkets Historie. I de første Aar, efter at vi havde skiftet
Nationalsang, undlod jeg at rejse mig, nu følger jeg - skønt modvilligt - Trop. Har
I aldrig, sagde han henvendt til Studenterne, naar I sang: ,,Vort gamle Danmark skal
bestaa", følt det som et haanende indre Spørgsmaal '! Syng ikke med, hvis I ikke
mener noget alvorligt med det. Saadan er nu engang Livet: de Værdier, man ikke
vil værne om, mister man. Han citerede derefter Hitlers Ord i "Mein Kampf" om
Værneviljen, hvorpaa et Folks Kraft beror, og tilføjede: Deri har han Ret som i saa
meget andet!
Skulde nogen i denne Sal mene, at jeg stiller større Krav, end jeg opfylder selv,
vil jeg sige: Deri kan I vist have Ret. Men de Sindelagskrav, jeg her har fremført,
er rigtige, og hverken større eller anderledes, end de naturligt maa være Ledestjerne
for et Folk som det Danske, Om Fremtiden udtalte han, at hvordan end Krigen ender,
vil Danmark blive et fattigt Land med vanskelige Ernæringsforhold. Det var hans
Overbevisning, at Danmarks, Norges og maaske ogsaa Finlands T::ængsler kunde være
undgaaet, og at Sikkerheden for de nordiske Folks Bestaaen maatte søges i en nær
nordisk Sammenslutning til fælles Hjælp og Forsvar. Dette vilde være i alles, ogsaa
Tysklands Interesse.
Dette, mener jeg, er Vejen, Fremtiden maa følge - jeg har den Tro, at den ogsaa
kommer til det.

6.-3.

Leder i Natt. om Bombeangreb mod Paris.
Da en britisk Flaade efter Frankrigs Sammenbrud aabnede et Bombardement mod
den franske Flaade, som laa ved den nordafrikanske Kyst, gik en Bølge af Forfærdelse
og Harme gennem det franske Folk. At Englænderne henviste til militær Nødvendighed
tilfredsstillede ikke den franske Sømand eller den jævne Franskmand. Den rent menneskelige Tragedie i Sagen forekom dem for oprivende. Det var kun faa Uger siden,
England og Frankrig havde været allierede; franske Sømænd var døde, da de dækkede
det britiske Tilbagetog over Dunkerque og reddede engelske Soldater, og Hundredtusinder Franskmænd havde ofret Livet i den fælles Krig. Endnu var Frankrig lammet
af Nederlagets bedøvende Slag, og saa begyndte den hidtidige Forbundsfælles Bomber
at regne over Flaaden, Frankrigs Stolthed. Man forstaar rent umiddelbart, at Frankrig
følte Bombardementet mod Fiaaden som en af det fantastiske Nederlags frygteligste
Oplevelser.
Men samme Følelse gennemstrømmer Frankrig efter det store Luftbombardement
mod Paris' Forstæder, hvor saa mange Hundrede franske Borgere, Mænd, Kvinder og
Børn har fundet Døden. Man undgik at gøre Paris til Krigsskueplads under selve Krigen.
Myndighederne lod Byen rømme. Heller ikke efter Besættelsen er Paris blevet stærkt
forsynet med Luftskyts, idet man betragter den franske Kyst og ikke Hovedstaden
som Kampomraade. I store Skarer var Flygtningene vendt hjem til Paris, Mand, Hustru
og Børn havde igen fundet hinanden. Saa begynder Bomberne at regne, Død og Ødelæggelse hærger, hele Gader sprænges bort, ogsaa det berømte Sevres ligger i Ruiner.
Er det nødvendigt? Er det virkelig nødvendigt med denne Bomberegn mod vor By'!
spørger Pariserne. Frankrigs forfærdelige Tragedie brænder endnu engang i deres
Sind, Krigens Vunder bryder paany op og bløder bitterligt.
Saa kan man, saa meget man vil, tale om, at Krig er Krig, om paastaaet Nødvendighed. Bomber og deres Ofre øver altid deres bitre Virkninger i et Folks Sind - allermest
naar et Folk ikke blot føler dem som Udtryk for Krigens Haardhed, men som Udtryk
for uforskyldt Lidelse.
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Generaldirektør P. Knutzen i Berl Tid. om Kritikken af Statsbanernes Automobilindkøb 1942.
og om sit Forhold til Staten samt om Folkestyre og Ansvar.
24.-3.
Da der nu i visse Aviser med dydig Forargelse tales om Knutzens flotte Bil Eksemplet fra oven o. s. v. - nødes jeg til at sige et Par Ord om mine personlige Forhold til Staten...... .
Jeg har mindst tre Gange været ude for, at Staten har bedt mig overtage Hverv
som syntes utaknemmelige. . . . . . . Den tredje Gang indtraf for godt 1 ½ Aar siden, da
Regeringen paany anmodede mig om at paatage mig en særlig Opgave. Jeg mente
ikke at kunne sige Nej og kan i Dag udtale, at trods Uforstand og Mistænkeliggørelse
fra adskillige Sider er der til Dato ikke sket noget, som har berøvet mig eller blot
formindsket Troen paa, at ogsaa denne Opgave, naar Tiden kommer kan løses paa en
god og forsvarlig Maade. Tværtimod er Troen derpaa styrket. . .....
Vi har lykkeligvis her i Norden altid nævnet Begreberne Frihed, Folkestyre og
Ansvar som sammenhørende, og ogsaa søgt at praktisere det, selvom der har forekommet og kan forekomme Brist som i det foreliggende Tilfælde, hvor et Medlem ved
ensidige Presseudtalelser søger at vildføre den offentlige Mening og dermed - formentlig uden Held - paavirke Rigsdagens fornemste Udvalg, Folketingets Finansudvalg.
Et forfærdende Eksempel paa at skille Folkestyre og Ansvar fra hinanden er den
Udtalelse, som nylig blev refereret i Pressen af Frankrigs tidligere Folkefrontfører
under Rion-Processen: ,,Vi var jo kun en Eksekutiv-Komite, der skulde gennemføre
den ved Valget udtrykte Folkevilje". Altsaa Folkestyre uden Ansvar - en Oceanflyver,
der for fuld Kraft, uden Ror og med sovende Førere gaar sin Undergang i Møde. Af
Forliset reddes de heltemodige Førere, der bagefter vasker deres Hænder i Folkets
Paasyn og skyder Skylden paa Folkeviljen, skønt de sandsynligvis selv netop har
været med til at fremkalde denne Folkevilje ved mere eller mindre fordrejede Kendsgerninger, Fortielser, Overbud og Leflen for Folkets slette Instinkter.
Heroverfor staar den Folkefører, der i Overensstemmelse med vort Ideal opfatter
det som sin første og største Pligt ud fra sin bedre Viden om Forholdene at lede
Folkeviljen i den rigtige Retning, og som derfor ogsaa kan og maa tage Ansvaret
for Udviklingen.
Ogsaa hos os kender vi den første Type, men betydelig flere tilhører heldigvis
den anden Type, omend naturligvis ikke alle i lige høj Grad.
Valget mellem disse 2 Typer vil være afgørende for Dansk Folkestyres Fremtid
i en Periode af Udviklingen, hvor Folkestyrets Aktier i store Dele af Verden staar
langt under Pari. Den, der ikke alvorligt vil hjælpe sig selv, plejer ikke at kunne
regne med Hjælp fra andre.
Dernæst ligger Statens Interesse næppe i at udklække en Embedsstand, der i Frygt
for bagefter at blive faldet i Ryggen hellere lader Tingene gaa deres skæve Gang og
lader Fiolen og Fremtiden sørge.
Leder i Pol. om Tiden fra 9. April 1940.
. . . . . . Ser vi paa Danmark i Dag efter 2 Aars Besættelse, er det Indtryk, der
stærkest trænger sig frem, et Samfund i værdig, beslutsom Ro. Mens Lande, der staar
os broderligt nær, ved deres Inddragen i Krigens Sfære er tynget i Knæ af Lidelser
som Finland eller rystet af Omvæltninger og Had mellem Landsmænd som Norge,
har Tilstandene i Danmark fundet en Form, der gør det muligt for os at sige, at Forholdene er blevet bedre, end vi ventede ved det første lammende Indtryk af fremmede
Troppers Indmarch i Landet. De stærke og manende Ord, der lød gennem Kongens Opraab til det danske Folk om at vise en værdig Holdning og en loyal Optræden over
for alle, der havde en Myndighed at udøve, nedfældede sig dybt i alle danske Sind, og
agtsomt er Paabudet fulgt om at undgaa uoverlagte Handlinger eller Ytringer, der
kunde faa de skadeligste Følger. Kongens sikre Autoritet og Befolkningens dybe Forstaaelse, skabt af det Kulturstade, hvortil den demokratiske Udvikling i vort Land
lykkeligt har ført Folket frem, gav Betingelserne for den Ro og Orden, der har været
vort stærke Aktiv i denne den sværeste Tid, vort Land har oplevet. Hertil skal ogsaa

9.-4.
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føjes den Indsats for Roens Opretholdelse, som er gjort af den tyske Værnemagt ved
dens korrekte Optræden og Hensyntagen til danske Følelser og Stemninger.
Men kan vi paa denne Toaarsdag fastslaa, at Forholdene har formet sig bedre for
vort Land, end vi turde vente, saa ligger deri ikke nogen Undervurdering af Tidens
mange og store Vanskeligheder.
I denne Situation med dens mange Farer og Vanskeligheder er det en Styrke for
det danske Samfund, at det folkeligt og politisk har forenet sig i en Samling i Stedet
for at staa delt med Klasse i Kampfront mod Klasse. Et stærkt Folkeønske, udsprunget
af den umiddelbare Samhørsfølelse, der greb hver Dansk efter 9. April, bar Samlingsregeringen frem, og i de to Aar, der er gaaet, har den befæstet sin Stilling og Landets
Forhold. Bag den staar Konge, Rigsdag og Folk i tæt og enig Tilslutning, kun en
betydningsløs Minoritet i vort Land kan tænke sig Samlingsregeringen afløst af et
andet Styre.

22.-5.

Udtalelse af Den konservative Rigsdagsgruppe i Berl. Morg. om Christmas Møllers
Bortrejse.
"Den konservative Rigsdagsgruppe har i Dag drøftet Hr. Christmas Møllers Bortrejse fra Landet og har enstemmigt givet Tilslutning til den Erklæring,1) Regeringen i
den Anledning har udsendt".
Den konservative Partiorganisation oplyser, at Hr. Christmas Møller ikke længere er Medlem af det konservative Folkeparti.

5.-6.

Leder i Pol. om Tilslutning til Samlingsregeringen.
Der har været Grundlovsdage i Danmark, hvor Ordene er faldet skarpe under den
politiske Kamp, der formede vort Samfund, modnede vort Folk og gjorde det sundt. I
Dag vilde vi alle kunne samles og hylde vor frie Grundlov uden partipolitiske Forbehold.
Det betyder ikke, at alle Meningsforskelle i Landet er udslettet, og det var heller ikke
ønskeligt, at de var det, men det betyder, at de ikke er mere væsentlige, end at de uden
Vanskelighed har kunnet lægges til Side for det, der er det væsentligste af alt, den store
frivillige Enighed i det danske Folk. Dette Folk staar med urokkelig Loyalitet og fuld
Tillid bag den danske Samlingsregering og støtter den i dens svære Opgaver, klar over,
at den har store Vanskeligheder at overvinde, selv om Befolkningen ikke altid har Mulighed for at bedømme Vanskelighedernes Dybde og Karakter.
Med denne Enighed og Samlingspolitik vil vi fortsætte for at føre Landet saa
uskadt som muligt gennem Krigsperiodens Kriser - frem til den Dag, da. Solen atter
skinner paa et frit Danmark, og vi igen kan løfte vor frie Grundlov op mod Lyset og
være tro mod den i Aand og Bogstav i Erkendelse af, at med vor gode Vilje har vi ikke
syndet mod den.

18.-6. Pol.s Referat af Mindehøjtideligheden for C. F. von Schalburg.2 )
Fra den sort betrukne Talerstol holdt Minister von Renthe-Fink en Mindetale over
den faldne Frikorpschef. Ministeren skildrede den Faldnes Livsbane og hans politiske
Førerpersonlighed. Danmark har i von Schalburg mistet en af sine mest trofaste og
bedste Sønner. Allerede tidligt havde von Schalbu:-g erkendt, at en ny Epoke var
begyndt i Europa, der ogsaa for Dan.mark betød nye Opgaver og Veje. Han havde sit
Blik rettet mod Fremtiden, som han med Rette ansaa for sikret ved et snævert Sammenhold mellem de europæiske Nationer. Fortiden med dens Konflikter mellem Danskere og Tyskere var for ham Historie, som Danmark kunde være stolt af uden derfor
at lade sit Syn paa den nye Tid blive sløret. Hans Soldaterdød burde være Bidrag
til Europas Frihedskamp, der ikke vilde blive glemt. Storheden i den kommende
1) Se Afsnit B, S. 2'()1.
2) Se Afsnit B, S. 203 og Afsnit E, S. 685 og 696.
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europæiske Tid og dermed en lykkelig Epoke for det danske Folk vilde for ham og 1942.
for de danske Frivillige betyde Opfyldelsen af deres soldatermæssige Beredskab og
Offer.
Paa Vaaben SS's Vegne talte Generalløjtnant Kril.ger for Kammeraten von Schalburg. Han havde sine Undergivnes Tillid og Kærlighed fra den yngste Frivillige til den
ældste af sine Officerer. Derfor kunde den ungdommelige Chef føre sit danske Frikorps
i Kampene paa Østfronten til betydelige Resultater. Under Dannebrogs Tegn har hans
Indsats og hans Kamp holdt Danmarks Traditioner højt i Ære. Schalburg faldt som
Forkæmper for det germanske Fællesskab. Med Ærefrygt mindedes Gruppeføreren de
faldne danske Frivillige. I urokkelig Tro paa Nødvendigheden af den fælles Kamp
mod Bolschevismen, som Schalbu!'g selv havde oplevet i sin tidlige Ungdom, havde
han opdraget Mændene i Frikorps "Danmark", der til deres Hjemlands Berømmelse
eksemplarisk løste den Opgave, de havde fa.aet overdraget.
Under Musik gik SS-Gruppefører Berger som Repræsentant for SS-Rigsfører
Himmler hen til Mindesoklen og nedlagde Rigsførerens Krans, idet han udtalte, at
han paa Rigsførerens Vegne stillede den Faldnes Efterladte under Rigs!ederens personlige Bskyttelse. Derefter nedlagde det tyske Riges Befuldmægtigede og Chefen for
de tyske Tropper deres Kranse. Den sidste udtalte paa den tyske Værnemagts Vegne
nogle Mindeord for den tapre Kammerat von Schalbucg. Videre nedlagde Landsgruppeføreren for N.S.A.P., Ritmester Schiiffer en Krans, og der blev nedlagt Kranse af den
Faldnes Fader, den danske Udenrigsminister Scavenius, som nedlagde sin Krans paa
den danske Regerings Vegne, og af den finske Charge d'Affaires. - Efter deltagende
Ord fca en personlig Ven nedlagde Partiføreren for det danske national-socialistiske
Parti, Frits Clausen, en Krans paa sit Partis Vegne.
Højtideligheden sluttede med den tyske og den danske Nationalsang.
Soc.-Dem.s Leder giver fuld Tilslutning til Statsminister Buhls Tale paa Falster den
20. s. M. om Folkets Sammenhold.1 )

27.-6.

Leder i Bert. Morg. om Minister Henrik Kauffmann og Kongens Reskript
af 13.-12.-1941.2 )
Fra Læsningen i Ungdomsaarene vil sikkert mange huske Carit Etlars Beskrivelse
af den Retsforhandling, der fandt Sted i 1661, da en Dukke, forestillende Kai Lykke,
blev henrettet. Først blev den behandskede højre Haand afhugget, og derefter blev
under Trommernes Hvirvel Hovedet kappet af den fløjlsklædte Dukke. Det er muligt,
at det er hine Tiders længst forsvundne Retsskik, der har foresvævet Hr. Frits Clausen,
da han i Folketinget udtalte Ønsket om, at der nu skulde etableres Straffeforfølgning
mod den fraværende Hr. Henrik Kauffmann, der er afskediget fra sin Post som Gesandt i Washington. Men Justitsminister Thune Jacobsen var ikke betaget af Minderne
fra saadanne gamle Retskomedier. Han holdt sig til Nutiden, og til dens Opfattelse af
Retsskik og Retshaandhævelse. Han fastslog, at det er et hævdvundet Princip i dansk
Retspleje, at ingen bør dømmes uhørt, og han understregede, at det væsentlige ved en
Straffedom er, at den kan effektueres. Ministeren fandt derfor ikke nogen Grund til at
efterkomme Hr. Frits Clausens Ønske om en særlig Strafferetsregel for Hr. Kauffmann.
Ved den foretagne Afskedigelse og ved den skete Formuebeslaglæggelse har den
danske Stat iværksat de Straffeforholdsregler, den har det i sin Magt at udføre i
Øjeblikket, og at gaa videre vil være at foretage sig Ting, der er uden praktisk Betydning.

3.-7.

•

/

Men fordi Domstolene ikke, uden at der sker Brud paa dansk Retsaa.nd, kan bruges
til at afsige Dom over den fraværende Hr. Kauffmann, er det ikke udelukket, at den
danske Regering og det danske Samfund kan udtrykke sit Syn paa Hr. Kauffmanns
1) Se Afsnit B, S. 208.
2) Tilsvarende Leder I Politiken for samme Dato, Se desuden ovenfor under 8.-1.-1942 med Henvisninger.
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Handlinger. Dette er da ogsaa sket Gang paa Gang paa ganske utvetydig Maade, og
saaledes, at ogsaa andre beklagelige Begivenheder af tilsvarende Art rammes deraf.
Ministeren henviste her til den af Regeringen i sin Tid udsendte Erklæring, og navnlig
til det kongelige Reskript af 13. December 1941. Det hedder heri, at der intet Danmark
er at repræsentere "forskelligt fra det Danmark, som styres af Os og Vor Regering",
og det siges videre:
"det er Vort hpjeste Maal at sikre Danmarks Selvstændighed og Frihed. Vor
Stræben mod dette Maal gpr det npdvendigt for Os at kunne paaregne alle Vore Unde1·saatters og tørst og fremmest Statens Tjeneste'rnænds Medhjælp i Enighed og Troskab."
Ved disse Ord fra Landets Konge er givet Rettesnor for Befolkningens Handlinger.
I Enighed og Troskab bør alle samarbejde med den af Kongen udnævnte, og derfor
eneste lovlige Regering. Dette gælder de Mænd, der er sat paa Poster i Udlandet, og
det gælder i ikke mindre Grad de Mænd og Partier, der udfører deres Virksomred inden
for Landets Grænser. Ingen har Adkomst til selvbestaltet at gaa udenom eller imod
den lovlige Regering, hvilket Formaal de saa end har, og ingen har ejheller Ret til mod
det givne Bud at forlade Landet, hverken i deres Person eller ved at opgive dettes
Interesser for andres. At gøre dette er at gøre en Gerning, der forøger Vanskelighederne. Arbejdet, der skal udføres, og Kampen, der kan blive at udkæmpe, paahviler
det os at tage her i Danmark og i Danmarks Tjeneste. Det er denne os alle omfattende
Forpligtelse til fuldtud at staa bag den danske Konge, der er det for Nationen livsafgørende i denne skæbnetunge Tid, og selv om en antikveret Forespørgselsjura kan
blive en Sag paa Folketingets Dagsorden, bliver det aldrig en Sag i Folkets Liv.

4.-7.

Leder i Natt. om Højesteretsdommen over Dr. la Cour.
. . . . . . Højesterets Dom over la Cour har naturligt vakt den største Opsigt. la
Cours folkeoplysende og folkeopdragende Virksomhed har i Aarevis været kendt og
skattet over det ganske Land, og hans dybe Kærlighed til Land og Folk har, længe
før disse trange Aar begyndte, skabt ham en ganske særlig Position i vort offentlige Liv.
Men denne Stilling har ikke kunnet fritage Dr. la Cour for at følge Regeringens
udenrigspolitiske Linie. Højesterets Dom er Udtryk herfor. Alle, høj som lav, er for•
pligtet til at følge den lovlige Regering, der i Overensstemmelse med Konge og Rigsdag
lægger Kursen for vor Udenrigspolitik, og til at undlade at berede den unødige Vanskeligheder. la Cours Venner vil dybt beklage den haarde Skæbne, der er overgaaet
ham, men naar Højesteret har skæ:pet Underrettens Dom saa meget, som Tilfældet er,
maa man gaa ud fra, at der har været meget tungtvejende Grunde. Dr. la Cour maa
bære Ansvaret - og ønsker sikkert heller ikke andet - for den Kurs, han har valgt,
og hvis Risiko han har maattet kende paa Forhaand. Og den danske Befolkning maa
forstaa, at Sagen, der blev rejst imod ham, og Dommen, der er fældet, er Udtryk for
de dømmende Myndigheders Vilje til at hævde Regeringens Linie.
Der er ingen Tvivl om, at Størstedelen af det danske Folk staar samlet bag denne
Linie. Og det gør det, fordi det anerkender, at Regeringens Maal er Genoprette:sen af
Danmarks Frihed, saaledes som vi Danske altid har forstaaet Friheden, nemlig som
Retten til uafhængig af fremmed Indblanding at forme vor Nations Liv og Ideer.

3.-9.

Leder i Pol. i Anledning af Statsminister Buhls Radiotale om Sabotage.1 )
Statsminister Buhl karakteriserede selv sin Radiotale i Aftes som nogle alvorlige
Ord til Eftertanke. Alvorlige var Ordene, og det kan ikke være andet, end at de har
gjort det dybeste Indtryk i alle Kredse af vort Folk. Derfor er det ogsaa berettiget at
vente, at hele det danske Folk efter denne Statsministerens Tale endnu mere enigt og
beslutsomt end før vil slutte op bag Regeringen og under enhver Situation følge det
Bud, som Kongen formulerede paa den skæbnetunge Dag for halvtredie Aar siden: Vis
en fuldt ud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring
kan have de alvorligste Følger.
1) Citeret I Afsnit A, S. 205 f.
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Denne Grundlov for dansk Holdning har heldigvis ogsaa været fulgt af det store 1942.
Flertal indtil denne Dag, hvilket Statsministeren ogsaa erkendte i Aftes, og naar den
nationale Fælles-Regering har kunnet føre sin Politik paa den Maade, som det er sket,
skyldes det denne Befolkningens korrekte og loyale Holdning. Uden den vilde det se
anderledes ud i Danmark i Dag, end det gør. Naar Statsministeren ikke desto mindre
har fundet det fornødent at rette sin indtrængende Appel til alle Danske, skyldes det
ikke et Omslag i den danske Befolknings Holdning i Almindelighed, men udelukkende
de Tilfælde af Sabotage over for den tyske Værnemagt, der er forekommet i den senere
Tid. De, der har gjort sig skyldige i Handlinger af denne Art, vil blive ramt med Lovens
strengeste Straffe, men det gælder først og fremmest om, at enhver Dansk i Tiden, der
kommer, afholder sig fra en saadan Gerning, som kun kan føre til Ulykker for vort
Land. Statsministeren brugte Udtrykket "dødsensalvorlige" om Handlinger af denne
Art. Lad dette Udtryk blive staaende. Det er en dødsensalvorlig Ting at række Haand
til Sabotage, af hvad Art det end er, saaledes som de Forhold er, hvorunder vi nu
lever, dødsensalvorlig for Gerningsmændene, men ogsaa for hele det danske Samfund.
Statsministeren havde valgt at tale ganske aabent om Tingene og sagde, at enhver
Sabotage mod den tyske Værnemagt maa forhindres, saaledes at den Situation ikke skal
indtræffe, at der rejses Spørgsmaal om Tilstrækkeligheden af vor nugældende Straffelovgivning eller overhovedet om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette Omraade.
Denne Udtalelse lader ikke Tvivl tilbage om, hvad det gælder, og enhver Dansk, der
føler sit Ansvar, maa følge Statsministerens Opfordring og hver paa sit Omraade gøre
sit til, at Besindighedens Aand fortsat kommer til at raade.
Statsministeren vendte sig direkte til Ungdommens Ledere i Skoler, Foreninger og
Sammenslutninger, og det er rigtigt, at der paahviler Ungdomslederne et ganske særligt stort Ansvar, fordi de Unge nu engang er unge, hvilket ogsaa vil sige, at de
lettest lader sig lokke ud i Ubesindigheder og Ting, der kan volde de største Ulykker.
Vi har set det med den sørgelige Sko:eaffære i Aalborg, og der er andre Eksempler,
der viser, at der er særlig Grund til denne Appel fra Statsministeren og dermed fra
Regeringen til Ungdommen og Ungdommens Ledere. De sidste Maaneder har vist, at
ogsaa andre end de unge har fraveget den Linie, der er trukket op i Kongens Bud fra
den 9. April, og det havde Adresse baade til unge og ældre, naar Statsministeren i
sin Tale slog fast, at ved at fravige denne Linie handler man mod sit Lands Interesser.
Ja, dette er Sagen i al sin Enkelhed. Derfor kunde Statsminister Buhl slutte sin
alvorlige Appel til det danske Folk ved at pege paa Kongens Ord og opfordre enhver,
der vil vort Fædrelands Vel, til at lægge sig disse Ord dybt paa Sinde. De har samme
Gyldighed i Dag som den 9. April.
Leder i Soc. Dem. i Anledning af Statsministerens Tale om Sabotagen.
Som Udgangspunkt for sin alvorlige og myndige Radiotale kunde Statsminister
Buhl med ubestridelig Ret fremhæve, at dep. danske Befolkning i det store og hele
loyalt har efterlevet Kongens og Regeringens Opfordring til at undlade Handlinger og
Udtalelser, der kunde vanskeliggøre Opretholdelsen af Ro og Orden i Landet. Denne
Holdning har sin Rod i dansk Selvbeherskelse, i folkelig og politisk Kultur, i en sikker
Fo1·staaelse af, at det for Samfundslivet og for Bevarelsen af vore nationale og folkelige Værdier er en bydende Nødvendighed at undgaa Uromomenter under Besættelsen.
Befolkningen har erkendt, at denne besindige og korrekte Holdning er en Betingelse for
at fastholde den Linie, der blev fastlagt den 9. April 1940 med Udgangspunkt i de
Tilsagn, der da fra tysk Side blev givet os.

*
Men medens praktisk taget hele Befolkningen har forstaaet Situationen og bøjet
sig for dens Krav, maa det erkendes, at der i den senere Tid er forefaldet Undtagelestilfælde, især nogle Tilfælde af Sabotage overfor den tyske Værnemagt. Og det var
disse Tilfælde, der foranledigede Statsministerens indtrængende Henvendelse til den
danske Befolkning. Han gjorde opmærksom paa, hvor uhyre alvorligt krigsførende
Lande bedømmer Sabotage, en Forbrydelse, for hvilken der i Almindelighed kun kendes
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een Straf, Dødsstraf. Ganske vist er Danmark ikke noget krigsførende Land; men
Tyskland roaa - eom Statsministeren fremhævede - betragte Danmark som et Forbindelsesled i den tyske Vestfront, hvorfor "Tysklands Interesse i Bekæmpelse af Forbrydelser mod Værnemagten pricipielt bliver den samme her som i de øvrige Lande,
der er under tysk militær Kontrol."
Det !lfgørende Synspunkt i Statsministerens Tale var det: at Undgaaelse af Sabotage og Opretholdelse af Ro og Orden i Landet først og fremmest er en dansk Interesse.
Det er selvsagt en fundamental dansk Interesse, at dansk Lov og Ret kan raade her
i Landet; derfor maa vi for enhver Pris undgaa den Situation, at der - som Statsministeren sagde - rejses Spprgsmaal om T_ilstrækkeligheden af vor n:ugældende Straffelovgivning eller overhovedet om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette Omraade.
Vi nærer ingen Tvivl om, at Statsministerens Appel om Hjælp til Afværgelse af
Sabotage vil blive fulgt - saa meget mere som den lyssky Sabotage i sig selv er en
Handling, som er dansk Folkekarakter fremmed. Ingen af de Kræfter, som søger at
forlede til skæbnesvanger Uro her i Landet, forfølger nogen dansk Interesse.
Det danske lt'olk, som nu paa tredie Aar staar trofast sammen om vort dyreste Eje,
vort Lands Uafhængighed og vort folkelige Selvstyre, er ikke blot fælles om en Stræben
mod et stort Maal, det vil ogsaa være fælles om Forstaaelsen af, hvad Danmarks Interesser under de nuværende Forhold kræver af os.
Leder i Pol. om Befolkningens Pligt til loyalt at følge Regeringens Politik.
Den tragiske Begivenhed, der i Gaar medførte en dansk pligtopfyldende Politimands Død, understreger Alvoren i Statsministerens Appel til Befolkningen for et
Par Dage siden. Dødsensalvorlig er den Situation, hvori vort Land befinder sig, og
der er Grund til at gentage, at enhver Letsindighed kan faa katastrofale Følger, ikke
blot for den, der gør sig skyldig i uoverlagte Handlinger, men for andre med. Roen
maa ikke forstyrres. Det er Regeringens første Pligt, sagde Statsminister Buhl, at
opretholde Ordenen, men for at denne Pligt fortsat kan opfyldes, er det nødvendigt,
at hver eneste Borger i Landet viser den mest ubetingede Loyalitet over for den
Politik, Regeringen har gjort til sin. Kun et Mindretal i Befolkningen, et lille og betyd11ingsløst Mindretal, er sig ikke det Ansvar bevidst, som Situationen lægger paa Borgerne. Men de faa urolige Elementer, der er uden tilstrækkelig Forstaaelse af den
Risiko, deres Handlinger indebærer, kan gøre uoprettelig Skade. Efter Statsministerens
Appel bør Risikoen staa alle klart. Det er intet mindre end Tilstrækkeligheden af vor
nugældende Straffelovgivning, det kan komme til at dreje sig om, og om vor Adgang
til overhovedet selv at holde Justits paa dette Omraade, der for Tiden dækkes af Ordet
Sabotage, og som har videre Grænser end normalt.
Det bør ikke mere kunne være tvivlsomt for nogen, hvilke Værdier det er, der
staar paa Spil. Det vilde være meningsløst, urimeligt, om de skulde sættes over Styr.
Vor egen Værdighed byder os at indtage en Holdning, der beskytter dem. Men det
er ikke tilstrækkeligt, at Flertallet, det overvældende Flertal, opretholder en korrekt
Holdning. Alle maa gøre det. Bevidstheden om, hvad der kan sættes over Styr, bør
angive den Vej, der kan føre os igennem Vanskelighederne, men Ansvaret ligger i denne
Situation ikke kun hos Myndighederne. Den hviler med fuld Vægt paa hver eneste
Borger i Landet.
Berl. Morg. refererer Folketingsmand Ole Bjørn Krafts Tale paa den konservative
Ungdomsorganisations Landsmøde om Ro og Orden samt om D.N.S.A.P.
Det danske Folk vil opretholde Ro og Orden, som Kongen har paabudt. Derom kan
ingen Tvivl være. Men der færdes Provokatører blandt os. Det synes at have været en
Opgave for det danske national-socialistiske Parti og særlig for dets Blad "Fædrelandet", at virke dels som Angivere af egne Landsmænd og dels som Provokatører af
Handlinger, der kunde give Anledning til Indgriben udefra. Uden Provokation behøver
man ikke at frygte for det danske Folks Holdning.
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Aabent Brev fra Frits Clausen til Justitsministeren, udsendt gennem R.B., gengivet i 1942.
Berl. l\forg.
8.-9.
Hr. Justitsminister!
Paa Konservativ Ungdoms Landsr-aadsmøde i Odense den 6. ds. har Formanden for
den konservative Rigsdagsgruppe, Folketingsmand Ole Bjørn Kraft, om os danske
Nationalsocialister fremsat nogle Udtalelser, som er blevet gengivet i en stor Del af
Pressen, og som indeholder aldeles uhørte Beskyldninger mod D.N.S.A.P.
Disse grove Anklager maa hos Offentligheden fremkalde det Indtryk, at D.N.S.A.P.
paa en lyssky Maade har gjort sig skyldig i Sabotagehandlinger mod den fremmede
Værnemagts Ejendom.
Da der i Forbindelse med disse nederdrægtige Beskyldninger er spredt ondartede
Rygter om D.N.S.A.P., maa jeg nødvendigvis kræve, at der gives Offentligheden en
Redegørelse, og jeg opfordrer Dem, Hr. Justitsminister, til ufortøvet at afgive en Erklæ:-ing, af hvilken det fremgaar, om der i saa Henseende med Føje kan bebrejdes
danske Nationalsocialister noget som helst.
Jeg forventer, at De overfor Offentligheden klart og tydeligt svarer, om der fra
Justitsministeriets eller Politiets Side kan rettes nogen som helst Beskyldninger mod
D.N.S.A.P. for paa den ene eller anden Maade i politisk eller militær Henseende at
have forbrudt sig mod den udenlandske Magt, til hvilken Statsminister Buh! i sin
Tale af 2. ds. har fremhævet Nødvendigheden af et godt og venskabeligt Forhold.
Som Partifører for det Parti, der siden dets Oprettelse har fulgt den Linie, som
den danske Regering efter dens egne Erklæringer ligeledes har sluttet sig til, og som
Medlem af Folketinget forventer jeg omgaaende Deres Svar.1 )
Leder i Berl. Morg.: Om Frikorps "Danmark".2 )
I Gaar kom Frikorps "Danmark" til København. Korpset er formeret som en Bataillon, hvis Talstyrke udgør ca. 1200 Mand, og Korpset skal opholde sig her i Landet i
fire Uger, i hvilket Tidsrum Korpsets Medlemmer vil faa Adgang til at besøge deres
Paarørende. Derefter vil Korpset igen blive ført tilbage til Tyskland og indsat i Kampen
mod Bolchevismen i Rusland.
Korpset er kommet hertil efter at have deltaget i haarde Kamphandlinger og efter
at have bragt blodige Ofre i bitter Strid. Den personlige Overbevisning, der for den
enkelte Frivillige har bragt ham ind i Korpset, har saaledes for mange krævet Livet
som Indsats og for andre kostet Førlighed og Lidelser. Den tyske militære Sagkundskab
siger om den af Frikorps "Danmark" præsterede Handling, at Frikorpset er trængt sejrrigt igennem overalt, hvor det skulde staa sin Prøve, og denne Fremhævelse af modig
og udholdende Kamp bekræftes ved Opgivelsen af 121 Faldne og 5 Savnede foruden
flere Hundrede Saarede.
For den danske Offentlighed er det militære Indtryk af Frikorps "Danmark" blevet
fortegnet ved de Forsøg, der fra bestemt Side er blevet gjort paa at udnytte Korpset
i politisk Øjemed og paa at tillægge det Opgaver overfor den anderledes tænkende Del
af Befolkningen. Dette er et Forhold, som det ikke nytter at skjule. Men naar Frikorpset nu kommer hertil som et Led af den tyske Værnemagt, vil det ikke alene for alle
være en bestemt Forventning, at Korpset fuldt og helt indordner sig under de Bestræbelser, som den tyske Værnemagt udfolder for gennem en korrekt Optræden af
hver enkelt Soldat at bidrage til at afbøde Besættelsessituationens Vanskeligheder. Det
maa ogsaa fra hele Befolkningen blive erkendt, at der fra dens Side maa vises Ro og
Orden og Korrekthed i al Optræden. Der kan her være Grund til at minde om Statsminister Buhls manende Appel om, at alle skal være med til at fastholde det selvfølgelige Krav: ,,At Borgere i et af Tyskland besat ikke-krigsfprende Land maa undlade at
foretage Handlinger, der direkte eller indirekte gaar ud paa at ramme den tyske Værnemagt." Handlinger af denne Art vil i alle Tilfælde først og fremmest komme vort eget
Land til Skade og skabe Uromomenter, som kan blive dødsensalvorlige. Derfor maa
1) Justitsministerens Erklæring Undes i Afsnit B. S. 207.
2) Tilsvarende Leder I Pol. for samme Do.to.
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enhver paa sit Felt bidrage til, at ingen provokerer eller lader sig provokere, saaledes
at den Tid, de Frivillige fra Frikorps "Danmark" opholder sig blandt os, kan faa et for
alle Parter fuldtud værdigt Forløb.

9.-9.

Leder i Soc.-Dem. om Frikorps nDanmarks" Bjeinkost.
Frikorps "Danmark" ankom i Gaar Eftermiddags til København. Som bekendt
er der tilstaaet Frikorpset en 4 Ugers Hjemmeorlov efter dets Indsats paa Østfrontens
nordlige Del, hvor Korpset som meddelt led et Tab paa 121 Faldne og 5 Savnede Tal, der giver et stærkt Indtryk af Kampens Haardhed.
Under Frikorpsets March gennem Byen forefaldt der enkelte ret betydningsløse
Tilløb til Episoder, aabenbart fremkaldt af ungdommelige og ubesindige Elementer.
Der kan i denne Forbindelse være Anledning til at fremhæve Frikorps-Kommandørens
Forsikring: at Mandskabet er nøje instrueret om at undgaa enhver Provokation. Endvidere er der Grund til at gøre opmærksom paa, at Korpsets Medlemmer vel er danske
Frivillige, men at Korpset tilhører den tyske Værnemagt, og at dets Medlemmer saaledes er undergivet samme Disciplin, men ogsaa nyder samme Rettigheder som den
tyske Værnemagts andre Medlemmer, der opholder sig her i Landet.
Det kan betragtes som en Selvfølge, at den danske Befolkning, der bestandig har
gengældt den tyske Værnemagts korrekte Holdning, vil bestræbe sig paa at undgaa
enhver Provokation og ikke lade sig paavirke af taabelige Rygter, der er sat i Omløb
i Forbindelse med Frikorpsets Hjemkomst.
Selvbeherskelse, Ro og Orden er, hvad Danmarks velforstaaede Interesser kræver
af enhver, der har vort Lands Velfærd for Øje.

13.-9.

Artikel i Berl. Morg.: Formanden for De samvirkende Fagforbund, Laurits Hansen,
om Sabotage.
Burmeister & Wains Arbejdere fejrede i Aftes i Odd Fellow-Palæet Stiftelsesfest
for deres Fællesklub. Festtalen blev holdt af Formanden for De samvirkende Fagbund Laurits Hansen. Laurits Hansen udtalte ifølge "Social-Demokraten" bl.a.:
Livet leves, Livet skal gaa sin Gang, men vi lever i en Tid, hvor det gælder om at
holde Ryggen rank, at vi stadig sætter det i Højsædet, det som vor Bevægelse er bygget
op paa. Lad derfor være at lytte til de gode Raad, der gives, for vi har kun een Politik,
som gælder, og som betyder noget for danske Arbejdere, og det er, at vi kommer
igennem med vore Organisationer i Behold, med det Værn, som altid og under alle
Forhold har varetaget danske Arbejderes Interesser.
Paa Baggrund af den seneste Tids stærke Provokationer i Skrift og Tale, hvor
specielt danske Arbejde1·e utilslpret opfordres til at iværksætte Sabotage, benytter jeg
Lejlighed til at sige, at danske Arbejdere aldrig, saa længe vor Bevægelse har eksisteret, har benyttet Sabotage som Vaaben. Det gælder for Tiden /pr 9. April, og det
gælder helt og fuldt i Tiden, der er fulgt efter.
Og jeg giver jer derfor det Raad, et Raad, som jeg ved hidtil er blevet fulgt, og
som ogsaa vil blive fulgt for Fremtiden, og mit Raad er følgende:
Lad være med at lade jer provokere til dette eller hint. Vend Ryggen og det døve
Øre til, hvis nogen, ligegyldigt om de udgiver sig for at være Ven eller Fjende, opfordrer til noget saadant.
Jeg har læst Flyveblade, som opfordrer andre til at øve Sabotage; ja, det er altid
lettere at raade, at lokke andre til at begaa Handlinger, som man ikke selv tør tage
Ansvaret og Straffen for.
Jeg siger derfor til jer: Lad Provokatørerne passe sig selv, lad som de slet ikke
eksisterer. Vi kender dem ikke, de er Luft for os. Sabotage har aldrig været og vil
heller aldrig blive danske Arbejderes Vaaben. Vi skal derimod fortsat styre den Kurs,
vi hidtil har fulgt, det skylder vi vor Bevægelse, vore Hjem og vort Land.
Lad os for Arbejderbevægelsens egen Skyld undgaa den Anledning, den Lejlighed
til Indgriben, som man fra en vis Side ønsker at fremprovokere. Lad os i den Tid, vi
nu gennemlever - vi skal igennem - bevare Hovedet koldt og Hjertet varmt, saa
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kommer der igen en Dag, hvor vi kan gøre op med dem, som under de nuværende 1942.
vanskelige Forhold har gjort, hvad de formaaede, for at ødelægge vore Organisationer.

Artikel i Berl. Morg.: Venstres Ungdoms Hovedbestyrelse og Kredsformandskabet om 21.-9.
Sabotage.
Venstres Ungdom afholdt i Dag Formandsmøde i Fredericia. Der vedtoges følgende
Udtalelse: Venstres Ungdoms Hovedbestyrelse og Kredsformandskab, samlede til Møde
i Fredericia den 20. September 1942, understreger overfor Ungdommen i Tilslutning
til Statsministerens Henvendelse fornylig gennem Radioen Nødvendigheden af at afholde sig fra enhver Sabotage og lignende grove Forseelser samt fra enhver uoverlagt
Handling.
Vi anser det for livsvigtigt fortsat at have en Regering, Lovgivningsmagt og
Administration, som er i Overensstemmelse med Folket, til Opretholdelse af Retssikkerhed og lovformelige Tilstande.
Vi henstiller derfor indtrængende til Ungdommen, at den fortsat viser sin Vilje
til at overholde Lov og Orden, og kræver fremtidigt, at de meget faa og ubetydelige
Kredse, der søger at skabe Uro i den Hensigt at fremkalde Omvæltninger, drages til
Ansvar.
Leder i Berl. Morg. i Anledning af Kongens Fødselsdag.
Saa overvældende og magtfulde som ingen Sinde før var de Beviser paa Taknemmelighed og Hengivenhed, Hovedstaden i Gaar bragte Kongen. Uoverskuelige Menneskemasse1· fulgte ham paa hans Morgenridt og hyldede ham foran Residenspalæet. Det
blev efter Kongens eget Ønske ikke en Fødselsdag med Udfoldelse af officielle Hædersbevisninger, som Traditionen er. En ensom Rytter, midt iblandt sit Folk, tiljublet, hilst
med Sang og hyldet med Leveraab; det var det særegent danske i Gaarsdagens Billede,
i jævne Former en storslaaet Tilkendegivelse, et uvilkaarligt Udbrud af det danske
Folks Glæde over atter at se Kongen færdes sund og frisk iblandt os og vide ham i
Spidsen for Statens Styre!se. . .....
Paa hele vort Folks Vegne bekræftede Hodvedstadens Titusinder, at vi stoler paa
Kongen og bekender os til hans Ledelse. ,,Dybt har han følt sit Kald, og nu i hans
høje Alder hviler Ansvaret paa ham tungere end før", sagde Statsministeren. 1 ) I vor
daglige Fæ::-d bør vi mindes dette. Tillid til Kongen og Trofasthed mod hans Bud om
en rolig og besindig Optræden er det eneste, hvormed vi alle, hver for sig, kan lette
ham hans tunge Ansvar i denne Skæbnetid.

27.-9.

Artikel i Berl. Morg.: Socialdemokratisk Hovedbestyrelse om Ro og Orden.

6.-10.

Hovedbestyrelsen bekræfter det socialdemokratiske Partis fulde Tilslutning til
den nationale Samlingspolitik, hvis Maal det er paa Folkestyrets Grund at underbygge
Landets Selvstændighed og Folkets Frihed.
Hovedbestyrelsen understreger Statsminister Buhls manende Opfordring til det
danske Folk om fortsat at vise Ro og Besindighed. Enhver maa forstaa sit Ansvar og
bestemt afvise alle Forsøg paa at provokere til Handlinger, der kan blive til ubodelig
Skade for Land og Folk. Det maa være Pligt for enhver Medborger med Tillidsfuldhed
at følge den ansvarlige Regerings Anvisninger og bistaa Myndighederne med at holde
al Uro nede.

Leder i Berl. Morg.: Om Statsminister Buhl's Aabningstale paa Rigsdagen.2 )
Endvidere erklærede Statsministeren, at den politiske Linie, som fra første Færd
er lagt ud af Samlingsregeringen, vedvarende vil blive fulgt. Danmarks Stilling som
1) Tnlen refereres 1 Afsnit B, S. 207 f.

~) Uddrng nf denne Tnle citeres i Afsnit B, S. 208.
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ikke-krigsførende Land vil blive opretholdt: ,, Vor Politik ligger fast, saaledes som den
har fundet Udtryk i Regeringens Opraab af 9. April 1940 og senere RegeringsErklæringer og -Beslutninger." ..... .
Med Rette kunde Statsministeren paapege, at Samarbejdet paa Rigsdagen ude i
Befolkningen har "vundet en Genklang, hvis Styrke er aabenbar." Det langt overvejende Flertal af vort Folk staar bag Samlingsregeringen i den Politik, der følges.
Det gælder Kongens og Regeringens Ledelse af den Politik, hvorved vort Lands
Stilling udadtil i disse Aars store, verdensomvæltende Begivenheder bestemmes. Med
sin klare og ubrudte Linie, fastlagt ved de Regeringserklæringer, Statsministeren henviste til, har Samlingsregeringen vundet sig Befolkningens Tillid, og i Tillid til Landets
politiske Ledelse, i Tiltro til vort folkelige Sammenhold, og i Bevidstheden om det
Ansvar, hver enkelt af os bærer, vil vort Folk gaa Fremtiden i Møde.

7.-10.

Leder i Berl. Morg. i Anledning af Demonstrationerne mod Frikorps "Danmark".
Rundt om i Udlandet har Offentligheden beskæftiget sig med Rygter - som ogsaa
er kendt herhjemme - om, at der foreligger en Tilspidsning af Forholdet mellem Danmark og Tyskland. I denne Forbindelse fremkommer nu det andet Sted i Bladet gengivne Telegram fra Ritzau's Bureau.1.) Det fremgaar heraf, at man i kompetente tyske
Kredse - særlig paa Baggrund af de tyske Besættelsesmyndigheders korrekte Optræden - har den Opfattelse, at Dele af den danske Befolkning har misforstaaet Stillingen, og navnlig fremhæves det, at det har gjort et meget daarligt Indtryk, at
Danskere, der har sat deres Liv ind som Frivillige i Kampen mod Bolshevismen, ved
deres Hjemkomst er blevet mødt uden Agtelse, med Ringeagt og endog med Spot. Saadanne Hændelser er - understreges det af officiøse tyske Kredse - egnet til at forstyrre Atmosfæren og til at skabe Virkninger paa en eller anden Maade.
Fra dansk Side er der gentagne Gange blevet advaret mod de Foreteelser, der her
hentydes til. Kongen har advaret, Statsministeren har advaret, Politiet har advaret, og
i den danske Presse er det Gang paa Gang blevet indskærpet Befolkningen, at Bevarelsen af Ro og Orden er en Landsinteresse, hver enkelt Borger maa indordne sig
under i hele sin Adfærd. Betydningen heraf staar ganske klart. Episoder af den omhandlede Art indebærer en Fare af den mest alvorlige Karakter, og det er bydende
nødvendigt, at de undgaas. Der maa i alle Forhold udvises en korrekt Optræden, og
Befolkningen maa, ubetinget efterkomme Politiets Paabud om at afholde sig fra de
Sammenstimlinger og Opløb, der fremmer de ubetimelige og skadevoldende Demonstrationer. Politiets bestemte Bestræbelser for i paakommende Tilfælde at sikre rolige
og ordnede Tilstande maa ikke krydses af ubetænksom Nysgerrighed, men finde Understøttelse i Tilbageholdenhed og værdig Selvdisciplin. Ved at handle paa denne Maade
opfyldes en Borgerpligt, hvis Nødvendighed har faaet en ny Indskærpelse ved de
alvorlige Udtalelser i Telegrammet fra Berlin.

7.-18.

Leder i Soc.-Dem. om Demonstrationerne mod Frikorps "Danmark".
BEKLAGELIGE EPISODER
I Wilhelmstrasse toges der i Gaar, om end med stor Tilbageholdenhed, Stilling
til verserende Rygter om en Tilspidsning af Situationen i Danmark.1 ) Man lagde ikke
Skjul paa, at "faktisk forløber i Danmark ikke alt, saaledes som man skulde kunne
have ventet paa Baggrund af den yderst korrekte Holdning, som alle tyske Instanser
i Danmark viser." Tyske kompetente Kredse giver Udtryk for den Opfattelse, at Besættelsestroppernes korrekte Holdning af visse danske Kredse er blevet misforstaaet
derhen, at "de kan tillade sig en hel Del." Og i denne Forbindelse hæfter man sig
ganske særligt ved Hændelser, der er forefaldet i Forbindelse med Frikorps "Danmark"s
Hjemmeorlov, og som har gjort et ~eget daarligt Indtryk i Tyskland.
Disse Episoder beklages af praktisk taget hele den danske Befolkning, som langt
1) Se Afsnit F, S . 833.
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fra at misfortolke fuldt ud anerkender den korrekte Holdning, de tyske Besættelses- 1942.
tropper har indtaget her i Landet.
Episoderne har da ogsaa kun været beklagelige Undtagelsestilfælde. Som Helhed
har den danske Befolkning bestandig været lydhør overfor Myndighedernes og Pressens
Opfordringer til i alle Situationer at bevare en korrekt og værdig Holdning. Disse Opfordringers Alvor er nu blevet kraftigt understreget gennem de Udtalelser, der i Gaar
fremsattes i Berlin. Det maa naturligvis gøre et stærkt Indtryk her i Landet, naar det
fra kompetent tysk Side erklæres, at de indtrufne Episoder er "egnet til at forstyrre
Atmosfæren og faa Virkninger paa en eller anden Maade."
Det maa under de nuværende Forhold være en Leveregel at bevare Ro og Besindighed og især undgaa Sammenstimlinger, der altid rummer Mulighed for Episoder. Det
gælder Landets Vel, og det er fuldtud forstaaet af praktisk taget hele Befolkningen.
Det maa ogsaa gaa op for de faatallige Elementer, hvis Ubesindighed til Tider skader
Landets Interesser.
Vi har, som Statsministeren i Gaar sagde i sin Tale ved Rigsdagens Aabning, et
stort fælles Maal, men det paalægger os ogsaa et fælles Ansvar for Landets Velfærd.
Og Nationens Interesse kræver i Dag mere bydende end nogen Sinde Ro og Orden i
Landet.
Leder i Pol. om Demonstrationerne mod Frikorps "Danmark".
7.-10.
Der har i den allerseneste Tid i Udlandet verseret Rygter om en Tilspidsning af
Forholdet mellem Danmark og Tyskland. 1 ) Disse Rygter, som ogsaa har været kendt
herhjemme, har i Gaar givet Anledning til en Udtalelse fra officiøs tysk Side, i hvilken
man fremhæver nogle Episoder, der har fundet Sted i Forbindelse med Frikorps
"Danmark"s Ophold her i Landet. ,,Saadanne Hændelser er" - hedder det i den tyske
Udtalelse - ,,egnet til at forstyrre Atmosfæren og faa Virkninger paa en eller
anden Maade".
Statsministeren har nylig talt indtrængende og manet til rolig og værdig Optræden i denne Tid, som han karakteriserede som dødsensalvorlig. Pressen har fulgt
ham, og bag det officielle Danmarks Holdning staar hele den ansvarsbevidste Del af
den danske Befolkning, som er bestemt Modstander af alle Optøjer og af alle uoverlagte
Handlinger, der kan true med at bringe Landet i Fare. Den Udtalelse, som nu er
fremkommet fra tysk Side, understreger, hvor alvorlige disse Forhold er.
Naar den officiøse tyske Udtalelse fremhæver, at den korrekte Holdning, den tyske
Værnemagt og andre tyske Instanser i Danmark har udvist, har været mønstergyldig,
er dette noget, som er anerkendt og ogsaa ofte har været udtalt fra dansk Side. Ligeledes er alle Bestræbelser fra dansk Side gaaet ud paa at opretholde Ro og Orden, og
alle ansvarsbevidste Danske er enige om at ønske dette rolige Forhold opretholdt
under Besættelsen. Statsminister Buhls Ord ved Rigsdagens Aabning i Gaar gav Udtryk
for denne ganske overvejende Opfattelse:
- Tiden er skæbnetung for vort Land. Sikringen af Danmarks Selvstændighed og
Bevarelsen af Folkets Frihed er det Maal, vi frem for alt maa holde os for Øje. Med
dette Maal er et Ansvar forbundet, som har Bud til alle Danske. Landets Vel kræver, at
der handles i Samfølelsens og Besindighedens Aand, og at rolige og ordnede Tilstande
er raadende overalt.
Der er "et Ansvar forbundet, som har Bud til alle Danske", og dette gælder
ikke mindst i Forholdet til ubesindige Elementer, som har deltaget i beklagelige
Episoder. Chefen for Københavns Ordenspoliti, Politiinspektør Mellerup, udstedte for
nogle Dage siden en indtrængende Opfordring til alle Folk, der forstaar dette Ansvar,
om at afholde sig fra enhver Sammenstimlen og undlade af Nysgerrighed at staa
stille eller lave Opløb, hvis nogle unge, uansvarlige Mennesker laver Optøjer af den
ene eller anden Art. Episoder, som maatte forekomme, vilde være meget lettere og
hurtigere afviklet, hvis ikke Folk af ren Nysgerrighed lagde Politiet Hindringer i
Vejen og uden deres Vilje medvirkede til, at forefaldne Brud paa Ro og Orden fik et
1) Se Afsnit F. S. 833.

1510
1942.

AFSNIT M, II

større Omfang, end de ellers vilde have. Denne Advarsel fra Politiinspektørens Side
kan ikke understreges stærkt nok og ikke stærkt nok lægges alle gode Borgere paa
Sinde. Det er en urimelig Tanke, at Danmarks Forhold til Tyskland paa Trods af Befolkningens Holdning som Helhed skulde kunne blive alvorligt forstyrret ved nogle
urolige Elementers Optræden.

14.-10. Leder i Berl. Morg. om Frikorps "Danmark"s Afrejse til Østfronten.1 )
I Gaar rejste Frikorps "Danmark" tilbage til Fronten i Rusland efter fire Ugers
Orlov i Danmark. Inden Afskeden afholdtes en højtidelig Parade, ved hvilken den tyske
Øverstbefalende i Danmark, General von Hanneken, SS Brigadefører Kanstein og den
kommanderende danske General, Generalløjtnant Gørtz, skred Fronten af.
Frikorpset kom hertil efter at have deltaget i haarde Kampe med blodige Tab, og
dets modige Holdning blev anerkendt af den tyske Værnemagt, af hvilken Frikorpset
er et Led. Korpset vender nu tilbage til en Fortsættelse af Kampen, der skal føres under
den russiske Vinters Haardhed og med al!e de Strabadser, Kuldegrader og Vinter føjer
til Krigens Barskhed. Medlemmerne j Frikorpset har som Frivillige meldt sig til Deltagelse i denne Kamp mod Bolshevismen. Ud fra en personlig Overbevisning, der faar
dem til at yde Livet som Indsats, drager de ud i den store Strid.

14.-10. Leder i Pol. om Frikorpsets Afrejse.
I Gaar rejste "Frikorps Danmark" til Østfronten efter Udløbet af de fire Ugers
Orlov, der var tilstaaet Korpset efter dets Deltagelse i Sommerens Kampe i Rusland.
Afrejsens enkle militære Karakter fik sit Præg i den Afskedsappel, der fandt Sted i
Artillerikasernen, og hvori deltog foruden de højeste tyske Myndigheder Generalløjtnant
Gørtz som Repræsentant for den danske Hær. De Taler, der blev holdt ved Afskedsappellen, gav Udtryk for, at nye svære Opgaver ventede Frikorpset i dets genoptagne
Kampdeltagelse paa den russiske Front. Den Øverstkommanderende for de tyske Tropper i Danmark, v. Hanneken, viste her Vejen til ny Daad og nye Sejre, og Brigadegeneral
Kanstein udtalte, at Mindet om de faldne Kammerater vilde mane Frikorpset til en
yderligere Indsats i de Kampe ved Fronten, hvortil Korpset vendte tilbage med Sejrssikkerhed. Hitlers Tale forleden, sagde han, har givet nyt Mod og vist, at Tyskland
kan møde det, der kommer, med Tillid, og de kommende Ofre vil ikke være for store
for Maalet.
Frikorpsets Deltagelse i de meget haarde Kampe i Rusland var Kamphandlinger,
hvis Størrelse har givet sig Udtryk i de meddelte store Tab. Naar det nu paa ny
sættes ind i et russisk Frontafsnit er det under Forhold, der kan blive endnu vanskeligere, skabt af den sig nærmende strenge Vinter, og som vil stille yderligere Krav til
det. De Afskedstaler, hvormed Frikorpset hilstes i Gaar af de to Repræsentanter for
den tyske Værnemagt her i Landet, udtrykte Forvisningen om, at Frikorpset vilde kunne
yde en forstærket Indsats for en Ide, det kæmper i Vaaben for, saaledes som Millioner
af andre gør det paa de lange Fronter.
11.-11. Leder i Berl. Morg. om Ministeriet Scavenius' Politik.
. . . . . . Vedblivende at sikre Ro og Orden i Overensstemmelse med Kongens Bud
vil for den nye Regering være en af den indre Politiks Hovedopgaver ...... Ved at
fastlægge de økonomiske Vilkaar ud fra en virkelig Fællesfølelse mellem alle Samfundslag opnaas et virksomt Samfundsværn mod en Kommunisme med Grokraft i
danske Forhold og dermed et sikkert Grundlag for Opfyldelsen af den danske Regerings
- i Regeringserklæringens saa klart fremdragne - Forpligtelse "til paa dansk Omraade at bekæmpe den kommunistiske Internationales opløsende og nedbrydende Virksomhed.2) ..... .
Styrkelsen og Befæstelsen af et godt og nabovenligt Forhold mellem Danmark og
Tyskland vil her være den Opgave, der i særlig Grad vil beslaglægge Regeringens Op1) Tilsvarende Leder i Pol, og Soc.-Dem. for samme Dag,
2) Citeret i Afsnit B, S. 2'08 f.
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mærksomhed og blive Genstand for dens Overvejelser og Virksnmhed. I Regerings- 1942,
erklæringen fremhæves Viljen til at skabe fortsatte Udviklingsmuligheder for den
befrugtende Vekselvirkning mellem dansk og tysk, der gennem Tiderne har haft
saa sto~ Betydning, og endvidere siges: "I Erkendelse af det europæiske Skæbnefællesskab er Regeringen sig det Ansvar bevidst, som ogsaa et lille Land som
Danmark har med Hensyn til Opbygningen af det kommende nye Europa, og den
vil efter Evne yde sin Medvirken til Løsningen af saadanne Opgaver, som i denne
Forbindelse naturligt vil tilfalde vort Land". Disse Regeringserklæringens Ord om
den udenrigspolitiske Linie, hvorom Regeringen staar samlet, vil blive modtaget
med Interesse og værdsat med Forstaaelse. Det er vel ingen givet at se ind i
de store Verdensbegivenheder, som de med Skæbnens Tyngde vil oprulle sig, Men
forudgaaende Slægters Oplevelser og Prøvelser og vor egen Tids Erfaringer siger
os, at dansk og tysk har et holdbart Grundlag at mødes paa, naar vi Danske aldrig
glemmer, at Danmark er en Del af Europa, og naar Tyskland altid husker, at Danmark
ikke er en Del af Tyskland. Geografi og Politik, Historie og Folkekultur peger overalt
og til alle Tider hen mod denne Forpligtelse, der ret forstaaet angiver den frugtbare
Vekselvirkning og Forbindelse mellef!l to Nabofolk.

,I

Leder i Pol. om Dannelsen af Regeringen Scavenius.
11.-11.
I den officielle Meddelelse1 ) gennem hvilken der Mandag Middag blev givet Offentligheden Underretning om den nye Regerings Dannelse, hed det, at Forholdene
havde udviklet sig paa en saadan Maade, at et Regeringsskifte maatte anses for at
være nødvendigt. Hertil føjes i den nye Regerings Udtalelse til Offentligheden i Aftes,
at "dette Regeringsskifte har fundet Sted i en for Landet alvorlig Situation". Forud
for Regeringens Dannelse er gaaet en Række Forhandlinger mellem den nu afgaaede
Regering og de Partier, der stod bag denne, Forhandlinger, der har skakt sig over
det meste af den sidst forløbne Uge, og først Mandag var det muligt at give Offentligheden Meddelelse om, hvad der var sket, og om den forestaaende Regerings-Ændring.
Fire Medlemmer af Ministeriet Buh! er traadt tilbage og blandt disse den Mand,
der har staaet i Spidsen for Regeringen siden Staunings Død. Fem nye Mænd er kommet
til, og der er blevet oprettet et Par nye Fagministerier for at faa de forskellige Fagomraader fordelt paa en rimelig Maade mellem Regeringens 13 Medlemmer. Men Grundstammen af det gamle Ministerium findes ogsaa i det nye. Nu som før staar Rigsdagens
samarbejdende Partier bag Regeringen, og bag disse Partier igen staar det store,
store Flertal af det danske Folk. Med Tilfredshed vil Befolkningen derfor modtage
den nye Regerings Udtalelse, saaaledes som denne har fundet Udtryk i den andet
Steds i Bladet gengivne Erklæring: Den nydannede Regering, som nu har overtaget
sine Funktioner, vil indadtil fortsætte den hidtil førte Politik. Linjen for denne Politik
blev trukket op af Samlingsregeringen af 8. Juli 1940. Den blev ført videre af Ministeriet
Buh!, og den vil blive fortsat af Regeringen Scavenius.
Fem nye Mænd er kommet til i Stedet for de fire, der gik. De er alle kendt af den
danske Offentlighed som højtansete Personligheder, der hver inden for sit Omraade
har udført en Gerning, der har skabt Respekt, og i alle Kredse vil man med Tryghed
se disse nye Mænd gaa ind til de store Opgaver, der nu ligger foran dem. De fire
er ikke aktive Politikere, men fra deres hidtidige Embedsgerning og deres Deltagelse
i rlansk offentlig Liv har de intim Forbindelse med det, der er det egentlige for os
alle, og som i disse tunge Aar har faaet en større Værdi for alle Danske end nogen Sinde
før. Naar Forholdene har nødvendiggjort den skete Fornyelse af Regeringen, vilde
det være umuligt at finde bedre kvalificerede Mænd til de ledige Poster end netop disse
fem. Sagligt staar den nye Regering udrustet saa godt, som det kan forlanges.
Den tungeste Byrde vil efter Forholdenes Natur blive lagt paa den nye Regeringschefs Skuldre. Erik Scavenius, der nu i halvtredie Aar har ledet Danmarks Udenrigspolitik, først under Ministeriet Stauning og siden Maj med Buhl som Regeringschef,
skal nu ikke blot som hidtil varetage en Udenrigsministers krævende Gerning, men
1} Se Afsnit B, S. 208 f .
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tillige paatage sig en Statsministers ledende og formidlende Virksomhed. Et stort
Ansvar er lagt paa hans Skuldre i en farefuld Tid, og der vil blive stillet meget store
Krav til hans Kræfter og til hans Forhandlingsevner. Indadtil vil Regeringen have sin
Opmærksomhed rettet mod alle Foreteelser paa det økonomiske, finansielle og beskæftigelsesmæssige Omraade og arbejde for en sund og for Land og Folk gavnlig Udvikling. Udadtil vil Regeringen se det som sin vigtigste Opgave at virke for en Styrkelse af det gode og nabovenlige Forhold til vor Nabo mod Syd, og Danmark vil efter
sin Evne yde sin Medvirken, naar Genopbygningen af vor Verdensdel skal finde Sted
efter det store Ragnarok. Herom vil der være Enighed i den danske Befolkning.
Det fremhæves yderligere i Regerings-Erklæringen, at det vil være en Hovedopgave
at sikre Ro og Orden i Landet. Det er alle Danskes Pligt at følge Kongens Bud og
Fællesskabets Lov, og Regeringen slaar fast, at der ikke vil blive taalt Sabotage eller
andre Forbrydelser, der direkte eller indirekte retter sig mod Besættelsestropperne.
Den afgaaede Statsminister har ved en Lejlighed sagt, at Forholdene er dødsensalvorlige, og enhver Dansk maa føle det som en uafviselig Pligt at optræde værdigt
og korrekt. Brud paa denne Grundlov kan faa de alvorligste Følger ikke blot for dem,
der gør sig skyldige i Overtrædelser, men for hele vort Land.
I en alvorlig Stund har det vist sig nødvendigt at skifte Regering. Men det er ikke
uprøvede Kræfter, der er sat til at styre Danmark. Regeringen Scavenius bestaar af
en Kreds af kyndige Politikere, der har mangeaarig Ministergerning bag sig, og af
fem nye ansete Mænd, om hvilke man ved, at de vil sætte alle deres Evner ind paa
at løse de store Opgaver, der er blevet dem betroet. Derfor vil den nye Regering kunne
regne med det danske Folks Støtte. Maalet, de vil styre efter, er det samme, som har
været Endemaalet for den afgaaede Regerings Bestræbelser: at føre vort Land
frelst gennem Krigens Ulykker mod den Dag, da Danmark atter kan fremstaa som
et frit og selvstændigt Rige.

11.-11. Leder i Soc.-Dem. om Dannelsen af Regeringen Scavenius.
Bestemmende for det danske Folks Vurdering af Regeringsomdannelsen er det ikke
blot, at det er lykkedes Statsminister Scavenius at samle om sig en Kreds af Mænd,
der har Krav paa almindelig Tillid. Afgørende for det danske Folk er det, at vort
Folkestyres hævdvundne Principper er forblevet uanfægtede, idet Rigsdagens Flertal
staar bag og er repræsenteret i den nye Regering. Afgørende er det endvidere, at denne
hviler paa de politiske Partier, der for halvtredie Aar siden paa vor frie Forfatnings
Grund spontant samledes om Løsningen af Dagens Opgaver og Bevarelsen af Danmarks Uafhængighed.
Danmark har faaet en ny Regering hvilende paa et bredt Grundlag. Det danske Folk
vil fortsat forstaa den bydende Nødvendighed af roligt og besindigt at holde sammen
om vort fælles Maal, der skal naas gennem Overvindelse af denne Krigstids mange
svære Vanskeligheder.
11.-11. Leder i Pol. om Bemyndigelsesloven. 1 )
. . . . . . Paa den nye Regerings første Møde med Folkerepræsentationen gav denne
Beviset for, at Regeringen kan regne med Rigsdagens Støtte. Regeringens første
Handling var at bede Rigsdagen om en Bemyndigelseslov, der sætter den i Stand til
uden om Rigsdagen at træffe saadanne Foranstaltninger, som den maatte finde nødvendige for Oprettelsen af Ro, Orden og Sikkerhed for at modvirke Handlinger, der
under de foreliggende alvorlige Forhold og Landets Besættelse af tyske Tropper
er egnede til at bringe Landets Interesser i Fare. . . . . . . Fra Regeringens Side er der
gjort alt for at afgrænse Bemyndigelsen mest mulig, og det bestemmes udtrykkeligt,
at Bemyndigelsen kun gælder den siddende Re~ering. . .....
. . . . . . En Bestemmelse i Loven giver Regeringen Ret til at fastsatte særlige
Regler om Sagernes Behandling og Paadømmelse, men denne Bestemmelse vedrører
1) Se Afsnit A, S. 7'5.
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ikke Strafudmaalingen. Hvad der kan blive Tale om, er at udelukke Nævninger og 1942.
Domsmænd fra Sagernes Behandling, eventuelt udnævne en særlig Dommer til at
behandle de paagældende Sager og iøvrigt fravige nogle af de gældende Regler for
Straffesagers Behandling.
Men selv om Bemyndigelsen er begrænset, vilde det dog være en stor og betænkelig
Magt at lægge i en enkelt Ministers Haand. Derfor er det ikke Justitsministeren, der af
Rigsdagen udstyres med en særlig Myndighed, men den samlede Regering. Enhver
Foranstaltning, der skønnes nødvendig for at sikre Ro, Orden og Sikkerhed, skal først
forelægges den samlede Regering i et Statsraad, altsaa under Kongens Forsæde, og kun
hvis den her opnaar Tilslutning, vil den kunne føres ud i Livet. Det bestemmes yderligere, at Rigsdagen skal have Meddelelse om de Anordninger, der udstedes, og kan
kræve sig forelagt alle nærmere Oplysninger om de Forhold, der har gjort Foranstaltningerne nødvendige.
Paa Regeringens Vegne erklærede Statsministeren i Gaar overfor Rigsdagen, at
det er Regeringens Opgave at føre den Politik, der er bedst egnet til at føre Danmark
gennem den alvorlige Tid. Dette er ogsaa Rigsdagens Maal. Derfor har den trods de
Betænkeligheder, som Bemyndigelsesloven maatte afføde, givet Tilslutning til det
ekstraordinære Skridt i en ekstraordinær Situation.
Bemærkninger under Behandlingen i Folketinget af Forslag til Lov Nr. 489 af 4.-12.-1942 2.-12.
om Sikkerhedsforanstaltninger inden for Erhvervsvirksomheder m. v.1 ) (Cit. efter
Rigsdagstidende).

Folketingsmand Fr. Dalgaamrd:
Vi er alle interesserede i, at Produktionen gaar sin Gang uforstyrret og roligt, og
navnlig interesserede i, at saadanne Virksomheder, som er aldeles nødvendige for Befolkningens nogenlunde normale Liv, holdes i Gang, saaledes at der stadig baade er
Beskæftigelse, og de Ting, som Befolkningen skal bruge, sikres. Vi er ogsaa interesserede
i, at der skabes forøget Sikkerhed ved den særlige Art af Virksomheder, hvor der ved
skadevoldende Handlinger kan bevirkes Uro.

Folketings,nand Skjerbæk:
Vi forstaar naturligvis, at naar et Lovforslag som dette kommer frem, ligger Begrundelsen i de ekstraordinære Forhold, hvorunder vi lever, og disse Forhold maa
naturligvis give Mulighed for en Lovgivning af en vis ekstraordinær Karakter, men
jeg synes alligevel, jeg maa gøre endnu nogle Bemærkninger til Enkeltheder i Lovforslaget. For det første vil jeg gerne spørge den højtærede Justitsminister, om det
er Tanken, at det Bevogtningsmandskab, der her er Tale om at antage, skal kunne
faa nogen Art Bevæbning. Hvis det er Tilfældet, ser jeg nemlig i Lovforslaget en
Spire til privat Politi, en Udvikling, som jeg for mit Vedkommende meget nødig vil
se her i Landet. . .....

I

Folketingsmand Hwrtel:
Det kan formentlig ikke fragaas, at de gentagne Sabotagehandlinger, vi har været
Vidne til eller hørt om i den sidste Tid, er den mest medvirkende Grund til, at dette
Lovforslag er fremsat. Naar det saa ofte kommer til Sabotagehandlinger, skyldes det
i og for sig ikke Mangel paa alvorlige Bestræbelser fra Myndighedernes Side for at
forhindre saadanne, men den aandelige Forvirring, som hersker i store Dele af det
danske Folk, væsentlig under Paavirkning af en ansvarsløs Propaganda i de britiske
Udsendelser paa Dansk, ved hvilke der gentagne Gange er opfordret til Sabotage. Det
danske Folk maa forstaa, at vi ikke kan vinde noget ved at forringe vort eget Produktionsapparat og de Muligheder, vi har for at eksistere og for at skabe os en Fremtid.
1) Se Afsnit A, S . 78.
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Det kan ikke siges tit nok, og jeg opfordrer Regeringen til aldrig at blive træt af at
gentage dette overfor det danske Folk...... .

3.-12.

Samme Lovforslags Behandling i Landstinget.

LandstingS?nand Rytter:
Hovedformaalet med Lovforslaget . . . . . . er at undgaa Sabotagehandlinger, og
jeg tror ikke, der vil være nogen som helst Uenighed inden for den danske Befolkning om, at der fra Regeringens og Rigsdagens Side maa gøres alt, hvad der overhovedet kan gøres, for at undgaa Sabotagehandlinger, da disse kun kan være af det
onde. Naar vi er enige om, at dette er Hovedformaalet, maa vi tage de Ulemper med,
som nødvendigvis følger med at sikre dette.
Landstingmnand Stein:
Vi er alle interesserede i, at der ikke sker Sabotagehandlinger her i Landet. Vi er
ogsaa alle interesseret i, at Værdier ikke gaar til Spilde

Landstingsmand Lannwng:
Ogsaa mit Parti kan kun beklage, at Forholdene ligger saaledes, at en Lovgivning
som denne er blevet nødvendig; men vi tør heller ikke bestride, at dette er Tilfældet, og
skal derfor ikke modsætte os Lovforslagets Gennemførelse. . .....
3.-12.

Folketingsmand Knud Kristensen i Folketinget under Finanslovsdebatten: Om Sabotage
og om at føre privat Udenrigspolitik. (Cit. efter Rigsdagstidende).
·
Endvidere har Regeringen den Opgave - som vi fuldt ud vil støtte den i - at
modvirke Provokation, Sabotage og alt det, som vender sig mod Besættelsesmagten
her i Landet. Jeg tror ikke, at Foranstaltninger og Gerninger af den omtalte Natur
tjener nogen som helst Interesse; de kan kun skade baade de enkelte og navnlig hele
Samfundet.
Der er det ejendommelige, at medens man under normale Forhold kun har een
Udenrigspolitik i Landet, nemlig den Udenrigspolitik, som Regeringen fører, er det
i den Tid, vi nu lever i, næsten saadan, at hver enkelt Mand gennem sine Handlinger,
gennem sine Udtalelser og sin Optræden i Virkeligheden kan føre Udenrigspolitik.
Hver enkelt kan saaledes medvirke til et bedre Forhold, men ogsaa i høj Grad til det
modsatte. Den private Udenrigspolitik, som herigennem kan føres, misbilliger vi, og
vil vi i høj Grad være med til at støtte Regeringen i at modvirke og uskadeliggøre.

4.-12.

Folketingsmand Oluf Pedersen i Folketinget under Finanslovsdebatten: Om Forholdet
til Besættelsesmagten. (Cit. efter Rigsdagstidende).
Det er fortsat min Tro, at et fredeligt Forløb af Besættelsen tjener vort Lands
Interesse ogsaa paa længere Sigt.
. . . . . . Ja, det er mit inderlige Haab, at Besættelsen maa forløbe saaledes, at naar
dens Tryk er ophørt, det gode Samarbejde med den tyske Nabo da kan fortsætte, uden
at der er skabt den Bitterhed, som et blodigt Opgør vilde skabe, og uden at vor Se1vagtelse er tabt. Dette Ønske betinges af vor fulde Selvstændighed. Vi er nok et lille
Folk, men vi vil herske i vort eget Land. Vi er nationalt bevidste, og denne Nationalfølelse er ikke mindst hos den jævne Arbejder, Bonde og Borger, der ikke skriger
højt derom ved enhver Lejlighed. Det tør siges, at vi elsker vort Land, selv om vi
ønsker vort Land skaanet for Krigens Gru. Krig er for mig en Fejltagelse, og det
danske Folk har ikke forskertset i nogen Grad sin Ret til Livet, fordi vi blev forskaanet
for de store Blodofre. Der er ikke ringeste Grund til at faa et Mindreværdskompleks af
den Grund. Vi ønsker at være os selv, og vi ønsker ikke at raade over andre.
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Artikel i Berl. l\forg. Fhv. Kirkeminister Fibiger paa det konservative Landsraads- 1942.
6.-12.
møde om Ro og Orden.
De vigtige politiske Afgørelser, der nylig er truffet, har kaldt paa den enkelte
Rigsdagsmands Ansvarsfølelse. Vi maa nu som før gøre os klart, at Hovedbetingelsen
for, at vi kan komme igennem de nuværende vanskelige Forhold paa en Maade, der
sikrer Landets Fremtid, er, at vi viser en ubrydelig Vilje til Sammenhold, og at vi
forstaar at samarbejde som gode Landsmænd. Det er derfor mere paakrævet end
nogen Sinde før at mane til en rolig, korrekt og værdig Optræden.
Vi kan ikke finde os i, at Enkeltpersoner ved uoverlagte Handlinger eller ubetænksom Adfærd volder Skade for hele Nationen. Den hos alle konservative dybt rodfæstede Respekt for Kongens Ord maa i særlig Grad forpligte os til at efterkomme
sa~vel Kongens som den ansvarlige Regerings Krav om Ro og Orden. Med desto
større Ret kan vi da ogsaa forlange det samme af alle andre i vort Land og kræve
enhver, der forsynder sig herimod, draget til Ansvar.
Besindigt, men ogsaa beslutsomt vil vi fortsætte vor Gerning i det danske Folk give alle Kræfter til Bestræbelserne for, at det maa komme saa uskadt og saa udelt
som muligt gennem Tidens Prøvelser. . .....
Folketingsmand Hartel i Folketinget under Finanslovsdebatten: Om Forholdet til Tysk- 11.-12.
land og Frikorpset. (Cit. efter Rigsdagstidende).
Den virkelige Prøvesten for Statsministerens Evne som Statsmand ligger jo paa et
noget andet Felt - omend alt er sammenhørende - nemlig dette, om det kan lykkes for
ham at genskabe normale Relationer mellem Danmark og det store tyske Rige, idet
det ikke er nogen Hemmelighed, at den nye tyske Befuldmægtigede ikke er akkrediteret
som Gesandt, og at der derfor ikke hersker normale Relationer mellem Danmark og
Tyskland. Men naturligvis spiller det en stor Rolle ogsaa udadtil, hvorledes det antikommunistiske Spørgsmaal gribes an i Danmark, og jeg vil her i denne Forbindelse
henlede den højtærede Statsministers Opmærksomhed paa Betydningen af, at ogsaa
Radioen bliver taget i Brug ved Folkets Oplysning om den kommunistiske Fare.
Leder i Natt. om de mange Rygter i Forbindelse med Erklæringen1 ) af 10.-12.-1942 om 19.-12.
Chievitz's og Aksel Larsens Arrestation.
Advarsler mod Rygter - saavel Rygter, man hører, som at videreføre Rygter har der ikke været Mangel paa under Krigen.
Baade Autoriteter og Presse har Gang paa Gang sagt myndige Ord om dette
Emne, ligesom Pressen flere Gange har peget paa det erfaringsmæssigt bedste Middel
mod Rygter: den størst mulige Aabenhed, saa klar og fuldstændig Besked, som det er
muligt at give.
Imidlertid har baade "Politiken" og "Børsen" i disse Dage med god Grund peget
paa, at vi netop i denne Tid har mødt en Bølge af Rygter. ,,Man møder de utroligste
Rygter", skriver "Børsen", og "Politiken" skriver, at "enhver vil vide, at vi netop
i Øjeblikket er inde i en Rygteperiode, fremkaldt ved den officielle Meddelelse, der
blev udsendt den 10. December om en Række Anholdelser, der var foretaget i Forbindelse med Udsendelsen af illegale Blade. Af de Anholdte var kun to nævnt ved
Navn, Professor Ole Chievitz og Partisekretær Aksel Larsen. Naar Personer, der er
kendt af en større Kreds, sættes under Anholdelse - vil selvfølgelig Kendskabet til,
hvad der er sket, hurtigt spredes, men Mangelen paa autentiske Oplysninger giver
desuden Anledning til, at der opstaar Rygter og kolporteres Navne, som i denne Forbindelse er grebet ud af Luften eller skyldes rene Forvekslinger". ,,Politiken" ønsker
derfor, at man imødegaar Rygterne ved at give Offentligheden Meddelelse om, hvilke
Personer, der er anholdt, medens "Børsen" fremhæver, at det nu engang er saadan, ,,at
den størst mulige Aabenhed tjener til at underbygge Tilliden til Retssystemet, medens
i) Citeret I Afsnit B, S. 210.
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Tilsløringer og Hemmeligholdelse, der overlader alt til det uansvarlige Rygtesmederi,
vil virke i modsat Retning".
Vi kan helt tiltræde de citerede Betragtninger. Som visse Svampearter kun kan
gro, hvor Jordbunden er sumpet og Lyset holdt borte, har Rygtesmederiet kun gode
Vækstbetingelser, hvor Sindene er fulde af Mistro og klar, fuldstændig Besked forholdt
Offentligheden. Selv Besked som i første Omgang virker skræmmende eller chokerende,
har i det lange Løb den gavnligste Virkning sammenholdt med Rygternes Virkning.
Sandheden helt og fuldt er og bliver Nummer eet i alle Livets Forhold. Der kan selvfølgelig være vægtige politimæssige eller andre Grunde, som gør det heldigt, at man
i nogen Tid udsætter at nævne den ene eller den anden Sag eller et Navn. Men jo
hurtigere man kan give fuld Besked, desto bedre.
Forøvrigt var der i den Meddelelse, som udsendtes den 10. December, en uheldig
Passus, nemlig, at der havde fundet Anholdelse Sted dels af nogle Kommunister, dels
af nogle ikke kommunistisk indstillede Personer, ,,der havde sluttet sig sammen med det
Forn1aal at sætte vide Kredse af den danske Befolkning op mod Regeringen". Selv om
det bagefter sagdes, paa hvilken ulovlig Maade de paagældende havde søgt at forfølge
deres Formaal, kunde det citerede Udtryk havde været heldigere valgt. For selv om
det er strafbart at modarbejde Regeringen ved at samarbejae med Kommunister, at
opfordre til Sabotage, at foretage Handlinger mod de tyske Tropper og de tyske Interesser og at bringe Ro og Orden i Fare, saa er der ingen Pligt til at synes om Landets
Regering, ligesom der ikke findes nogen Lov eller Bestemmelse, som forbyder paa rent
indrepolitisk Linie og med Undladelse af alt, hvad der er strafbart, at "sætte Befolkningen op mod Regeringen". Det vil sikkert selv Frits Clausens Parti give os Ret i, da
dette Parti ikke blot hyppigt har bebudet Regeringens snarlige Fald, men ogsaa søger
at vende Befolkningen mod den. Vi understreger med saa meget større Sindsro denne
Befolkningens Ret til frit at mene om Regeringen, hvad den vil, som vi selv har gjort os
til Talsmand for Fortsættelsen af et loyalt politisk Samarbejde, Videreførelse af den
nationale Samling ogsaa under Regeringen Scavenius og ubrydelig Respekt for Kongens Bud.
Betydningen af, at Kongens Bud til Befolkningen overholdes, Nødvendigheden af,
at Ro og Orden bevares, og den ubetingede Pligt til at undgaa enhver Handling, som
kan bringe Danmark i Fare, kan ikke understreges stærkt nok. Befolkningen maa være
klar over, hvad Rigets Vel i denne Tid kræver af dansk Disciplin. Til Gengæld er der
Grund til overfor Autoriteterne at pege paa, at den størst mulige Aabenhed i alle Sager
er det bedste Middel mod Dannelsen af Rygter, og at, som "Børsen" saa rigtigt skriver,
,,intet er farligere for en Nation, end hvis Tilliden til Retssikkerheden svigter".
Artikel i Berl. Morg. Folketingets Formand, Hans Rasmussen's Nytaarstale.

Af uoverskuelig Værdi for hele vort Folk er det Sammenhold mellem alle Danske,
som voksede frem efter 9. April 1940. . .....
Vort Fædreland er for Tiden stedt i meget store Vanskeligheder. Men vi haaber
at komme igennem. En bydende Nødvendighed er det, at vi alle bidrager til at opretholde Ro og Orden. Her har Kong Christians Ord Bud til enhver af os. Alle Danske
maa føle Pligten overfor vort gamle Land og dets Fremtid.
Visse Steder ude i Verden har der i de senere Aar lydt Tale om, at de smaa Stater
maatte ophæves og sammensluttes med større og stærkere Magter. Retten til at være
selvstændige er draget i Tvivl. Vi Danske afviser ikke Samvirke med nogen. En lille
Stat kan ikke være sig selv nok. Men vi ønsker her i dette Land at leve vort eget
statslige og nationale Liv.
Vi har Viljen til at leve, og vi har Tro paa, at vort Folk har Ret til at bestaa, og
at Danmark fremdeles kan kræve sin Plads i de frie og selvstændige Folks Rækker.
26.-2.

Leder i Bel'l. Morg. om Sabotagen.
Statsadvokaten for særlige Anliggender har udsendt Efterlysning af fem Persone·r ,
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sigtet for Sabotage og for Tyveri af Sprængstof. Baggrunden herfor er de Sabotage- 1943.
handlinger, der i den senere Tid har fundet Sted her i Landet, og Alvoren understreges
ved den efter vore Sædvaner ekceptionelt store Dusør - 25.000 Kroner - der udloves
for Oplysninger, som kan føre til Anholdelse af de efterlyste Personer. Samtidig foreligger der Meddelelse om Beskyttelsesforanstaltninger, iværksat til Værn mod Sabotage. En Række af de vigtigste Jernbanelinier bliver bevogtet af et særligt Jernbanepoliti, sammensat af Politietaten og Jernbaneetaten, og i Henhold til Loven af 4. December 1942 er der rundt om i Fabrikkerne og tilsvarende Virksomheder indrettet et
Fabriksværn, hvis Medlemmer er udtaget blandt de Mennesker, der er beskæftiget de
paagældende Steder.
Alle vil beklage, at Forholdene har udviklet sig saa vidt, at Efterlysning for
Sabotageforbrydelser og Beskyttelsesforanstaltninger mod Sabotagehandlinger er blevet nødvendige i det danske Samfund. Men som udtalt af Justitsministeren den 1.
December i Folketinget, ,,har de urolige Tider medført, at man ogsaa herhjemme maa
regne med Muligheden af, at Brandstiftelser og andre Sabotagehandlinger udøves af
saadanne Kredse, som har til Formaal at skabe Uro i Landet". Derfor har man fra
Statens Side paabudt de førnævnte Beskyttelsesforholdsregler, og det vil være rigtigt
at fremhæve, at de Mennesker, der faar overdraget det byrdefulde og ingenlunde
risikoløse Hverv at udføre Bevogtningstjenesten, herved udfylder en Samfundsfunktion.
De bidrager til at skabe Sikkerhed for Liv og Ejendom i Produktionsvirksomhederne
og for alle, der benytter Jernbanerne og andre truede Trafikmidler. Dette er en vigtig
Opgave, til hvis Løsning enhver, der er udpeget dertil, maa yde sin Medvirken efter
den derom af den danske Øvrighed givne Anvisning.
Ofte er det blevet indskærpet Befolkningen, hvor uhyre vigtigt det er, at vi bevarer
Ro og Orden her i Landet. Kongens manende Ord herom er Gang paa Gang blevet
fremhævet af de Mænd, der har beklædt de højeste Tillidsposter indenfor vort Statsstyre. De nu foreliggende Sabotageeksempler og de Forholdsregler, der som Følge heraf
er truffet, giver Anledning til paany at understrege, at den, der gaar udenfor Lovens
Grund, skader vort Samfund. Sabotage og tilsvarende ansvarsløse Handlinger betyder
under de nuværende Omstændigheder en saadan Fare for Land og Folk, at de fordømmer sig selv.
27.-2.
Leder i Pol. om Sabotage.
Der har i den senere Tid fundet et betydeligt Antal Sabotagehandlinger Sted, som
giver fornyet Aktualitet til de Udtalelser, daværende Statsminister Buhl i September
i Fjor f:-emsatte i en Radiotale. 1 ) Hr. Buhl fremhævede, at det først og fremmest er en
dansk Statsinteresse at undgaa Sabotagehandlinger, det være sig mod Trafikmidler,
offentlige Forsyningsindretninger etc., eller mod den tyske Værnemagts Materiel.
Direkte eller indirekte er det vort eget Land, der kommer til at lide mest under Følgerne af saadanne Handlinger. Hr. Buhl fortsatte med at udtrykke Haab om, at man
kunde komme Sabotage-Ondet til Livs, saaledes at man ikke kommer til at staa over
for den Situation, at der rejses Spørgsmaal om Tilstrækkeligheden af vor nugældende
Straffelovgivning, eller overhovedet om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette
Omraade.
I disse advarende Ord paapegede Hr. Buh! saavel Farerne som den Skade, Sabotagehandlinger medfører, idet den i adskillige Tilfælde rammer Jernbanenet og ødelægger Værdier i Form af Maskiner og lignende, der i Øjeblikket er ganske uerstattelige.
Ødelæggelser af den Karakter gør ogsaa, at det Produktionsapparat, som er nødvendigt
for Landet, naar Krigen er forbi og fredelige Tilstande indtræder, kan blive væsentligt
forringede.
Fra de offentlige Myndigheders Side er der iværksat forskellige Foranstaltninger
mod Sabotagen. Et Led i Bestræbelserne er Fabriksværnet, der er sat ind til Beskyttelse
af Virksomheder og vigtigt Maskinmateriel, som det ogsaa er af stor Betydning for
Landet at sikre til Tiden efter Krigen. En anden Foranstaltning er Jernbanebevogt1) Se Afsnit B, S. 205 .
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ningen, som udføres af et særligt Politi i Forbindelse med Statsbanefolk for at sikre, at
Trafiken paa vore Jernbaner kan ske uden Katastrofer med Tab af Mennesker og Ødelæggelse af Materiel. Paa den Maade haaber Myndighederne at kunne forhindre, at
der voldes yderligere Skade af Betydning. Det er kun ganske smaa Grupper, der her i
Landet deltager i Udøvelsen af åt!n forkastelige og landsskadelige Sabotage, medens
den ganske overvejende Del af Befolkningen er klar over den Fare, Sabotagehandlingerne kan medføre, og er enig i Ønsket om, at den Ro og Orden, der har været et af
vore bedste Aktiver under Besættelsens Vanskeligheder, vedvarende maa blive opretholdt.

27.-2.

Leder i Soc.-Dem. om Sabotagen.
Det kan med uomtvistelig Ret siges, at den danske Befolkning i det store og hele
har efterlevet Kongens og Regeringens Opfordringer til at undlade Handlinger og
Udtalelser, der kunde vanskeliggøre Opretholdelse af Ro og Orden i Landet. Denne
Holdning har sin Rod i folkelig og politisk Kultur og i en sikker Forstaaelse af, at
det for dansk Samfundsliv og for Bevarelsen af vore folkelige og nationale Værdier
er en bydende Nødvendighed at undgaa Uromomenter under Besættelsen. Befolkningen har erkendt, at denne besindige og korrekte Holdning er en Betingelse for at fastholde den Linje, der blev fastlagt 9. April 1940 med Udgangspunkt i de Tilsagn, der
da fra tysk Side blev givet Danmark.
N aar der nu faktisk i den sidste Tid her i Landet er forefaldet et ret betydeligt
Antal Tilfælde af Sabotage - en lyssky Metode, der i sig selv er dansk Folkekarakter
fremmed - maa Ophavsmændene uden Tvivl søges indenfor en ret snæver Kreds; men
dette formindsker dog ikke de Farer, Sabotagen kan rumme.
Danmark er vel ikke noget krigsførende Land, men det er militært besat af en
krigsførende Magt, og det er vel bekendt, hvor uhyre alvorligt ethvert krigsførende
Land bedømmer Sabotage.
I Virkeligheden rammer de Sabotagehandlinger, der begaas her i Landet, føleligst
danske Interesser, ikke blot Forsynings- og Beskæftigelses-Interesser, men ogsaa den
fundamenta.e danske Interesse i, at dansk Lov og Ret kan raade her i · Landet. Det er
med Henblik paa Opretholdelse af dette Grundlag, at det danske Samfund nu som særlige forebyggende Foranstaltninger har etableret Fabriksværn og Jernbanebevogtning. Og det var de samme danske Interesser, daværende Statsminister Buhl havde
for Øje, da han i en Radiotale i September i Fjor udtalte: ,,Det er mit Haab, at vi
ved fælles Hjælp paa det gældende Lovgivningsgrundlag kan komme det Onde, som
hedder Sabotage mod den tyske Værnemagt, til Livs, saaledes at man ikke kommer
til at staa overfor den Situation, at der rejses Spørgsmaal om Tilstrækkeligheden af
vor nugældende Straffelovgivning eller overhovedet om vor Adgang til selv at holde
Justits paa dette Omraade".
Disse Ord har en uforandret Gyldighed i Dag.

28.-2.

Leder i Natt. om Sabotagen.
I September ifjor holdt daværende Statsminister Buh! i Radioen en Tale, hvori han
sagde: ,,Det er mit Haab, at vi ved fælles Hjælp paa den gældende Lovgivnings Grundlag kan komme det Onde, der hedder Sabotage mod den tyske Værnemagt til Livs,
saaledes at man ikke kommer til at staa over for den Situation, at der rejses Spørgsmaal om Tilstrækkeligheden af vor nugældende Straffelovgivning eller overhovedet
om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette Omraade''. Som man ser, udtalte
Hr. Buhl ikke blot Haab om, at man maatte komme Sabotagen til Livs. Han gav ogsaa
en kraftig og tydelig Antydning af, hvad der kan ske, og hvad utvivlsomt vil ske,
hvis det ikke lykkes de danske Myndigheder selv at gøre Ende paa Sabotagen, nemlig:
at Straffelovgivningen kan blive følelig skærpet, ja, at andre paatager sig at holde
Justits paa dette Omraade.
Til Trods for den danske Stats tydeligt udtalte Holdning med skarp Front mod
Sabotørerne, til Trods for Kongens Bud om Ro og værdig Optræden fra Befolkningens
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Side - Kongeord, som ikke var til at tage fejl af - og til Trods for skarp Agtpaa- 1943.
givenhed fra Politiets Side har der i den sidste Tid fundet en Række alvorlige Sabotagehandlinger Sted. Hertil kommer nu Meddelelsen om det uhyggelige Attentat i Kolding,
hvorved tyske Kvinder blev kvæstet.1)
Det overvældende Flertal af det danske Folk staar der, hvor Kongen og Landets
lovlige Regering har anvist det at staa. Det agter at følge den fra oven angivne Kurs,
hvilket blandt andet vil sige, at det tager klar Afstand fra Sabotage, som er fremmed
for dansk Mentalitet og danske Sædvaner, og at det stærkt fordømmer en hensynsløs
Attentathandling, ved hvilken endog Kvinder er blevet saaret. Det Maal,. som det er
det danske Folks faste Vilje at naa, Genvindelsen af den fulde Frihed og Selvstændighed, agter Folket jo netop at naa ved Enighed, Lydighed mod Kongebud, Ro og
disciplineret Optræden og ikke ved Selvtægt og Brud paa Landets Love samt de Forudsætninger, som er aftalt for det hidtidige Forhold mellem Danmark og Tyskland.
Men uanset Befolkningens Holdning, som der ikke er Tvivl om, har Sabotagehandlingerne og det sidste Attentat fremkaldt en Udvikling, hvis dybe Alvor for Land
og Folk ikke kan understreges tilstrækkeligt stærkt. De Muligheder, som Hr. Buh! i
September antydede i sin Tale, var ikke tomme Ord, men noget, som meget let kunde
blive til haandgribelig Virkelighed, og som nu uværgerlig bliver det, hvis der ikke
effektivt gøres hurtig Ende paa Sabotage og Attentater. Vort Land er naaet til at staa
over for et Enten-Eller! Enten maa Kampen mod Sabotagen føres med meget stor
Effektivitet, eller ogsaa kommer der Tilstande, der vil føles haardt og smerteligt af
hele Befolkningen, selv _o m man ved, at det kun er ganske faa Personer, der har deltaget i Sabotagehandlingerne og Attentaterne.
Netop som Værn mod Sabotage, der ødelægger Millionværdier, og for at sikre
Banerne er der oprettet særlige Fabriksværn og etableret en omfattende Bevogtningstjeneste af Jernbanerne. Politiet er ogsaa blevet udvidet og gør alt, hvad det evner,
for at komme Sabotagens Onde til Livs. Det gælder derfor om, at Befolkningen ikke
blot selv afholder sig fra alle forbudte Handlinger, men at den - foruden at hver
Mand gør sin Pligt i den Gerning, der er hans Arbejde og Kald - viser den yderste
Loyalitet over for Landets Myndigheder og ikke hemmer, hvad der gøres for at værne
danske Værdier og den danske Stats Interesser.
Det er meget, der staar paa Spil. Den ved Sabotage og Attentat skabte Situation
kan ikke bedømmes for alvorligt.
Leder i Berl. Morg. om Sabotagen.
Trods indtrængende Advarsler forekommer der beklageligvis vedblivende Forsøg
paa Sabotagehandlinger, og nu i de sidste Dage har Bladene indeholdt Oplysninger
om saadanne Voldshandlinger, der har ført til Ildspaasættelser og Bombeeksplosioner.
Ved et stort Arbejde er det lykkedes Politiet at fange adskillige af de Personer, der
paa denne Maade forbryder sig mod vort Lands Love, og der venter nu disse Mennesker en meget alvorlig Straf. Men Spørgsmaalet om Sabotage begrænser sig i sine
Virkninger ikke til den lille Kreds af Sabotører, der rammes af Loven og maa undgælde
for deres skadevoldende Lovovertrædelser. De videre Følger vender sig mod hele det
danske Samfund, fordi saadanne illegale Bestræbelser betyder et aabenbart Brud paa
den indre Retsorden, det saa afgjort er en dansk Interesse at opretholde.
Det vil derfor paany være nødvendigt at advare mod Sabotagehandlinger og mod
den Mentalitet, de er Udtryk for. Det maa atter og atter fremhæves, at Sabotagen
først og fremmest skader Danmark, og at de, der indlader sig herpaa, sætter sig udenfor det danske Sammenhold og den danske Fællesfølelse, der hidtil har vist sig stærk
nok til at bevare vort Samfund som en fast Enhed. Krigens Byrder kan i Forvejen blive
tilstrækkelig tunge for det danske Folk. Der bør ikke hertil føjes de Ulykker, som
afstedkommes ved Handlinger af danske Undersaatter, der egenmægtigt og mod Lov og
Ret søger at fremme Krigsformaal paa dansk Grund. Den danske Befolkning har da Rigsdagsvalgene gav Lejlighed hertil - samlet sig i en enig national Tilkende1) Se Afsnit F, S. 834.
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givelse, som er blevet værdsat og paaagtet overalt. Denne Enighed skal ikke brydes
af enkeltstaaende Elementer, som af Ubesindighed eller af Grunde, der har Rod i os
uvedkommende Interesser, er havnet i en for os væsensfremmed Voldspolitik. Det danske Sprog ejer intet Ord, der dækker Begrebet Sabotage. Baade Gerningen selv og
de Sabotører, der udøver den, maa vi benævne med et importeret udansk Navn. Lykkeligt og godt vil det være, om vi ved fælles Hjælp kan holde os fri for disse Foreteelser,
der ikke hprer hje1nme hos os, lige fremmede for dansk Sprog og for dansk Tankegang.

15.-3.

Artikel i Berl. Morg. af Prof. Hal Koch: ,,Hvad gælder Valget?"
Sagen er ikke Spor af indviklet. Valget drejer sig om een Ting: vil det danslce Folk
ved at stenime paa de /<mi samarbejdende Partier give sin Tilslutning til den Politik,
der siden 1940, under Navn af "det nationale Sammenhold", har spgt at samle os alle
til en klar national Holdning og en iibetinget Fastholden ved det folkelige Styre, saaledes som det leves ud over Landet, og som det faar sit afsluttende Udtryk i Konge,
Regering og Rigsdag - eller vil det danske Folk, ved enten at gaa Splittelsens Ærinde
eller ved at blive hjemme, forkaste denne Politik og saaledes skabe det Kaos i vort
folkelige Liv, som aabner Vejene for alle mulige tilfældige Kræfter?
Saa klart ligger Sagen.
Nu er Sammenhold jo i sig selv ikke noget godt. Dets Værdi afhænger af, om man
holder sammen om det rigtige. Tillige er der sikkert mange, som beklager, at det
nationale Røre har faaet en bestemt politisk Karakter og derved er blevet en saa
tydelig Tilslutning til Folkestyret. De havde hellere set, at man var blevet staaende
ved "det rent nationale". Derfor kan der være god Grund til at sige lidt om dette
Sammenhold, dets Oprindelse og dets Betydning.
Da Tyskerne i 1940 - under den danske Regerings skarpe Protest - besatte
Landet, kom de, som de selv sagde, ikke som Erobrermagt, men som Besættelses- og
Beskyttelsesmagt. De ønskede ikke at tage Magten for at byde og befale, men de
ønskede at lade os leve vort eget Liv saa godt, som det nu var muligt under Besættelsens Vilkaar. Følgen heraf var, at Konge, Regering og Rigsdag vedblev at styre Landet.
Følgen var imidlertid ogsaa, at man fra dansk og tysk Side maatte forhandle sig til
Rette om de mange Problemer, som med indre Nødvendighed rejste sig ud af Situationen. Faren ved denne Situation var fra dansk Side, at der viste sig at være en Række
Smaagrupper, som hellere end gerne vilde spille en Rolle i disse Forhandlinger,
Grupper, som absolut ikke havde nogen Ret til at tale eller handle paa det danske
Folks Vegne, men som ønskede at udnytte Konjunkturerne. I denne Situation blev
det nationale Sammenhold til, udtrykt ved Samarbejdet paa Rigsdagen og de utallige
Møder og nationale Tilkendegivelser Landet over. Dette Sammenhold udtrykte een
Ting: at for den, der ønskede at komme paa Talefod med det danske Folk, var der een
Vej, og kun een Vej at gaa, nemlig Vejen om ad Kongen og Rigsdagen, de to samlende,
ansvarlige Udtryk for vort folkelige Liv ...... .

16.-3.

Prof. Hal Koch i Berl. Morg. om, at Valget ikke drejer sig om at godkende Regeringen
Scavenius.
I alle Forvrængninger er der et Gran af Sandhed. Ellers var der jo intet at forvrænge. Saaledes er det da ogsaa med den Paastand, som i Øjeblikket driver Landet
rundt, at det kommende Rigsdagsvalg er et Valg for eller imod den Regering, som
dannedes sidste Efteraar med daværende Udenrigsminister Scavenius som Ministerchef.
Alle ved, hvorledes Regeringsdannelsen i November fandt Sted, og alle ved, at det ikke
var de fem Samlingspartier, som ønskede den. Sandt er det imidlertid, at de fem
Partier, stillet overfor den konkrete Situation, akcepterede det nye Ministerium som
den bedst mulige Udvej. Derfor har Partierne deres Del af Ansvaret for det, der skete,
og det Ansvar tænker de næppe heller paa at løbe fra. Saa vidt er vi alle enige...... .
Om der blev handlet rigtigt eller forkert i November Maaned, er meget vanskeligt
at sige. Gennem indgaaende Drøftelser søgte Rigsdagen at naa til Klarhed over Sagen,
og ud af denne Drøftelse voksede Afgørelsen, som bekræftedes og godkendtes af
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Kongemagten. Naar Landets ansvarlige Repræsentation, Kongemagt og Rigsdag, har 1943.
talt og talt i Enighed, da er vi andre Demokrater, ikke Anarkister. Navnlig er vi ikke
Anarkister, saa længe Landet er besat af fremmede Tropper. Derfor er der Grund til
at takke de Rigsdagsmænd, som hin Dag forstod Spillets Regler, og som trods al
den Uvilje, de følte, bevarede Samarbejdet og solidarisk med de andre gik ind under
Ansvaret for de Beslutninger, som blev de sejrende. De har givet os et Forbillede ogsaa et Forbillede for vor Holdning ved Valget.
. . . . . . De handlede da efter bedste Overbevisning, og vi, som staar udenfor, har
næppe Forudsætningerne for at fælde en sikker Dom over deres Handling. Nogle har en
instinktiv Fornemmelse af, at den var forkert, andre en lige saa instinktiv Fornemmelse
af det modsatte. For nogle er ret Fornuftræsonnementer, der har Overtaget, for andre
er det mere Følelserne, der gør sig gældende. Lykkeligt er det derfor, at vi aldeles
ikke skal dømme i denne Sag, hvis Enkeltheder vi ikke kender og ikke kan bedømme.
Thi i Hovedsagen er det nømlig saa urigtigt som vel muligt, at Valget drejetr sig om

Regeringen.
Efter alle menneskelige Beregninger vil den siddende Regering - ogsaa heri er
der en Forskel fra normale Valg - gaa ganske uberørt ud af Valgslaget, lige meget,
hvordan det ender. Valget drejer sig ikke om Ministeriet Scavenius. Læserne kan for
min Skyld synes om dette Ministerium eller afsky det, det rokker ikke en Tøddel ved
det afgørende: at enhver er forpligtet til at møde og afgive sin Stemme, at sige sit
Ja eller sit Nej, at støtte Folkestyret eller svække det, at vælge mellem det nationale
Sammenhold og Forvirringen. Her staar Slaget, og det maa ikke tilsløres. Enhver
bør vide, hvad han gør.
Leder i Soc.-Dem. om Valgets Resultat.

24.-3.

ET KLART JA TIL FOLKESTYRET
Denne Solskins-Valgdag i en mørk Tid vil efterlade et lyst og uforglemmeligt
Minde i vort Lands Historie. Da det gjaldt vort frie Folkestyre, rejste det danske
Vælgerfolk sig i et Opbud uden Sidestykke i vor politiske Historie. Og den straalende
Sejr, som Samlingspartierne vandt, udelukker enhver Mulighed for Tvivl og Mistydninger. Valget blev et overvældende Tillidsvotum til vort Folkestyre og en Bekræftelse af Sammenholdets Politik. Det viste, at praktisk taget hele den danske
Vælgerbefolkning i urokket Enighed og med ukuet Vilje staar Vagt om sin Forfatning,
sin Frihed og sin Førstefødselsret til dette Land.
Valget drejede sig ikke om Regeringen - den var ikke paa Valg - men det
fornyede Rigsdagens Mandat til under fortsat Samarbejde at handle paa Folkets Vegne
og værne vore velerhvervede Rettigheder.
Det var Hovedsagen. Her er Afgørelsen fuldkommen klar og overbevisende, ja,
overvældende i Kraft af en Valgdeltagelse uden Sidestykke.
Derimod er det endnu paa det Tidspunkt, da disse Linier skrives, ikke muligt at
danne sig et absolut sikkert Skøn over Forskydningerne mellem de enkelte Partier. Men
det klare Svar paa Valgets Spørgsmaal ligger deri, at de samarbejdende Partier taget
under eet har haft en uhyre Stemmefremgang, medens de ærgerrige Forhaabninger,
som Nationalsocialisterne i hvert Fald tidligere udtalte ofte og højrøstede, druknedes i
et Hav af Stemmer. Partiet er dermed sat paa Plads, en grumme beskeden Plads i
den yderste Periferi af dansk Politik.
Appel fra Rigsdagens Samarbejdsudvalg mod Sabotage.1 )
Offentligheden har i disse Dage faaet Meddelelse om en lang Række alvorlige
Sabotagehandlinger, der i alle Egne af Landet har været rettet dels imod dansk, dels
1) Berl. Morg. for 4.-4.-1943 oplyser:

I Snmnrbejdsudvalget, de fem snmarbejdende Partiers fælloo Udvalg, sidder for Det konservative
Folkeparti Ole Bjprn Kraft og Axel B. Lange, for det radikale Venstre P. Munch og A. M. Hansen, for
Socialdemokratiet H. P. Hansen og V. Buh), for Venstre Knud Kristensen og I. C. Stensbnlle og for
Danmarks Retaforbund Oluf Pedersen.
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imod den tyske Værnemagts Ejendom. Disse Handlinger, der forstyrrer Ro og Orden

i Strid med Kongens Budskab af 9. April, og som strider mod dansk Lov, betegner
en meget farlig Udvikling, der kan drage de alvorligste Følger efter sig. Danske
Menneskeliv sættes derved i Fare. Dansk Produktion tilføjes en Skade, som baade nu
og i Fremtiden vil sætte sit Spor i Arbejdsløshed. Fortsættes disse Sabotagehandlinger, og lykkes det ikke for de danske Myndigheder at bringe disse lovstridige Handlinger til Standsning, kan alt, hvad vi i disse Aar har fastholdt og bevaret, komme i
den alvorligste Fare.
Det har været et uvurderligt Gode, at det i det store og hele er lykkedes at bevare
Retshaandhævelsen som et dansk Anliggende. En Fortsættelse heraf er af den mest
fundamentale Betydning for os alle. Det maa derfor være en Pligt for alle at bidrage
til, at dette kan ske. Rigsdagens Samarbejdsudvalg retter en indtrængende Appel til
den danske Befolkning om at forstaa Situationens dybe Alvor og at yde danske Retsog Politimyndigheder al fornøden Støtte i Arbejdet med den krævende Opgave, der paahviler dem som en Embedspligt, og af hvis Løsning saa meget afhænger.
Med Ro og Værdighed og en fast, frivillig Disciplin har det danske Folk baaret
den Skæbne, som Krigen har bragt over vort Land. Denne Itidstilling maa vi fastholde
Besættelsens Tid til Ende. Derved sikrer vi Bevarelsen af Rettigheder og Opretholdelsen af nationale Institutioner og Værdier, som er os dyrebare.
4.-4.

Leder i Pol.: Rigsdagsappel til Befolkningen om Undladelse af Sabotagehandlinger.
Den indtrængende Appel, som Rigsdagens Samarbejdsudvalg har rettet til den
danske Befolkning, og hvis Ordlyd vi i Dag gengiver, bør beses med den allerstørste
Opmærksomhed. Appellen er fremkaldt af den senere Tids foruroligende mange Sabotagehandlinger, og i beherskede Ord, men i fuld Bevidsthed om det Ansvar, der i denne
Tid hviler paa danske Myndigheder, fremhæver Samarbejdsudvalget, at disse Handlinger forstyrrer Ro og Orden, er i Strid med Kongens Budskab af 9. April og i Strid
med dansk Lov. De betegner, som det videre hedder, en farlig Udvikling, der kan drage
de alvorligste Følger efter sig. Sabotagen maa tilmed anses for virkningsløs, for saa
vidt angaar de Formaal, Sabotørerne formentlig tilstræber, og det danske Produktionsapparat tilføjes en Skade, der kan faa uheldige Virkninger langt frem i Tiden.
Men først og fremmest betegner disse Handlinger et Brud paa den værdige Holdning,
som den langt, langt overvejende Del af Befolkningen har indtaget i disse tunge Besættelsesaar.
Ro og Orden er vor Styrke. Betydningen af, at den enkelte paalægger sig selv en
Disciplin svarende til Helhedens, kan næppe vurderes for højt. Appellen henviser til
det uvurderlige Gode, det er for den danske Befolkning, at det i det store og hele
er lykkedes at bevare Retshaandhævelsen som et dansk Anliggende, og paalægger
alle det som en Pligt at bidrage til denne Tilstands Opretholdelse. Ro og Orden
er det først fornødne. Myndighedernes Bestræbelser for at sikre en rolig Udvikling maa
ikke vanskeliggøres gennem Enkeltes uoverlagte Handlinger. Enhver ansvarsbevidst
dansk Borger bør gøre sig Situationen klar og ved sin Holdning bidrage til, at Landet
kommer igennem disse Aar uden varig Skade.

6.-4.

Leder i Soc.-Dem om Sabotagen.
Den Række Jernbaneattentater, vi i Søndags bragte Meddelelse om, og de nye
Sabotagehandlinger, der Søndag Aften er forefaldet i Hillerød, understreger Alvoren
af den Situation, som har foranlediget Rigsdagens Samarbejdsudvalg til at rette en
indtrængende Appel til den danske Offentlighed. Den værdige og korrekte Holdning,
Befolkningen har indtaget under snart tre Aars Besættelse, efterlader ingen Tvivl om,
hvordan den bedømmer den sikkert ganske snævre Kreds af Sabotører, der opererer
her i Landet; men det er af Vigtighed, at Offentligheden er ganske klar over, at disse
Sabotagehandlinger først og fremmest skader danske Interesser. Ikke blot har de bragt
mange Menneskeliv i en overhængende Fare og ramt materielle danske Værdier, som
under de nuværende Forhold ofte er uerstattelige, men naar Samarbejdsudvalget be-
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tegner hele denne Udvikling som meget farlig, er det dog frem for alt, fordi den kan 1943.
blive en Trusel mod dansk Retshaandhævelse og dermed mod alt, hvad vi i disse Aar
har fastholdt og bevaret. En saadan Udvikling kan kun være af Interesse for Kræfter,
der ser deres Fordel i at desorganisere Forholdene her i Landet og fremkalde en Tilstand, der truer danske Rettigheder og dyrebare nationale Værdier. Det er under
Besættelsens Vilkaar en fundamental dansk Interesse ved Opretholdelsen af Ro og
Orden at sikre os Mulighed for at hævde vore Rettigheder og føre Danmark frit og
frelst gennem disse svære Aars mange Vanskeligheder.
Berl. Tid. refererer Tale om Danmarks Fremtid holdt af Biskop, Dr. theol. Fuglsang 6./7.-4.
Damgaard den 11.-3. i Fredensborg.
. . . . . . Det store Kald har lydt til os. Vi har naaet et af de Øjeblikke i vort Folks
Historie, da det drejer sig om at være e11er ikke være.
. . . . . . Den 9. April forvoldte Danmark Hjertesorg; men den gav ogsaa Danmal'k
en Hjertesag. Den gav Danmark et stort Maal.
Hjertesagen, det store Maal, er det nye Danmark. Danmarks Genfødelse, Danmarks
Genrejsning...... .
. . . . . . Tale og Ord om Fædreland og Folk havde i vid Udstrækning mistet deres
Kraft. Kendsgerningernes haarde Tale maatte til for at faa Folk til at høre. Kendsgerningerne talte haardt, og Nøden fik raabt vort Folk op ...... .
. . . . . . Dette Land har Krav paa os; Krav paa vor Kærlighed, Krav paa vort Ansvar,
Krav paa vort Offer, Krav paa vort Liv. Det maa være en Æressag for os at tjene
dette Land. Thi uden dette Land er vi intet. Vi er rodløse og blodløse. Vi er som Avner,
der spredes for Vinden.
. . . . . . Vi er danske, og vi vil vedblive at være danske. Kun saaledes kan vi
bestaa og kun saaledes kan vi med Ære indtage vor Plads i Fremtiden; kun saaledes
kan vi for Alvor og til Gavn udfylde vor Plads og tjene ikke blot os selv, men ogsaa
de andre Folk, vi skal samarbejde med. Jo dybere vi er indlevet i og præget af vort
eget, des større Betydning har vi ogsaa for de andre. Des mere har vi at give; des
taknemmeligere vil vi være for at modtage. Intet enkelt Folk har faaet det hele;
de er alle henvist til hinanden og alle bestemt til at tjene, hjælpe og udvikle hinanden.
I det store Folkefæ11esskab vil 'Danmark gøre sin Indsats /med alle de Kræfter og
Evner, som Danmark har faaet i Eje, og som det har faaet som sin Opgave at føre
frem og værne om. Danmarks Historie gennem tusind Aar viser os, hvilke disse Evner
og Kræfter er. Vi som danske har et særligt Kald, en bestemt Plads og en sevstændig
Opgave i Europa. Europas Aand aabenbarer sig i vor Verdensdels Historie som en
Enhed i Mangfoldigheden. Europas Opdeling i Nationer har stedse været betragtet som
vor Verdensdels egentlige Væsen. At tænke europæisk er at tænke i Nationer.
. . . . . . Europæisk og Dansk kan aldrig blive Modsætninger for den, der forstaar,
at Europas Væsen er Mangfoldighed i Enheden. Ved at være fuldt ud dansk opfylder
vort Folk sin Bestemmelse som en Del af Europa. Men at være dansk betyder at have
Dannebrog som Symbol og Danmarks Konge som nationalt Samlingsmærke. Kun ved
at være tro mod de danske Værdier, den danske Arv, kan vort Folk gøre sin Indsats i
Europas og Menneskehedens fælles Virke.
. . . . . . Det er nu engang en alvorsfuld Sandhed, som Historien bekræfter Gang
paa Gang, at den Sag ikke kan leve, som ingen vil dø for. Men i 1914 brød Tusinder
af Sønderjy11ands Sønner op fra deres Hjem for med deres Liv som Indsats at bekræfte den Trofasthed og Troskab, som havde faaet dem til at værne om Fædrenes
Jord. Seks Tusinde vendte aldrig mere tilbage. Paa Flanders og Frankrigs og Polens
Marker taler de stumme Kors om deres Ofre. De var fælles med deres faldne Brødre
fra Dybbøl om at bygge Danmarks Fremtid. Den 9. April 1940 var der atter Mænd,
som vilde dø, og som døde for Danmark. Fra deres Grave lyser Haabets Skær for os.
Nu er de fleste af de 6000 Kors for længst smuldret hen; Mindet har lagt sit
forsonende Skær over det smertelige Tab. Men nu rejser sig andre Kors - Kors over
vore Landsmænd Syd for Grænsen, over Folkefæller, over Brødre. Blandt de Tusinder
og atter Tusinder, som segner paa Ruslands iskolde Sletter og under Afrikas glødende
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Sol, er ogsaa vore Landsmænd. Vi føler dyb Smerte i Medfølelse for alle dem fra alle
Folk, som bløder og lider og dør; men nærmest staar os de, som hører til vort eget
Folk. Vi søger derhen, hvor de drog deres sidste Suk, hvor deres Hjerter hørte op at
slaa; hvor deres Øjne lukkede sig i Døden, og vore foldede Hænder bærer frem for Guds
Kærlighed alle dem, som venter og længes og græder, Far og Mor, Søster og Bror,
den lille Dreng og Pige, som aldrig mere ser Far igen. Men af vore Landsmænds Grave,
af vore Landsmænds Offer og Blod vokser Danmarks Fremtid. Æret og helligt er
deres Minde for os!
Saa taler vor Historie sit klare og tydelige Sprog om, at det var de lykkeligste
Tider for Danmark, naar Konge og Folk stod tættest sammen ..... .
Danmarks Fremtid er Tro paa Retten, Hævdelse af vor ældgamle Retsarv, som
omfattede tre umistelige Goder: Folkets Lovgivningsmagt, Domstolenes Uafhængighed
og Forbud mod ulovlig Fængsling. I disse Bestemmelser ligger Svaret paa Spørgsmaalet,
hvad Frihed er. Frihed er vor arvede Ret. . .....
Gud, Konge og Fædreland! Det var den Treklang, som lød dybt i danske Sind, hvor
det var ægte og kendte sig selv. Saa længe denne Tone klinger i Folkedybet, følger
Danmark sit Kald og løfter sin rige Arv.
. . . . . . Vi skal staa sammen i ubrydelig Enhed om Danmark, om Folket, Nationen,
Folkestyret, Konge, Kirke og Fædreland. Det er Danmarks Fremtid.

8.-5.

Leder i Soc.-Dem. om en Benaadning.
Tre danske Statsborgere er, som det fremgaar af en officiel Meddelelse, ved tysk
Krigsret blevet dømt for Sabotage mod den tyske Værnemagts Ejendele. Den ene af
dem, Hans Petersen, dømtes til DØden; men efter en indtrængende Henstilling fra
Statsministeren til det tyske Riges Befuldmægtigede har den paagældende tyske Myndighed nu benaadet Petersen, og en Henrettelse, der vilde have gjort det dybeste Indtryk paa det danske Folk, er dermed afværget.
Denne Sag viser atter, med hvilken uhyre Alvor Tyskland - saavel som andre
krigsførende Magter - bedømmer Sabotage rettet mod militære Objekter. Disse Sabotagehandlinger, hvoraf adskillige har haft en meget alvorlig Karakter, er i fuldkommen
Strid med dansk Mentalitet og danske Interesser. Ikke blot rammer de i mange Tilfælde
føleligt danske Værdier og dansk Produktionsapparat, ligesom de har bragt adskillige
Menneskeliv i Fare; de indeholder ogsaa en Trusel mod fundamentale danske Rettigheder og Interesser.
Sabotagehandlingerne er ganske uforenelige med den Holdning, som den danske
Befolkning i det store og hele har indtaget under Besættelsen. De sikkert snævre
Kredse, der anstifter Sabotage her i Landet, lader sig ikke lede af danske Interesser. Det
danske Folk har erkendt, at en korrekt og besindig Holdning er den første Betingelse
for at fastholde den Linie, der blev fastlagt den 9. April 1940 med Udgangspunkt i
de Tilsagn, som da fra tysk Side blev givet Danmark. Fortsættelsen af denne politiske
Linie, som det danske Folk har bekræftet, er en national Velfærdssag.
Det maa - som daværende Statsminister Buhl i sin Tid udtalte - ikke komme
dertil, at selvraadig eller tankeløs Optræden skal bringe vor Ret til selv at holde
Justits i Fare.
Disse Ord har i Dag en uforandret Gyldighed.

16.-5.

Leder i Berl. Morg. om Kongens Budskab.
Fra i Gaar har Kongen igen overtaget Ledelsen.
Vi ved med Glæde og Tryghed atter Roret i Kongens Haand.
Hans første Regeringshandling blev den Henvendelse, han i Aftes rettede til det
danske Folk.1 ) Han ønskede i Anledning af de beklagelige Begivenheder, der i den
1) Se Afsnit B, S. 216.
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senere Tid har fundet Sted rundt om i Landet, at gentage den Opfordring til Ro og 1943.
værdig Optræden, som han fra Besættelsens første Dag har indskærpet vort Folk. Han
kunde med fuld Føje fremhæve, at det danske Folks langt overvejende Flertal har
fulgt denne Opfordring. Det er kun et Faatal af ansvarsløse Personer, der - som
Kongen sagde - ,, ved Udøveisen af forkastelige Handlinger tilsidesætter de Hensyn,
som ansvarsbevidste Danske skylder deres Fædreland, om vi skal komme gennem disse
alvorlige Tider efter de Linier, som Regering og Rigsdag i fuld Enighed har fastlagt."
Det er dette Faatal, hvis Handlinger kan faa de alvorligste Følger - ikke blot for
dem selv, men for Landet som Helhed.
Kongens Tale viser, hvor alvorligt Øjeblikket er. Han dvælede ved de trange Tider,
vi har gennemlevet, siden Landet blev besat af den tyske Værnemagt. De har bragt
store og stigende Vanskeligheder saavel for dem, der har Ansvaret for Landets
Styrelse, som for de enkelte Borgere i deres daglige Virksomhed. Men Kongen føjede
til: ,,l\faaske har vi dog den vanskeligste Tid tilbage". Han forbereder sit Folk paa, at
de materielle Vanskeligheder, vi tre Aar igennem har kæmpet med, og det Tryk paa
Sindene, vi har maattet udholde, maaske i den kommende Tid vil blive større og
strengere. Det er i Bevidstheden herom, vi maa føle vort Ansvar og hver i sin Kreds
virke hen til, at Ro og Orden hersker i Landet.
I dyb Tillid til den Erfaring og det sikre Omdømme, der gennem en lang, ofte
vanskelig Regeringsperiode har præget Kongens Handlinger, og som i mangen for
vort Fædreland skæbnesvanger Stund har staaet sin Prøve, har det danske Folks store
Flertal iagttaget den samdrægtige, korrekte og loyale Optræden, Kongen har opfordret
til. Vi hilser med Haab og Fortrøstning, at Kongen atter staar i Spidsen for Regeringen,
og det vil være en Pligt for enhver Dansk at gøre sit til, at Kongens alvorlige og
indtrængende Budskab i Aftes - baaret, som det var, af en dyb Ansvarsfølelse overfor
vort Lands og vort Folks Skæbne - bliver fulgt gennem de farefulde Tider, vi
gaar i Møde.

Pol. refererer fhv. Statsminister Buhls Radiotale paa Grundlovsdagen om Samlingsviljen, Valget og Sabotagen.
. . . . . . Om Samlingsviljen i det danske Folk talte Rigsdagsvalget i Ma1·ts sit
stærke Sprog. Dette i sin ydre Fremtræden saa stilfærdige Valg blev vel det største
og betydningsfuldeste i vor politiske Historie som folkestyret Land. Den Dag, Valget
blev udskrevet, rettede de samarbejdende Partier til Vælgerne en fælles Henvendelse,
som i jævne Ord kort og klart angav, hvad der var Valgets Kerne: Enhver Borger
opfordredes til ved sin Stemme at bekræfte sin Sanihørighed med Nationen og det
danske Folkestyre. Det var selve Tiden, som gjorde Valget til en aaben Sindelagsprøve, og vi har Lov til at sige at Valgdagen tjente vort Land til Ære. Under en enestaaende Valgdeltagelse vedgik Folket paa en ren Ubetydelighed nær sin danske Arv
og Troen paa vort Folkestyre.
Valget viste, at den Linie, som fra første Færd blev lagt af Konge, Regering og
Rigsdag, har Tilslutning fra saa at sige hele det danske Folk. Vort store Maal er i
Dag som før: Under gensidig Hensyntagen og Forstaaelse i Forholdet mellem Besættelsesmagten og· vort Land og under Hævdelse af vore egne livsvigtige Interesser
at føre Danmark frit og frelst gennem denne farefulde Tid.
Befolkningen som Helhed forstaar den dybe Alvor i de Ord, hvormed Kongen
nylig vendte sig mod de Personer, som ved Udøvelsen af forkastelige Handlinger tilsidesætter de Hensyn, som ansvarsbevidste Danske skylder deres Fædreland. Det har
været vor Styrke, at vi i disse Aar har bevaret Sindets Ligevægt, og det maa ikke
lykkes for en lille Gruppe fanatiske Provokatører eller letsindige Unge nu at sætte
det paa Spil, som vi gennem Folkets Sammenhold maalbevidst og med Held har søgt
at værne om.

6.-6.
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24.-6.

Forespørgsel til Forsvarsministeren fra Arne Sørensen, Hoff og Stærmose vedrørende
Deltagelse i tysk Krigstjeneste. (Anmeldt i Folketinget den 24. Juni. Citeret efter
Rigsdagstidende.) 1 J
Hvilke Oplysninger kan Forsvarsministeren give Folketinget om Begrundelsen for,
at Ministeren i Skrivelse af 1. Juni 1943 til den danske Hærs Afdelinger!) paa Regeringens Vegne har givet Befalingsmænd, der ønsker at deltage i tysk eller finsk Krigstjeneste, Tilsagn om, at denne Tjenestetid medregnes ved Beregning af Alderstillæg
og Pension, skønt dette er i Strid med Hærloven af 7. Maj 1937 § 92, Stk. 6, og hvorledes vil Ministeren begrunde, at der i samme Skrivelse gives Tilsagn om, at nævnte
Hærlovs Bestemmelser om Forfremmelse i givet Fald vil blive ændret til Fordel for de
Befalingsmænd, der gaar i Besættelsesmagtens Tjeneste, skønt en saadan Ændring kun
kan finde Sted ved en særlig derom vedtagen Lov?

19.-8.

Leder i Berl. Morg. om den forargelige Fortjeneste paa Værnemagerarbejde.
Under forrige Krig vakte det Forargelse, at heldige Spekulanter kunde leve lystigt
for Penge, erhvervede ved Spil paa Børsen. Dette vilde Børsspil, som i sin Tid havde
bredt sig til alle Samfundslag lige fra Ministre til Sporskiftere, eksisterer heldigvis
ikke under denne Krig. Men der er kommet andre Indtægtskilder, som har samme
forargelige Karakter. De af Besættelsen fremkaldte store Arbejder af særlig Beskaffenhed og vidtspredte Leverancer til de mest forskellige Formaal har vist sig at rumme
en Fristelse, mange desværre falder for. For den, der ikke tage det saa nøje, er der
en let Adgang til at tjene Penge, og det maa - som med Børsspillet under forrige
Krig - siges, at det er ikke fra en enkelt Stand eller Klasse, men fra alle Lag i
Samfundet, at de let tjente Penge lokker mindre nøjeregnende Mennesker ud over
Grænsen.
Ved den Landslejr, den konservative Ungdom holdt i Ollerup, fremdrog Folketingsmand Ole Bjørn Kraft .. ,. . . . "Den Fare, som truer vor Økonomi, og som forøges,
naar danske Statsborgere søger at udnytte Situationens Muligheder, bestræber Administrationen sig for at begrænse det mest mulige. Men det maa med Skam siges, at der
findes Borgere i Landet, som her lader aldeles haant om det Hensyn, som de skylder
Fællesskabet, og som paa enhver Maade søger at unddrage sig Kontrol med deres
Udnyttelse af Situationen. Dem vil vi stemple, som de fortjener det: Som Forrædere
imod den nationale Solidaritet, de vil ikke kunne vente nogen Overbærenhed, naar
deres lyssky Transaktioner afsløres."
Det vilde have været heldigt, om der fra alle Sider blev vist en saadan Selvdisciplin,
at det ikke var nødvendigt at kræve den danske Stats ordnende Indgreb, netop paa
dette Omraade. Men da disse Indgreb desværre er nødvendige, maa det meget haabes,
at Administrationen ikke lader sig trætte af de mange Vanskeligheder, som selvsagt vil
gøre sig gældende, og som bevirker, at Resultaterne ikke altid svarer til Hensigten.
Det maa med usvækket Styrke hævdes, at udstedte Love og Forskrifter har Gyldighed
overfor alle, og at de, der ikke lader sig afskrække af en moralsk Fordømmelse, kan
vente .en Fordømmelse af en Beskaffenhed, som taler et for dem mere føleligt Sprog.
Dette har Samfundet et uafviseligt Krav paa. Naar Krigen er endt, vil den danske Stat
staa med en uhyre Gældsbyrde, som i kommende Generationer skal forrentes og afvikles.
Ingen kan tænke sig, at Befolkningen ogsaa skal være villig til eller have Evne til
herudover at forrente og opretholde Rigdomme samlet paa Samfundets Bekostning
gennem Misbrug af Situationen og Tilsidesættelse af de paabudte Kontrolforholdsregler. De, der har valgt at føre Kaperkrig mod deres eget Lands Velfærd, skal ikke
tro, at de vil faa Glæde af deres uretmæssige Bytte.
1) I Folketingets Mpde 80.-6.-19'43 udtalte Formanden: >Der er overfor mig rejst Indvending mod
ForesI>Ørgslens Fremme. Afstemning vil være at foretage«.
Herefter nægtedes Forespprgslens Fremme med 106 Stemmer mod 8. - Forespjlrgslen maatte lfplge
>Indtrængende Henstllllngc fra Udenrigsministeriets Pressebureau ikke omtales I Dagspressen.
2) Se Afsnit A, S. 102.
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Soc.-Dem. citerer De samvirkende Fagforbunds Resolution af 20. s. M. 1 )
1943.
De samvirkende Fagforbunds Forretningsudvalg og Formændene for de tilsluttede 2 1.-8.
Forbund opfordrer de organiserede Arbejdere til fortsat at følge Opfordringen af
9. Apil 1940 om at fortsætte Arbejdet uforstyrret, hver paa sin Plads.
Uoverensstemmelser, der maatte opstaa, skal nu som før behandles gennem Organisationerne og aldrig uden om disse.
Ved at følge denne Opfordring vil alle medvirke til at opretholde Ro og Orden i
Landet.
Afvis enhver Provokation, fra hvilken Side den end maatte komme.
Leder i Soc.-Dem.: Dybt alvorlig Situation.

I Statsraadet i Gaar billigede Kongen Udsendelsen af et Opraab2 ), hvori Regeringen
og Samarbejdsudvalget med Tilslutning af Rigsdagens samarbejdende Partier indtrængende opfordrer det danske Folk til at medvirke til Opretholdelsen af lovordnede
Tilstande i Landet.
Det er uden videre klart, at et saa usædvanligt Skridt maa have en meget alvorlig
Baggrund. I Opraabet lægges der da heller ikke Skjul herpaa, idet Situationen betegnes
som dybt alvorlig. Der henvises i denne Forbindelse til "Begivenheder af faretruende
Karakter", tiltagende Sabotage, Demonstrationer og Forsøg paa at standse Jernbaner
og offentlige Værker.
Som Baggrund for denne Situation anfører Opraabet uundgaaelige Gnidninger
under Besættelsen og den stigende Utaalmodighed og Irritation, som selve Besættelsens
Langvarighed har fremkaldt i Befolkningen. Med den forøgede Modtagelighed, som
saadanne Forhold medfører, bliver Provokationer, fra hvilken Side de end kommer,
naturligvis særligt farlige, og det er derfor naturligt, at Regeringen og Partierne
opfordrer Befolkningen til hverken at udæske eller lade sig udæske. Regeringen tilsiger Befolkningen, at den ogsaa overfor de senest indtrufne Begivenheder "paa bedste
Maade vil varetage den danske Befolknings Interesser overfor de tyske Myndigheder".
Det store Flertal af den danske Befolkning har bestandig indtaget en besindig og
korrekt Holdning. De Følelser og Stemninger, som Besættelsens Langvarighed kan
fremkalde, bør heller ikke nu bestemme vor Adfærd og forvirre vort sunde realistiske
Omdømme. Vi maa fortsat erkende Situationen, som den er: Danmark er, selv ikkekrigsførende, besat af en krigsførende Stormagt, og overfor de Tilsagn, der fra tysk
Side blev givet os den 9. April 1940, har vi paataget os selv at opretholde Ro og Orden
i Landet. Det er en fundamental daJ-1sk Interesse, at dette fortsat lykkes. Vor Besindighed kan ikke forveksles med national Svaghed. Den beror ikke blot paa en nøgtern
Situationsbedømmelse og politisk Kultur, men ogsaa paa vor urokkelige Tillid til
Fremtiden.
En Fortsættelse af den sidste Tids Begivenheder vilde ikke alene have følelige
materielle Følger for den danske Befolkning - gennem Ødelæggelse af Produktionen,
Forsynings- og Transportvanskeligheder - men vilde ogsaa være af ødelæggende
Virkning for danske Samfundsforhold. Det er sande Ord, naar det i Opraabet hedder:
"Skal det lykkes at føre dansk Folkestyre og vort Samfundsliv frelst gennem Krigens
Ulykker og Farer, er Befolkningens Medvirken hertil nødvendig". Med Rette siges det
i Opraabet: ,,Enhver, der ønsker, at dansk Styre i Landet skal bevares, maa føle det
som sin Pligt i alle Forhold at bidrage til, at lovordnede Tilstande fortsat kan opretholdes".
Det danske Folk, som ønsker at styre sine egne Sager, vil forstaa og opfylde denne
Pligt. Det er frem for alt en Pligt mod os selv.
Regeringens og Partiernes Henvendelse til den danske Befolkning er af en saadan
1) Soc.-Dem.s Leder af 21. s, M, slutter sig til Resolutionen og betoner, at Ro og Orden i Landet
er en bydende Npdvendighed.
2) Se Afsnit B, S, 216 f.
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Alvor og Vægt, at den sikkert vil blive hørt og efterlevet. Den - saavel som De
samvirkende Fagforbunds Henvendelse til Arbejderne - er alene Udtryk for danske
Interesser, fremfor alt den fælles Interesse, der hæver sig over alle Meningsforskelle:
at føre vort Land og vort Folkestyre frelst gennem denne Tids Vanskeligheder og Farer
indtil den længselsfuldt ventede Dag, da Danmark atter er et frit Land.

22.-8.

Leder i Berl. Morg. om Regeringens og Rigsdagens Appel til det danske Folk.
Efter en Bedømmelse af den Situation, der som Følge af den senere Tids Begivenheder er indtraadt her i Landet, har Regering og Rigsdag besluttet sig til at rette en
indtrængende Opfordring til Befolkningen om ikke paa nogen Maade at udæske eller
lade sig udæske til uoverlagte Handlinger. Andet Steds i Bladet bringer vi Ordlyden af
denne Opfordring.
Det indskærpes i den, at en Fortsættelse af de Sabotagehandlinger, der i stigende
Omfang har fundet Sted - Forsøg paa at bringe Jernbaner og offentlige Værker til
Standsning m. m. - vil være af ødelæggende Virkning for danske Samfundsforhold
og saaledes direkte gaa ud over Befolkningen selv. Disse Ødelæggelser af danske Samfærdselsmidler og dansk Produktionsapparat kan, hedder det, have til Følge, at "Tilførsler af Levnedsmidler og Brændsel vil blive hemmet, og der vil opstaa alvorlige
Forstyrrelser af den ordnede Produktion til Skade for hele Befolkningen".
Det har stedse været Regeringens Opgave at varetage Befolkningens Interesser
paa det bedste overfor de tyske Myndigheder, og dette vil, siges det i Erklæringen,
"ogsaa blive Tilfældet overfor de senest indtrufne Begivenheder", men "skal det lykkes
at føre dansk Folliestyre og Samfundsliv frelst gennem Krigens Ulykker og Farer, er
Befolkningens Medvirken hertil nødvendig", fremhæves det.
I den Situation, der er opstaaet - den betegnes i Henvendelsen som "dybt alvorlig"
- paakalder da vort Folks ledende og ansvarlige Instanser, Regeringen og Samarbejdsudvalget med Tilslutning af de samarbejdende Partiers Rigsdagsgrupper og med Kongens Bifald, den Ro og Besindighed og det Sammenhold, som under faretruende Forhold
har været vort Folks Kendemærke, og som er den uomgængelige Betingelse for, at
Landet kan komme vel gennem den strenge Tid. Det understreges, at "enhver, der
ønsker, at dansk Styre i Landet skal bevares, maa føle det som sin Pligt i alle Forhold at bidrage til, at lovordnede Tilstande fortsat kan opretholdes".
Kongens, Regeringens og Samarbejdspartiernes Appel rettes saaledes til hver
enkelt Dansk og opfordrer ham til at føle et personligt Ansvar for sit Land. Oprindelsen til de Begivenheder, der har fundet Sted, søger Opraabet i Besættelsens Langvarighed, der dels har fremkaldt "en større Modtagelighed overfor formodede Fornærmelser" og dels i dansk Befolkning har skabt "stigende Utaalmodighed og Irritation".
Men netop under det Pres, der saaledes hviler paa Sindene, gælder det at bevare Ro
og Værdighed. Ingen maa tage sig selv til Rette. Under Forhold som dem, vi lever
under, har hver enkelt Borger sit Ansvar overfor Helheden. Ethvert uoverlagt og ansvarsløst Skridt kan drage uoverskuelige Følger efter sig og nedkalde Ulykker over
Land og Folk. Dette gælder al ubesindig Handling, hvad enten det drejer sig om voldelig Sabotage eller om Udspredelse af løse og skadelige Rygter, d~r kun kan tjene til
at holde Uroen vedlige. Følelsesbetonede Stemninger, hvor levende og varme de end kan
være i deres Oprindelse, og hvor højt de end maa værdsættes, kan ikke være en Rettesnor for dansk Handling og Optræden i Dag. Paa den Nationalbevidsthed, vort Folk
i alle dets Lag er vakt til, bør vi bygge vort Haab for Fremtiden. Men denne Nationalbevidsthed forudsætter netop Lydighed mod det Ansvar, der paahviler hver enkelt af
os, og som ingen har Ret til at sætte sig ud over.
Ikke mindst i Betragtning af, at den tilstundende Tid efter alt at dømme vil føre
strengt skærpede Vanskeligheder med sig, bør Regering og Rigsdag kunne regne med
den rolige og besindige Medvirken fra Befolkningens Side, som Erklæringen i Gaar
opfordrer til.
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Leder i Pol.: Opraabet til det danske Folk.
1943.
Opraabet til den danske Befolkning fra Regeringen og de fem Samarbejdspartier 22.-8.
fremkommer i en alvorlig Stund. Det oplyses i Henvendelsen til Befolkningen, at der
i den sidste Tid er indtraadt Begivenheder af faretruende Karakter. Sabotage er forekommet i stigende Omfang. Demonstrationer er iværksat forskellige Steder i Landet,
og der er blevet gjort Forsøg paa at bringe Jernbaner og offentlige Værker til Standsning. Det er i denne Situation, Opraabet til det danske Folk fremkommer. Det er udstedt af Rigsdagen og de fem store Partier, der repræsenterer den altovervejende Del
af den danske Befolkning, og Kongen har i et Statsraad i Gaar Formiddags givet det
sin Tilslutning. Formaalet er at mane til Ro og Omtanke og at kræve Befolkningens
Medvirken til at føre dansk Folkestyre og Samfundsliv frelst gennem Krigens Ulykker.
Det er kun faa Maaneder siden, at den danske Vælgerbefolkning tilkendegav sin
Vilje til Sammenhold og Opretholdelse af det danske Folkestyre gennem en Valgdeltagelse, som aldrig nogensinde tidligere er set i dette Land. Det er dette nationale
Sammenholds Partier, der nu sammen med Regeringen og med Kongens Tilslutning i
en dybt alvorlig Time kommer til Befolkningen og peger paa de Farer, der truer vort
Samfund og det danske Styre. Det maa være Regeringen og den folkevalgte Rigsdags
Repræsentanter, der handler paa Folkets Vegne og foretager de Skridt, der er nødvendige til Varetagelse af danske Interesser. Regering og Rigsdag har i de halvfjerde
Aar, der er gaaet, siden vort Land blev besat af en fremmed Magt, set det som sin
Opgave at mildne Krigstidens tunge Tryk for Befolkningen, at bevare alt, hvad der
er dansk, og at varetage vort Lands og Befolkningens Interesser over for den fremmede Magt, der befinder sig her i Landet. Saaledes maa det vedblive at være i den Tid
af Krigen, der endnu er tilbage, og det Grundlag, paa hvilket det nationale Sammenhold
i Rigsdagen og i Befolkningen bygger, maa ikke undergraves af uansvarlige Handlinger.
En Fortsættelse af Sabotagehandlinger f. Eks. mod Trafikmidlerne kan medføre de
alvorligste Følger for de store Byers Forsyninger med Livsfornødenheder, og som
altid vil dette i første Række komme til at gaa ud over dem, der har mindst at staa
imod med. I det hele er der Grund til at gøre sig klart, at Sabotagen uundgaaeligt
rammer danske Interesser. Inden for de fem samarbejdende Partier er der da ogsaa,
som det fremgaar af Henvendelsen til Befolkningen, Enighed om, at Sabotage, Demonstrationer og Uro maa forhindres, hvis det skal lykkes at føre vort Land frelst
gennem Tidens Ulykker, og enhver, der ønsker det danske Styre fortsat og opretholdt,
bør føle det som sin Pligt at yde sin Medvirken hertil. . .....
Berl. Morg. citerer Dansk Jernbaneforbunds Appel af 23. s. M. til samtlige Afdelinger 24.-8.
og Grupper inden for Forbundet om at undgaa Arbejdsnedlæggelse.1 )
Der har i den senere Tid fundet Begivenheder Sted, som har medført, at Statsbanernes Hjælpearbejdere enkelte Steder har deltaget i lokale Arbejdsnedlæggelser.
Dette har igen ført til, at der er øvet en endog ret stærk Paavirkning overfor Forbundets Medlemmer, som helt korrekt har indtaget det Standpunkt, at de som Tjenestemænd havde Pligt til at fortsætte Arbejdet.
Idet vi iøvrigt henviser til den af De samvirkende Fagforbund den 20 ds. udsendte
Opfordring til samtlige Medlemmer om at behandle opstaaende Uoverensstemmelser
gennem Organisationerne paa lovmæssig Vis, skal vi paa Hovedbestyrelsens Vegne
tilsige ethvert af Forbundets Medlemmer, som, uanset om Hjælpearbejderne forlader
Arbejdet, forbliver paa sin Post og udfører sin Gerning, Organisationens ubetingede
Støtte. Vore Medlemmer bør under ingen Omstændigheder Jade sig provokere til
Handlinger, der kan faa de alvorligste Følger ikke alene for de paagældende Tjenestemænd selv, men for hele det danske Samfund.
Ethvert Spørgsmaal af den Art, som maatte opstaa, maa uopholdelig evt. pr.
Telefon eller Telegraf forelægges Hovedbestyrelsen, og kun de Raad og Vejledninger,
denne giver, maa følges.
·
Jernbanedriftens uforstyrrede Gang er navnlig under de herskende vanskelige
1) Tilsvarende Udtalelse fremkom samtidig fra Jernbaneforeningen .
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Forhold af vital Betydning. Heraf afhænger bl. a. Byernes Forsyning med Levnedsmidler, og selv en kortere Arbejdsnedlæggelse kan medføre skæbnesvangre Forviklinger.
Vore Medlemmer har derfor et tungere Ansvar og dermed større Forpligtelser overfor
det øvrige Samfund end de fleste andre, og som Medlemmernes Ansvar er, saaledes
er vor Organisations.
Dette er tilfulde forstaaet af vore Kammerater i Odense under Strejkebegivenhederne i de sidste Dage, hvor de trods et stærkt Tryk af Omgivelserne blev paa
Arbejdspladsen og gjorde deres Pligt.

25.-8.

Artikel i Berl. Morg.: Appel fra Formanden for Hovedstadens Fagforeninger, Fagforbundenes Formænd og den socialdemokratiske Arbejderbevægelses politiske Tillidsmænd.1)

Til Hovedstadens Arbejdere!
I en alvorlig Stund retter Formanden for Hovedstadens Fagforeninger sammen med
Fagforbundenes Fonnænd og den socialdemokratiske Arbejderbevægelses politiske Tillidsmænd i København-Frederiksberg en Appel til Hovedstadens Arbejdere om at staa
fast sammen om den Linie, som hidtil har skabt Respekt om dansk Arbejderbevægelse.
Under tre Aars Besættelse har vi med denne Linie søgt at sikre det danske Folk
dets demokratiske og organisationsmæssige Rettigheder. Den socialdemokratiske Arbejderbevægelse kan med Stolthed pege paa, at den uden Vaklen har holdt sin væsentlige
Del af den Front, hvis Formaal har været paa een Gang at sikre det danske Folkestyre
og det danske Folks nationale Selvhævdelse.
I den seneste Tid har Provokatører af blandet Oprindelse søgt at lokke danske Arbejdere ud i desperate politiske Eventyr.
Nu har disse Provokatører begyndt deres Spekulationer i Hovedstaden. Uansvarlige
Kredse forsøger ved anonyme Opraab at opkaste sig til Ledere for de organiserede
Arbejdere. Ved falske Lokketoner forsøger disse Kredse, der aldrig har haft nogen
Interesse for Demokratiet eller for Arbejderbevægelsen, at forlede Hovedstadens Arbejdere til Letsindigheder.
De har nu den Dristighed at opfordre Arbejderne til at lægge Krop til disse Spekulationer, idet de kynisk opfordrer til Strejker og Uroligheder.
De valgte, ansvarlige Tillidsmænd for Hovedstadens faglige og politiske Arbejderbevægelse udtaler deres Fordømmelse af denne ansvarsløse Provokatørgerning.
Forsamlingen peger paa, at Virkeliggørelsen af saadanne Planer uvægerlig vil
betyde en Katastrofe baade for Arbejderhjemmene og for hele det danske Folk.
Forsamlingen opfordrer derfor Hovedstadens Arbejdere til at forstaa deres store
Ansvar baade for deres egen Bevægelse og for Folkets nationale Interesser.
Nu skal Sammenholdet og Kammeratskabet staa sin Prøve.
Vis derfor alle Provokationer tilbage.
Følg i enhver Situation kun de Paroler, som jeres egne ansvarlige Organisationer
udsteder.
26.-8.

Berl. Morg. citerer Erhvervslivets Hovedorganisationers Opraab om Ro og Orden,
"I Anledning af de alvorlige Begivenheder, der i den senere Tid er indtruffet forskellige Steder i Landet og i Tilslutning til det af Regering og Rigsdag udsendte Opraab til Befolkningen om ikke paa nogen Maade at udæske til eller lade sig udæske
til uoverlagte Handlinger, opfordrer dansk Erhvervslivs Hovedorganisationer alle, der
har Tilknytning til dansk Erhvervsliv, til af yderste Evne at medvirke til, at man
overalt følger Kongens Bud af 9. April 1940 om, at Ro og Orden skal bevares."
Opraabet er undertegnet af Dansk Arbejdsgiverforening, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, Grosserer-Societetets Komite, Industriraadet, De samvirkende
danske Husmandsforeninger, Dansk Dampskibsrederiforening, Fællesrepræsentationen
for dansk Haandværk og Industri, Haandværksraadet, Landbrugsraadet, Fællesrepræ1) Udtalelsen vedtoges af en Forsamling pna ca. 400 Personer. Lederen i Pol. for 26.-8 .-1943
slutter elg ganøke til Opraabet og uddyber det med Henvisning til det nationale Sammenhold .
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sentationen for De samvirkende danske Landboforeninger og De samvirkende danske An- 1943.
delsselskaber, Provins-Handelskammeret og De samvirkende Købmandsforeninger i
Danmark.
Leder i Soc.-Dem.: Deltag ikke i Opløb.

28.-8.

Københavnerne har hidtil udvist en mønsterværdig Selvbeherskelse og Forstaaelse
af Situationen. Stort set har Hovedstaden da ogsaa kunnet glæde sig over uforstyrret
Ro og Orden i Gaderne. Denne Tilstand bør ikke kunne afbrydes af nogle meningsløse
Gadeopløb som dem, der forefaldt Torsdag Aften, ligegyldigt om Deltagerne har handlet
af Nysgerrighed eller i ungdommelig Ubesindighed ladet sig forlede af Provokationer.
Vi vil paany indtrængende advare mod enhver Deltagelse i Sammenstimlinger. Følgerne kan for den enkelte let blive endnu føleligere end Anholdelse og Straf. Og det
danske Samfunds Interesser kan kun skades af Gadeoptøjer.
Den Kendsgerning, at adskillige af de Anholdte var under 15 Aar, siger ikke blot
noget om disse Opløbs Karakter, men indskærper ogsaa alvorligt Forældres og andre
ældre Paarørendes Pligt til at vejlede de Unge og afholde dem fra Deltagelse i Sammenstimlinger af enhver Art.
Det skulde nødigt komme dertil, at Politiet gør Alvor af sine Overvejelser om
en saa indgribende Foranstaltning som et Udgangsforbud for Børn og unge Mennesker.
Og en saadan Foranstaltning synes da heller ikke at være fornøden. I Aftes herskede der Ro overalt i Byen.
Pol. refererer Opfordring fra De samvirkende Fagforbunds og Socialdemokratisk For- 29.-8.
bunds Forretningsudvalg til Besindighed, Fasthed og Sammenhold.
. . . . . . Mødet opfordrer den faglige og socialdemokratiske Arbejderbevægelses
Medlemmer til under den foreliggende alvorlige Situation fortsat at staa trofa~
sammen. Bevar Troen paa Organisationerne, de socialdemokratiske Ideer og det danske
Folks nationale og demokratiske Rettigheder.
Mødet opfordrer enhver til at vise Besindighed, Fasthed og Sammenhold.

Leder i Pol.: Om at udsende Opraab.
29.-8.
. . . . . . Desværre har den seneste Tid bragt en Række Begivenheder herhjemme,
der har forstyrret Ordenen og rejst store Vanskeligheder. I det manende Opraab, som
Regeringen og de fem samarbejdende Partier forleden udstedte, bifaldet af Kongen i
et Statsraad, blev det stærkt lagt Befolkningen paa Sinde fortsat at vise Ro, Besindighed og Sammenhold, og de Farer, som en Fortsættelse af de urolige Tilstande kunde
medføre, blev skarpt understreget. I den Tilslutning til Opraabet, der blev givet fra
Arbejdernes faglige Organisationer advaredes stærkt mod Provokationer, og Henvendelsen fremhævede Arbejderbevægelsens Deltagelse i den Front, hvis Formaal har været
1>aa en Gang at sikre det danske Folkestyre og det danske Folks Selvhævdelse. Yderligere har alle de store Erhvervsorganisationer i en Udtalelse givet deres Tilslutning
til Regeringens og Partiernes Opraab. At disse Henvendelser er blevet modtaget med
den Alvor og Forstaaelse, som var tilsigtet, er uden Tvivl. Arbejdsnedlæggelser, der
har fundet Sted, er igen blevet afblæst, idet Arbejderne har fulgt Opfordringerne fra
Fagforeningerne og fra den Ledelse, der har ført Arbejderbevægelsen frem økonomisk
og politisk, og den Uro, der desværre har givet sig Udtryk forskellige Steder, har været
i stærk Aftagen. De politiske Partier og de landsomfattende Organisationer, der staar
bag Henvendelserne til Befolkningen, og som har givet dem Vægt, har vist Styrken
og Viljen til rolige Tilstande under Hævdelsen af danske Interesser.
Leder i Soc.-Dem. om Sammenhold mod uansvarlige Kræfter.

Vi holder sannmen.
Da Danmark den 9. April 1940 blev besat, paatog vi os - overfor de Tilsagn, der
blev givet os fra tysk Side - selv at opretholde Ro og Orden her i Landet. De ansvar-
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lige Myndigheder har gennem mere end tre Aar gjort deres bedste for i Nationens egen
Interesse at opfylde denne Forpligtelse, og det danske Folks overvejende Flertal har,
skønt tynget af den Belastning, disse Aar har betydet, vist en korrekt og besindig
Holdning, loyal mod "Kongens og Regeringens Bud. De i den sidste Tid opstaaede
beklagelige Episoder, fremkaldt af uansvarlige Kræfter, har ikke kunnet ændre dette
Helhedsbillede. Myndighederne har i de forefaldne Tilfælde af Uroligheder sat deres
Magtmidler ind, og Kongen, Regeringen, Rigsdagspartierne, den faglige og politiske
Arbejderbevægelse og de store Erhvervsorganisationer har indtrængende og med
Virkning opfordret Befolkningen til Ro og Sammenhold.
Fra alle ansvarlige Sider i Danmark er der handlet ud fra det Synspunkt, at
den Tilstand, der skabtes den 9. April 1940, og den politiske Linie, der bekræftedes
af Vælgerne den 23. Marts, kun kan ændres af Landets ansvarlige Regering og Rigsdag,
ikke af uansvarlige Kredse.
Dette er fremdeles det ansvarlige Danmarks Standpunkt. Men hvad der end sker,
vil det danske Folk vide at staa sammen i urokkelig Fasthed mod vort Land. Hvilke
Veje, vi end skal vandre, vil vi, sammen med Konge og Rigsdag, gaa til Vejs Ende
sammen, tro mod Nationens Idealer, mod vore Organisationer og demokratiske Institutioner.
Nu som hidtil gælder det frem for alt at vise Besindighed, Fasthed og Sammenhold.

2.-.9.

Alsing Andersens Cirkulære til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse og Rigsdagsgruppe,
De samvirkende Forretningsudvalg m. fl. om kommunistisk og chauvinistisk Agitation.
Naar der fra chauvinistisk og og kommunistisk Side bliver gjort gældende, at den
af Samarbejdspartierne siden den 9. April førte Politik ved de sidste Dages Begivenheder har vist sin Uholdbarhed, og at Udviklingen derfor giver disse Chauvinistog Kommunistkredse Ret i deres Angreb, særlig paa Socialdemokratiet, er det ganske bortset fra disse Aars fabelagtige Svingning i Kommunisternes Politik - en
fuldstændig falsk Opstilling af Problemet, og en Paastand, der ikke under nogen
Omstændighed maa staa uimodsagt, men tværtimod i Sandhedens Interesse og af
Hensyn til Udviklingen paa det mest energiske maa imødegaas og tilbagevises.
Vort Formaal siden den 9. April har været at gaa ind for en Politik, der kunde
skaane Befolkningen for de Lidelser og Prøvelser, som en anden politisk Linie uundvigeligt maatte medføre, og som i de andre Lande er blevet Krigens Kaar for Befolkningen. Som Landets største Parti var det vor Pligt overfor Land og Folk uanset
Bagholdsangreb at give denne Politik Styrke. Ydermere maatte det befrygtes, at de
Vælgere, der havde vist os Tillid, særlig kunde blive udsat ved en anden Politik, og at
de og deres Hjem ved deres Levevilkaar vilde have de"n ringeste økonomiske Modstandskraft.
Gennem 3 Aar viste vor Politik sin Berettigelse og sin Holdbarhed. Maalet: at
skaane Land og Folk for Krigstidens Ulykker naaedes saa vidt, at ingen anden
Politik kunde have givet blot tilnærmelsesvis lige saa godt Resultat, og saaledes kunde
det sikkert have fortsat lige til Krigens Slutning til Gavn for det danske Samfund
og for hvert enkelt Medlem af vort Lands Befolkning.
Men denne Vej frem er blevet undermineret af Christmas Møllers Agitation i
Radioen i Forbindelse med den Koalition af Chauvinister og Kommunister, der ansvarsløst og skjult har søgt at mistænkeliggøre Samarbejdets Maal og Midler og at fremskaffe en anden Mentalitet i Dele af Befolkningen. De har tilsigtet at fremkalde
Sabotage og Uro ' i Befolkningen og paa Arbejdspladserne, netop fordi de vidste, at
F1Jrholdene under Besættelsen ikke kunde bære denne Belastning, de har foregøglet
dem, der hørte paa deres Tale, Luftspejlinger og Drømmesyn, der ikke stod til
troende. Derfor er Ansvaret deres for den Situation, som nu er opstaaet, og de skal
fastholdes paa deres Ansvar for, at det inden Krigen sluttede kom dertil, hvor vi
i ØjeLlikket befinder os.
Mellem de samarbejdende Partier har der ingen Uenighed været om Forn1aal og
Fremgangsmaade for den danske Politik, der maatte staa som Samarbejdets Hoved-
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opgave. Fra alle de medvirkende Partiers Side har man erkendt Pligten til at føre 1943,
Landet og Folket gennem disse Aar paa saa lempelige Vilkaar som muligt, men
uden at vige paa Omraader, hvor Eftergivenhed vilde have været en utilstedelig Fejl.
En saadan Eftergivenhed og Slaphed kan til denne Dag ikke heller med Rette bebrejdes
Samarbejdets Partier.
Maalbevidst og ansvarsbevidst er den Politik fulgt, som rummede Mulighed for
at komme igennem. Over et Tidsrum af 3 Aar har den vist sin Berettigelse som den
eneste rigtige; i stigende Grad er den modarbejdet fra kommunistisk og chauvinistisk
Side disse Kredse har vidst, hvad de var ude efter, hvorledes de søgte at svække
Samarbejdets Stilling og Resultater og fremkalde den Krisesituation, der kunde skabe
Mulighed for et Sammenbrud og en total Ændring i Landets og Befolkningens
Vilkaar.
Overfor ethvert Forsøg paa at tilsløre eller forvanske disse Kendsgerninger er
det nødvendigt at klargøre den sande Sammenhæng. De rette Synspunkter maa energisk
fastholdes til Imødegaaelse af kommunistisk og chauvinistisk Agitation overalt, hvor
den maatte fremkomme. Ansvaret maa have den rigtige Adresse, Arbejderbevægelsens
faglige og politiske Organisationer har Gang paa Gang, mens Tid var, paapeget, hvad
den ansvarsløse Agitation vilde føre til.
(sign.) Alsing Andersen.
Med soc. Hilsen
Leder i Pol.: Undtagelsestilstanden.
Nogle af de Lempelser i Undtagelsestilstanden, de sidste Dage havde bragt Hovedstaden, blev i Gaar atter ophævet, og Tiden for Udgangsforbudets Ikrafttræden blev
igen rykket frem til Kl. 21. Det er et nyt Bevis paa den Alvor, der ligger i Forholdene.
Et Par Dage havde det daglige Liv i Hovedstaden nænnet sig det normale, og
der var indtraadt en Forbedring, som var til stor Lettelse for det danske Samfundslivs
og Erhvervslivs Funktioner, men denne Tilstand er altsaa paany ændret, for hvor
lang eller kort Periode ved vi intet om. Det er en Indskærpelse af, at den militære
Undtagelsestilstand er en alvorlig Ting, og at den vedvarende bestaar og stiller sine
Krav til os alle og til hver enkelt.

4.-9.

Overborgmesteren (Viggo Christensen) i Borgerrepræsentationen om Bevilling af 1 Mill. 10.-9.
Kroner, der af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark blev afkrævet
Københavns Kommune i Bod. (Citeret fra Borgerrepræsentationens Forhandlinger).

I Onsdags Aftes er der forefaldet et Mord, for hvis Enkeltheder der har staaet en
Redegørelse i Bladene, og denne Begivenhed har givet Anledning til, at Undtagelsestilstanden for København er blevet skærpet. Torsdag den 9. Kl. 9.55 overbragte en
tysk Officer mig et Brev med de nye Foranstaltninger, som var beordret i Anledning
af Mordet. Brevets Indhold er blevet offentliggjort i Bladene, saa jeg har Lov til at
gaa ud fra, at Forsamlingen er bekendt med dets Indhold. Forordningen blev imidlertid
først bragt til Befolkningens Kundskab gennem Radioen KL 17.55, og det hænger
sammen med, at hele Dagen gik med Forhandlinger med tyske Myndigheder i Anledning af Punkt 3 i de Vilkaar, som er stillet os. Punkt 3 er altsaa den Bod, som paalægges Københavns Kommune i Anledning af Mordet, og det er Magistratens og Udenrigsministeriets Opfattelse, at denne Bod er i Strid med Haag-Konventionens Art. 50,
den Konvention, som man ved Analogi har anvendt som Retsgrundlag for Undtagelsestilstanden.
Jeg havde Lejlighed til Kl. 11 om Formiddagen at have en Samtale med den
Øverstbefalende for de tyske Tropper, og herunder fremhævede jeg, at vi ansaa den
paagældende Bestemmelse som værende i Strid med Konventionen, hvortil der blev
svaret, at den Øverstbefalende kendte Danskernes Lyst til at fortolke Love, Kundgørelser og Skrivelser, men her drejede det sig ikke om Formaliteter, men om Realiteter, og hans Opfattelse af Haag-Konventionen var, at han havde Lov til at gøre alt,
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hvad der efter hans Skøn var nødvendigt for at sikre Hæren og sikre Ro og Orden
i Landet.
Den samlede Magistrat, som drøftede Sagen om Eftermiddagen, har vedtaget
den Indstilling, som foreligger, men der blev hele Eftermiddagen arbejdet med Sagen
fra Udenrigsministeriets Side, og efter at der i Eftermiddagens Løb havde været rettet
mange Henvendelser, fandt der en Samtale Sted mellem den Øverstbefalende og Direktør Svenningsen i Udenrigsministeriet. Under denne Samtale protesterede Direktøren
mod den Bod, der er paalagt København, idet han hævdede, at den var et eklatant Brud
paa Folkeretten, og at den formentlig vilde undergrave den danske Befolknings Tillid
til Generalens Dispositioner. Der blev ogsaa sagt, at det var en Foranstaltning, som
vilde skabe Uro i Befolkningen, idet man vilde opfatte det som Røvermoral, ligesom
der vist ogsaa er blevet sagt - det er jo et lukket M:øde - at ved en saadan Foranstaltning vilde vel ogsaa de sidste Muligheder for Dannelsen af en dansk Regering
svinde.
Efter det Referat, der er givet mig, er det ogsaa utvivlsomt, at Generalen har
været ret paavirket af Argumentationen, men da han to Gange i Forvejen har afvist
at gøre Forandring, maa det skønnes, at han ikke har villet tage det Prestigetab, som
det vil være at gaa bort fra det, der var besluttet. Heroverfor har Direktør Svenningsen
sagt, at han i Morgen, det vil altsaa sige i Dag, vilde sende en Protestnote fra Udenrigsministeriet.
Denne Protestnote lyder i vor Oversættelse saaledes:

Excellence,
I Anledning af den den 7. ds. skete Nedskydning af et Medlem af
Polizei-Verfiigungsbataillon af ubekendte Gerningsmænd har De i Skrivelse
af 9. September 1943 til Hr. Overborgmesteren for Byen København bl. a.
forordnet, at Byen København i Bøde skal betale et Beløb paa 1 Million
danske Kroner.
De var i Gaar saa venlig at modtage undertegnede til en Konference
desangaaende.
Idet man henviser til det overfor Dem ved denne Konference mundtligt
udviklede, tillader Udenrigsministeriet sig herved at bekræfte overfor
Dem, at Idømmelsen af den paalagte Pengebøde efter den herværende Opfattelse staar i Modstrid med Artikel 50 i Haager-Landkrigsreglementet,
hvorfor man fremsætter Indsigelse derimod,
Jeg beder Dem, Excellence, modtage Forsikringen om min største Højagtelse.
Direktøren for Udenrigsministeriet,
sign. Nils Svenningsen.
Magistraten er ganske enig heri, og ifald Borgerrepræsentationen tiltræder Magistratens Forslag, som det foreligger, vil der fra Magistraten afgaa tvende Skrivelser,
en til den Øverstbefalende, hvori man meddeler, at Boden er betalt, men at man erklærer sig enig i Udenrigsministeriets Note af D.D. og altsaa ogsaa fremsætter sin
Protest derimod, og endvidere - da Pengene skal betales et andet Sted end til den
Øverstbefalende, nemlig til Nationalbanken - lader vi for Sikkerheds Skyld samtidig
medfølge en Skrivelse, der giver Udtryk for, at man betaler Pengene med Forbehold,
idet man er af den Opfattelse, at Kravet er uberettiget efter Haag-Konventionens
Art. 50.
Det er min Opfattelse, at vi staar i en Tvangssituation, hvor det er nødvendigt at
bøje sig for Kravet, hvis vi ikke vil udsætte os for Foranstaltninger, der kan blive
værre og faa en helt anden Karakter, og ud fra denne Betragtning anbefaler jeg paa
den samlede Magistrats Vegne Borgerrepræsentationen at tiltræde Magistratens Forslag, hvori der altsaa ogsaa indeholdes en Protest mod Lovligheden af, at dette Beløb
er afkrævet os.
Forslaget tiltraadtes.
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Overborgmesteren (Viggo Christensen) i Borgerrepræsentationen om Bevilling af 1943.
500.000 Kr., der af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark er afkrævet 21.-9.
Kommunen i Bod. (Citeret fra Borgerrepræsentationens Forhandlinger) .
I Gaar Eftermiddag Kl. 14.52 modtog vi den Skrivelse, der er omdelt sammen med
Sagen, fra Befalingshaveren over de tyske Tropper i Danmark, hvori man afkrævede
os en Bod paa 500.000 Kr., at betale i Dag inden Kl. 15, i Anledning af "et fejgt Over fald paa en Person, der tilhørte den tyske Værnemagt" ...... .
. . . . . . da det efter alt, hvad der forelaa, drejede sig om et Overfald i Rødovre,
maatte det formentlig være en forkert Adresse, naar Skrivelsen var sendt til os. Det
var Direktøren1 ) ogsaa nogenlunde tilbøjelig til .at mene, og Resultatet blev, at han
vilde tage en Samtale med Dr. Kanstein, den Mand, der har underskrevet Skrivelsen
paa den Øverstbefalendes Vegne, og som er deres juridiske Hoved, deres folkeretskyndige Mand. Jeg blev saa ringet op med Meddelelse om, at nu var der forhandlet
med Dr. Kanstein, som havde forelagt Sagen for den Øverstbefalende, og man kunde
sige, at de vel vidste, at det var i Udkanten af København, men om det var en fremmed Kommune, havde de intet Kendskab til og heller ikke saa megen Interesse i,
for det, det drejede sig om for dem, var at gøre hele Hovedstadsomraadets Befolkning solidarisk ansvarlig for det Overfald, der var sket, og derfor vilde man anordne,
at Hovedstadsomraadets Befolkning skulde betale, og man havde da sendt Skrivelsen
til den førende Kommunes Overborgmester. . .....
Meddelelse fra Udenrigsministeriets Direktør til Dr. Best og den Øverstbefalende med 23.-9.
Betingelserne for, at Departementscheferne fortsat udøvede Regeringsfunktioner.
Da man ikke er klar over, under hvilke Betingelser et Ministerium vilde komme
til at arbejde, mener man ikke at kunne fremsætte Forslag.
Opretholdes Foranstaltninger af mere eller mindre lignende Karakter som de nuværende ved Undtagelsestilstandens Ophævelse, er der jo ikke Mulighed for at danne
et grundlovsmæssigt Ministerium, idet et Ministerium under disse Forhold vilde savne
væsentlige Dele af de forfatningsmæssige Beføjelser.
Men selv om der ikke dannes nogen Regering, vil der kunne drages Omsorg for,
at Statsforvaltningen føres videre paa en saavel for Befolkningen som for Besættelsesmagten betryggende Maade, idet de alrnmdelige Regeringsfunktioner vil kunne
udøves af de danske Administrationschefer. Disse har den 29. August overtaget Ledelsen efter den tyske Øverstkommanderendes direkte Opfordring og efter den tilbagetraadte danske Regerings Ønske. De vil kunne paaregne fuld Støtte fra de politiske Kredse
og fra Befolkningen. De vil kunne finde faste Former for Samarbejde sig imellem.
Der har været ført Forhandlinger mellem de højeste Justitsforvaltningsmyndigheder og kompetente Repræsentanter for Domstolene, og der bestaar herefter Enighed
mellem Centralforvaltningscheferne og Domstolenes Repræsentanter om, at de førstnævnte i den givne Situation - saa længe der ikke findes et Ministerium, og saa
længe de hver inden for sit Adrninistrationsomraade udøver den øverste administrative
Beføjelse - kan give Regler af Lovgivningsindhold, naar følgende Forudsætninger i
det enkelte Tilfælde er opfyldt:
a) Loven skal være nødvendig af Hensyn til Samfundslivets uforstyrrede Fortsættelse og Opretholdelse af Ro og Orden.
b) Loven maa ikke stride imod dansk Retsbevidsthed.
Det første Krav opfyldes lettest, naar det gælder Forlængelse af tidsbegrænsede
Love, men Nødvendigheden af ny Lovgivning i Tilslutning til gældende dansk Ret kan
ikke anses for udelukket.
Saadanne Love kaldes Lovanordninger.
Administrationscheferne vil, saa længe der ikke findes noget Ministerium, og de følge.
lig udøver Regeringsfunktionerne, ved Konstitution kunne besætte Statstjenestemandsstillinger og ved Fratrædelsesbevillinger bringe en Statstjenestemands Tjeneste til Ophør.
Der er saaledes skabt Sikkerhed for, at Statsforvaltningen uforstyrret kan føres
l) Direktpr Svenningsen. Udenrigsministeriet.
98
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videre, uanset at de grundlovsmæssige Indehavere af den udøvende og den lovgivende
Magt midlertidigt er ude af Stand til at udøve deres Funktioner.

17.-10. Ritzau-Meddelelse om Schalburg-Korpsets Mindefest for de danske faldne ØstfrontSoldater, gengivet i Dagspressen.
Søndag afholdt Schalburg-Korpset en stilfuld Mindefest for de danske Soldater,
der har givet deres Liv i Kampen mod Bolchevismen.
For en Forsamling af ca. 700 Mennesker talte Korpschef K. B. Martinsen og
Kaptajn Poul Sommer.
Korpschef K. B. Martinsen udtalte blandt andet, at ligesom Østfrontens danske
Soldater kæmpede mod Kommunismen, saaledes kæmpede ogsaa de unge, der melder
sig til Schalburg-Korpsets Rækker, mod Kommunismen her i Landet, hvis Virksomhed
bestaar i at saa Had og splitte det danske Folk og i at ødelægge vore Fabrikker og
Værdier. Østfrontens danske Soldater er Rygstødet i den Kamp, Schalburg-Korpset
har taget op, og der kunde derfor med Stolthed henvises til en Armekorpschefs Dagsbefaling, hvori det udtales: ,,Med særlig Glæde og Tilfredshed har jeg erfaret de
danske Frivilliges udadlelige Kampholdning. Efter den sidste Udvikling i Danmark
legemliggør nu alene SS-Pansergrenaderregiment "Danmark" de danske militære Traditioner. Jeg haaber, at de Frivillige i Regimentet vil betragte dette som deres stærkeste
nationale Helligdom og er til Sinds af dette Regiment at skabe en stærk national
Enhed. For deres urokkelige klare, karaktermæssig udadlelige og kampmæssig stolte
Holdning udtaler jeg over for Danskerne min særlige Anerkendelse."
Endvidere udtalte K. B. Martinsen, at den Kamp, der nu føres herhjemme mod
Jødedom, Frimureri og Kapitalisme, er et nødvendigt Led i det europæiske Kontinents
Frigørel~skamp mod Bolchevismen.
Efter Talen blev der holdt en Mindeappel over de ca. 400 i denne Krig faldne
danske Soldater paa Østfronten. Herunder blev Navnene paa samtlige faldne oplæst,
medens Orglet intonerede med den faldne Obersturmbannfiihrer C. F. von Schalburgs
Sang: ,,Usynligt følger os en Skare."
Derefter rettede Kaptajn Sommer nogle gribende Ord til de tilstedeværende Efterladte: Saa mindes vi i Dag vore faldne Kammerater for at lade deres Daad leve iblandt
os. Som en manende Forpligtelse skal disse Navne staa for hele den Ungdom, der vil
føre Kampen videre for Danmarks Sag. Fjenden ruster sig til Kamp ogsaa inden for
Landets Grænser, og hans Virke trækker et dybt Sk~l gennem det danske Folk. Som
aldrig før staar Folket splittet og rodløst, et viljesløst Redskab i udenlandske Magters
Hænder, der ikke tager i Betænkning at hidse vort Folk til Selvudslettelse og Borgerkrig. Vestens Plutokrati og Asiens Bolchevisme staar bag denne tragiske Udvikling i
Danmark. Ad tusinde mærkelige Veje trænger disse Ordrer ind i det danske Folk. Men
vi Danske skal hverken kæmpe for Verdensdemokratiet eller for andre internationale
Magter. Vi vil hverken tjene Englands, Ruslands eller Tysklands Sag. For SchalburgKorpset er Danmark vort Løsen. For Danmarks Fremtid har vi kæmpet paa Europas
Fronter, for Danmarks Fremtid har vore Kammerater givet deres Liv. For Danmarks
Frihed og Fremtid vil vi ogsaa inden for Landets Grænser kæmpe indtil Døden. Vi har
Brug for enhver, der kan yde en aktiv Indsats, enten som Soldater i Schalburg-Korpsets
Rækker eller i "Folkeværnet"s Organisation Landet over. Som vore Kammerater staar
sammen ved Fronten Skulder ved Skulder, fordi den store alvorlige Opgave samler dem,
saaledes er det ogsaa nødvendigt, at vi sætter Hensynet til personlige Divergenser
og partipolitiske Stridigheder til Side for at skabe Samling af alle positive nationale
Kræfter. Der findes Landsmænd, der vover at kalde os og vore faldne Landsmænd for
Landsforrædere, fordi vi ikke vil tjene Englands og Bolchevismens Interesser. Dette
interesserer os ikke, kun Historiens Dom interesserer os, og vi ved, at en Dag vil et
enigt Danmark sætte vore Kammerater en Minderune præget med følgende Ord:
Danske de vare af Æt og Id,
Thi skal de mindes i løbende Tid,
Fædrenes værdige Sønner.
Højtideligheden afsluttedes med Ouverturen til "Elverhøj".

•
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Erklæring fra Politidirektør I. Starnrn om Politiets Brug af Skydevaaben. (Cit. fra 1943.
Berl. Morg.).
10.-11.
Den 7. Oktober 1943 kom Københavns Politi ud for det Tilfælde, at nogle Personer
henvendte sig til to københavnske Politibetjente og spurgte efter en Adresse. Da
Politibetjentene gav sig til at svare paa Spørgsmaalet, fik de pludselig en Pistol
trykket ind i Underlivet og en i Ryggen, og det blev sagt til dem, at hvis de rørte sig,
vilde de blive skudt.
Der var 2 Mand om hver, og de fratog Politimændene deres Tjenestepistoler, idet
de sagde, at dem havde de bedre Brug for. Politibetjentene fik derpaa Besked om ikke
at røre sig det første Kvarter, idet de blev gjort opmærksom paa, at der paa den anden
Side af Gaden stod yderligere et Par Mand, der holdt dem dækket med Pistol. Inden
de gik, gav de et Fløjtesignal, der blev besvaret fra den modsatte Side af Gaden. Ganske
det tilsvarende gentog sig faa Minutter efter 2 andre Steder paa Nørrebrogade, og
Politiet blev paa den Maade paa een Aften berøvet 5 Tjenestepistoler.
Senere paa Natten blev en Politimand, der var paa Vej hjem fra Tjeneste paa
Cykel, raabt an, og da han troede, at det drejede sig om at yde Assistance, sprang
han af Cyklen. Han blev ligeledes omringet af flere Mandspersoner og blev under
Trusel tvunget til at aflevere sin Pistol. Dette har med flere eller færre Dages Mellemrum gentaget sig, saaledes at Politiet ialt har mistet 15 Pistoler.
De paagældende Politimænd har alle haft Forstaaelsen af, at det ikke har været
en tom Trusel, men at der virkelig vilde blive skudt, hvis der blev gjort Modstand.
Dette Forhold kan selvfølgelig ikke blive ved, og man har derfor fra Københavns
Politis Side set sig nødsaget til at foretage forskellige Skridt for at forhindre, at
Politiets Pistoler kommer i Hænderne paa Folk, der maaske har til Hensigt at bruge
dem imod Politiet selv.
De rent tjenstlige Foranstaltninger kan naturligvis ikke omtales offentligt, men
det er en Selvfølge, at den enkelte Politimands Opmærksomhed nu er mangedoblet, og
at han maa være skeptisk overfor enhver Henvendelse til ham efter Mørkets Frembrud.
Man ønsker ikke oftere at faa Politimænd afvæbnet.
Da flere af Afvæbningerne er sket ved Bevogtningssteder, er der nu truffet Foranstaltninger til at indhegne disse Steder efter Mørkets Frembrud med Lægtehegn,
og Politibetjentene har faaet Ordre til uden Varsel at skyde paa enhver, som søger at
overskride Indhegningen.
Naar Personer nærmer sig Politiet paa en mistænkelig Maade, vil de blive raabt
an, og man maa være forberedt paa, at hvis en Opfordring til at standse ikke øjeblikkeligt bliver efterkommet, vil der blive skudt. Endvidere vil Politiet i langt højere Grad
end hidtil undersøge Folk paa Gaden for om muligt at paagribe de Revolvermænd, der
har afvæbnet Politiet.
Det er beklageligt, at Københavns Politi skal være tvunget til at tage den Art
skarpe Midler i Anvendelse, men det er nødvendigt, hvis København atter skal blive
den fredelige By, den før har været.
I. STAMM.

*
Det fremgaar af selve Meddelelsen, at det københavnske Politi uden Glæde skrider
til Indførelsen af disse ekstraordinære Forholdsregler, hvis Formaal er at hindre Overgreb mod Politistyrken. I Almindelighed vil det dog sikkert blive forstaaet af Byens
Befolkning - der altid har haft et godt Forhold til vort Politi og ønsker, at Opretholdelsen af Ro og Orden fremdeles skal ligge fast i . dettes Hænder - at særegne Forhold kan gøre en Fravigelse af normale Regler nødvendig. Enhver, der har Myndighed
at udøve, maa i alvorlige Situationer handle under Ansvar og med Omtanke, og Befolkningen venter, at dette nu mere end nogen Sinde bliver Ledetraaden for Politiets
Ledelse og for den enkelte Politimand.
13.-11.

Uddrag af Professor, Dr. phil. Hartvig Frisch's Rustale i Studenterforeningen.

Unge Kammerater! Kære Landsmænd!
I er blevet Studenter i et mærkeligt Aar, Krigens fjerde, der ikke blot har bragt
98•
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det store Verdensopgør ind i en Fase, der fra alle Sider kaldes afgørende, men som
tillige, særlig for vort Land har bragt skæbnesvangre Afgørelser. . .....
Netop i disse Dage for 25 Aar siden aandede Mennesker op efter en lignende
Katastrofe i den Tro, at den gamle socialistiske Drøm om et internationalt Sammenhold nu skulde gennemføres, men ligesom Brest-Litowsk havde vist Tysklands Hensigter. viste de sejrende Vestmagter, at de ikke var modne til at tage Konsekvensen
af deres Sejr.
Det Kim af Fornuft, der blev nedlagt i Geneve, fik ikke de Vækstbetingelser, som
kunde muliggøre en global Økonomi, og Resultatet blev hele den Periode af Toldspærringer og Rustninger, som førte til den nye Katastrofe.
Fornuften kan man ikke give Skylden. Den talte gennem Reynes og de andre
store Eksperter og gennem Arbejderinternationalen, men druknede i den nationalistiske Bølge. . .....
Men mens vi venter, vil der være to Tendenser, som strides om de unges Sind.
Den ene tror for en lille Nation kun paa Rettens Vej og søger at lægge al Kraft i at
opretholde og underbygge den danske demokratiske Kultur, hvori vort Land - paa
Linie med de andre nordiske Lande - har ydet en Indsats, som har aftvunget Verden
Respekt. Det bør bemærkes, at det har været Sammenholdet paa dette Grundlag, som
har forskaanet vort Land for at forquisles. Nu er de Retninger i den Grad "færdige",
at de end ikke er værd at spilde Ord paa, men nok værd at huske.
Den anden Tendens er Magtens Politik, men i omvendt og fordrejet Form, som
det er nødvendigt for den svagere, skjult, anarkistisk og blindt, Hævnens Lov, Junglens Lov.
Det siger sig selv, at denne Tendens vil have mange Chancer for at gøre Indtryk
paa Ungdommen, fordi den er aktiv, voldsom, romantisk og appellerer til Modet. Har
ikke alle Tider appelleret til Ungdommens Mod?
Naar jeg som Professor i Græsk slaar op i de gamle græske Lyrikere fra Hellas'
Ungtid, er det første mit Øje falder paa i Diehl's Fragmenter Kallinos' Digt:
Indtil hvornaar vil I vente? Naar tænder I Modet i Brystet,
Ynglinge, føler I ej Skammen for Grannernes Folk, siden I altid gir efter1
I bilder jer ind, at I sidder
dybest i Fred, mens Krig raser om hele vor Jord.
Jeg tilstaar, at disse Ord fra en brusende Ungdom ogsaa fænger i mig. Men det
er Krig, Kallinos her t.;a.ler om, et Folks aabne Kamp, om det saa skal være mod en
Overmagt, men dog Krig, raa og brutal, men med den Ærlighed i sit Væsen, at den
har en klar afgrænset Hensigt, Nedkæmpning af Modstanderen (det, der hedder betingelsesløs Kapitulation), og at den holder op, naar Maalet er naaet. Luftkrigen har
ganske vist i vort Aarhundrede udvisket Grænserne for Magtanvendelsen overfor Civilbefolkningen og derved yderligere brutaliseret Krigen, men tilbage bliver dog, at
det er aaben Vold, ikke Snigmord. Anderledes med den skjulte anarkistiske Terrorisme,
der nu drives herhjemme under Navn af Sabotage. De Herrer fra det selvbestaltede
,,Frihedsraad" burde læse "Gøngehøvdingen", der er en første Klasses dansk SabotageRoman. Deraf kunde de lære, at der ogsaa i det Fag er Gentlemen. Jeg bekender
aabent, at Attentatet paa den danske Færge, som kostede helt uskyldige Mennesker Liv
og Førlighed, og som udsatte 600 danske Medborgere for Druknedøden, fylder mig
med Væmmelse.
Jeg er fuldt vidende om, hvad det er for Begivenheder, der har fremkaldt denne
Terrorisme. Jeg forstaar ogsaa den Ulighed i Vilkaarene, der faar den ærlige danske
Befolkning til at lukke sig ind med sin Harme, og jeg nærer ikke den ringeste Sympati
med den Overretssagfører, der vil henvende sig til Folk fra den Talerstol, som andre
kontrollerer.
Men den Talerstol, jeg her taler fra til jer unge, er fri, har altid været en af
Landets frieste, og her taler jeg som Lærer ved Universitetet til den studerende Ungdom ogsaa under dette mit Ansvar.
Jeg vil da sige, at jeg af Hjertet billiger de Ord, Borgmester Struck udtalte i
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Korsør Byraad, hvori han fordømte Udaaden for dens Hensynsløshed netop mod
Landsmænd.
Her skiltes virkelig Vandene, for at bruge det manende Ord, som Hal Koch gjorde
til Motto paa sin Pjece faa Dage før sin Fængsling.
Man kan ikke paa samme Tid tale om Humanisme og Menneskeret og alt det, som
vort høje Universitet - i Anledning af danske Medborgeres Ulykke er gaaet ind for
og - jeg tør tilføje - er rede til at sætte alt ind for, og saa samtidig aabent og
blot med et Skuldertræk billige en Voldsmentalitet, som ikke kender ringeste Hensyn til
Landsmænds Liv.
Det kan heller ikke taales, at danske Medborgere - Banernes og Færgernes
Personale, Politiet, Redningsmandskaberne og Fabriksvagterne - skal regnes for
anden Klasses Landsmænd, hvis Liv man kan ofre, fordi de udfører deres simple Pligt.
Vi har forlængst ment at være kommet ud over Middelalderens Strafferet, hvor
Boden var forskellig, eftersom det var Danismand eller fremmed eller Træl. Men
nu ser vi Opslag med Dusører med 20.000 for en Slags Danskere, 500 for en anden
Slags og slet ingen Ting, hvis det er en Embedsmand i Funktion.
Her maa Humanismen kende sin Pligt, hvis ikke hele Retsbevidstheden skal nedbrydes i Landet, og en hel Generation af Ungdommen føres ud i en Terrorisme, som vilde
blive en Skamplet paa vor Kultur. . .....
Her gælder det at bevare de bedste Egenskaber i det danske Folk, dets aabne Sind,
dets Menneskelighed, dets Sammenhold. Dertil hører ogsaa Frihedskærligheden, som vi
gennem Demokratiet har indsuget med Modermælken, og som satte sit dybe Spor da
Konge, Regering og Rigsdag den 29. August stod ubrydeligt sammen om det, der for
os er uadskilleligt fra dansk Styre.
Nu ligger det i hver enkelt Danskers Haand selv at opretholde og udbygge det
Danmark, vi elsker. Lanternerne i Toppen er slukket, og Kommandoordrerne fra
Broen lyder ikke længere; men fra Maskinerne høres endnu Stemplernes Slag, og hver
Mand gør tavs sin Pligt. De danske Statsembedsmænd har staaet deres Prøve, og bag
dem igen er der Tusinder og atter Tusinder, der hver øver sin Gerning som Leder i
Erhverv eller Organisation. Taalmod, Udholdenhed og Sammenhold, alt rettet mod eet
Maal: for Danmark.
Her har I ogsaa en Pligt, Studenter af 1943: Dygtiggørelse og atter Dygtiggørelse! ..... .
Derfor bliv paa jeres Post! Lad jer ikke lokke af Panik til at bortkaste det eneste
Vaaben, I har til i Øjeblikket at kæmpe for Fremtidens Danmark, Bøgerne og Høresalene. Nogen af os skal jo dog blive paa Pladsen for at røgte Dagens Gerning, og helt
klædeligt var det ikke, om det i Fremtiden skulde siges, at Studenterne var dem, der
først forsvandt. . .....
Danmark er mørkelagt. Omkring os er Krigen, og selv er vi som i et Tog, der
raser gennem en Tunnel i et Bjergs Indre. Langt forude skimter vi et Lys - Freden,
Friheden...... .
Det er det Haab, der holder os alle oppe. Lad nu ikke Sammenholdet, der har staaet
sin Prøve gennem snart fire Aar, svigte paa det sidste.
(Citeret fra Frisch: ,,Tænkt og talt under Krigen", 1945).

1943.

Uddrag af Overborgmesterens Budgettale i Borgerrepræsentationen. (Citeret fra Bor- 25.-11.
gerrepræsentationens Forhandlinger).
Siden jeg sidst havde den Ære at forelægge Regnskab og Budget for den ærede
Forsamling, er meget forandret. Voldsmetoder, der strider mod nordisk Tankegang og
Retsopfattelse, er paa forskellig Vis bragt i Anvendelse. Blodige Begivenheder har
fundet Sted paa vore Gader. Sikkerheden for Liv og Ejendom er forringet. Det danske
Smil er blevet bittert. Landets Regering er traadt ud af Funktion. Haarde Restriktioner har i den seneste Tid hindret eller hæmmet Udøvelsen af visse Dele af Byens
Erhvervsliv. . .....
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1943. Borgmester H. P. Sørensen i Borgerrepræsentationen om Bevilling af forskellige Beløb
16.-12. til Foranstaltninger til Beskyttelse af vore Driftsvirksomheders Værker og til Sabotagevagter.
Det er meget store Beløb, det drejer sig om til Beskyttelsesforanstaltninger og
Lønning af Sabotagevagter. Da de første Sabotagehandlinger fandt Sted for snart et
Aars Tid siden, henvendte Politiet sig til Værkerne og stillede C.B. Mandskab til
Raadighed til Udførelsen af en vis Vagttjeneste. I Sommerens Løb blev Sabotagehandlingerne mere omfattende, af en alvorligere Karakter og talrigere, og Politiet
krævede da gennemført en Række Foranstaltninger ved Elektricitetsværkerne, Understationer og Omformerstationer, og ogsaa tildels ved i hvert Fald Valby Gasværk. Man
forlangte spærrende Plankeværker, strømførende Ledninger, der samtidig kunde virke
som Alarmsystem, og endelig Indførelse af Vagter ved alle Porte og Adgange og
patrouillerende Vagter rundt om paa Værkerne.
Man troede i Sommer, at det kun var Elektricitetsværkerne, der kunde blive udsat
for Sabotagehandlinger. . . . . . . Adskillige Handlinger siden da har bekræftet denne
Antagelse, men vi kommer ikke uden om, at i Gaar har en Sabotagehandling mod
Frederiksbergs Vandtaarn ved Zoologisk Have vist, at ogsaa andre Virksomheder end
Elektricitetsværkerne kan komme ud for Sabotage.
I Oktober Maaned havde Belysningvæsenet sine Planer færdige ....... Der skulde
bruges 120 Mand og endvidere meget store Summer til de Foranstaltninger, der skulde
træffes.
I den Redegørelse, som Belysningsvæsenet har afgivet, og som har været forelagt
for Budgetudvalget, drejer det sig for indeværende Aar om en Sum paa 95.000 Kr. til
Materiel og 350.000 Kr. til Lønninger til Sabotagevagter, og disse Beløb har vi altsaa
faaet Budgetudvalgets Tilslutning til at afholde som Overskridelse paa de Konti, hvor
nu disse Ting kan placeres.
For 1944-45 har man ikke optaget noget Beløb hverken til særlige Udgifter eller til
Lønninger af Vagtmandskab, men hvis det bliver nødvendigt at opretholde denne Vagttjeneste og Beskyttelse i det kommende Aar, vil Udgiften til Lønninger af Vagtmandskab for Elektricitetsværkerne blive 670.000 Kr., og dertil kan saa komme Udgifter til
nye Foranstaltninger.
Disse nye Foranstaltninger er allerede paa Vej, idet Politiet efter Sabotagehandlingen mod Transformatorstationen ved Lygten har stillet Krav om nye Sikkerhedsforanstaltninger, Foranstaltninger, som Politiet kan kræve i Henhold til Loven af December
1942. Disse Foranstaltninger gaar ud paa en Forøgelse af Beskyttelsesmandskabet,
Opsættelse af strømførende Ledninger og Pigtraadshegn samt yderligere af særlige,
direkte Alarmledninger fra Værkerne til Politistationerne, saavel den lokale Politistation som Politigaarden. Endvidere skal Adgangene til alle Stationer sikres ved Dørsluser, saaledes at kun een Mand ad Gangen kan komme ind, og naar han kommer in-d i
Slusen vil der foran ham være en lukket Dør, som først skal aabnes, før man kan
komme ind til selve Værket...... .
Det vil altsaa sige, at vi kommer op mod 900.000 Kr. aarlig til dette Arbejde.
Jeg har gjort disse Bemærkninger, for at Forsamlingen kan være bekendt med disse
Ting, idet jeg haaber, at man forstaar Grunden til, at Magistraten har ment ikke at kunne
forelægge Sagen trykt for Medlemmerne og behandle den i offentligt Møde.
17.-12. Artikel i Pol: Rigspolitichef Begtrup-Hansens Raad om ikke at lukke op.
- Give Regler lader sig jo ikke gøre, svarede Rigspolitichef Begtrup-Hansen, for
Tilfældene er jo aldrig ens. Man kan bare indskærpe at vise almindelig Forsigtighed,
ganske særligt i Mørketiden. Uvedkommende skal man aldrig risikere at lukke ind.
- Hvis det nu er Personer, som udgiver sig for at være Politi?
- Politiet er altid forsynet med Politiskilt. Til yderligere Sikkerhed kan man
anmode om at maatte se den eller de paagældende Mænds skriftlige Legitimation. De
skal være i Besiddelse af Legitimation, som er forsynet med Fotografi. Men, som sagt,
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nogen fast Regel kan ikke gives ud over, at man aldrig skal lukke Uvedkommende
ind uden i Forvejen saa nogenlunde at have sikret sig.

1943.

Artikel i Pol.: Haabet til det nye Aar - Ole Bjørn Krafts Udtalelser citeres.
1944.
Faa Timer før Revolver-Attentatet fremsatte Formanden for den konservative 1.-1.
Rigsdagsgruppe, Folketingsmand Ole Bjørn Kraft, denne Udtalelse over for os:
I begge de kæmpende Lejre venter man, at 1944 skal blive den store Afgørelses
Aar. Hvis det sker, vil det ogsaa blive et Skæbneaar for vort Rige og Folk. Ikke uden
Uro og Frygt kan vi se de kommende Dage i Møde. Men vi vil ikke fortvivle. Svage
eller stærke vil vi sætte de Kræfter ind i Kampen om vor Fremtid, som vi raader over.
Et Folks Skæbne vil til sidst altid blive afgjort af det selv. Har vi Tro paa vort Folks
Ret til Frihed og Liv, Tillid til dets egen Vilje til at vedblive med at være et Folk, kan
vi ogsaa have Tro og Tillid til Fremtiden. Og denne Tro og Tillid er kun vokset i det
Aar, der svandt. Den 23. Marts lød det danske Folks Røst klar og stærk. Der var
ingen Vaklen, ingen Tvivl. Denne Valgdag vil lyse længe i vor Historie som et uimodsigeligt Vidnesbyrd om vort Sammenhold og vor Frihedsvilje. Vort Demokrati bestod
sin Prøve, og hvad der er endnu mere, vi viste, at denne haarde Tid har gjort alle
indre Modsætninger smaa. Der er i Dag intet andet, der har afgørende Betydning, end
Fædrelandet og dets Bestaaen. Her er vi eet Hjerte og eet Slag.
Siden er store Forandringer indtraadt. En Haardhed, som vi ikke har kendt før, er
kommet ind i vor Tilværelse. Men heri deler vi Skæbne med de fleste af J ordens andre
Folk. Der er intet, der tyder paa, at vi skulde være for svage til at leve op til Tidens
Krav. De Danskes Lov i Dag er Kammeratskab. Det bærer og styrker. Det vil ogsaa
præge vor Fremtid. Vi er blevet forpligtet af vort nationale Fællesskab. Det vil leve
videre i Hverdagens store og smaa Ting ogsaa i Fremtiden.
Saaledes kan vi da møde det nye Aar med Tro og Haab.

Leder i Soc.-Dem. i Anledning af Aarsskiftet.
Danmark befinder sig i Dag i en Situation, der er uden Fortilfælde i vor Historie,
en Situation, der stiller de største Krav til Nationens Samfølelse, dens Karakter og
sunde Dømmekraft. Det er en svær Belastningsprøve, men den vil blive bestaaet. Under
smertelige Tilskikkelser og Tidens hele nagende Usikkerhed har det danske Folk hen
over alle Interesse- og Meningsmodsætninger bevaret den dybe Samfølelse, som fik sit
overbevisende Udtryk ved det historiske Valg den 23. Marts.
I al vor Svaghed er dette Sammenhold vor Styrke, og det henter sin moralske
Kraft af en tryg Bevidsthed om, at Danmarks Sag er en retfærdig Sag, vore Haab
uløseligt knyttet til Fred og Forstaaelse mellem Folkene.

1.-1.

Artikel i Pol. En Samtale med Studenterforeningens ledende Senior Professor, Dr.
phil. Niels Nielsen.

1.- l.

Der er jo det mærkelige ved det, at den danske Retsfølelse er saa stærk og
organisk, at vi under normale Forhold næsten ikke lægger Mærke til den . . . . . . og
dette vil sikkert ogsaa i det lange Løb blive det grundlæggende for Livet i Efterkrigstidens Danmark. Det, jeg er bange for, er de unormale Tilstande eller Overgange,
Enkeltbegivenheder i saa Henseende er naturligvis mindre væsentlige, men et almindeligt Skred i vor Retsopfattelse vilde være en yderst farlig Sag. I det hele taget vilde
jeg haabe, at man ikke i Efterkrigstiden vilde indlade sig paa alt for voldsomme polilitiske og økonomiske Eksperimenter. Jeg er ganske vist klar over, at saadanne nødvendigvis maa fremkomme i andre europæiske Lande, men jeg vil haabe, at vi maa undgaa
de store og for Folkets ikke mindst for de Mindstbemidledes Liv uhyre kostbare Omvæltninger af politisk eller økonomisk Art. Paa dette Punkt viser Historien lige til
vore Dage, at vort Land har haft den lykkelige Evne at kunne dæmpe de ude fra
kommende Bølger, saaledes at disse bragte Friskhed og Fornyelse i vort Folkeliv uden
at foraarsage ødelæggende Hærgelser. Opgaven maa da blive hele det danske Riges
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1944.

fortsatte Bestaaen og politiske Uafhængighed forankret i Kongedømmet og Folkestyret og de grundfæstede Fordringer om Sundhed i Forvaltning og Retshævdelse. Hvis
dette kan opnaas, vil eventuelle politiske og sociale Spørgsmaal og Stridspunkter sikkert kunne afgøres, uden at man behøver at gribe til saadanne yderliggaaende Fremgangsmaader, som maatte føles fremmede for dansk Aand. Ja, kan man sige Tingene
anderledes paa Tærskelen til det nye Aar? ..... .

6.-1.

Opraab fra de fem Samlingspartier, udsendt gennem R. B., om Fordømmelse af Attentater og Voldsmetoder. (Citeret i Dagspressen).
Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, det konservative Folkeparti,
Venstre, det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund udtaler vor Fordømmelse af d-2n
Attentatvirksomhed, som har udviklet sig, og hvorved man paa Grund af modstaaende
Indstilling og Anskuelser stræber hverandre efter Livet. Vi forkaster Voldsmetoder i
den politiske Kamp, og vi er overbevist om, at det danske Folks aldeles overvejende
Flertal med Afsky vender sig mod saadanne Kampmetoder.
Vi føler os derfor berettigede til at udtale vor Harme og Sorg over de forefaldne
Attentater og Overfald og til indtrængende at paapege Nødvendigheden af, at denne
Udvikling ophører.
Danske Borgere maa ogsaa under de nuværende Forhold føle sig forpligtet til
ikke at øve Selvtægt. Tilbagefald til Fortidens Hævnmetoder maa banlyses. Det danske
Folk skal nu og i Fremtiden alene bygge paa Lovens og Rettens Grund.
V. Buhl. V. Fibiger. Knud Kristensen. A.M. Hansen.
Oluf Pedersen.

7.-1.

D.N.S.A.P. om Attentaterne. (Citeret fra Berl. Morg.).
Paa den desværre givne Foranledning ønsker Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti at udtale sin allerskarpeste Fordømmelse af politiske Attentater, Overfald
og Sabotage. Partiet henviser i denne Forbindelse til de to Erklæringer, dets Rigsdagsgruppe har udsendt henholdsvis ved Nytaar og den 5. Januar og understreger, at
D.N.S.A.P.s Repræsentanter paa Christiansborg var de første, der tog Afstand fra
politisk Gangster-Virksomhed.
Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti ønsker endvidere at udtale, at
danske Myndigheder med Rigspolitiet i Spidsen har en uafviselig Pligt til omgaaende
at løse den Opgave, som foreligger:
Beskyttelse af danske Borgeres Liv og Ejendom uden Hensyn til deres politiske
Indstilling.
Den 5. Januar 1944.
I Partifører Frits Clausens Fravær:
Th. Larsen.

18.-1.

Artikel i Pol., udsendt gennem R. B., om Oprettelsen af to tysk-danske Udryknings.
enheder.
Politidirektøren i København meddeler Mandag:
. . . . . . Fra dansk Pressetjeneste i Stockholm har den svenske Radioavis Mandag
Aften bragt en Meddelelse om, at tysk Politi Mandag havde overtaget Politiet i Danmark,
at en Række højere danske Politimænd var arresteret, Politistationer besat og Politifolk interneret, samt at Politimyndigheden skulde overgaa til Schalburgkorpset.
Efter hvad Ritzau's Bureau erfarer fra kompetent dansk Side, savner disse Meddelelser ethvert faktisk Grundlag.
Senere i samme Udsendelse bragte den svenske Radioavis iøvrigt et Telegram fra
Tidningarnas Telegrambyrå's Korrespondent i København, hvori der fandtes et faktisk
Dementi af Meddelelserne fra Dansk Pressetjeneste, idet det blev meddelt, at der ikke
forelaa nogen Ændring i det danske Politis Stilling og Opgaver.
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Berl. Morg. refererer Tale af Formanden for Dansk Arbejdsgiverforening paa For- 1944.
eningens Generalforsamling.
25.-5.
I Fjor gennemførtes en "Lov om Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk
Regning". Formanden maatte sige, at denne Lov var kommet mindst et Aar for sent.
I det Aar, der gik, mens vi ventede paa Loven, blev der rundt paa de paagældende
Arbejdspladser med Støtte af Dansk Arbejdsmandsforbund gjort et stort Arbejde for
at hæve Lønningerne, et Arbejde, der er fortsat efter Lovens F.l'emkomst, og som ogsaa
nu i de seneste Dage har givet sig Udslag. Retningslinierne for Loven og for det
Arbejde, som Lønkontroludvalget udfører, er at Landets almindelige Overenskomster
skal overholdes, ogsaa for de store Anlægsarbejder. Det er en Skævhed i Ordningen,
at hvis en Arbejdsgiver har betalt for høje Lønninger, og det kommer frem for Udvalget, saa faar Arbejderne, der har oppebaaret de høje Lønninger, Lov til ubeskaa.ret
at beholde disse, mens Arbejdsgiveren til Nationalbanken maa svare en Bøde af samme
Størrelse som det Beløb, hvormed han har overbetalt Arbejderne. Men med den
nuværende Myndighed er det ikke muligt for Udvalget paa langt nær at komme til
Bunds i Forholdet. Man oplever endda, at gamle Arbejdere, der af Arbejdsgiveren
betragtes som fastknyttet til Virksomheden, lader sig lokke af de ofte ganske overdrevne Oplysninger om store Fortjenester andet Steds og forlader deres faste Stillinger.
Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse har været enig om, at den største Ulykke,
der kunde times vort Samfund, var, at der fra Arbejdsgivernes Side vistes Svaghed paa
dette Punkt. Bl. a. vilde den Ro og Orden, som man havde bestræbt sig for til det
yderste at bevare inden for Erhvervene, være slaaet i Stykker - og de forhøjede
Lønninger vilde i Efterkrigstiden blot yderligere forværre Stillingen for vort Folk
i Konkurrencen, som kommer. Hovedbestyrelsen har da ogsaa paalagt Arbejdsgiverforeningens øverste Ledelse med alle til Raadighed staaende Midler at sørge for
Overenskomsternes Overholdelse. . . . . . .
·
Et udpræget Krigsfænomen, et ondartet Misbrug af de Tider, vi lever i, er de
saakaldte "Telefonbomber". Det kan være en Form for Sabotage, det kan være en
Form for Hævnakt, det kan være Drengestreger, men det kan, som det desværre har
vist sig, ogsaa være Grundlag for Lønpres, og i alt Fald har det været benyttet som
saadant. Fonnanden nævnte Eksempler herpaa. I en Virksomhed, der fremstiller Jet
fordærvelige Varer, havde Arbejderne saaledes hos et bestemt Firma opnaaet en EkstraBetaling af 24 Kr. om Ugen paa Basis af "Telefonbomberne". Fra det Øjeblik, da
Ordningen blev truffet, hørte de falske Bombealarmer op. Og nu fornylig, da den midlertidige Ordning Udløb, mødte Tillidsmanden og henstillede, at man fortsatte med
Overbetalingen, da han i modsat Fald var bange for, at der vilde blive nye BombeAlarmeringer. Hans bange Anelser gik ogsaa fuldt ud i Opfyldelse, idet der Dagen
efter var ikke færre end 7 Alarmeringer. En Ordning er senere for saa vidt truffet,
efter som Arbejderne deltager i Undersøgelsesholdet og møder igen, efter at det er
konstateret, at der ingen Fare er paa Færde. De falske Alarmeringer er imidlertid til
Trods for denne Ordning fortsat, og fra i Tirsdags har Arbejderne helt standset Arbejdet. Arbejdsgiverforeningen har derefter i Gaar Formiddags vedtaget at støtte Firmaet.
Artikel i Berl Morg., udsendt gennem R. B., om ORS. Krenchels Anti-Sabotage-Møde.
I Forgaars Aftes holdtes i København et Antisabotagemøde efter Indbydelse af
Overretssagfører E. Krenchel, der talte ved Mødet. Det overværedes af henved 800
Deltagere, og mange Hundrede maatte gaa forgæves ...... .
Mødet sluttede ~ed en fri Diskussion for lukkede Døre, og der blev endelig mod
nogle faa Stemmer vedtaget en Resolution, hvori det hedder, at Forsamlingen "opfordrer Overretssagfører Krenchel til at stille sig til Disposition med Foredrag og fri
Diskussion i danske Fagforeninger samt til at forevise sin Film "Kaos".

18.-6.

Plakat-Opraab til Københavns Befolkning om Generalstrejken, tillige udsendt i Radioen.
(Gengivet bl. a. i Berl. Aft. for d. 4. s. M.J.
I Forstaaelse med Cheferne for Centraladministrationen og Repræsentanter for de
samarbejdende politiske Partier ønsker vi undertegnede Repræsentanter for Hovedstads-

2.-7.
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kommunerne samt danske Arbejds- og Erhvervsorganisationer at rette følgende Henvendelse til Befolkningen i Anledning af den Situation, som er opstaaet som Følge
af den sidste Tids Begivenheder.
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 for Indgreb med Virkninger
af uoprettelig Karakter er overhængende. Genoprettelse af Byens normale Liv er en
nødvendig Forudsætning for, at truende Ulykker skal kunne undgaas.
Alle og enhver opfordres derfor indtvængende til straks at genoptage deres daglige Gerning.
København, Søndag den 2. Juli 1944.
Frederiksberg Kommune,
Gentofte Kommune,
V. Fischer,
Aage E. Jprgensen,
Borgmester
Borgmester
Københavns Kommune,
Viggo Christensen,
Alex Flptkjær,
Overborgmester
Formand for Borgerrepræsentationen
Dansk Arbejdsgiverforening,
Arbejdernes Erhvervsraad,
Hans L. Larsen
T. K. Thomsen
Ludvig Ch1-istensen
Dansk Dampskibsrederiforening,
Grosserer-Societetet,
Kprbing
Rudolf Schmidt
Fællesrepræsentationen for Haandværk og Industri,
Rasmus Sprensen
Industriraadet,
Haandværksraadet,
Landbrugsraadet,
H. P . Christensen
Esper Eising
Hauch
De samvirkende Fagforbund (Forretningsudvalget)
Eiler Jensen
Einwr Nielsen
Aksel Olsson
Ernst Berg
Kai Lindberg
Cwrl P. Jensen
Axel Olsen
P. Anderssen
Josef Andersson
Th. Clausen
Alsing Andersen
Sigvald Hellberg
Fanny Jensen
Vald. Jensen
Niels Madsen
Peder Knudsen
Einer-Jensen
Viggo Pedersen
Dirk N-ak.
Jul. Nielsen
Ingvard Dahl
Th. Laiwsen

5.-7.

Referat i Pol. af Radiotaler om at genoptage Arbejdet, holdt Mandag den 3. s. M. af
fhv. Statsminister Vilh .. Buhl, Folketingsmand Ole Bjørn Kraft, Arbejdsgiverforeningens Formand, Ingeniør T. K. Thomsen, Formanden for De samvirkende Fagforbund
Eiler Jensen og Overborgmester Viggo Christensen.
Forhenværende Statsminister Vilh. Buhl udtalte: For de samarbejdende store politiske Partier skal jeg sammen med Folketingsmand Ole Bjørn Kraft rette en Appel, først
og fremmest til Hovedstadens Befolkning, men ogsaa til Befolkningen i det øvrige Land.
Henvendelsen fremsættes altsaa ikke blot paa vore Partiers Vegne, men med fuld Tilslutning fra Partiet Venstre og Det radikale Venstre.
Naar vi efter indgaaende Overvejelser har besluttet os til at gaa til dette under
de givne Forhold usædvanlige Skridt, skyldes det udelukkende det Ansvar, vi føler over
for Befolkningen i den højst alvorlige Situation, som foreligger, en Situation, der om den ikke snarest bringes til Afslutning - vil kunne føre de ulykkeligste Konsekvenser med sig. Det er Sammenholdet i det danske Folk, der har været den Grundvold,
hvorpaa vi i disse tunge Aar har bygget Værnet om vort Lands Livsinteresser, og dette
Sammenhold har hvilet paa en lykkelig Forening af dyb national Følelse og en besindig
og rolig Vurdering af den reelle Tilstand, hvori Landet befinder sig. Der er Grund
til at erindre om, at det er denne besindige Linje, som hidtil har bragt vort Folk gennem
Krigens og Besættelsens byrdefulde Tid.
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I Tilslutning til det Opraab, som siden i Gaar Aftes er udsendt gennem Radioen, 1944.
og hvis Fremkomst udelukkende skyldes danske Interesser, vil jeg da saa indtrængende,
som jeg formaar, opfordre alle Medborgere til nu at genoptage deres daglige Virksomhed, og jeg kan føje til, at det fra tysk Side er tilkendegivet, at der - saa snart
Byens Liv atter er normalt - vil ske en Tilbagetrækning af de Tropper, som har
været sat ind i disse Dage. Jeg skal samtidig pege paa, at det er en livsvigtig Sag
for os, at det er det danske Politi, der varetager Ordenens Opretholdelse, og det maa
være Befolkningens Opgave at støtte Politiet i Gennemførelsen heraf. De samarbejdende Partier er enige om over for Befolkningen at fremhæve Betydningen af, at Politiets Autoritet og Myndighed ikke svækkes.
Det gælder nu, at der maa handles, inden det er forsent.
Lad os da med Tanke paa dem, der i disse Dage er blevet ulykkelige Ofre for
Begivenhederne, være enige om at følge den Linje, som Repræsentante11 fra de forskellige Befolkningskredse tilraader ud fra deres levende Ønske om at værne de danske
Hjems og det danske Folks dyreste Interesser. I Morgen tidlig maa Livet igen gaa sin
normale Gang.
Folketingsmand Ole Bjprn Kraft: Paa ny har vi i nogle bevægede Dage følt, hvor
nær vi i denne By og i dette Land staar hinanden. De haarde Begivenheders Skygge er
faldet over os alle. Vi sender en stille Hilsen til alle dem, der begræder Tabet af
deres Kære.
Men netop ud fra vort Fællesskab og vor Solidaritetsfølelse har vi, der i denne
Stund taler til Dem, følt det som en Pligt at raade til, at det standsede Arbejde nu
tages op paa ny. Den pludselig opstaaede Strejke medførte hurtigt Virkninger af en
dybt alvorlig Karakter. Disse Virkninger har vi søgt at mildne. Vi kan her pege paa
de Resultater, som foreligger, og som ikke mindst for de daarligst stillede, de, der
har mindst Forraad at tære af, for Børnene og de Gamle, de mindst modstandsdygtige,
har den største Betydning. Naar Værkerne er i Gang, naar Trafiken er begyndt at rulle,
og der paa ny er kommet Forsyninger til Byen, er det et Resultat af vore Bestræbelser.
Men det staar os ogsaa klart, at Fristen er ved at løbe ud, og at Bekæmpelsen af Arbejdets Standsning vil blive sat ind med sin fulde Haardhed. Vi maa nu vende Blikket
mod Fremtiden. Vi maa undgaa svækkende Opløsning og Kaos. Derfor maa alle Arbejdets Kræfter paa ny i Gang. Vor By maa genoptage sin daglige Gerning. Den daglige
Gerning, som vi ved vil være viet vort Land, og som skal udføres med Tanken paa
og Forberedelsen til kommende Tider.
Formanden for Dansk Arbejdsgiverforening, Ingeniør T. K. Thomsen udtalte: I Tilslutning til det udsendte Opraab til Befolkningen om at genoptage deres daglige Gerning opfordrer jeg paa Arbejdsgiverforeningens og Erhvervsorganisationernes Vegne
paa det mest indtræpgende alle Arbejdsgivere til hver især paa deres Virksomhed at
yde den mest energiske Medvirkning til at holde Virksomhederne rede til Igangsættelse
af Arbejdet i Morgen tidlig. Enhver maa medvirke til, at den nuværende uholdbare og
faretruende Situation snarest muligt ophører og afløses af en Genoptagelse af Arbejdet.
Formanden for De samvirkende Fagforbund Eiler Jensens Tale havde følgende
Ordlyd:
Det er jo længe siden, jeg har talt i Radioen, men under de nuværende Forhold,
hvor meget staar paa Spil for Arbejdere og Smaakaarsfolk vil jeg paa egne og
paa De samvirkende Fagforbunds Forretningsudvalgs, FæJlesorganisationens og Arbejderbevægelsens Erhvervsraads Vegne rette nogle indtrængende Ord til Hovedstadens, ja til Landets Arbejderbefolkning. Først vil jeg advare mod at Jytte til alle de
fantastiske Rygter, der er i Omløb, f. Eks. om at adskillige Fagforeningsfolk er arresteret. Jeg kan fuldkommen afkræfte et saadant Rygte. Ingen Fagforeningsfolk er sat
fast eJler forulempet.
Vi har i De samvirkende Fagforbund med Opmærksomhed fulgt Situationens Udvikling og vi har den Opfattelse, at naar Forsyningerne med Elektricitet, Gas, Vand,
Brød, Mælk og Grønsager, ja alt standses, som sket er, da rammer det hurtigst og
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haardest Smaakaarsfolk. En fuldstændig Afspærring af Byen vil hurtigt bringe Hungersnød og Elendighed, særlig for de Svageste, for Smaabørnene, for Husmødrene, for
Arbejderne - de Velhavende klarer sig bedst, særligt naar de har kunnet trække
sig ud af Byen.
Der er nu lukket op for Lys, Vand og Gas og for Byspærningen. Vi maa nu have
det normale Liv i Gang, og derefter flere Lempelser i Situationen. At gaa den modsatte Vej med Skærpelser vil blive en Katastrofe. Her maa vi se paa vore egne Interesser. Der er ikke andre, der varetager vore Interesser, og vor Interesse er at undgaa
unødvendige Ulykker. Jeg appellerer derfor til alle organiserede Arbejdere om at møde
op ved Arbejdet i Morgen tidlig, og jeg appellerer til Fagforeningsformændene og
Tillidsmændene om at søge Forbindelse med Medlemmerne, saaledes at alle Mand gaar
i Gang i Morgen tidlig. Mange Arbejdere har vedtaget at begynde.
Overborgmester Viggo Christensen udtalte:
Vor gamle Hovedstad gennemlever i disse Dage skæbnetunge Tider. Landets store
Hovedstad kan ikke brødføde sig selv. Vi er henvist til at skulle have vore Levnedsmidler fra det øvrige Land.
Den totale Arbejdsstandsning, der er iværksat, har allerede bragt Sulten som
Gæst i vor By. Fortsættes Situationen, vil der inden mange Dage herske den bitreste
Nød og Elendighed hos dem, der bor i og har deres Gerning i Hovedstaden. Det er derfor absolut nødvendigt, at Arbejdet genoptages overalt, og at Livet saa snart som
muligt kommer i normal Gænge.
Enhver, der har Evne til logisk Tænkning og til at vurdere Magtfaktorernes Forhold til hinanden, maa kunne indse, at en Fortsættelse af Arbejdsstandsningen ikke
alene vil føre til Sult og Elendighed, men ogsaa til andre Ulykker og sværere Byrder
for Befolkningen.
I Overensstemmelse med det Opraab, der er udsendt af Byens Erhvervsorganisationer, anmoder jeg derfor indtrængende alle Byens Borgere, Arbejdere og Arbejdsgivere, Erhvervsdrivende, Handlende om at genoptage Arbejde og Virksomhed snarest
muligt og derved afværge den Nød og de Ulykker, der truer Hovedstaden.
I en vanskelig Stund for vor By er det enhver Borgers Pligt at yde sin Indsats
til eget og fælles Bedste, og i det foreliggende Tilfælde er det en uafviselig Pligt at
faa Arbejdet i Gang.
Derfor er det min indtrængende Opfordring til alle Byens Borgere, at de genoptager Arbejde og Virksomhed.

5.-7.

Leder i Soc.-Dem. om Afslutningen paa Generalstrejken.
Den totale Arbejdsstandsning, som i Fredags opstod i Storkøbenhavn, maa betragtes som ophørt fra Tirsdag Morgen. De Opfordringer, der udsendtes af de store
Organisationer og Hovedstadskommunerne med Tilslutning af Centraladministrationens
Chefer og de samarbejdende politiske Partier, og som derefter alvorligt understregedes
i Radiotaler af en Række ledende Personligheder, blev fulgt saa hurtigt og fuldstændigt,
som man kunde vente. Selv en organiseret Strejke tager det nogen Tid at afvikle, og
her var jo ikke Tale om en Strejke i sædvanlig Forstand, ikke en faglig Arbejdsnedlæggelse med bestemt formulerede Maal. Det har derfor ingen som helst Mening
at tale om tabt eller vunden Strejke med Sprogbrugen fra Arbejdskonflikter. Der var
her Tale om en Tilkendegivelse, hvis videre Fortsættelse vilde have ramt Hovedstadsbefolkningen haardt, især naturligvis de økonomisk svageste og daarligst forsynede.
Den københavnske Befolkning har ikke misforstaaet de rent danske Interesser, som
bevægede de Organisationer og politiske Personligheder, der i rette Øjeblik greb
ind for at afværge de yderligere Ulykker, der truede, og den overhængende Fare for
Indgreb, som kunde være blevet af uoprettelig Karakter.
Da disse ledende Personligheder fra Organisationerne og det politiske Liv traadte
til, befandt Storkøbenhavns Befolkning sig i en skæbnesvanger Situation, hvor Vand-,
Gas- og Elektricitetsforsyningen var afbrudt og Byen afskaaret fra livsvigtige Forsyninger udefra. De Bestræbelser, som denne Kreds af ansvarsbevidste Mænd udfoldede,
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førte hurtigt til Ophævelse af Byspærringen, Genoptagelsen af Forsyningerne med
Gas, Vand og Elektricitet, og endelig kunde fhv. Statsminister B1ihl i sin Radiotale
Mandag Aften oplyse, at man fra tysk Side havde tilkendegivet, at saa snart Byens
Liv atter var normalt, vilde de Tropper, der var sat ind, blive trukket tilbage.
Paa denne Baggrund blev Opfordringerne til Arbejdets Genoptagelse hørt og fulgt.
Men afgørende var det tillige, at vi i den givne Situation raadede over Mænd, der forstod deres Ansvar overfor Nationen, og som nyder den Tillid, der alene kunde give
deres Ord den fornødne Vægt.
·

1944.

Sammenholdet har, som Buhl sagde i sin Radiotale, været den Grundvold, hvorpaa
vort Folk har bygget i disse trange Aar. Dette Sammenhold har været vor Styrke i
al vor Svaghed. Det har præget Livet i Byen i disse Dage, og det er en Lykke, at
Københavnerne ogsaa enige og samlede vendte tilbage til den daglige Gerning. Vi vil
under kommende Vanskeligheder fortsat have haardt Brug for dette Sammenhold,
som ikke blot skyldes et sundt nationalt Instinkt, men ogsaa beror paa den folkelige
Kulturstandard, hvortil en lang demokratisk Samfundsudvikling har ført os frem.
Med Tanke paa dem, der blev Ofre for disse Dages Begivenheder og i dyb Medfølelse med dem, der maa bære Sorgens Byrder, har vi genoptaget vor daglige Gerning
med Blikket rettet mod den Dag, da Verden genvinder sin Fred og Danmark sin Frihed.

Leder i Pol. om Genoptagelsen af Arbejdet.

Arbejdet i Gang.
Det var en usædvanlig Radiobegivenhed, Lytterne Mandag Aften oplevede, da fem
fremtrædende danske Personligheder, dækkende bogstavelig talt alle Grupper inden
for Hovedstadens Befolkning, opfordrede Storkøbenhavn til at genoptage Arbejdet.
Siden Fredag Morgen havde det hvilet.
Søndag Aften var et Opraab udsendt, i hvilket de tre store Hovedstadskommuner
sammen med Erhvervsorganisationerne understregede, at Genoprettelsen af Byens normale Liv var en nødvendig Forudsætning for, at truende Ulykker skulde kunne undgaas. Opraabet opfordrede derfor indtrængende alle og enhver til straks at genoptage
deres daglige Gerning. Til denne Opfordring sluttede i Mandags de fem Talere sig.
Ordene var forskellige, men Sind og Tanke bag dem var de samme.
. . . . . . I Gaar Morges viste Livet i Byens Gader, at Opfordringerne var blevet fulgt.
København arbejdede hele Dagen i Gaar. Megen Medfølelse gik til dem, der havde lidt
uerstattelige Tab, og den Hjælpsomhed, Københavnerne havde vist overfor hverandre
i de tunge Dage, var et af de Samtaleemner, der gik igen. Men først og fremmest
taltes der om Betydningen af, at Arbejdet paany var i fuld Gang. Man forstod, at
Genoptagelsen af Arbejdet var en Nødvendighed.
Artikel i Berl. Morg.: Rigspolitichef Begtrup-Hansen om Politiets Stilling overfor Be- 14.-7.
folkningen .
. . . . . . Rigspolitichefen erindrede bl a. om sine Ord fra forrige Aars Møde hvori han
havde udtrykt sin Anelse om, at den kommende Tid vilde stille dansk Politi paa en
haard Prøve. Det var sket, og der var stadig Vanskeligheder i Fremtiden. Han omtalte
Spørgsmaalet om, hvorvidt der var opstaaet den Tanke, at man skulde nedlægge Arbejdet, og pointerede, at var der noget man ikke skulde, saa var det at nedlægge
Arbejdet. Vi har faaet Stillingen, fastslog Rigspolitichefen, for Befolkningens Skyld og
ikke for vor egen. Loven siger, at vi skal opretholde Sikkerhed, Fred og Orden, og
her er ikke alene tænkt paa fredelige Tider, men lige saa meget paa urolige Tider, og
det er netop en saadan Tid, vi oplever i Øjeblikket, og her bør vi fortsætte Arbejdet
saa længe som muligt.
Den danske Befolkning maa se og høre os, og vi skal bestræbe os for, at Befolkningen faar Lejlighed til det. Vi skal hjælpe Befolkningen og beskytte den, og dette
skal vi have for Øje. I Dag skal vi hellere tage for meget paa os end for lidt, saaledes
at Borgerne kan føle, at der er et Sted, hvor de trygt kan komme med deres Bekym-
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ringer. Taleren havde faaet mange Beviser paa og Udtalelser om Glæden for det
danske Politi.
Rigspolitichefen understregede videre meget kraftigt Pligten overfor Kongen, hvis
Bud vi skal følge, og advarede den enkelte Politimand mod at indlade sig paa at gaa
sine egne Veje, idet ikke alene han selv, men hele det danske Politi rammes derved.

3.-8.

Artikel i Berl. Morg.: Pressens Radioavis om Ar'?ejdstiden og om Tvangsudskrivning.
Pressens Radioavis erfarer, at Rygterne om en Tvangsudskrivning til Arbejds- eller
Militærtjeneste savner ethvert Grundlag. Det samme gælder Rygter, som har villet
paastaa, at der er Forhandlinger i Gang om en Forlængelse af Arbejdstiden eller planlagt saadanne Forhandlinger. Disse Rygter er altsaa, efter hvad der oplyses overfor
Pressens Radioavis, uden Holdepunkter i Virkeligheden.

1.-9.

Dr. Christiani udsender i et stort Antal Eksemplarer Cirkulærskrivelse om sit Firmas
Entreprenørarbejder og om sin "skandinaviske Plan".1 )

Sept.

Protest fra Udenrigsministeriets Direktør i Anledning af Aktionen mod det danske Politi.
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 Herfelt, Rigspolitichef
Begtrup-Hansen, Politidirektør i København Stamm samt flere Politiofficerer af forskellige Grader. Endvidere er over 2000 danske Polititjenestemænd blevet arresteret og
deporteret til en Lejr i Tyskland.
Den ved denne Aktion fremkaldte Harme i hele det danske Folk kan ikke beskrives.
Som Protest mod det foretagne Overgreb indtraadte der straks en almindelig Arbejdsnedlæggelse, der ikke blot udstrakte sig til alle Omraader indenfor det manuelle Arbejde, men 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 Centraladministration 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 blevet tilføjet den
danske Statsforvaltning paa alle civile Omraader Skade paa en Maade, som man næppe
kan forestille sig. Kort sagt, en Grundpille for Statsforvaltningen er sprængt bort.
Politiet udgør nemlig i den danske Statsordning det udøvende Organ i første Linie
for den højere Justitsforvaltning, men endvidere ogsaa for de øvrige Forvaltningsgrene.
Politiet er, for at nævne et af de vigtigste Omraader, i Henhold til dansk Retsplejelov
Anklagemyndighed i Straffesager. Endvidere er det i alle Forvaltningssager den civile
Øvrighed i første Instans. Det behandler saaledes Person- og Familieretssager, herunder Skilsmissesager Adoptionssager, Navnesager o. s. v., endvidere Sundhedssager,
Næringssager, Motorsager, Sager angaaende Karantænevæsenet, Veterinærkontrollen,
Pasvæsenet, Tilsynet med fremmede, Priskontrol, Beværtervæsenet, ulovlig Handel
(samtfige saakaldte Krisesager), en Række Forsorgssager o. s. v. Politimestrene indtager Stillingen som Arrestinspektører og har saaledes ogsaa Beføjelser paa Fængselsvæsenets Omraade. For til slut at nævne et meget vigtigt Omraade kan det tilføjes, at
Statens civile Luftværn og Luftmeldetjenesten staar og falder med det danske Politis
Fungeren. Ved at sønderslaa det danske Politi er ogsaa Luftbeskyttelsen blevet fuldstændig lammet. Luftmeldetjenesten er ogsaa sat ud af Funktion.
Foranstaaende er langt fra en udtømmende Opregning af det danske Politis Opgaver udover Ordenens Opretholdelse og Bekæmpelse af Forbrydelser. Af det anførte turde dog fremgaa med al Tydelighed, at det danske Politi udgør hele den danske
Statsforvaltnings forgrenede Rodnet. Rækkevidden af de af det tyske Politi trufne
Forstaltninger er saaledes uoverskuelig. Uden Politi kan i Danmark Statsforvaltningen
ikke bestrides paa en for Befolkningen forsvarlig Maade.
1) Dr. Chlistianl har under Trykningen nedlagt Forbud mod, at dette Aktstykke blev gengivet i Vrerket, hvorfor det har mnnttet udgan.
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Under disse Omstændigheder samt med Henblik paa, at Forholdet mellem danske
og tyske Myndigheder som Følge af Begivenhederne den 19. September 1944 atter er
undergaaet en principiel Ændring, maatte nødvendigvis dette Spørgsmaal træde i Forgrunden, hvorvidt det var muligt og formaalstjenligt, at Centraladministrationens
Chefer forblev i deres Stillinger. Naar disse Chefer som danske Statstjenestemænd
efter omhyggelig Overvejelse og ud fra en dyb Følelse af Ansvar overfor 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 for, at de ser sig nødsaget til at
fralægge sig Ansvaret for, hvorledes dette Forsøg falder ud, idet det samtidig maa
præciseres, at de ikke kan se bort fra den Mulighed, at der kan 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 anholdte,
respektive deporterede Politiofficerer og Politimandskaber føres tilbage og frigives,
og det danske Politis tidligere Status i det hele taget retableres.

1944.

Notits i Berl. Aften ang. Rygter om Strejke.

21.-9.

De samvirkende Fagforbund meddeler, at verserende Rygter og Opslag med Opfordring til Strejke igen i Dag er falske.

Protest fra de fem samarbejdende Partier i Anledning af Aktionen mod Politiet.1)

23.-9.

24.-9.
Leder i Berl. Morg. om Selvdisciplin (i Anledning af Aktionen mod Politiet).
De særlige Forhold under Krigssituationen har paa mange Maader stillet Krav til
Befolkningens indbyrdes Hensyntagen og medborgerlige Sindelag, og de gør det ikke
mindst nu. I de sidste Dage har der saaledes i vide Kredse gjort sig nogen Ængstelse
gældende i Henseende til, hvordan Prisudviklingen fremtidig vil forløbe. Man har
frygtet, at mindre nøjeregnende Producenter og Handlende skulde ville udnytte Situationen. Priskontrollen vil imidlertid stadig være virksom. Som det fremgaar af Formanden for det storkøbenhavnske Prisudvalg, fhv. Borgmester 0. Andersens Udtalelsen til os i Gaar, vil Myndighederne ikke tolerere noget prismæssigt Anarki. Priskontrollørerne vil fortsat beholde Indseendet med Priserne, og det vil være muligt paa
forskellig Maade at forebygge, at Prisbestemmelserne omgaas og det købende Publikum udnyttes.
Ingen tvivler om, at disse Udtalelser fra Myndighedernes Side vil finde Støtte
hos de Handlendes langt overvejende Flertal. Nogle af Brancheorganisationernes Formænd har i Udtalelser i Gaar til "B. T." fastslaaet, at de gældende Prisbestemmelser
vil blive overholdt, og at man indenfor Handelsstanden selv vil søge at holde Justits
overfor dem, der prøver paa at bryde ud. Urtekræmmerforeningens nyvalgte Formand,
A. Moesgaard, siger saaledes: "Jeg ser saadan paa det, at vi maa være Danske og ikke
søge at udnytte en Situation. Kan vi ikke selv klare dette her, er vi langt ude."
Denne Udtalelse ønsker vi at understrege. Den gælder ikke blot Spørgsmaalet om
Overholdelsen af fastsatte Priser. Den gælder Borgernes indbyrdes Færd overhovedet.
Det er i et Øjeblik som det nærværende, et Folks Ballast af Samfundssind og Evne til
Selvdisciplin skal røbe sig. De enkelte Borgere maa hver for sig nøje iagttage de
gældende Bestemmelser og undgaa Brud paa dem - og dette, hvad enten det drejer
sig om en Fristelse til, som den enkelte maaske kunde synes, paa uskadelig Vis at
sætte sig ud over Færdselsreglerne, eller der er Tale om et alvorligere Overgreb paa
Medborgeres personlige og økonomiske Interesser. Ingen som helst Handlinger af
denne Art bør finde Sted.
Ogsaa her tør det ventes, at det danske Folks langt overvejende Flertal vil forstaa
Nødvendigheden af, at vi forsat hver for sig indordner os under Fællesskabets store
Lov. Men undgaas kan det vel ikke, at der vil være dem, der baade i det lidet og det
1 ) Gengivet ovenfor I Afsnit K, S. 13-41 f (Protesten ses ikke gengivet I den Illegale Presse).
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større gør Brud paa den almindelige Samfundsdisciplin. Overfor dem bør de enkelte
Borgere - ved personlig Paavirkning eller, om fornødent, ved at organisere en fælles
Optræden - hjælpe til, at Forbrydelser og økonomiske Overgreb holdes i Ave.
Det danske Folks Selvdisciplin er Øjeblikkets Løsen. Det bør være enhver Samfundsborgers Bestræbelse, at dette Løsen følges.

24.-9.

Leder i Pol. i Anledning af Aktionen mod Politiet om Kultur og Lovlydighed.
Naar Forholdene bliver særlig vanskelige i dette Land, minder vi os selv om, at
vi er et gammelt Kulturfolk, og at Selvdisciplin derfor er os en naturlig Ting. Af
den Grund er den offentlige Mening i Landet en stærkere Myndighed end nogen anden
Justitsudøvelse. Det vil saaledes være urigtigt at tro, at de Love for Samkvemmet
mellem Borgere, som Rigsdagen har givet, ikke vedbliver at bestaa, selv om Kontrollen
med dem en Tid kan være svækket. De Bestemmelser, der er givet for Færdsel paa
Gaderne, staar stadig ved Magt for alle Danske, og det er Tegn paa et rigtigt Sindelag ikke alene nøje at overholde dem, men ogsaa at vise særlig Hensyntagen. De Love,
der har til Hensigt at fastholde et rimeligt Prisleje og en rimelig Fordeling af Goder og
Varer, har hverken mistet deres Kraft eller Betydning, og det er en Æressag at fastholde dem og overholde dem efter Aand og Bogstav.
Det er ikke saa længe siden, at vi under Krig og Besættelse fejrede Jydske Lov,
i hvis ypperlige Fortale Lovens Betydning er formuleret i kraftige Ord: ,,Var ej
Lov i Lande, havde den mest, som kunde gribe mest; derfor skal Lov gøres efter alle
Mænd, saa at retvise Mænd, spage og sagesløse, nyde deres Ret og deres Fredsommelighed, og fule og uretvise Mænd rædes for hvad, der er skrevet i Loven, og derfor ikke
tør fuldkomme deres Ondskab, som de have i Hu." I fem Hundrede Aar har disse Ord
haft Gyldighed i Danmark og vil vedblive at have det.
Ingen "retvise" Mennesker har nogen Interesse i lovløse Tilstande, der vilde komme
alle lige dyrt at staa. Hvis det falder Grønthandleren ind, at nu kan han tage hvilke
Priser, der passer ham, vil Slagteren og Bageren og Urtekræmmeren og Skomageren
og Manufakturhandleren faa den samme Tanke, og naar det er godt i Gang, vil Husværterne stille med deres Krav. Det er dette, Prislovgivningen har villet undgaa og
hidtil har hindret.
Det skal ogsaa undgaas for den Tid, som kommer. Det er kun et Spørgsmaal, om
Befolkningen vil staa sammen. De, der ikke forstaar Betydningen af de lovbundne Tilstande, naar de ikke ligefrem har Politiet over sig, er meget faa - og der skal Mod
til i disse Tider at sætte sig uden for det danske Samfunds Sammenhold. Det vil være
kortsynet ikke at regne med, at der kommer en Tid efter denne, naar Krigen er forbi
og normale Tilstande atter indtraadt.
Vi maa staa sammen, mere end nogen Sinde før. Vi maa sætte hele vor nationale
Følelse, vor gamle nedarvede Kultur, vore hundredaarige Retstraditioner ind paa at
bevare det danske Samfund som et lovlydigt Retssamfund. Det er en stor Prøve at
sætte Befolkningen paa, men det er ganske sikkert, at den kan bestaa den. I alle Forhold maa vi støtte hinanden. Organisationerne vil gøre deres Indsats, og hver enkelt
maa gøre sin. Lykkeligvis kan vi for den Tid, der er gaaet, sige, at den danske Handelsstand i det store og hele har været Ansvaret voksent, og der har - med Undtagelser
naturligvis - været et godt og tillidsfuldt Forhold mellem de Handlende og Kunderne.
Paa andre Omraader - udover dem, der berører Køb og Salg, hvorpaa det
daglige Liv i saa høj Grad beror - maa vi vise det samme Sammenhold, den samme
Respekt for vore egne Love og Bestemmelser. Det kan synes at være et lille sjovt
Paafund at køre paa Cykel ad Strøget, men det er lige saa forkert som at lade være
at vise af eller at forbryde sig mod de andre Færdselsregler eller køre hensynsløst.
Det viser Mangel paa Forstaaelse - og Mangel paa instinktiv Forstaaelse kan være
en slem Ting.
Men som Helhed er der ingen Mangel paa Forstaaelse i Befolkningen. Vi skal blot
- som vi nævnte i Indledningen - minde os selv om, at vi er et gammelt Kulturfolk.
Vi viser vor Danskhed ved at overholde Lovene.
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Artikel i Berl Morgen. Statsadv. Roepstorff om Straffe efter 19. Sept.

1944.
26.-10.

Der vil hverken fra Anklagemyndighedens eller fra Domstolenes Side blive lagt
Fingre imellem, naar Forbrydelser, begaaet under de nuværende Forhold, skal paadømmes. Fra Anklagemyndigheden vil der i Almindelighed blive krævet Straffe, der er
tre til fire Gange saa strenge som før den 19. September.
Alsing Andersens Udtalelse til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, Rigsdagsmedlem- 27.-10.
mer, Redaktører m. fl. med Dementi af Rygter om Voldtægtsforbrydelser.1 )
Leder i Berl. Morg. om strenge Straffe for Lovbrud efter 19. September.
28.-10.
Straks da de unormale Tilstande indtraadte, blev det fastslaaet, at Forbrydelser,
der blev begaaet i Læ af de herskende særlige Forhold, f. Eks. under Mørklægning,
skulde straffes haardere end ellers. Efter den 19. September har baade Domstolene og
de administrerende Myndigheder vist en Tendens til yderligere at skærpe Anvendelsen
af dette Princip.
Statsadvokat Roepstorffs Udtalelse forleden i Køge Ret om, at der hverken fra
Anklagemyndighedens eller Domstolenes Side vilde blive lagt F:ingre imellem, men
krævet tre eller fire Gange saa store Straffe som før den 19. September, synes at
finde fuld Tilslutning hos hans Kolleger Landet over. Statsadvokat Svenne Schmidt,
Aalborg, erklærer overfor "Jyllandsposten", at han i eet og alt er enig med Statsadvokat
Roepstorff, og han finder det "udmærket, at det bliver gjort klart for Folk, hvordan
den nye Linie er". Selv har han nylig praktiseret den for Retten i Aalborg, hvor en
Mand, der var tiltalt for at have stjaalet og skrællet tre Cykler, blev idømt to Aars
Fængsel.
Administrationen har paa Priskontrollens Omraade ligeledes truffet skærpede
Forholdsregler. . .....
Det er med Tilfredshed, Offentligheden har været Vidne til disse energiske Indgreb
fra Myndighedernes Side. . .....
Filmsanmeldelse i Berl Tid. - ,,Mine Drømmes Kvinde" paa World Cinema.2)
1945,
"Mine Drømmes Kvinde" paa World Cinema er et kæmpemæssigt Postyr, en Stop- 30.-1.
fodring af Show-Optrin af højst forskellig Karat. Nogle er grimme og smagløse, et
enkelt nydeligt. Filmens Handling er den magreste, man længe har set, og Skuespilkunst
af Værdi leder man forgæves efter. De to Skuespillere, der kurer til Filmens Primadonna, synes helt at have opgivet Ævred i Konkurrencen med de vilde Farveorgier, og
deres Ansigter er "dræbt" af Farvefilmsminken, saa de er blevet til Masker. Kun den
gode Georg Alexander minder ved sin behagelige Tilstedeværelse i en lille Rolle om
de Dage, da man præsenterede baade smagfuld, vittig og indtagende Operettefilmkunst.
Marika Røkk er den altdominerende Hovedperson. Hun har været det før i Show,
men det er første Gang, hun har faaet Farver og ser ud som kulørt Tryk. Hun spiller
Revustjerne, kører med Tog ud i Bjergene og forlader saa Toget, for at Spillet kan
begynde. Spil bliver det ikke til hos de to Ingeniører i Bjerghytten, men til Gengæld ser
man nogle Opbygninger af Bjerge i Papmache, hvis Mage aldrig før har været set end ikke i Gigantstumfilmens Dage. Man undrede sig blot over at det ikke drønede
hult, naar Personerne spadserede om i Uhyrlighederne. Hovedparten af Filmen er
dog de Revue-Optrin, hvis kulørskiftende Centrum er Marika Røkk. Hun serveres i
Rødt, Gult, Grønt, Blaat - som Spanierinde ( et helt nydeligt Numme11 - Opstadsningen minder om den dyreste Isanretning, man har oplevet).
1) Se Afsnit F, S. 907.

2) Filmsanmeldelsen foranledigede Tyekerne til at forlange Kritikeren, Redaktpr Svend Kragh-Jacobsen,

fjernet fra Bladet, samtidig med, at man forbØ<I Bert, Tid, at skrive om Film og Teater I 1 Maaned. En lille Artikel med BUiede af Red. Ebbe Munck, der opholdt elg I Sverige, I Anledning af dennes
Fpdseledng d. 14. s, M, havde givet Tyskerne Anledning til nt forbyde Bert, Tid, at bringe Annoncer I et
Tidsrum af 1 Uge.
99
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Georg Jacoby, der har sat i Scene, har dog ikke forstaaet udelukkende at præsentere sin Hustru Marika i fordelagtige Vinkler. Man fo:imdres endnu en Gang over
hendes Udholdenhed paa Taaspidsen - i det kinesiske Nummer - , men i et stort
moderne Dansenummer forfærdes man over Step-Arrangementer i Balletskørter. Man
mindes andre Stepfilm med Smag og sund Sans. Til sidst farer den ferme Marika lige
til Himmels og danser som Brud mellem Rækker af lyserøde Engle-Damer, der slaar
paa Kæmpeharper. Man stønnede - lsanretninger kan virke kvalmende, naar de serveres uden Maadehold som her.
Filmens virkelige Aktiv er de Melodier, der hamres fast. De er ikke lødige, men
de er rytmesikre og iørefaldende, og man kan jo lukke Øjnene lidt, hvis Kulør-Orgierne
og Show-Dansene skulde overanstrenge Synsnerverne.

3.-5.

Leder i Soc.-Dem. om Haab og Spænding.
Det danske Folk gennemlever for Tiden Dage fulde af Spænding og Haab. Spændingen er naturligt opstaaet af de vældige Begivenheder, der foregaar nær ved vort
Land, og som nødvendigvis ogsaa paa afgørende Maade vil berøre vore Forhold. Og
Haabet er det samme, som stadig har levet i alle danske Hjerter i disse Aar, Haabet
om Fred og Frihed.
Det er kun naturligt, at dette Haab svulmer i disse Foraarsdage, og vi har i Dag
Lov til at haabe. Men det er netop i den Atmosfære, som nu raader i Landet, værd at
mærke sig den Ro, der præger det daglige Livs Rytme. Det danske Folk har - i god
Overensstemmelse med nogle af sine bedste Egenskaber - i disse Aar til Gavns lært
baade at harmes og haabe uden at miste Ligevægten og Selvbeherskeisen. Enhver af
os har som Medborger sit Ansvar, og hverken Enkeltmands Luner eller Tilfældigheder maa have noget Spillerum i et Øjeblik, hvor Landets Skæbne afgøres.
Vi ved, at vort Folk vil møde kommende afgørende Begivenheder med den Nøgternhed og Selvdisciplin, der er et dansk Karaktermærke, og som ogsaa har været en
Styrke i Modgangens Aar. Der vil blive Brug for disse Egenskaber ikke blot i den
øjeblikkelige Situation, men ogsaa naar vi en Dag - forhaabentlig snart - stilles
overfor de mangfoldige nye Problemer, som vil opstaa i Overgangen fra Krig og
Besættelse til Fred og Frihed.

4.-5.

Leder i Pol. om Fællesskab og Samarbejde.
Da Ulykkerne brød ind over vort Land for fem Aar siden, stod det alle Ansvarlige
klart, da den første knugende Lammelse havde fortaget sig, at Muligheden for det
danske Folks Redning i den tunge Tid var Enighed og Sammenhold. Alle Partiforskelle
maatte træde tilbage for det ene store Maal, der overskyggede alt andet, at føre Folk og
Land frelst igennem, indtil Krigen havde raset ud, og vort Land atter blev frit og
selvstændigt. Kongens Budskab opfordrede alle Danske til Ro og værdig Holdning.
Dette Bud blev fulgt af et overvældende Flertal af det danske Folk, og mellem de
politiske Partier blev etableret et intimt og fortroligt Samarbejde. Folket blev en
Enhed i højere Grad, end det nogensinde har været Tilfældet. Uden denne Samling om
det væsentlige havde disse Aars Byrder næppe kunnet bæres.
Vi har alle i Krigens og Besættelsens Aar høstet Erfaringer, som vil øve deres
Indflydelse, ogsaa naar Fredens og Frihedens Dag atter er inde. En af de værdifuldeste er Erkendelsen af, hvad Sammenhold og Samarbejde betyder, og denne Lære
vil forhaabentlig sent blive glemt. De politiske Partier har lært, hvilken uhyre Værdi
der ligger i at samles om det væsentlige og skyde alle Meningsforskelle til Side, naar
Forholdene kræver det. Tiden, der ligger umiddelbart foran, vil stille meget store
Krav til Konge, Regering og Rigsdag. Vort Lands Fremtid vil være afhængigt af, hvordan Opgaverne løses. Derfor maa de løses i Fællesskab.

5.-5.

Leder i Pol. om Friheden.
Dagen er kommet, den største Dag dette Slægtled vil komme til at opleve, Dagen
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for Befrielsen for den tyske Besættelse og det tyske Voldsherredømme. Frihedens Dag
er endelig inde.
Alle Danske har med brændende Længsel set hen til denne Dag. Vi vidste, den vilde
oprinde til sidst, og vort Land atter blive frit. Selv i de mørkeste Stunder har det
danske Folk aldrig tvivlet om, at Retten vilde sejre til sidst, og denne urokkelige Tro
gav Folket Styrke til at komme gennem de onde Aar. Nu vajer Dannebrog over vor
gamle Konges Hjem paa Amalienborg og fra hvert Hus i Danmark, og alle danske
Hjerter fyldes med Glæde og Tak...... .
Da Ulykken brød ind over os for fem Aar siden, fandt det danske Folk tilbage til
det, der er den inderste Kerne i det nationale, og vort Folk blev en Enhed som maaske
aldrig før i dets tusindaarige Historie. Efter den første Lammelse og Fortvivlelse over
det ufattelige, der var sket, voksede frem en Forstaaelse af, at nu maatte alt andet
vige for at redde Danmark fra Fortabelsen, og et af Midlerne maatte være Samling og
Samarbejde i alle Kredse af det danske Folk. De politiske Partier gik i Spidsen og
dannede Samlingsregering med det Formaal, saa vidt det var muligt, at mildne Følgerne
af Besættelsen og Krigen for Befolkningen. Ved det store Valg i Marts for to Aar
siden afgav det danske Folk over for al Verden en fuldtonende Bekendelse til Folkestyret, skønt vort Land var besat paa tredie Aar af Diktaturmagten Tyskland. I disse
Besættelsens første Aar søgte Regering og Rigsdag efter Evne at bremse Besættelsesmagtens Krav over for Danmark, men Kravene tiltag stadig i Styrke og Ublufærdighed,
og Offentligheden, som under den tyske Pressecensur ikke kunde faa fuld Besked,
fandt ofte, at man var gaaet for vidt i Indrømmelser over for Tyskerne. Uroen i Befolkningen voksede i denne Periode næsten fra Dag til Dag, og den 29. August 1943,
da det officielle Danmark klart og utvetydigt sagde sit Nej over for Tyskland, kom
derfor som en Befrielse. Nu havde Danmark endelig bekendt ren Kulør, rødt og hvidt,
Stillingen var derfor klar, og vort Land har siden da faktisk været i Krig med Tyskland.
I Maanederne før den 29. August blev denne Krig ført med spredte Kræfter, som
med spontan Styrke brød frem fra Folkedybet. Det var Folket selv, der, hver det
overhovedet var gørligt, søgte at skade de tyske Interesser mest muligt gennem Sabotage og paa anden Maade. I Tiden omkring 29. August blev Ledelsen centraliseret,
Danmarks Frihedsraad dannet og Modstandsgrupperne samlet til en Enhed. Med Livet
som Indsats har danske Frihedskæmpere siden da udført en Gerning, der har voldt det
tyske Krigsapparat særdeles følelig Skade. . .....
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Kongens Tale i Radioen om Danmarks Befrielse den 5. Maj 1945.

Den tyske Besættelses tunge Awr er hævet, og med dyb Taknemlighed og Glæde
hilser vi i Dag vore Befriere, de allierede Magter. Vi kan nu atter frit hejse vort gamle
Flag og selv tage Vare paa vore egne Forhold. Det danske Folk hwr i disse Aar holdt
ubrydeligt samnnen, og jeg vil derfor paa denne Dag udtale en vwrm Tak for dette
Sammenhold, der hwr givet os Styrke til at komme igennem alle Trængslerne.
En særlig Tak pnsker jeg at udtale til Frihedsbevægelsens Ledelse saavel som til
alle i de meniges Rækker for uforfærdet Indsats i den fælles Kamp, der hwr skabt
Danmwrks Stilling i Dag.
Jeg vil her mindes alle dem, der i disse Aar gav deres Liv for Danmarks Frihed.
Deres Minde vil stedse blive holdt i Ære i vort Folk. Jeg mindes ogsaa med dyb
Sorg de mange, der faldt som Ofre for de Ulykker, Krigsfprelsen medfprte indenfor
vore Grænser, og for den Terror, der fulgte i Besættelsens Spor; ogsaa under Udfprelsen af deres Gerning hwr mange Danske sat Livet til som Fplge af Krigsforholdene;
jeg tænker her ikke mindst paa vore Spfolk, der hwr gjort vort Land Ære ude i det
fremnnede, og jeg tænker med Deltagelse paa alle dem, der i Dag savner deres
Slægtn·inge.
Mine Tanker gaar i Dag til alle de Landsmænd, hvem Besættelsen hwr skilt os
fra i den lunge Tid, til Befolkningen paa Færperne og paa Grpnland og til vore Landsmænd i fremnnede Lande. Har Adskillelsen i Krigsawrene været tung at bære, vil Gensynsglæden nu blive saa meget stprre.
De kommende Maaneder vil bringe mange Vanskeligheder og vil kræve Offervilje
og Afsavn. Lad os i Enighed lpfte de Byrder, som Tiden lægger paa os. Jeg opfordrer
alle Landsmænd til at staa sammen og til at give det af mig i Dag udnævnte Ministeriwm den Tillid, som er npdvendig for Lpsningen af de kommende Opgaver.
Det hwr i disse twnge Awr været min inderlige Bpn, at vi sammen maatte opleve
Befrielsens Time, og dette er blevet os forundt. Jeg beder i Dag til, at vi maa vise os
værdige til den Naade, Gud hwr skænket vort Fædreland, og vi i Fællesskab ved fortsat
Samnnenhold gennem den kommende Tid maa kunne lægge Grum.den til et frit og betrygget Danmark.
Gud velsigne vort gamle Fædreland!
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JM Medd. 1.-6.-1042. Il 202.
UM Skr. 15.-6.-1942. L 1065.
Kvæg- og Kødudvalgets og Baconudvalgets
Medd. 17.-6.-1942. A 64.
Und.M. Medd. 17.-6.-1942. B 203.
UM Bkg. 2 29.-6.-1942. A 66. B 191 f. E 341,
490. I 1255 f. K 1301, 1302, 1305, 1311,
1361 f.
JM Cirk. 3.-7.-1942. A G9.
JM Skr. 7.-7.-1942. M 1414.
UM Mødereferat 8.-7.-1942. E 766.
JM Cirk. 9.-7.-1942. A 60. l\f 1414.
U.M.K. Bestemmelse 11.-7.-1942. L 1069.
Rigsadvokatens Cirk. 4.-8.-1942. L 1128.
.JM Cirk. 18.-8.-1942. A 70.
UM Bkg. 3 20.-8.-1942. A 70.
IR Cirk. 26.-8.-1942. A 71, 95, 112, L 1043,
1060, 1175, 1186.
Regeringens Besk.udvalg Skr. 27.-8.-1942.
L 1165.
JM Cirk. 7.-9.-l!J42. A 74.
HM Bkg. 384 10.-9.-1942. L 996.
HM Bkg. 388 14.-9.-1942. L 1138.
JM Erklæring 14.-9.-1942. B 207.
IR Cirk. 22.-10.-1942. L 1068.
Rigsadvokatens Cirk. 24.-10.-1!)42. L 1128.
L 426 27.-10.-1942. L 1166, 1167.
Kir.M. Skr. 29.-10.-1942. A 75, 87.
AM: Cirk. 4.-11.-1!)42. L 1167.
Midlertidig L 452 11.-11.-1942. A 75. M 1512.
LMs Halmudvalg Medd. 17.-11.-1942. A 76.
DN Cirk. 17.-11.-1942. L 1008.
Skattedepartement Cirk. 21.-11.-1042. L 1061.
AM Skr. 24.-11.-1942. L 1156.
UM Skr. 24.-11.-1942. F 834.
JM Bkg. 487 .30.-11.-1942. A 76, L 984, 1105,
1106, 1113, 1117, 1118, 1123.
HM Cirk. 2.-12.-1942. A 77.
HM Medd. 2.-12.-1942. A 78. L 1132. K 1312.
L 489 4.-12.-1942. A 78, E 801, 804, 806, 807,
808. K 1312. M 1513 ff.
Soc.M. Skr. 10.-12.-1942. L 1157.
UM Medd. 10.-12.-1942. B 210. M 1515 f.
UM Notits 11.-12.-1942. E 801.
Und.M. Cirk. 12.-12.-1942. A 79.
HM Bkg. 516 18.-12.-1942. A 29, 70.
L 537 19.-12.-1942. A 27, 80.
IM Cirk. 19.-12.-1942. A 76, 80, L 1107, 1122.
IR Cirk. 21.-12.-1942. L 1176, 1186.
,JM Cirk. 23.-12.-1942. A 82.

194s.
HM Bkg. 1 6.-1.-1943. A 82.
UM Mødereferat 8.-1.-1943. E 767.
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JM Bkg. 7 9.-1.-1943. A 78, 83.
JM Cirk. 9.-1.-1043. E 804.
JM Cirk. 11.-1.-1043. E 806.
Rigspolitichefens Cirk. 6 19.-1.-1943. E 806.
UM Cirk. 27.-1.-1943. A 36, 84.
IR Cirk. 27.-1.-1943. L 1068.
IR Cirk. 28.-1.-1943. A 84, L 1060, 1175.
U.M.P. Medd. 29.-1.-1043. M 1403.
U.M.P. l\:Iedd. 30.-1.-1943. M 1396.
Stntsbnnernes 1. Distrikt. Instruks Fehruur
1943. A 85.
UM Medd. 1.-2.-1043. Il 211.
Rigspolitichefens Cirk. 14 8.-2.-1043. E 806.
UM Skr. 11.-2.-1943. E 631.
Kir.M. Skr. 17.-2.-1943. A. 75, 87.
JM Cirk. 18.-2.-1943. A 87.
Und.M. Cirk. 22.-2.-1943. A 51, 88.
Und.M. Cirk. 23.-2.-1043. A 51, 88.
UM Medd. 24.-2.-1943. R 212.
UM Skr. 26.-2.-1043. E 793.
AM Skr. 1.-3.-1943. E 767.
L 68 1.-3.-1943. A 37, 48, 80.
DN Cirk. 1.-3.-1943. L 076.
IR Cirk. 3.-3.-1943. L 1068.
JM Cirk. 6.-3.-1943. A 89.
U.M.P. Medd. 8.-3.-1943. M 1396.
L 93 9.-3.-1943. A 91, L 984, 1037, 1056, 1195.
M 1543.
SM Medd. 9.-3.-1043. B 215, E 618.
L 93 13.-3.-1943. L 1106.
LM Bkg. 172 25.-3.-1943. A 31.
LM Bkg. 174 25.-3.-1043. A 31.
Finnnslov 165 26.-3.-1943. A 03.
Stntsbnnernes 2. Distrikt. A. Cirk. 27.-3.-1943.
A03.
L 158 20.-3.-1943. A 18, 04, L 987, 904, 1025.
JM Cirk. 2.-4.-1043. A 04, 102.
FM Bkg. 190 8.-4.-1943. A 03, 94.
Rigspolitichefens Cirk. 0.-4.-1943. E 808.
U.M.P. Medd. 13.-4.-1943. M 1307.
IR Cirk. 14.-4.-1943. A 05, L 1060, 1175, 1176,
1185, 11R6.
UM Skr. 15.-4.-1943. E 794.
AM Skr. 19.-4.-1943. L 1167.
JM Skr. 21.-4.-1043. E 801.
U.M.P. Medd. 21.-4.-1943. M 1397.
Kvæg- og Kødudvulgets og Bnconudvnlgets
Medd. 28.-4.-1043. A 97.
HM Bkg. 226. 30.-4.-1043. L 008, 1012, 1159.
Genernldir. for Post- og Telegrufvæsenet
Instruks Maj 1043. A 08.
HM Bkg. 230 5.-5.-1943. A 09, 101, L 1136,
1138.
LM Bkg. 231 5.-5.-1043. A 100, L 1136, 1138.
LM Bkg. 232 5.-5.-1943. A 09, L 1136, 1138.
HM Cirk. 5.-5.-1943. A 101.
Rigspolitichefen Cirk. 10.-5.-1943. E 800.
AM Cirk. 14.-5.-1043. L 1167.
JM Skr. 17.-5.-1043. E 800.
JM Cirk. 18.-5.-1943. A 102, 103.
JM Skr. 18.-5.-1043. E 795.
AM Skr. 20.-5.-1943. L 1160.
IM Cirk. 24.-5.-1943. L 1111, 1122.

JM Bkg. 257 25.-5.-1943. D 289.
KM Cirk. 1.-6.-1943. A 37, 102, K 1319,
M 1526.
U.M.P. Medd. 1.-6.-1043. M 1308.
Rigspolitichefens Cirk. 8.-6.-1943. E 810.
JM Cirk. 22.-6.-1943. A 103, 104.
DN Cirk. 2.-7-.1043. L 1008.
L 354 8.-7.-1943. A 03, 103.
IM Skr. 12.-7.-1043. L 1123.
JM Cirk. 14.-7.-1043. A. 19, 103.
Midlertidig L 362 19-7.-1943. A 103. L 1107,
1115, 1118, 1125.
Kvæg- og Kødudvulgets og Buconudvulgets
Medd. 19.-7.-1943. A 103.
U.M.P. Medd. Aug. 1943. M 1308.
JM Skr. 9.-8.-1043. E 796.
JM Cirk. 16.-8.-1943. A 104.
JM Skr. 18.-8.-1943. E 801.
Kurtoffeleksportudvulgets Medd. 18.-8.-1943.
A 104.
JM Cirk. 20.-8.-1943. A 105.
JM Cirk 21.-8.-1943. A 19.
JM Cirk. 26.-8.-1943. A 106.
Politidirektørens Vejledning 30.-8.-1943. F 840.
UM Vejledning 4.-9.-1943. A 107.
U.M.P. Medd. 8.-0.-1943. M 1308.
Note 8./15.-9.-1943. L 1050, 1070.
JM Cirk. 21.-9.-1943. A 100.
UM Note 10.-0.-1943. M 1533.
U.M.P. Medd. 13.-0.-1043. M 1389, 1404
TM Skr. 23.-9.-1043. A 110.
IR Cirk. 24.-9.-1043. A 111, L 1177, 1185.
TM Skr. 28-9.-1943. A. 111.
JM Cirk. 9.-10.-1943. E 798.
U.M.K. Skr. 16.-10.-1043. L 1050.
U.M.K. Bestemmelse 15.-10.-1043. L 1072.
ITM Skr. 23.-10.-1043. L 087.
IR Cirk. 26.-10.-1943. A 112, L 1060, 1175.
IM Skr. 27.-10.-194:l. L 1123.
IM Skr. 27.-10.-1943. K 1326.
HM Bkg. 473 20.-10.-1943. A 44, 113.
Forretningsorden 5.-11.-1943. L 1115.
Und.M. Cirk. 8.-11.-UJ43. A 114.
Politidirekt11rens Medd. 10.-11.-1043. M 1537.
IM Cirk. 11.-11.-1043. A 115.
JM Cirk. ll.-11.-l!l43. A 115.
FM Skr. 12.-11.-1943. L 069.
JM Bkg. 483 17.-11.-1043. A 116.
Lovun. 488 20.-11.-1943. A 116.
IM Skr. 1.-12.-1943. L 1168.
IM Telegrum 6.-12.-1943. L 1168.
AM Skr. 8.-12.-1943. L 1168, 1160.
AM Cirk. 11.-12.-1943. L 1168.
Tl\I Skr. 11.-12.-1!)43. A 116.
AM Skr. 14.-12.-1043. L 1169.

1.944,
U.M.P. Medd. 5.-1.-1944. M 1398.
U.M.I'. Medd. 7.-1.-1944. M 1390.
UM Bkg. 112.-1.-1044. A 117.
,TM Cirk. 14.-1.-1944. A 27, 117. K 1320.
HM Bkg. 9 17.-1.-1944. L 002, 1018.
Politidirektørens Medd. 18.-1.-1944. A 120.
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U.M.P. Medd. 23.-12.-1044. M 1400.
'.l'l'II Skr. 8.-2.-1944. A 120.
U.M.K. Cirk. 27.-12.-1944. L 988.
Lovan. 29 15.-2.-1944. L 1100
IR Cirk. 29.-12.-1044. A 129, L 1060, 1175.
AM Skr. 15.-2.-1044. L 1170:
UM Skr. 24.-2.-1944. L 1191, 1198.
Und.M. Skr 26.-2.-1944. E 633.
1945.
UM Skr. 20.-2.-1944. E 024.
IM
Cirk.
13.-1.-1945.
A 32, 130, L 1106.
,TM Cirk. 2.-3.-1944. A 121.
TM Skr. 3.-2.-1945. A 131.
,TM Cirk. 11.-3.-1944. A 121. M 1414.
U.M.K. Mern. 17.-2.-1945. L 1034.
Statens civile Luftværn Cirk. 20.-3.-1944. A 121
Oste-Eksportudvalgets Medd. Marts 1945.
JM Cirk. 20.-3.-1944. M 1415.
.
A 131.
Normeringslovan. 108 29.-3.-1044. A 121.
Forretningsorden 1.-3.-1045. L 1115.
Lovnn. 121 30-3.-1944. A 103 L 1108 1125
U.M.P. Medd. 1.-3.-1045. M 1400.
Finanslovan. 103, 31.-3.-1044.' A 03, i21. ·
IM Skr. 2.-3.-1045. A 132, L 1110.
JM Cirk. 31.-3.-1044. A 122.
U.M.K. Bestemmelse 5.-3.-1045. L 1068.
U.M.K. Mern. 3.-.4.-1944. L 1052.
Lovnn. 01 9.-3.-1945. L 004, 1025.
AM Cirk. 3.-4.-1944. K 1336.
U.M.P. Medd. 10.-3.-1045. M 1400.
J.M Cirk. 4.-4.-1044. A 123.
Finnnslovnn. 166 27.-3.-1945. A 93, 135.
UM Bkg. 2 4.-4.-1944. A 70, 122.
IJU Cirk. 28.-3.-1945. A 135.
AM Cirk. 5.-4.-1944. L 1170.
HM Bkg. 109 25.-4.-1045. L 1018.
U.M.K. Mern. 6.-5.-1944. L 1028, 1047.
HM Bkg. 208 30.-4.-1945. A 136 L 1016
HM Bkg. 184 23.-5.-1044. A 13, 123, L 975,
1017, 1026.
'
'
978,981, 1003. 1007, 1009, 1017, 1023 1026
IIM Medd. 1.-5.-1045. L 1016, 1017, 1026.
Rigsndvokatens Cirk. 27.-5.-1044. L 1166.
·
HM Bkg. 227 5.-5.-1045. L 1015 1016 1017
JM Bkg. 188 30.-5.-1944. L 1024.
'
'
'
1025.
HM Cirk. 2.-6.-1944. A 15, 124.
Foreløbig Lov 216 7.-5.-1945. A 39.
UM Skr. 3.-6.-1044. E 799.
Foreløbig Lov 218 7.-5.-1045. A 30.
HM Skr. 10.-6.-1944. L 070.
Foreløbig Lov 219 7.-5.-1945. A 78.
IM Bestemmelse 10.-6.-1944. A 125, L 1125.
Kgl. An. 220 7.-5.-1045. A 75.
LM Vejledning 10.-6.-11)44. L 1124.
Kgl. An. 221 7.-5.-1945. A 15.
U.M.P. Medd. 17.-6-1044. M 1399.
Kgl. An. 222 7.-5.-1045. A 24.
IM Skr. 24.-6.-1944. A 125, E 634.
JM Bkg. 2?...3 7.-5.-1045. A 7, 36.
LM Bkg. 215 27.-6.-1944. A 31.
HM Bkg. 224 7.-5.-1945. L 1017.
HM Bkg. 216 27.-6.-1044. L 1009.
HM Bkg. 233 14.-5.-1045. L 1018.
HM Bkg. 221 27.-6.-1044. L 1007, 1009.
IR
Beretning 16.-5.-1945. L 1181 1182 1185
Hl\I Dkg. 222 27.-6.-1044. L 1007, 1009.
DN Cirk. 22.-5.-1945. L 1018. '
'
.
HM Bkg. 229 6.-7.-1944. L 998, 1002, 1012.
DN Cirk. 30.-5.-1945. L 1017.
HM Bkg. 230 6.-7.-1944. L 008, 1012.
UM Bkg. 2 30.-5.-1045. A 136.
TM Skr. 26.-7.-1044. A 120, 126.
L 259 1.-6.-1945. E 717, L 988.
DN Cirk. 4.-8.-1944. L 076.
OA Bkg. 278 11.-6.-1945. A 7.
DN Cirk. 14.-8.-1044. L 076.
U.M.K. Skr. 14.-6.-1945. L 1037.
DN Cirk. 19.-8.-1944. L 981.
L 297 22.-6.-1945. L 004.
UM Skr. 23.-8.-1944. A 126.
U.M.K. Mern. 25.-6.-1045. L 1060.
IM Cirk. 24.-8.-1044. A 126.
HM Bkg. 314 2.-7.-1045. L 1017.
,U.I Cirk. 25.-8.-1944. A 127.
IM Dkg. 315 5.-7.-1045. L 1017.
JM Cirk. 7.-9.-1944. L 081, 1004, 1023.
UM Skr. 9.-7.-1945. E 716.
LM Bkg. 294 27.-9.-1044. L 1000.
L 330 12.-7.-1045. L 088, 1028.
LM Bkg. 295 27.-9.-1944. L 1009.
FM Skr. 16.-7.-1945. L 992.
HM Bkg. 290 27.-9.-1944. L 1009.
UM
Skr. 19.-7.-1045. E 717.
IM Cirk. 7.-10.-1944. A 127.
UM Skr. 27.-7.-1945. E 728.
Und.M. Skr. 18.-10-1944. A 128.
Udvandringskontorets Skr. 30.-7.-1945. E 811.
Lovan. 452 20.-10.-1944. A Ol.
UM Skr. 31.-7.-1945. E 812.
U.M.K. Mern. 21.-10.-1044. L 1064, 1006.
KM Skr. 1.-8.-1945. E 716.
Lovan. 336 31.-10.-1944. A Ol.
L 381 9.-8.-1045. L 091
U.i\I.P. Medd. 5.-11.-1944. M 1399.
L 406 28-8.-1045. L 988:
JM Bkg. 341 7.-11.-1944. A 128.
IR
Mern. 22.-9.-1045. L 1177.
JM Cirk. 7.-11.-1044. A 128.
,TM
Skr. 8.-10.-1045. E 636.
IM Cirk. 0.-11.1044. A 32, 128, L 1106.
L 499 0.-10.-1045. L 088 .
.TM Skr. 11.-11.-1044. E 810.
L 500 0.-10.-1045. L 988.
U.M.P. Medd. 24.-11.-1944. M 1400.
IM Skr. 6.-12.-1944. A 128.
1946.
Note 14.-12.-1044. L 1050, 1070.
LM Medd. 20.-12.-1944. L 1138.
Regeringens Besk.udvalg Skr. 9.-1.-1046.
TM Skr. 23.-12.-1044. A 120.
L 1162, 1170.
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9. April, Cirkulærer om Demonstrationer, A 29,
59, 94,123.
Regeringens og Kongens Proklamationer,
B147.
Forsvarsministeriets Redegørelse om Kampene, B 148.
Statsministeren om - , B 151, 165.
Regeringserklæring i Ani. af Aat'Sdagen for
Besættelsen,B 181.
Frihedsrandets Betragtninger om - , C 244,
279, se endv. I 1283, I 1290, K 1365, 1370,
M 1418, 1419, 1463, 1464, 1465.
29. A11gust, Cirkulæ1·e om Demonstrationer,
A127.
Frihedsrnndets Betragtninger over - , C 244.
Frihedsrnadets Oprnnb om 2 Minutters Stilhed C260.
Proklamationer m. m., 1!, 838 ff
Betydningen af - , I 1256, 1272, 1275,
1279, K 1320, 1321, 1328, 1330 f, 1335 f,
M 1553, se iøvrigt Stt-cjkc,-.
19. September 1944, C 265, F 897, 898, 900,
930, I 1280, K 1341, 1342, l\I 1548, 1540,
1550, 1551.
,,1944", Organisation og illegalt Blad, 11281,
K 1294, 1342, 1349.
AabenraaMotorfabriT., Sabotage mod- H1228.
,,Aalborg Amtstidende", M 1384.
Aalborg Skibsværft, Sabotage mod - H 1217.
,,Aalborg Stiftstidende", M 1384.
,,Aarhus Amtstidendr:", M 1384.
Aarhus Stadion, Sabotage mod - H 1213
Abonnement pnn Aviser og Dagblade, L 1131.
A.B .S.LFJ., Udsendelser pnn Dansk, 11253, 1285.
Abwehr, E 667-668.
Adler Service, Sabotage mod - H 1211, 1218,
1231.
Afhøring, Justitsministeriets Cirkulærskrivelser om - af Medlemmer af den tyske Værnemagt som Vidner i Straffesager, E 798 f,
709.
Afladshandel, Frihedsraadets Udtalelse om C277.
Afskrivningssatser, A 112, L 1061, 1074, 1175.
Afsporing, se Sabotage.
,,Aftenbladet", M 1444.

,,Aftonbladet", stockholmsk Avis, B 188,
M 1479, 1480.
Ageiiter, se Provision.
,,Akademisk Aktion", Organ for National Studenter-Aktion, E 481.
Akademisk Arbejdsfællesskab, E 494.
Aktieselskabet af 80.-12.-1988, E 375.
,,Aktivitet", Organ for N ntionaltArbejder Parti,
E 546, og Fngstntklubben, E 558, L 1156.
A-Liste-Ordrer, L 1039, 1043, 1178, 1182, 1184,
1186.
Allgemeine SS, E 675, 681, 713.
Aluminimnspulver, L 1096.
,,Alwavs" Radiofabrik, Sabotage mod H 1227, 1231, 1245, 1289.
.American Apparate Compa·nv, Snbotuge mod
- H1224.
Ammoniumsulfat, L 1095.
Angestellte, Begrebet - E 790.
Angiveri, se Stikkere og Anmeldelse.
Anholdelser, Dansk Politis Beføjelse til at
anholde Medlemmer af den tyske Væmemngt,
A27, 117, K1329,
- af danske Statsborgere til tysk Undersøgelsesfængsel, A 90.
Instruktion fra Frihedsrnndets A1·restntionsudvalg om Fremgangsmanden ved - af sig1:ede og mistænkte Personer, C 274, Noten.
Meddelelse om - , F 868, 870, f!i5, 879, 880,
903, 906.
Anke af danske Domme pan tysk Foranledning, D 286, D 302.
Anmeldelse, Politiets Pligt til - , A 13, 56,
70, 122, K 1302, M 1370.
Befolkningens Pligt til - , B 205, F 845.
Belønning for - , F 847, 854, 855, 857.
Annoncer, Meddelelse om delvis Forbud mod
personlige - , F 869.
Meddelelse vedr. Dødsannoncer, F 916.
Betaling for tyske - , L 1014.
Advarsel mod - i nazistiske Binde, K 1308.
Censur vedr. - , M 1378, 1380, 1389, 1391,
1304, 1396, 1308.
Anordninger, se Lovregister.
Anti-Komintern Pagten, se UM Bkg. 2 29fo
1942 (Lovreg.).
Anvisning af Arbejdskraft, se -·frbejdsan.vis11mg.
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Apenrader Bank, L 1010, 1012.
Arbeitsfront der Volksdeutschen (A.D.V.), se
Deutsche Berufsgruppen N ordschleswig.
Arbejderbevægelsens Erhvervsraad, M 1437.
,,Arbejderbladet", kommunistisk Dagblad,
M1423.
Arbejdere i Tyskland og Norge, se
U dlandsarbejdere.
"Arbejder- og Bonde-Bladet", Organ for Det
Danske Arbejder- og Bondeparti, E 560.
Arbejder- og Bondepartiet, E 563.
"Arbejderen", officielt Meddelelsesblad for De
samvirkende Fagforbund, L 1146.
Arbejder-Opdragelseslejre, L 1156, 1160.
Arbejdsanviming, Kontoret for - i Tyskland,
A 12, L 1141, 1142, M 1394, 1396.
- til Landbruget, A 63, L 1163, 1164, 1165.
- til offentl. Arbejder, L 1167.
- til tysk Arbejde i Danmark, L 1167, 1169,
1170, 1107, K 1335 f.
Se endvidere Udlandsarbejdere.
Arbejdsf01·deling, L 1165.
Arbejdsfronten, E 468, 471, 490 ff.
.4.rbejdsfællesskaber, L 979, 980.
,,Arbejdsfællesskabet", E 537-540.
Arbejdskontrakt for danske Arbejdere i Tyskland, L 1152.
.4.rbejdsløses Beskyttelsesudvalg, De - , E 561.
Arbejdsløshedsunderstøttelse, Fortabelse af - ,
L 1144, 1155.
Arbejdsministeriet, se Lovregister.
Arbejdstid, Bestemmelser ang. - for Udlandsarbejdere, L 1141, 1153.
Arbejdstjeneste, Udtalelse af Oberstarbejdsleder Muller-Brandenburg om-, F 826.
.4.rbejdsvægring, Virkningerne af - , L 1144,
1156.
Årgentina, B 106.
Årgeska, E 669.
Arierattest, E 402, 406, 579.
.4.rmebefaling af April 1940, L 1093.
Arrestati01isudvalg, Frihedsraadets - ,
0223, 274.
Asfalt, L 1095.
Asociale l!Jleme,iter, Meddelelse om - , F 903.
904, 907, 911.
,,Atlas", Fabriken, Sabotage mod - , H 1212,
1226, 1230.
.4.uftragsbestiitigung, L 987, L 1090, se ogsaa
staaende Tilladelser.
Auslandsorganisa,tion, Landesgruppe der der N.S.D.A.P. in Diinemark, E 64~3.
Aussenstellen, E 671.
Automobiler, Udlejning af-, L 986, 995, 997,
1006, 1011, 1043, 1045, 1107.
Reparation af - , L 986, 987, 1000, 1010,
1029, 1045, 1127 ff, 1181, 1182, 1192.
Opkøb af - , L 1012.
Avanceregulering, L 988, 1036, 1037, 1064,
1175, 1177, se ogsaa Priskontrol.
Baadsmandsstrædes Kaserne, Sabotage mod H1212.
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Bacon, L 1009, se endvidere Flæ.,k.
Baconudvalg, Landbrugsministeriets - , se
l!Jksportudvalg.
Bankgaranti, se Sikkerhedsstillelse.
Barakker, Levering af-, L 1173, 1182.
Bauleituny S, L 987.
B.B.O., Udsendelser paa Dansk, I 1253-1284,
M1408.
Bearbejdsnin.gs-Ordre,·, L 1187, 1188.
Beauftragte fiir das Kraftfaltrwesen, Der - ,
L1012.
Beauftragte fitr die erweiterte Kinderlandverschickung in Diinemark, Der - , L 998, 1003,
so endvidere Flygtninge.
Beda1·fsbescheinig1ing, A 53, L 1097, 1098,
1100.
Bedarfstellen, F 844, L 1094, 1095, 1109, 1138.
Befragtning, Omkostninger vedr. - , L 906.
Befuldmægtigede, Det tyske Riges - , L 069,
998,909, 1000, 1013, 1109.
Befæstningsarbejder, I 1267, K 1341.
Bekendtgørelser, so Lovregiste,·.
Bemyndigelseslov, L 527, 22.-12.-1941 (Lovreg.), L 452, 11.-11.-1942 (Lovreg.), L 68,
1.-3.-1943 (Lovreg.).
Benaadning, Meddelelser om - , F 876, 882,
931, 933, M 1524.
Beiizin, se Kørsel .
Benzinkort, A 15.
Beredskabslagre af tyske Materialer, L 1177.
"Berliner Borsen Zeitttng", - om Omdannelse
af den danske Regering, F 827.
,,Berlingske Åftenavis", M 1384, 1470, 1486,
1495., 1543, 1549.
,,Berlingske Tidende", (Morgenavis), M 1418,
1421, 1425, 1431, 1435, 1436, 1437, 1438,
1440, 1441, 1443, 1444, 1452, 1453, 1455,
1467, 1468, 1472, 1477, 1479, 1483, 1489,
1400, 1492, 1494, 1495, 1499, 1500, 1501,
1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1510, 1515,
1516, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526,
1528, 1529, 1530, 1537, 1542, 1543, 1547,
1548, 1549, 1551.
Bescheinigung, se Å1tftrag11bestiitigung.
Beskatning nf beslaglagt fnst Ejendom, L 1122,
- af Udlnndsarbejdere, L 1141, 1150.
- af Værnemagtsleverandører m.v. L 984,
988, 1006, K 1345 f .
Beskyttel.,o af det tyske Blod og den tyske
Ære, Loven til-, se Niirnberger-Lovene.
Beskæftigelsescentralen, se Arbejdsministeriet
(Lovreg. ) .
Beslaglæggelse, tysk - , Afsnit L, Kap. 3,
(Indb.), A 109, F 844, 852, 865, 881, L 963,
979, 1016, 1138, 1139, 1194.
Beslaglæggelsesdekret, L 1111, 1116.
Beslaglæggelsesvilkaar, L 1122.
Besp-iming, se Indkvartering og Forplejning.
Besættelseskonto, Begreb, L 971.
Udbetaling over-, L 965-988, 1015--1018,
1027, 1184--1186.
Betonarbejder, L 1197.
Bildæk, Salg af - , L 1193.
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Billeder, Censnr af - , l\I 1395.
Biografer, se Film.
Bisciiit, L 1095.
Bjergning, L 997, 1000.
Kontrol med - , L 980, 1011.
Blade, se Presse og "Illegale'· Blade og Boger.
Bladudvalg, Friheds,·aadets - , C 222.
lJ-Leveraneer, se B-Li.Yte-Ordrnr.
B-Li.,te-Ordrer, L 1085, 1184.
Blodalbumin, L 1095.
Bod, Meddelelse om Paalæggelse af - , F 847,
854, 855, 862, M 1533 f, 1535.
Betaling af - , L 981.
Indrommelse af - for Presseforseelser,
l\'11370.
Bogbinderarbejdet·, L 1039.
,.Boghandlertidende", M 1403.
Bogtrykarbejder, L 1039.
Boldsen-Studiekredsen, se Økonomisk Arbejdsbureau.
Bombeattentater, F 836, 837, 857, 863, 867,
868, 870, 871, 805, 003, 004, 013, 917, 010,
920, 021, 020, 927, 931.
Antnl Dræbte som Følge af - , F 937, 940.
Bombenedka.,tninger, Censur ved1-. Medd. om
- , M1395.
- over Paris, M 1498.
Bondepartiet, E 380 f, M 1443.
BO-PA, Sabotageorganisation, H 1203 f.
Brancheforeningen for Lak- og Farveind·iistri,
L1185.
Brandmand.,korp.,et, E 773-775.
Brandvagter, E 735 ff, 773 ff.
Breve, Domme vedr. Ind- og Udforsel af
uden om Postvæsenet, D 201.
,.Broen", Ugeblad for Tysklandsa1·bejdere,
E 337, L 1155.
Bronzepulver, L 1096.
Brænd.,el, Salg af indenlandsk - , A 22, L 972.
Brodkorn, L 974, 986, 1135, 1137.
,,B.T.", M 1384, 1391.
,,Budstikke for det nye Danmark", Maanedsblad for Det Nye Danmark, E 589.
Bugsering, se Bjergning.
,.Buldog", Plyndring af - , II 1232.
Bund deutscher Kultur, E 605.
Bur1neister og Wain, Sabotage mod-, H 1205,
1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1226, 1227,
1229, 1231, 1232, 1237, I 1267.
Byggearbejder, se Entreprenorarbejder, danske.
Byggematerialer, L 1096.
Bulow J; Co., Sabotage mod - , H 1219, 1228,
1241.
Boger, Censur vedr. danske og udenlandske - ,
M 1389, 1403, 1404, se endv. ,,Illegale"
Blade og Bogcr.
,,Bon1en", Dagbladet, M 1385, 1433, 1515.
Borstcvarer, L 1096.
,.Oarlto1·p", Sabotage mod Maskinfabriken - ,
Il 1212, 1230.
O.B.-Tjeneste, se Statens civile Luftværn.

Censur med Post, Telegraf og Telefon, A 7.
- med Telefon, A 110, 111, 120, 131.
- med Radioprogrammer, F 856, M 14051409.
- med Pressen, M 1377-1400.
- med Doger, l\I 1380, 1403 f.
- med Billeder, M 1305.
- med Film, M 1413.
Centraladministrationen, Ekstraordinær Repræsentant for - i Jylland, A 115.
Centralkontoret i Skibs- og Baadebygnfag!l,,ager, se Industriraadets Centralkontor.
Check, Betaling ved - , L 074 ff, L 1016, 1018,
1021, 1128, 1137.
Checka1·kiv, L 988, 1007,
Oh-ile, Meddelelse fra Udenrigsmin. om danske
Protester overfor U.S.A. og - , B 181.
Chokolade, L 1095.
Oliiirchill-Klubben, Il 1203, M 1501.
Oirk1ilærer, se Lo'IJl'eg-ister.
Oitroiins Fabriker, Sabotage mod - , H 1217,
1220.
Civilt Lonarbejde, i Tyskland: se Udlandsarbejdere, i Danmark: L 1143, 1171-1188.
Oivilvægtere, E 765-771.
.,Olausen-Fon.d, F,·its -", E 386.
Olearing, Bestemmelser om - , L 003
Olearingbevilling, se Finansieri1tgstilsag11.
Olearinggebyrer, L 093.
Clearingkonti med Udlandet, L 064.
Olearingkonto, se dansk-tyske Olearingskonto,
Den.
Olearingkur,qer, L 003.
Olearing11iord, se Nedskydning.
0-Liste-Ordrer, L 1039, 1042, 1043, 1178, 1182,
1184, 1186.
01·eme, L 1096.
Oup,·iliol, L 1095.
Cykler, Tysk Dementi af Rygter om Beslaglæggelse af - , F 852.
Meddelelse om Opkøb af - , F 007.
Oyprokplader, L 1096.
,,Daglig l11forn1ation", illcgnlt Blad, K 1204,
1208.
,,Dag1na1·h-us", Sabotage i - , H 1210.
Damebeklædningsgenstande, Salg af-, L 1132.
Danateæ, L 1096.
"Danebrog" (= Danebroge), Kampblad for
Dansk Enhedsparti, E 527.
Danebrog, Foreningen, E 551.
Danmark, Frikorps, se Frikorps -.
.,Danmark", Færgen, II 1205.
Danmark, SS-Pnnsergrenaderregiment, hl! SSPansergrenade,·regiment - .
Danmark for Folket, E 530.
Danmarks Auto1nobilforha11dler-Forening,
L1192.
Danmarks Erhvervs Korporaf.ion, E 400.
Danmarks ko111111111,·nistiske Parti, se særlig
L 340, 22.-8.-1041 (Lovrcg.), se endv.
M 1423, 1450, 1478, 1532.
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Danmarks Nationalbank, Afsuit L, Knp. 1 (se
Indb. og Lovreg.), L 1179.
Danmarks National-Sociali.Ytiske Arbejder
l'arti, A 50, B 207, E 363-510, 610, 087,
728, 720, L 1156, M 1393, 1425, 1433, 1442,
1443, 1444, 1446 ff, 1452, 1455, 1456, 1505,
1542.
om - Arbejder-Fnggrupperne, E 428.
se endv. D.N.S.A.P., Sjælland.
Danmarks National-Socialistiske Idrætsunipper, E 471, 473.
,,Dannevirke", Bindet, M 1384.
DansT, Aero, B 216.
DaMk Anti-Jodisk Liga, Partibefaling nng.
Forbud om Tilslutning til - , E 420, se særlig E 373, 575-585.
Dansk Anti-Konimunisme, E 585-591.
Danske Arbejder- og Bondeparti, Det - ,
E558- 5G3.
Danske Arbejdsfællesskab, Det - , E 471, 408,
409-504.
Dan., k Arbejdsgiverforening, L 1180, 1189,
1109 f, M 1543.
Dansk Boldspil Union, M 1472.
Dan.~k Bonde- or, Arbejderparti, Det-, E 558.
Danske Dagblades Fælle.~ep1·æsentation, A 8,
M 1377, 1380, 1391, 1305, 1308.
Danske Embedsmænds Sa11w aad, K 1324 f.
Dansk Enltedsparti, E 527- 529.
Danske Fag.,tat, Den - , E 546.
.,Dansk Folkefællesskab", Bevægelse og Ugeavis,
E527, 530.
Dansk Folkeparti, E 556-557.
Dansk Folkerejsning, E 551.
Dansk Folkeværn, Partibefaling nng. Forbud
om Tilslutning til - , E 420, se særlig E 591
-595.
Dan.,ke Frivilliges l•'ond, E 514, 515.
.,Dansk Front", Forbud mod - , A 10, Noten,
se iøvrigt E 523.
Danske Front, Den - , E 402, 523 f, M 1455,
1585.
Danske Handelsforeningers Fællesorgan·isatio11,,
De-, L1189.
Dansk Jernbaneforbund, M 1520.
Danske Kvindefront, Den - , se Den Danske
Front.
Danske Landmandsbank, Den - , L 060, 008,
1001, 1154.
Da,isk Liga til F1·ermne af RacebevidstTwdcn,
se Dan.vk Anti-Jødisk Liga.
,,Dansk Maanedspost", K 1203, 1207, 1313,
1314, 1325.
Dan.,k National Samling, E 426, 427, 595601, 750-751.
Dansk National Socialistisk Pai·ti, E 527.
DanskeN ational-SocialistiskeStudenter, E 481.
Dansk Nordisk Front, E 530.
Da11tsk-Nordisk Samf1ind, E 406.
.,Dansk Presse", Illegalt Bind, I 1281, K 1204,
1338.
Danske Presses Telcgramud·ualg. Den - , A 0.
11! 1378, 1380.
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,,Dansk Pressetjeneste", Stockholm, K 1200.
Danske Raad, Det - , B 178, I 1253, 1255,
1250, 1260, 1270, K 1310.
Dansk Habotage-Yæm, E 740-748.
Dansk Samli-ng, H 1204, 1300.
Dansk Sa11ilings- og Korporat·ionsparti,
E 524-527, 1585.
Dansk Soeiali.vtisk Forlag, E 555.
Dansk Socialistisk Parti, E 555-556.
,,DansT,:,e St1ide1iter, De -", K 1203, 1315,
1317, 1348, 1349, 1362.
Dansk Tekstilunion, L 1180.
,,Danske T ·idende", K 1203, 1208, 1312.
,,Danske Tjenestemænd", K 1204, 1322, 1325,
1335, 1345.
Dansk-tyske Olearingkonto, Den - , Begreb
L064.
Udbetaling ove1· - , A 40, L 080-1015,
1018-1019, 1171-1183, 1186, 1187, 1101.
Dansk-Tyske Forening, Den-, B 104, E 315-340, K 1343, M 1434, 1437, 1468, 1469, 1489.
Dansk-Tysk Handel.~vejvi.~er, E 490.
Dan.~ke Tysklandsal'bejderes Forening, E 504.
Dansk-Tysk Selskab af 1916, E 350 ff.
Om Forhandlinger med Dansk-Tysk Forening, E 317, 320, 338, 330, 340, 342.
Da1isk-Tysk SelsX:ab i Aarhus, E 350.
Om Forhnndlinger med Dansk-Tysk Forening, E 317, 320, 323, 329.
Dansk Ungdmnssamvirke, E 652, M 1436.
,,Danskerens ti Bud", illegal Løbeseddel,
K 1208, 1359.
"Danskerfronten", Instruktionsbind for Dnnsk
Enhedsparti, E 528.
Dator A/S, E 515-519.
,,Demokraten", anrhusinnsk Bind, M 1385.
Demonstrationsbekendtgoreuien, se JM Bkg.
254, 0.-6.-1941 (Lovreg.), se endv. 9. April
og 29. Attgttst.
Deponering, se Sværrekonto, Indbetaling
pnnDepo-rtatione,•, - nf norske Stndenter m. m.
K1326, se endv. Politi, det danske-, Jødeforfolgelser, Interneringe,· og Kommunistloven.
Desertorei·, Dom vedr. Hjælp til tyske - ,
D 200, 203, 295, 208, 305.
Desinfektion af Lokaler, L 1131.
Deutsclte Arbeitsfront, D-ie - , E 354-357,
499, L1153.
Deutsclte Arbeitsve,·mittlii-ngsstelle, L 1030.
Deutsche BanT., L 098, 1154, 1150, 1162.
Deittsclte Berufsg1·uppeii Nord.,chles·1.vig -,Arbeitsfront der Volksdeutselten (D.B.N. A.D.V.), E 604, 617-620, 771, se endv.
Liefergemeinschaft.
Deutsche Handelskammer in Diinemark, Die-,
E644 ff.
De1itsclte Ilandl1wgsgeltilfen-Verein, E 604.
Deutscher Inf01·mati01isdien.~t, E 358.
Deutsehc Jungenscltaft (D.J.N.), E 604.
Deu.tsalte Miidehen.~cltaft (D.M.N.), E 604.
Deutseltes Nachrichtenbiil'o, A 9, M 1303, 1401.
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Deutscke Selbsthilfe N ordsckleswig, E 605.
Deutscke Verreclmungskasse, L 964, 989, 991,
992,995,906,997,998, 1005, 1010.
De1itsckes Wissenschaftlickes Institut in Kopeiikagen, E 654 ff.
Direktoratet for T7 areforsyning, L 982, 983,
986, 987, 1010, 1012, 1032, 1085, 1172 ff,
1178, 1184.
D.N.S.A.P., Sjælland, E 418, 419, 595.
Domme, D 285 ff, L 1092, 1127, 1128, M 1399.
- nfsagt nf tyske Krigsretter. Se Krigsretter.
Drosker, se Korsel.
Duro1nit, L 1096.
Dødsfald, Oversigt over Antallet nf - i Forb.
med Besættelsen, F 936-937.
Censur vedr. Medd. om - i Tyskland,
M 1400.
Dødsstraf, Tyske Meddelelser om - , F 847,
859, 860, 864, 872, 874, 875, 876, 877, 880,
882, 884, 885, 889, 928, 929, 930, 931, 932,
933, Ml524.
Krav om Indførelse af - , K 1334, 1338,
1345.

Entrepreno,·arbejde,·,
spec. - udført i Tyskland, L 095, 097, 1000,
1006, 1054, 1149, M 1394.
Flntreprenører, tyske, L 978, 980, 1052.
Entreprenorforeningen, L 1189, 1100, 1195.
.,Flr De Nazist'!", Pjece udgivet af Frihedsrnadet, C 236.
Ergiin::iingsamt der Waffen SS, E 670 ff.
l!Jrkvervsorgan·isationerne, K 1324, M 1530.
Erkvei·vsraadet, D.N.S.A.P., E 498.
Erkvervsraadet for Gcwtneri og Frugtavl,
L986.
Erkve,·vsokonomiske Foranstaltnfager, A 18,
med Note 1, A 94.
Flrklæringsformula,r vedr. Beløb modtaget over
dansk-tysk Clearing, L 1005, 1024.
Erstatningsbetalinger, A 36, F 887, L 1016,
1026, 1105-1126.
Erstatningskontrakt, L 1119.
Eternit, L 1096.
.,Europas Børn anklager", Propagandaskrift,
G950, 951.
European Ser·vice of the B. B. 0., I 1253.

Bbonit, L 1096.
Bddike, L 97 4.
Bfterkalkulatio11, A 60, 71, L 1035, 1037, 1039,
1040, 1043, 1044, 1045, 1040, 1060, 1064,
1066, 1068, 1175, 1180, 1186.
Bfterretningstjenesten, E 755-764.
Bjendomssager, Kontoret for - , L 986, 1109,
1114.
Ji]ksportfond, L 1040, 1043, 1044, se Fonden
vedr. ekstraordinæ1·e I ndust,·ileverancer.
Bksportkontrol, L 1007, 1009, 1173.
Bksportudvalg, A 25, 26, L 982, 1030, 11351139.
Bkspropriation, L 1108.
.,Bkstrabladet", M 1384.
Bkstraordinære Industrileverancer, A 40, 60,
L 997, 900, 1006, 1007, 1010, 1028, 1029,
1030, 1031, 1033, 1035, 1038-1047, 10601067, 1077, 1171-1188.
elektrisk Stram, Levering nf - , L 987, 1131.
Blterngaben, L 972.
Bmbedsmænd, se Tjenestemænd.
Bmpfangsbesckeinigungen, se Modtagelsesbeviser.
Bngland, Færøernes Besættelse, B 149, 151.
Frie Radioudsendelser frn - , Afsnit I,
Kap. 1, B 156, 157.
Det danske Raad i London, B 178.
Gesandt Grev Reventlows og Legationsrand
Gustav Rasmussens Afskedigelse, B 198, 199.
Afskedigelse nf Danmarks udsendte konsulære Repræsentanter i de britiske oversøiske
Lande, B 201.
Bnkedspartiet, E 527-529.
E,itreprenorarbejder, danske, A 39, 63, 140,
141, L 983, 987, 1011, 1022, 1027-1038,
1047-1052, 1076, 1189-1200, M 1396, 1397,
1444.

FabrikS1Jagter, se Sabotagevagtordningen.
Fagerlund <E Oo.'s Maskinværksted, Sabotage
mod - , H 1235.
Fagstat-Klubben, E 558.
Fald,kærmsagenter, se ogsna Anmeldelse.
Officiel Meddelelse om - , B 212.
Dom nng. - , D 289.
Faneed, særlig om O.T., E 811.
Faretillæg, L 1199.
Fa,,t Ejendom, Meddelelser om Beslaglæggelse
af - , F 881, 886.
Antal Bortsprængninger nf - , F 940.
Tyske Opkøb af - , L 981, 1003, 1023, 1111.
Beslaglæggelse og Leje af - , L 1105, 1109,
1116, 1126.
F. A. T., E 524, 527 .
Fatiltmen, se F. A. T.
Fedt, Salg nf - L 974, 1135.
Fekr og Co., Sabotage mod - , H 1218.
Feldkasse des Heeres, L 068.
Feltmadrasser, Domme vedr. Fol'nærmelse nf
- , D 291, 297, 303, 306.
I•'est-ungspionicrstab, L 087.
F ·ilm, se særlig Afsnit M, Kap. 5 (1413-15).
Demonstrationer ved Filmsfremvisning, A 27.
Forbud mod nmeriknnske - , A 52, 69.
Forbud mod - fra alle Lande i Krig med
Tyskland og mod visse franske - , A 121.
Sabotage mod tyske - , K 1317, M 1551.
Meddelelse om Lukning nf Biografteatre,
F873.
Filmsleje, L 996, 1000.
Finansieringsti.lladelse, se Finansieringstilsagn.
li'inatisiet·ingstiL~agn, L 995, 1037, 1171, 1174,
1176, 1179, 1186.
lt'inansministeriet, se Lavregister.
Finland, C 243, M 1473 ff, 1475, 1476, 1477.
Fisk, Salg af - , A 31, L 974, 999, 1009, 1000,
1092.
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l1'iskckonscrves, Snig uf-, L 074, 1090.
Fi.•kenet, L 1096.
Fiskere, Tab blandt danske - , l!' 040.
Fjerkræ, L 1095.
Flagning, Forbud mod - , A 59.
Flygtninge:, tyske, Sygebehandling uf-, A 135.
Hjælp til - , C 270.
Legitimationsseddel til -'s Indk,·nrteringssteder, E 572.
Oversigt over Børneforsendelser fru Tysklund, E642.
Udgifter i Forb. m. - , L 008, 1000, 1003,
1016, 1139.
Flyveblade:, K 1335, 1357, 1350-1373.
Flyvepladser, Anlæg nf - , L 971, 1100, 1114,
1115, 1130, 1105.
Flæsk, Salg uf - , A 101, L 982, 1087, 1001,
1135, 1138.
Fløde, Salg uf - til den tyske Værnemagt,
.A.26.

Folkeforbundet, Meddelelser om Danmarks Repræsentation ved - , B 156.
Folkeyruppe, den tyske, se det tyske Mi11dretal og N.S.D.A.P.-N.
Folkeregistre, Meddelelse om Ødelæggelse eller
Fjernelse uf - , C 270, F 013, 910, samt
Afsnit H, Kap. 2.
l 1'olke.,trejken, se Strejker.
Folketyskere, se Afsnit E, Kup. 6 (Indb.).
,,Foll,eviljcn", K 1293.
Folkevæniet, E 729-735.
,,Folk og lt'-rihed", K 1204, 1299, 1326, 1330,
1332.
Fonden vedr. ekstraordinære Ind11.strileverancm·, L 1006, 1040, 1043, 1044, 1064, 1067,
1180.
Forbindelsesorganer, De uf den tyske Regering
udnævnte - , A 6.
Forbudte Bøger m. v., K 1350.
Ford M ot01· Go., Snbotuge mod - , II 1215.
Foredrag, se ogsnu Skoleforedra.r,.
Domme om - med tyskfjendtligt Indhold,
D 288, 303, 306.
Forenede Vagtselskaber A/S, ])e, E 767, 768.
lt'oreningen af Dan.•ke Ugeblade, Fagblade og
Tidsskriftm·, M 1378, 1370.
lt'oren·ingen af Land- og Skovbrngere, M 1454.
Foren-ingen til Fremme af Nat-ional Bevidsthed,
E522.
Fore.•pørgselsskema, Nntionnlbnnkens - vedr.
Betalinger over Besættelseskontoen m. m.
L 983, 985, 986, 987, 1021, 1022, 1023.
Forfatterrettigheder, Betnlinger vedr. - ,
L996, 1014.
F01·kalk11lation, .A. 40, 71, L 1039, 1044, 1045,
1060, 1174, 1178.
Forlag, -illegale - , K 1340 f.
FontlPrmelser, se De1nonstrationsbeken.dtgorelsm1..
Forordninger, tyske, F 815-935.
Forordning (tysk) om Arbejder eller Leveringer til den tyskeVær11emagt, 4/0 1948, L 1004,
1176, 1191, 1194, 1198.
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J,'o,-ordnfoy (t11sk) vedr. 1Je.Ylaglæ9gclse af fa.~t
Ejendom, L 1109, 1116.
Forpagtwing, se Leje.
F01·plejning nf Medlemmer nf den tyske Værnemagt, L 973 f, 986, 997, 999, 1011, 1131,
se endvidere Kantine,·.
Forpligtelsese,·klæring for Pressen, l\I 1370.
Forrentning, Bestemmelser vedr. - , L 1062,
1065.
Fo,-sanilinr,er, se Moder.
Forsi.kring, Betnlingcr vedr. - , L 096, 1000,
1012.
- nf Udlnndsnrbejdere, A 126, L 1141, 1142,
1154.
se særlig Ul111.T.:esforsikri11g.
l,'orskellige Debito,-er, L 964.
Fo1·sk11d, - fra den tyske Værucmngt, L 977.
- over dansk-tysk Clenring, L 1008.
spec. ekstraordinære Industrileverancer,
L1041.
spec. V ærnemngts-En treprenornrbejder,
L978, 1041.
]1'orsvarso111raader, se S ch11.t::;/Jereic1te.
lt'or1tm, Sabotage mod - , H 1219.
l1'otografering, Forbud mod - nf Militærnnlæg, A 8 med Note, F 879.
Domme om ulo\'lig - , D 288, 280, 297.
Fragt, L 9S6, 996, 1000.
Kontrol med - , L 086, 1014.
Fragtnævnet, .A. 29, L 986, 1014.
Frank,-ig, M 1498.
Fra11mischaft (N. S. It'. N.), E 604.
Fredm·ikssmids Jernstøberi, Snbotnge mod - ,
B1215.
,,Frichs", A/,'1, .tla.byhoj, Snbotnge mod - ,
B1210.
Frie Danske, Sammenslutningen uf - i Storbritnnien og Nordirlnnd, B 108, 199, 201,
I 1259, 1261, 1304.
,,Frie Danske, De", illegalt Blad, B 212, D 288,
280, 290, 300, K 1293, 1207, 1301, 1302,
1304, 1308, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317,
1310, 1325, 1330, 1338.
J,'rie Nm·d, Det, Udtalelse nf E. With om -'s
Ledelses Stilling til Frikorps "Dnnmnrk",
E716.
l~rie Ord, Det, E 740-748.
"Frihedskam.p og J,'1·ihedsraad", Pjece udgivet
nf Frihedsrundet, C 246.
,,Frihedspostmi", falsk tysk Flyveblad, K 1335.
Frihedsraadet, se Afsnit C (Indh.), F 917,
H 1204, I 1272, 1274, 1275, 1270, 1280, 1281,
1283, 1290, 1299, K 1330, 134t>, M 1400,
1537, 1553.
,,li'riltedsstotte,i", K 1293, 1207.
Frikorps "Danmark", se særlig E 679-718,
endvidere A 37, 51, 57, 74, 88, B 107, E 451,
452. 728 f, F 831, ff, L 1012, I 1260, 1262,
K 1301, 1316, 1364, M 1406, 1505, 1506,
1508, 1500, 1510.
F?"itagelsc for Kontingent, se Kontingentfrihed.
,,1"1"it Dan-mu.,-1.:", B 210, 211, I 1263, 1283,
K 1293, 1297 f, 1303, 1304. 1305, 1306, H!07.
100
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1308, 1311, 1318, 1321, 1322, 1335, 1338,
1349, 1357, 1367, 1368, 1370.
,.Frit Danmarks Nyhedstjeneste", K 1294,
1298, 1320, 1326, 1336.
,.Frie Folkeparti, Det", E 381 Noten, M 1476.
,.Frit Land", Frihedsraadet om Bladet - ,
0239.
,.Frit Nyt", K 1294, 1300, 1342, 1344.
,.Fri Presse", K 1293, 1298, 1299, 1333, 1336,
1338, 1339, 1346.
Fro1itaufkliir11ngsko111111ando, se Abwehr.•
Frontgarden, se Den Da11"ske Front.
Frontgængere, se A bwehr.
Frugt, Salg af - , L 974, 986, L 1089, 1092.
Frøslev-Lejren, F 894.
Transport af Fanger til i Godsvogn,
F920.
Antal internerede i - , F 939.
,.Fyn..~ Stiftstidende", M 1384.
Fi/.rsorgeoffizier der Waffen SS, L 977, 1013.
,.Fædrelandet", Dagbladet, E 375, 378 ff, 652,
K 1308, M 1380, 1419, 1422, 1423, 1424,
1438, 1439, 1442, 1444, 1445, 1461, 1487,
1504.
Fællesforenin_qen for Danmarks Brugsforeninger, L 1189.
Fælleskontoret for Jern og Metal, L 1032,
1172f, 1179, 1185, 1187, 1188.
Fællesrnpræ.~entationen for Danmarks Biografteatre, A 52, M 1415.
Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk
og fodustri, L 1189, 1191.
Fængsling, Antal af fængslede efter dansk
Retsforfølgning, F 938.
og efter tysk Retsforfølgning, F 938-939.
Færdigfakturerings-Meddelelse, L 1179.
Færdselsforbud, F 836, 838-842, 844, 846,
847, 850, 851, 871, 877, 888, 927, 933.
Fæ,·aerne, B 149, 151, 154.
Farerraad, D.N.S.A.P.'s, E 420 ff.
Garanti, se Sikke,·hedsstillelse og Statsgaranti.
Gas, Levering af - , L 987.
Gebietsbea1iftragte des Ge,ie,·albevollmiichtigten
fiir die Regeliing de,· Bauwirtschaft im We711"kreis X, Der, L 1054.
Gefolge (Luftvaabenet), E 792-93.
Gefolgschaft (Luftvaabenet), E 790-791.
Ge,ieralstrejke, se Strejker.
Ge,ieratortræ, L 972, 973, 1021.
Genfore,iingsdage,i, M 1393.
Germanische Leitstelle, E 643.
Germanische Sturmbann Diinemark, E 787788.
Ge,·mansk Korps, E 739-740.
Germanske SS, E 643, 712.
Panckes Forklaring ang. - , E 718.
,.Gerne1·sgadevagten", se Udrykn·ingskornmando.
Gesa.ndtskab, Det tyske, E 326, 336, 352. 639640, L 969, 998, 1000, 1141, M 1414.
Gestapo, se Siche,-heitspolizei.
Gewerbehilfe, Institution under D.B.N., E 604.

Gidsler, Dementi af Meddelelse om Henrettelse
af 11 - , F 893.
Frihedsraadet om Henrettelse af - , C 251.
Meddelelse om, at Troppetransporttog medbringer fangne Sabotører, F 904.
Udtalelser om - , I 1277, K 1344.
,.Globe", Maskinfabrikke,i, Sabotage mod - ,
H1231.
,.Globus", Maskinfabrikken, Sabotage mod - ,
H 1218, 1232.
Glud og Marstrands Fabriker, Sabotage mod
- , H 1214, 1216, 1221.
Godsvogne, Udlejning af - , L 997, 1000.
Graa Korps, Det, E 736.
Grauballe og Go, Sabotage mod - , H 1213,
1214, 1222.
Grosserer-Societetet og Provinshandelska1nmerets JJJkspeditionskontor, L 1038, 1192, 1193.
Grus, Salg af - , L 986, 1131.
Grænsegængere, L 998, 1002.
Græsningsret, Afstaaelse af - , L 1131.
Græstorv, Salg af - , L 1092, 1131.
Grønland, Overenskomst vedr. - , A 29, 136,
182, M1383.
Landsraadet overtager Regeringens Beføjelser, B 150.
Stauning om - , Il 514.
Grøntsage,·, Salg af-, L 974, 986, 1089, 1092.
,.Gule Bog, De,t", M 1398.
Gunim.i, se Kautsjuk.
Haager-Landkrigsreglementet, A 107 (Noten),
F 838, 844, 845, L 1194, K 1320, 1321, 1344,
1372f.
Haandværksarbejder, L 1189-1200.
H aandvæ1·ksraadet, L 1194 f.
Haarolie, L 1096.
Haderslev-Modet, E 373, 401, 444, M 1452.
,,Hagekorset", Organ for D.N.S.P., E 527.
Halm, Salg af-, A 76, L 974, 1095, 1137.
Halm.udvalg, Landbrugsministeriets-, L 1137.
Halvfabrikata, Forarbejdning af - , L 1177,
1181, 1187.
,.Hamburger Tageblatt".~ Kritik af StauningRegeringen, F 827.
Hamburg-Rammekontrakt, E 320, L 1054 f,
1200, M 1444.
Handelskammer, Det tyske, E 355-359.
E 644-654, K 1342.
Handelsministeriet, Afsnit L, Kap. 4 (Indh.),
se iøvrigt Lovregister samt L 1013 f, 1014.
Hansa-Program , (Hansa-Skibe), L 1033, 1038,
1047, 1068, 1174.
Harpiks, L 1096.
H auptverwaltung de,· Reichskreditkasse,i,
L964.
Overenskomst mellem - og Danmarks N ationalbank, L 965, 967, 968, 969, 998.
Havneudgifte,·, L 986.
Ha·vre, L 074.
Heeres-Kraftfo,lu·-Park, L 1010, 1012, 1192,
1193.
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Hciber og Co., Fabriken, Sabotage mod - ,
H 1212, 1218, 1214, 1217, 1224, 1225, 1226,
1244.
Ilcimatgelder, L 966, 972, 980.
Hci1nwehr, se Zeitfreiwilligendicnst.
H elferinnen, E 790.
Helsingør Skibsværft, Sabotage mod-,H 1214.
H empel-Studiekredsen, se Studiekredsen af 1940.
Henrettelser, tyske, Meddelelser om - , F 847,
859, 860, 864, 872, 874, 875, 876, 877, 880,
884, 885, 889, 928, 929, 930, 931, 032, 933.
Antal nf - , F 937.
Hen.,ættelser, frivillige, til Imodegaaelse af
Tilbagebetalingskrav, se Spærrekonto.
Heste, Snig nf - , L 1090, 1139.
Sabotage nf - , K 1333.
Hilf.vpolizei, se Hipo-Ko,·pset.
Hil.vepligt for danske og tyske Militære i Helsingør, F 821.
Hipo-Korpset, E 671, 755-764" F 021.
Hitlerjugend, E 710, L 1000.
,,Hjemmefronten", illegalt Bind, K 1293, 1298,
1316, 1326, 1328, 1329.
Hje1nmefronten, Organisation under
D.N.S.A.P., E 511 f.
,,Hjemmefronten,s Nyhedstjeneste", K 1294,
1298.
Hjemrejse, Bestemmelser vedr. - , L 1153,
1155, 1169.
Iljemsendel.•e nf Mandskab i Hæren og Flnnden, B 150.
Holger Dan.,ke, illegal Organisation, E 727,
F 906, H 1203 f, 1585.
,,Holger Dan.,ke", illegalt Bind og Foring,
K 1294, 1350.
H alger Dan.,kes Fond, E 589.
Hornkvæg, Salg nf - , L 1090.
,,Ilarsens Avis", F 865.
,,Har.vens Folkeblad", 1\I 1384.
II orserødlejren, F 894.
Antal internerede Kommunister i - , F 938.
Houlberg, Brdr., Sabotage mod-, H 1228.
Hovedstadens Fagforeninger, M 1530.
,,Hvem er Sabotørerne?", Tysk Propngandnnrtikel, G 954.
,,Hvem kastede den første Bombef", Propngandnskrift, G 950.
Hvernning, A 3, 24, 37, 48, 89, 93, 94, 102,
103, 121, 128, 135, E 609, G 947, M 1461,
1476, 1526.
vedr. - nf Arbejdere, se Arbejdsanvisning.
Hvidbøger, tyske, G 943, M 1422.
"Hvi., Inva.Yionen kommer ... ", Pjece udgivet
nf Frihedsrandet, C 242.
Hydrochrrmiopln.ming, L 1096.
Hyrdebreve, K 1331, 1342.
Hæren, se Militær, Det dan,ke.
Hø, Snig nf - , L 974, 1095, 1137.
Hofeverwaltung.vge.,ell.vchaft, E 605.
H oje.,teret, Kritik nf - , K 1308, M 1502.
Højforræderi, K 1344, 1372.
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,,Hojgaard-Kredse,i", se Højgaard, Knud.
(l:'ersonreg.).
Icopal, L 1096.
Ikke-.Ang,·ebs-Traktat med Tyskland, K 1302.
,,Illegale" Blade m. m., se særlig C 221-282,
Afsnit K, Knp. 1-3 (lndh.),
endvidere
A 15, 16, 46, 69, D 288, 299, 302, 303, 307,
309, F 870, G 943.
,,Illegale" Bøger m.m., A 15, 16, K 1349-1373.
,,Illegale Presses Nyhedsbureau, Den", K 1299.
Illegal Udrej.,e, Strnfbest. for - , A 50.
Domme vedr. - , D 290, 292, 293, 299, 304,
309, 310, 311.
Se iøvrigt F 868.
Import af udenlandske Boge,·, M 1403.
Indberetninger fra Politimestrene, A 46.
- fra Kommunerne, K 1326.
Indbetaling til de,i tyske Værnemagt, L 975.
Indenrigsministeriet, se Lovregister.
Indkvartering nf tyske Tropper, A 32, 128,
130, L 1105-1126.
Se iøvrigt "Revolverloven" og Leje.
- nf Arbejdere beskæftiget for Værnemngten, F 864, L 11Ci8, 1169.
Indkvarteringserstatning, Udvalget for - ,
L 1017.
1-ndu.Yt-riraadet, L 1032 f, 1171-1188, se endvidere Lovregister.
Industriraadets Centralkontor i Skibs- og
Baadebygningssager, A 52 ff, L 980, 1174,
1176, 1180.
Ind1Mtrisyndikatet, Sabotage mod - , H 1204 f,
1212, 1222, 1225, 1228, I 1278, K 1318.
Industrivare,·, Salg nf - , L 1184.
,,Information", I 1285, K 1294, 1299, 1341,
1343, 1345, 1348.
Insulit, L 1096.
Intendant bcim Befehlshaber der deutschen
Truppen in DiinemarlG, L 068.
Internationale Ret.,kammer, Det, M 1470.
Interneringer, C 274, F 841, 843, 851, 854,
856, 897, se endvidere Kommunistloven, Jadeforfølgel.ver, Politi, det dan.,ke, samt Norge.
Invasion, Frihedsrnndets Anvisninger under
allieret - i Danmark, C 242.
Frihedsrnndets Oprnab i Ani. nf - i Frankrig, 0251.
Iran, Meddelelse om Afskedigelse nf Legntionsrnnd Fensmark, B 191.
benkramvarer, L 1096.
Island, B 149, 154, 174, 189.
Je,•n, Salg nf Varer indeholdende - , L 982,
995, 1032, 1085, 1092, 1096, 1136, 1172 ff,
1179, 1184, 1186, 1187, 1188, 1191, se endvidere A-Liste Ordrer, Il-Liste Ordrer, CListe Ordrer.
Jernbaner, Væn1em11gtstrnnsporters Fortrinsret, A 120, 126.
Censur vedr. Omtale nf Rejsetrafik, M 1400.
Forbud mod civil Trafik pnn - , F 842.
Jernbane.~abotage, se Sabotage.
Jernindu striens Sammenslutning, L 1189.
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Jernkont01·et A./S, Sabotage mod - , H 1226.
,,Jomsborg", Restaurant, Sabotage mod-,
H1227.
,,Journalisten", .Journalistforbundets Medlemsblad, M 1380.
Juridisk Centralkontor, E 388.
Juridiske Raad, D.N.S.AP.s - , E 403 med
Note.
Juridiske Udvalg, Frihedsraadets - , C 223.
J11ristforbundet, M 1470.
Justitsministeren, Beføjelse til at udstede Politibekendtgørelser, A 7.
Justitsministeriet, se Lovregister.
Jydske Frikorps, Det - , E 522.
,,Jydske Tidende", E 614, M 1394.
,,Jylland.~posten", M 1421.
J odeforfolgelser, C 235, D 293, 311, E 491,
F 856, 939, K 1302, 1305, 1323, 1324, 1391,
M1407.
Kaffeerstatning, L 974, 1095.
Kager, L 1095.
Kakaoerstatning, L 1095.
Kalkulation, Vejledning ved Udarbejdelse af
- , A71, 84.
"Kamptegnet", Organ for National Socialistisk
Arbejder Parti, E 572.
Organ for Dansk Anti-.Tødisk Lign, E 575,
se endv. E 490, K 1308.
Kantiner, Salg til-, L 974, 980, 1091, 1130,
1137, se endvidere Forplejning af Medlemmer af den tyske Værnemagt.
Kapitalflugt, tysk, L 993, 1002, 1007.
Kapitalinvesteringer, tyske - , L 980 f, 1000,
1002 f.
Karbolineum, L 1096.
Kartofler, Salg af - , A 104, L 974, 1137.
Kasein, L 1096.
Kaserner, Reparationer af danske - , L 1131.
Kaufauftriige, L 1085.
Kau-tion, se Sikkerhedsstillelse.
Kaut.~juk, Snig af Varer indeholdende - ,
L 082, 005, 1032, 1092, 1136, 1172 ff, 1184,
1191, se endv. A-Liste Ordrer, B-Liste Ordrer, C-Liste Ordrer.
,,Kieler neueste Nachrichtmi", F 826--827.
Kiks, L 1095.
Kinderlandverschickung, se Beauftragte fil•·
die erweiterte - .
Kirlceblade, -'s Omtale af den norske Kirkestrid, A 75, 87.
Kirkeministeriet, se Lovregister.
,,Kirkens Front", K 1294, 1299, 1325, 1331,
1338, 1345.
,,Kirkens Fronts Nyhedstjeneste", K 1294,
1299.
Kivronplader, L 1096.
Koder, Udsendelse af - , I 1254.
Kombattanter, E 785-787.
Kommandoudvalg, Frihedsrnndets - , C 221.
K 011imitterede, se Udenrigsministeriet.
Kommunehjælp, - til Tysklandsarbejdere,
L 1144, 1158.

Kommunistloven, L 349, 22.-8.-1941 (Lovreg.).
Kompensationsleverancer, se Materialekompensation.
Koncmitrationslejre, Meddelelser om Overførsler til tyske - , F 850, 863, 000.
Antal af Dødsfald i tyske-, F 936, 940.
Antal af Personer, der er sendt til tyske
- , F 938--930, 040.
Konfektionsleverancer·, L 1030, 1043, 1066.
Konfiskation af ulovlige Fortjenester, L 1128,
K1345.
Kontaktudvalg, Frihedsraadets - , C 222.
Kontanter, Besættelsesmagtens Forbrug af-,
L 974 ff, 985, 099, 1001, 1015.
Betaling med-, L 974, 075, 983.
Kontinge1itfrihed for Udlnndsnrbejdere, L 1145.
Kontoret for Jlljendomssager, L 986, 1109, 1114.
Kontormaskiner, L 1096.
Kontrakt ved Afstnnelse m.v. af fast Ejendom, L 1105, 1106, 1110, 1117, 1118, 1120,
Konvention om Træbehovet i Nordsø- og Østersølnndene, A 70, 122, se Grønland og Retshjælpordtttinge,i.
Konvmitionalsankti011ei· over for Pressen ,
M 1378 f, 1380.
KO-PA., se BO-PA..
Kork, L 1096.
Korn, Salg af - , L 986, 1135, 1137.
Kornk01itor, Statens - , L 086.
"Korporationsstaten Danmark", Organ for
Dansk Samlings- og Korporationspnrti,
E524.
Kostpris, Beregning af - , L 1060.
Kredskontorer, Oprettelse af - , A 128.
Kreonol, L 1096.
Krigsforbrydere, I 1275, 1323, 1342, 1348.
Krigsministeriet, se Lovregister.
Krigsretter, A 89 f.
Frihedsrandet om Krigsretsdomme, C 251.
Forordning om tyske - , E 789.
Skrivelser vedr - , E 796--798.
Domme afsagt af tyske - , D 286, 289, 203,
F 823, 834, 837, 847, 858, 850, 860, 88.5,
889, 906.
,,Kristeligt Dagblad", M 1382.
Kroatimi, Meddelelse fra Udenrigsmin. om
Anerkendelse af - , B 188.
Kronehævning, L 969, 992, 993, 1151.
Kryddel"ier, L 1095.
K-ul11iiner, Arbejdskraft til tyske - , L 1148,
1150, 1151.
Kunstgødning, L 1096.
Kunsth01ining, L 974, 1185.
Kunstnerhonora1·er, Udbetaling af - , L 1014.
Kvindegrupperne, E 510, 512, 513-515.
Kvæg- og Kodudvalg, Landbrugsministeriets - ,
se Jllksportudvalg.
Kæmperide Danmark.~ Radiostudie, Det - ,
I 1289f.
Køb (tysk) af fast Ejendom, L 981, 1003, 1023,
1111.
Kød, Salg af - , A 101, L 974, 982, 1091, 1135,
1137.
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Kørsel, A 15, 58, 124, B 185, L 896, 1011,
1028, 1030, 1052, M 1391.
Forbud mod - , F 884, 885, 891, 898, 907.
Laan, Ydelse af - til den tyske Værnemagt,
L978.
Ladning, L 086.
,.Landboværnet", Organ for L.S., E 380.
La,ndbrugernes Sammensltttning for Danmiark,
E 373 f, 380 f, 383 f, 523, K 1315, M 1425,
1456, 1487.
Landbrugsministeriet, -'s Kontrol med Leverancer til Værnemagten, L 1135--1139., se
endv. Lovregister og lJJksportudvalg.
Landbrugsvarer, Salg nf - , L 973, 982, 986,
999, 1135-1139, K 1315, M 1425.
Landesbauernschaft, E 605.
Landesl.reis Diinemark der N.S.D.A.P.,
E 640-643.
Landmandsbank, Den danske - , se Da1iske
La,idmandsbank, Den - .
Landniiner, Advarsel mod -, F 875.
Landmændene, Opfordring til - , K 1333.
,.Land og Folk", K 1293, 1207, 1307, 1310,
1311, 1312, 1319, 1325, 1338, 1344, 1349.
Landsarbejdstjenesten ( L .A.T.), E 499, 505.
Landsbevægelse,i F . .A.. T., E 524--527.
Landsledelse,i for Folkeoplysning, E 472, 480.
Landsledelsen for Kultur, E 472, 480.
Landsledei~en for Folkesttndhed og Raceforskning, E402.
,.Landsoldaten", illegalt Forlag, K 1350.
Lancfatormen, Purtibefnling ung. Forbud om
Tilslutning til - , E 420, se iøvrigt E 728,
735, 748--753.
Langebro, Sabotage mod - , H 1245.
,.Lederbladet", Organ for "Dnnsk Ungdomssumvirke", M 1437.
.,Leder-Meddelelser", D.N.S.A.P., E 372,
376, 400 ff.
Legionkorps Spee,·, E 775-785.
Legitimationskort, Meddelelse om Indførelse uf
- , F882.
Leje nf fast Ejendom, L 984, 1105-1126.
Kontrol med - , A 76, 80, L 984, 986,
1105-1110.
Kontrakter vedr. - , Llll0, 1117, 1118,
1120, 1123.
- af Maskiner og Materiel, L 986, 1040,
1052, 1074 f.
- nf Automobiler, L 986, 995, 1011.
Lensgrevernes Faggruppe, E 477, M 1453.
Leveringer, Forordninger om danske Firmaers
- til Værnemugten, F 845, 882.
Levering.,bekræftelse, L 1099, 1101.
Levering.,tilladel.~e, se Salgstilladel.~e.
Levnedsmidler, Levering af - , L 973, 1011,
1095, 1135--1139.
Licen.~er, L 996, 1000, 1014, 1061.
Lieferfreude, L 1048, 1177.
Liefergemeinschaft der D.B.N. A /S, E 604,
L973.
Likvidering, se Stikkere.
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Lim, L1096.
Linoleum, L 1096.
Listenum1ner, A 54 f, L 1176, 1178, 1181, 1184,
1186, se endvidere A-, B- og C-Liste Ordrer.
.,Lodberg", Restaurant, Sabotage mod - ,
H1220.
Lodsning af krigsførende Skibe, A 3.
Lokalkoniitee,•, Frihedsraadets - , C 223.
Loreiitze,i-Chuppen, E 756.
Losning, L 986, 996.
Love, se Lovregiste,·,
Loyalitetserklæringer, K 1320, 1325.
L.S., se Landbrugernes Sa11i111e,isl1itning.
,.L.S.-Bladet", Organ for L.S., E 380.
Lttftangreb, F 835, 908.
Antnl af dræbte som Følge nf - , F 037,
940, se endv. Bombenedkastninger.
Lttftværn, se Statens ci·vile Lttftværn.
Lystfartoje,·, Forordn. om Anbringelse af - ,
F856, 905.
Lystrup, Hans, Sabotage mod - , H 1213,
1215, 1216, 1242.
Lædervarer, L 1096, 1177.
Læger, Protestadresse fra danske - , K 1305.
Lærere frn det tyske Mindretal, Anciennitetsberegning ved Deltagelse i tysk Krigstjeneste, A 121.
Forbud mod Deltagelse i tysk Befæstningsnrbejde, A 128.
Lønarbejde, se civ ilt Lønarbejde.
Lan.klausuler, A 54, 62, L 1040, ll80, 1195.
Lankontrol, A 01, L 984, 1056-1060, 1194,
1195, 1198, 1200, M 1543, se endvidere Lanklausuler.
Lønninger, Bestemmelser ung. - for Udlundsnrbejdere, L 1141.
Lønoverførsel over dansk-tysk Clenring, L 997,
999, 1002, 1006, 1012, 1148, 1154, 1158,
1159.
11Iaanedsb1·eve, D.N.S.A.P.s - , E 375, 412.
JJlagistrat, Orientering til Københavns - ,
K 1341, 1342.
Majoratsforeiiingeii, M 1454.
Malervarer, Snlg af - , L 1089, 1092, 1131,
1185.
JJ[allingske Bevægelse, Deii, E 530.
Malt, L 974.
Mancllll,kuo, Meddelelse frn Udenrigsmin. om
Anerkendelse nf Nationnlregeringen
-,
B188.
Mangelvareliste pr. 1,-4,-1942, L 1095.
Marineministeriet, se Lovregiste,·.
Mal"inestorm, E 005.
Marinevægtere, E 765-771, E 791.
Marketenderier, se Kantiner.
Marmelade, L 074, 1095, 1185.
Maskiner, Udlejning uf-, L 986.
Masonit, L 1096.
Materialekompensation, L 1177, 1179, 1184,
1186, 1187, 1188, 1190, 1193.
Materiel, Udlejning af - , L 986, 1049, 1052,
1074 f.
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.llcl, se Brodkorn.
Melbylejren, E 773.
Mellemkalkulation, frivillig - , L 1040.
Mellenimænd, se P1·ovision.
Memorandum, se Lovreniste,·.
lletal, Salg nf Vnrer indeholdende - , L 982,
995, 1032, 1085, 1092, 1120, 1136, 1172 ff,
1179, 1184, 1186, 1187, 1188, 1101, se endv.
A-, B- og C-Liste Ordrer.
Jletro-Prnss, l\I 1389, 1404.
Mexico, B 106.
Militær, Det danske -,
Meddelelse om Bebrejdelser mod - , B 149.
Meddelelse om Ilfomsendelse af - , B 150.
Meddelelse om Indkaldelse nf - , B 161.
Udtalelser om-, B 202, E 382, 300, M 1468.
Ordre til - om at melde sig, F 841.
Anordn. om Aflevering nf Materiel tilhørende-, lil852.
Antal dræbte Medlemmer af - , F 937.
Se endv. U-niformer, Hilsepligt, snmt F1-ikorp., ,.Danmark".
Mindeappel, D.N.S.A.P.s - , E 396 ff.
Mindretal, Det tyske -,
Oprettelse nf Kontor for - . A 102, B 215,
Støtte til - , L 973, 998, 1000, se Lærere
og N.S.D.A.P.-N.
Mineralvand, Salg nf - , L 1080.
Ministeriet for Handel, Industri oy Søfart, se
Lovregister.
Ministeriet for offentlige Arbejder, se Lovreyister.
Ministre, Kongens Udnævnelse nf 6 konsultative - uden Portfølfo, B 148.
Modreg11iny, Retalinger ved - , L 077, 1004,
1019.
llodtayel.11esbei·ise1·, L 065, 066, 007.
.,!Jfoyens Jensens Kontor", se Grossere,·societetets oy Provi11shandelska111111e,·ets JJJkspeditionsko,itor.
,..llokka", Resta.urant - , Snbotnge mod B1222.
.,Morgenbladet", K 1205, 1300, 1345, 1348.
Moskva, Dnnske Radioudsendelser frn - ,
11288.
Moskva-Erklæt·inr1en, I 1275.
Motorstorm, E 605.
M-Udvalg, Frihed11randets - , C 221.
Musik, Forbud mod nt spille engelsk og nm_criknnsk - , M 1407.
Mælk, Salg nf - , A 25, 26, L 982, 1087, 1091,
1137.
kondenseret - , L 1095.
Mobler, Levering nf - , L 1000, 1173, 1182,
1195.
Mødedækning, E 436, 508.
Moder, Forbud mod off. - , A 6, 12, 20, 51,
59, 94, 1!' 879, 885, 888, M 1425.
Forbud mod alle - , A 100.
,.Lnndsskndeligc Meddelelser" pna - , A. 15,
17.
Mon,,tre, Gebyrer ved1·. - , L 906.

.lfont- og Toldiinion, B 159, I 1270, K 1301 .
Mørkl.æyninysforbrydelser, Skærpet Strnf, A 7.
"Naar Danmark atter er frit", Pjece udgivet
nf l!'rihedsrnndet, C 226.
Nach.lassuelder, L 072.
Nanking, Meddelelse frn Udenrigsmin. om
Anerkendelse nf Nntionalregeringerne i Mnnehukuo og - , B 188.
National Aktion, Fl'Dktionen, E 486.
Nationale Aktion, Den - , E 540-544.
Nationalt Arbejder Pa,·ti, E 546.
Nationalbanken, se Danmarks Nationalbank.
Nationale Blok, Den-, E 530-537.
Nationale Faystat, Den - , E 529.
Nationalt Folkeparti, E 558.
Nationaæ Genrejsninysparti, Det - ,
E552-554.
.,Nationa-lkomitee Freies Deutschland", K 1357.
Nationale Liga, Den - , E 544--546.
Nationalt Samvirke, E 546.
Nationalt Sanwirke - Faystatbevæuelsen,
E546-551.
National-Scala, Meddelelse om Lukning nf - ,
F926.
.,Nationa 1-Soci alfa ten", Ugebladet, E 375,
409 ff.
National Socialistisk A,·bejder Parti,
E 373, 572-575.
National-Sociali.,tiske Faggrupper, De - ,
E 428, 466-470.
National-Socialistiske Fayopposition, Den - ,
E470.
National-Socialistiali; Forfatterforbund, E 472,
479.
N ational-Socialist·iak K11nstner-Forb11nd,
E472, 470.
National-Socialistisk Lærer-Forbuiid, E 471,
478, 470, 480.
National-Socialistisk Musiker-Forbmid, E 472,
470.
National Socialistisk Parti, E 555.
N ational-Socialistisli;e Politiyrnpper, De - ,
E 471, 475, 478.
National-Soeialist·isk Præste-Gruppe, E 472.
National-Socialistisk Skuespiller-Forbund,
E472. 479.
National-Socialistisk Ungdom, (N.S.U. oy
N.S.U.P.), E307, 373, 459--466.
N ational-Sozialistische Deutsclie Arbeiter-Partei, E 640 ff.
N at-ional-.,oziali.,tische de1itsche ArbeiterparteiN o,·dschleswiy (N.S.D.A..P.-N.), E 603-637.
Se særlig Skema over den tyske Folkegruppe
i Nordslesvig, E 607, L 1000, M 1400.
Na.tional f{tudenter-Akt·ion, E 481--495, 759.
.,Nationaltidende", Dagbladet - , E 333, 685,
M 1418, 1419, 1422, 1425, 1427, 1428, 1432,
1436, 1438, 1452, 1454, 1455, 1456, 1460,
1461, 1463, 1473, 1475, 1476, 1478, 1480,
1484, 1401, 1495, 1498, 1502, 1515, 1518.
National Ungdom, se Arbejdsfællesskabet og
Den Dan.ske Fi-ont.
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,,Nat·ioneri", Organ for Det Nationale Genrejsningsparti, E 554, 550.
NedkMtning af Sabotagemateriel, II 1203.
Nedskydning, Meddelelser om - eller Forsøg
herpnn, F 852, 854, 855, 857, 862, 863, 864,
866, 867, 868, 869, 870, 872, 875, 870, 880,
883, 803, 894, 805, 896, 807, 902, 904, 005,
906, 913, 915, 017, 020, 021, 026, 031, 033,
934.
Antal af dræbte ved Clearingmord m. m.,
F!J36, 940.
,,Neutrofon", Sabotage mod-, II 1232.
,,Niels Bbbe.~en", illegalt Forlag, K 1350.
Nimandsudvalget, K 1320, 1328, M 1426, 1440,
1450. 1451, 1403, 1494, 1521, 1522, 1527,
1528.
,,Nord", Presse- og Informationsdienst - ,
E660.
Nordbjærg og Wedels Skibsværft, Sabotage
mod - , H 1210, 1214.
,,Nordby", Fanøfærgen, Sabotage mod - ,
II 1253.
"Norden, Der -", Tidsskrift for Nordische
Gesellschaft, E 650.
,,Nordens F1'ihed", K 1294, 1349.
Nordhavnsværftet, Sabotage mod - , H 1214,
1215.
N ordische Gesellschaft, Om -'s Forbindelse
med Den Dansk-Tyske Forening, E 315, 318,
320, 334, 330, 342, 343, 344, 347, 352, se
iovrigt E 659-666, L 998.
Nordische Verbindungsstelle, B 207.
Om -'s Forbindelse med Den Dansk-Tyske
~~~~Em~m~m~M~m,33~
333, 334, 335, 330, 337, 338, 339, 342, 34:1,
344, 345, 347.
Nordi.~k Aktion - Nordiske Legioner, se
Dansk Socialist-isk Parti.
,,Nordislc Front", K 1294, 1322, 1333, 1334.
Nordisk Knltur Front, E 522.
,,Nordisk Nyhedstjene.vte", K 1299, 1322, 132a,
1324, 1341, 1343, 1345, 1348.
"Nordiske Stemmer", Maanedsblad for Deni;k
Socialistisk Parti, E 555.
Nordisk Ungd01n, se Dansk Socialfat·i sk Parti.
Nordland, se SS-Standarte-.
N ordschle.m;,igsche Zcit1tn_q, E 610---612.
N ord.~ee, N eberi.~telle, E 679 ff.
,,Nordwer·k", Sabotage mod - , II 1217, 1:l27,
1228.
N arge, C 278, K 1313, 1323, 1326, M U!O:I.
1417, 1418, 1438, 1440, 1461, 1486, 1487.
Norsk Tele,qram b11ri1, M 1303, 1401.
"N.S.P.", Ugeblad for National Socialistisk
Parti og Nordisk Ungdom. E 555.
,,Nye Danmark, Det", E 587-591.
,,Nye Bu1·opa, Det", Tidsskrift, E 523.
,,Nyhed.vtjene.~te,i", K 1294, 1297.
,,Ny Tid", Tidsskrift, E 550.
Ny Tids Infonnationsbureait og Bogforlag,
Den, E582.
,,Nye Tyskland i Kendsgerninger og Ta.l. Det",
E343.
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Niimberger-Lovene, E 582-585.
Nævni11gesager, A 30.
Odel-Udvalget, se Udvalget for ekstraor1li11ære
Indust,,-iarbejder.
Oden.~e Staalskibsværft, Sabotage mod - ,
H1237.
Ode,1,Se Tenn·isll.al, Sabotage mod - , H 121:i.
,,Odin", Sabotage mod Færgen-, H 122:J.
,,Oesterr. Freiheit,fro11t in JJiinomark",
1(1357.
Olie, L 1096.
Omnibusser·, Udlejning uf - til O.T., .\. 116.
011finde1·rrettigltcder, Betalinger vedr. - ,
L996.
Oplæ,ntiug, Forhud mod - af beslaglagte
Bøger, A69.
,,Oppositio11en", Ugeblad, E 470.
Orden.~politi, Det tyske - i Danmark,
E674--677.
Ordregodkendelse, L 1037, 1038, 1172, 1174.
1176, 1179, 1184.
Organfaation Todt (O.T ), E 775-785, E 811
--812, L 976, 978, 987, 908, 1000, 1048,
1094, 1192, 1196, 1199.
,,OJ"ie1ite1··ing", illegalt Blad, K 1297, 1313.
Ost, Salg af - , A 25, 131, L 974, 082, 1087.
1001.
Osteehportudval{,, Landbrugsministeriets - ,
se Bk.,portudval{,.
Over·sættelse af Boger, Censuren vedr. - ,
M1403.
O.W.I., U.S.A.s Propagandaudvalg, I 1286,
1287.
Pallad-inm, Redegørelse fra Schalburgkorpset
vedr. Sprængningen af -'s Bygning, E 727.
Pansergrave, L 971, 1197.
Parfume, L 1096.
Partidomstol for D.N.S.A.P., E 407, 408, 410.
Pate,iter, Gebyrer vedr. - , L 996, 1061.
Personal-ia, Konstatering af - , vedr. et Medlem af den tyske Værnemagt, A 28, 118.
Pjecer, illegale, K 1351-1373.
Plakater, Domme om tysk-fjendtlige - , D 288,
294.
Plantøi·, Salg af - , L 1002.
Politi, det dan,,~ke -'s Beføjelse ovei· for Medlemmer af den tyske Værnemagt, A27, 117,
Kl329.
-'s Vaaben, B196, F903, M1537.
-'s Internering, C 265, F 897, 808, 000, 939.
I 1280, K 1341, 1342, M 1548, 1549, 1550,
1551.
Reorganisationen af - , F00l, 902, se iøvrigt
E 388, 724, l<' 896, K 1mo, M 1547.
Polit-i, det t vske, Finansiering uf - , L 969,
970.
Organisationen af - , E 672.
Besøg af Repræsentantm· for - , l\I 1479.
Politiforb11ndet, K 1322.
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,,Politiken", Dagbladet, E 308, l\f 1384, 1417,
1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428,
1429, 1434, 1443, 1456, 1458, 1462, 1464,
1466 ,1467, 1468, 1469, 1471, 1473, 1477,
1486, 1487, 1488, 1489, 1492, 1496, 1497,
1499, 1500, 1501, 1502, 1504, 1509, 1510,
1511, 1512, 1515, 1517, 1522, 1525, 1529,
1530, 1531, 1533, 1540, 1541, 1542, 1544,
1547, 1550, 1552.
Politimesterfo,·eningen, K 1322.
Post-væsenet, Betalinger gennem -,L 077.
Presse, den legale, se særlig Afsnit M I, Kap.
1 og 2 (Indb.).
- , den illegale, se særlig Afsnit K I, (Indb.),
se endv. Kirkeblade og Skoleblade.
Direktiver for -n, A 3, 8, 22, 78.
-ns Ansvar for "landsskadelige Meddelelser", A 15, 16.
Forbud mod "Stormen", A 19, 103.
Forbud mod "Dansk Front", A 13.
Pressei,ontoret hos den højere SS- og Politiforer, Meddelelser fra - , F 000-933.
Pressens Radioavis, I 1285, M 1411-1412.
Pressenævnet, A 0, l\f 1377 f, 1380, 1381, 1386,
1387.
PrisgodkendelsesformulM, L 1186.
Priskontrol ved ekstraord. lndnstrilev., L 1030,
1031-1038, 1038-1046, 1060--1067,
1172-1178.
- ved Værftsleverancer, L 1047, 1067-1069.
- ved Værnemagtsentreprenørarbejder,
L 1029, 1047-1052, 1060-1076.
- ved alm. Varesalg til den tyske Værnemagt, A 91, L 083, 1030, 1091-1093.
- ved Automobilreparationer, L 1192 ff.
- ved Salg af Landbrugsvarer, L 1135 ff.
- ved Kørsel, L 1030, 1052.
se endvidere Kontrol med Provision, Leje,
Fragt, Bje,·gning sa111,t Lønkontrol og A.1,anceregulerin.g.
Prisprøvning, se Priskontrol.
Pristilladelse, se Finan.~ieringstilladelse.
Prisamdrirwsklausul, L 1041.
Privatbanerne, Sabotage mod - , H 1207.
Proklamationer, Tyske, F 815--935.
Propaganda, nazistisk Krigspropaganda, G 043.
Antirussisk - , G 944.
Antiengelsk og antiamerikansk - , G 945.
- vedr. Bombenngreb, G 045.
Protysk - , G 045.
- for Forstaaelsespolitikken, G 946.
- mod indre danske Forhold, G 946.
Parti - , G 947.
Radio - , G 947, l\I 1405- 1409, 1411.
Hverve - , G 947.
Eksempler paa - , G 948-060, L 1160.
Propagandacentralen, E 557.
Provinshandelskamme,·et, L 1189.
Provision, Beregning af private Bankers - .
L981.
- bestemt til Agenter, L 906, 1000, 1006,
1019, 1029, 1031, 1035, 1036, 1040, 1061.
Kontrol med - , L 1013--1014, 1085.

Provokationer, Frihedsraadets Advarsel mod
- , C 238, 267.
Advarsel fra Frihedsraadets Lokalkomite fra
Odense mod tyske - , C 273.
Advarsel mod - , K 343.
Præcisionsapparater, L 1096.
Pølser, Salg af - , A 97, L 1091, 1135, 1138.
Racepolitisk Oentralkontor, E 572.
"Racetjeneste,i", Organ for Dansk Anti-.Tødisk
Liga, E578.
Radioaflytning i Hoteller m. v., A 82.
Radioantenner, Forbud mod Fabrikation af
Rammeantenner, A 116.
Radioapparater, L 1096.
Radiokommissær, tysk - , M 1411.
Radiop,·ogramnier, Censur vedr. - , F 856,
1\11398.
Radioraadet, M 1405, 1407, 1408.
Radiosendere, Deponering af - , A 7, F 878.
Illegale - , E 758.
Radioudsendelser, frie, Afsnit I, (Indb.).
,,Raketten", Nytaarshæfte, E 555.
Rammeantenner, se Radioantenner.
,,Rasse, Die", Tidsskrift for Nordische Gesellschaft, E 663.
Rationerede Varer, Salg af - , L 1131.
,,Realitet", Organ for Den Danske Fagstat,
E 546, L 1156.
Regeringen, se særlig Afsnit B (Indb.) samt
Personregistret.
Regeringsudvalg, Det dansk- tyske, L 907, 908,
1012.
Registrering, Gebyrer for offentlig - , L 906.
Regningskopier, L 083, 086.
Reguleringsfond, A 61, L 1043, 1044, 1064,
1067, 1180. Se l•'o-nden vedr. ekst-raord. Indust?-ilev.
Regulerings-Konto, Statens, L 964, 969, 902.
"Reichardt", Oltokoladefobriken, Sabotage mod
- , H1212.
Reichsarbeitsdie1tSt (R.A..D.), E 471, 506, 775.
Reichsba,nknoten, L 967.
Reichsdeiitsche Ge,neinschaµ, E 641-643.
Reichskred·itkassenscheine (RKK-Scheine),
F 820, L 965--967, 985.
Reichssicherheitsdienst, E 667-674.
Reichswirtschafiska,n·mer, E 644.
Rejseinspektører, L 1057.
Rejsetrafik, Censur vedr. Omtale af - ,
M1400.
Rejseiidgifter, L 096, 1000, 1006, 1015.
Rekvisitionssedler, L 1135, 1136, 1137.
Rembottrs, se S·ikkerhed.sstillelse.
,,Rene Folk med rene Hænder", Pjece, E 555.
Rensning af Uniformer m. v., L 1131.
Rentenbankscheine, L 967.
Repressaliemord, se Nedskydning.
Retsafgorelse, se Do1n111e.
Retshjælpsordningen, Anvendelse i Forhold til
Bohmen og Miihren i civile Sager, A 49.
- i Straffesager, A 117.
Ret.,p/ejeloven, Ændringer i - vedr. Sager
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under Statsadvokaten for særlige A.nliggender, A30.
Returkommission, L 980.
Revisorattest, A 74, L 1035, 1180, 1186, 1193.
,,Revolverloven", A 103, L 1107, 1125.
Ritfel,syndikatet, Sabotage mod - , H 1215,
1226, 1232.
Rigsborgerloven af 15. Septe11iber 1935, se
N ilrnberger-Lovene.
,,Rigsdagstidende", M 1418, 1427, 1442, 1443,
1482, 1489, 1490, 1513, 1514, 1515, 1526.
Rigsfører-SS-Hovedkontorerne, E 712-13.
Rigskreditkassesedler, se Reichskreditkassenscheine.
Ringeagtsytringer, se Demonstrationsbekendtgørelsen.
Ringen, Illegal Organisation, H 1204, K 1297,
1299.
,,Ringens Orientering", K 1293, 1297.
Ringsted Jernstøberi, Sabotage mod-, H 1217.
Ritzau's Bureau, A 9, M 1385, 1392, 1397,
1400, 1401, 1426, 1469, 1503, 1535.
Ilaskilde-Mødet, E 373, 381, 389, 401, M 1393,
1425.
Rusland, se Sovjetunionen.
Rutebiler, se Omnibusser.
Rygter, Ansvar for Udbredelse af landsskadelige - , A 24, D 289, 296, 301.
Dementier af - , B 149, 150, C 271.
Rilstungsstab Dunemark (opr.Wehrwirtschaftstab), Al4, B216, E605, F888, L997,
1031, 1032, 1036, 1037, 1085, 1094, 1095,
1097, 1098, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178,
1180, 1181, 1183, 1184, 1186, 1192.
Rødby-Femern Ruten, Gunnar Larsen om - ,
B169, 189.
,,Rørdal", Oementfabriken, Sabotage mod - ,
H 1214, 1215, 1227.
Røverier, Frihedsraadets Udtalelser om paastaaede - , begaaet af Frihedsbevægelsen,
C271.
- begaaet efter 19. Sept., K 1344, M 1551.

S.A., (D.N.S.A.P.'s Sports/Storm Afdelinger),
E 431 ff, 486.
- Afdeling i Nordslesvig, E 605.
- Sangen, E 457.
Sabotage, Straf for - , A 24, 89, B 152, 159,
D 289, 294, 310, F 845, 847.
Udtalelser for eller imod-, B 205, 208, 210,
C 235, 236, 252, 278, F 851, 861, G 954 ff,
G956ff, L1160, 1170, Note 5, 11255, 1267,
1269, 1270, 1274, 1277, 1278, 1281, 1282,
1287, K 1310, 1311, 1312, 1315, 1317, 1319,
1325, 1326, 1330, 1333, 1336, 1348, 1365,
1371, 1384, 1391, 1397, M 1407, 1501, 1503,
1506, 1507, 1511, 1513, 1514, 1516, 1517,
1518, 1519, 1521, 1522, 1524, 1525, 1527,
1528, 1529, 1532, 1537, 1543.
Udtalelser om enkelte Sabotageaktioner,
A 102, 103, 104, B 207, C 267, 269, 270.
272, 273, 277, E 410, 727 f, F 922.
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Om Sabotørers folkeretlige Stilling, F 912.
Se iøvrigt Afsnit H (Indb.) samt Sabotagevagtordningen.
Sabotagevagtordningen, A 78, 83, 87, 94, 95,
B 210, E 801-810, F 888.
Se iøvrigt E 725, I 1264, K 1316, 1320, 1322,
L 1063, 1175.
Saft, L 1095.
Salg til Værnemagten, se Væmemagt, Den
tyske.
-til enkelte Soldater, se Værnemagt, Den
tyske.
,,gentaget -", L 1130.
,,- i enkeltstnaende Tilfælde", L 1129.
Salgstilladelse, Retningslinier ved Meddelelser
af - , L 1089-1091, 1099, 1101, 1102, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1136, 1174, 1184,
1185, 1191, 1192, 1194.
Saltsyre, L 1096.
Samarbejdsudvalget, se Ni1nandsudvalget.
Samkvem med tyske Myndigheder, alm. Direktiver herom, A 6, 18, 19, 46, 57.
Kritik heraf, K 1302.
,,Samleren", illegalt Forlag, K 1350.
Samvirkende Fagforb1ind, De, L 1141, 1145,
1148, 1150, 1151, 1155, M 1487, 1527, 1531.
Samvirkende KøbmandBjorenfoger i Danmark,
De, L1189.
Sand, L986.
Sandpap, L 1096.
Sange, Forbud mod offentligt Foredrag af engelske - , A 121.
Domme ang. tyskfjendtlige - , D 288, 303,
Scandinavisk Motor Oo., Sabotage mod - ,
H1230.
i?cania Vabis, Sabotage mod - , H 1237.
,,Scannews", dansk Telegrambureau, M 1384,
1385, 1401.
Schalburg-Fondet, E 480, 510--514.
Schalburgkorpset, se særlig E 719-729, endvidere C 253, 254, E 420, 545, 579, 586,
731, I 1277, 1278, K 1342, M 1536.
Schalburglogen, Sabotage mod - , H 1232.
Schalburgtage, se Sprængning og Nedskydning.
Schioler-Gruppen, E 755.
Schleswiger Studenten, Verbindung - , E 605.
Schleswigsche Kammeradschaft (S.K.), E 604,
606, 609-617, 775, M 1393 f.
Schutzbereiche, A 132, F 886, L 1110.
Schutzkonimandomand (i O.T.), E 784-85.
Schutz-Staffel, se S.S.
Schwerinervagtkorpset, E 771- 773.
Sedler, Forsendelse af danske - til den tyske
Rigsbank, L 999, 1001.
Se tillige Kontanter.
Sejlads, Domme om - med mindre Fartøjer
fra, til eller ud for visse Kyststrækninger,
D292.
Forbud mod - i visse Egne, A 64, F 875.
Meddelelse vedr. Indskrænkningen af - med
Smanskibe, F 926.
Scks-Maancders-Klausul, L 1041, 1042.
Sclbstschutz, E 604, 606, 620--026.
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.':/e,mep, L 074.
Se1111-heim-Kur.ms, E 446, 447, 449, 788.
SililJJJF, 11254.
Sicherheitspolizei, E 669, F 901, K 1342, 1344 f,
1349.
Sikkerhedsomraader, F 871, 879.
Sikkerhedssprængstoffer, Meddelelse om Tillndelse til nt nnvende - , F 914.
Sikl,erhcd.,stillelse, L 077, 078, 1000.
Sikkerhedstjenesten, se Den Danske Front.
,,Simo"s Autoværksteder, Sabotage mod - ,
B1221.
,,Sjælland", Færgen, H 1205, 1223.
,,Skagerak", Organ for Landesgruppe Diinemark ,E643.
,,Ska11dia", Vognfabriken, Sabotngc mod - ,
H 1216.
Skandina'Visk Maskinfabrik, Sabotngc mod-,
l-11232.
Skandinavisk Telegrambureau, M 1389, 1401.
Skatter, se Beskatning og Spærrekonto, snmt
Hvervning.
Skibe, Udlejning nf - , A 29, 79, L 907, 1000.
Snig nf - , A 29, L 1131.
Bevæbning af - , F 830.
Skibsproviantering, L 986, 996, 1090.
Skibsreparationer, A 37, 43, 48, 52, 82, 101,
113, L 079, 987, 996, 1010, 1028, 1029,
1031, 1033, 1047. 1067, 1174, 1181.
Skib.Yudgifter, L 996, 1014.
,,Skipper Clement", illegalt Foring, K 1350.
Skoleblade, Forbud mod politiske Artikler
- , A 37 Noten, 79.
Skoleforedrag, A 45.
Skoler, tysk Politis Forhold overfor - , .A.114.
Cirkulærskrivelse til Rektorerne om Demonstrationer, A 36, 84, 88.
Se Lærere, Skoleblade, Skoleforcd1·ag.
Skosværte, L 1006.
Skotoj.•leveraneer, L 1040.
Skrivel.,er, se Lovregi.•ter.
Skruebrækkere, Artikel om - , K 1336.
,,Skræp", illegalt Forlag, K 1350.
,,Skuddet i Nakken", Propngnndnskrift, G 948.
Skodeklau.ml, L 1110, 1120, 1122.
Slagtninger, ulovlige - , L 1138.
Slidbaner, Pnalægning nf - , L 1193.
Slovakiet, Meddelelse om Regeringens Anerkendelse nf - , B 161.
Smidth, F. L., ru Co., Snbotnge mod - , H 1214,
1222, K 1316.
,<;mith, Mygind og Huttemeiers Ma.vkinfabrik,
Sabotage mod - (Fejltagelse), H 1232.
Smor, Salg nf - , A 25, 26, L 974, 982, 1087,
1185.
Smoreksportudvalg, Landbrugsministeriets, se
JJJk,Yportudvalg.
Social Arbejderoplysning, ·Forening, L 1156.
,,Sociale Breve", Organ for Social Arbejderoplysning, L 1150, 1100.
,,Social-Demokraten", Dagbladet, E398, M1417,
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424,
1426, 1427, 1429, 1432, 1433, 1435, 1439,

1440, 1445, 1452, 1459, 1465, 1471, 1479,
1493, 1501, 1503, 1506, 1508, 1510, 1512,
1518, 1521, 1522, 1524, 1527, 1531, 1541,
1546, 1552.
Socialdemokratisk Forbund, M 1531.
S ocialdemokrati.•k H ovedbe11ty1·el.,e, M 1507.
Social-juridiske Udvalg, Det, E 561.
Socialministeriet, se Lovregi.,ter.
Social Oplysnings Sekretariat, E 561.
Social Raadgivninn, Institut for Tysklnndsnrbejderne, L 1156, 1161.
Sofort-Prograin, L 971, 1107.
So1nmers Vagtkorp ., , E 735-739, K 1342.
Sonderbaustab der Luftwaffe, L 087, 1048.
So1lderkonto V, L 974, 909, 1137.
Sorte Bors, Den, Tyske Opkøb pnn - , L 976,
1019, 1020, 1021, 1088.
"Sorte Faner", Organ for Nordiske Legioner
under Dnnsk Folkepnrti, E 557.
Sovjetunionen, B 162. 185, C 255, I 1277, 1288,
M 1473 ff, 1475, 1476, 1477, 1478.
Spaderenlementet, E 440.
Spedition, L 906.
Spionage, Ansvar for-, A 24.
Redegørelsen om - , B 174.
Den tyske - , se Abwehr og Reic1U1,Yicl1erheit.,dienst.
Bekendtg. vedr. - , F 845, 847.
Sp-irit·zioga, L 1095, se endvidere Ud.•lcænkning.
Sports-Afdelinger, D.N.S.A.P., se S.A.
Sports.,tævner, Forbud mod Afholdelse nf visse
- , F 855, og Ophævelse hernf, F 860, 890.
S1n-ængninger, Meddelelser om tyske nf
Huse m. m., F 900, 903, 004, 912, 913, 915,
917, 919, 920, 921, 925, 926, 927, 928, 030.
Antal bortsprængte Huse, F 940.
Se endvidere Sabotage.·
Sprængstoffer, se Sikkerhedssprængstoffcr.
Spærrekonto, Indbetaling pna
- som Forskudsbetaling, L 978, 1049, 1074.
- som Sikkerhed over for O.T., L 978, 1074.
- som Sikkerhed for Tilbngebetalingskrnv,
L 1051, 1074.
- frivilligt til lmødeganelse nf Tilbngebetnlingskrnv, A 120, L 988, 1175.
se iøvrigt Fonden vedr. ekstraord. Indust-rilcv.
Spærretid, se Færdsel.,forbud.
Spærrezonen, Domme vedr. ulovlig Omvnndring i - , D 280, 295.
Spæri·ing nf fremmed Formue, L 1003, 1015,
1017, 1025.
· Se ogsna Spærrekonto.
SS, E 674-677, 679-718, M 1412.
SS-A u.,bildungsbataillon Schalburg,
E753-754.
SS-Divi.Yion Wikinu, E 670-718.
SS-lilrsatzkommando Diinemark, E 345, 617,
079-718, L 1015, M 1392.
SS-Pan.,ergrenaderregiment Daninark,
E 679-718, M 1536.
SS-Standarte N 01·dlaild, E 442, 446, 679-718,
L 1012, M 1461.
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SS-Standarte Westland, E 682, 684, M 1461.
SS-V agtbataillon Sjælland, E 753--754.
Staaende T-illadelser,
til Materialeleverancer, L 1090.
- til Skibsreparutione1·, A 52, L 080, 1174,
1180f.
- til Automobilreparationer, L 1102.
Staal, Salg af Varer indeholdende - , L 082,
005, 1032, 1002, 1096, 1136, 1172 ff, 1170,
1184. 1186, 1187, 1188, 1101.
Se endvidere A-Liste Ord1·e1·, B-Liste Ordrer,
O-Li,qte Ordrer.
Standard 11Jlektric, Sabotage mod - , H 1238.
Standpunktsoplysninger, L 1042, 1043, 1045,
1046, 1180.
Standretter, Meddelelse om Indførelse af - ,
F885.
Statens civile L1iftværn, tysk Indseende med
- , A121.
,,Zeitfreiwillige"s Fritagelse for C.B.-Tjeneste, A 125.
Reorganisation af - , A 126, 127, F 001.
Statmis Filmcensur, M 1413--1415.
Statens Udvandringskontor, Meddelelser fra
- , L 008, 1012, 1145, 1148, M 1306.
Se endv. Lovregister.
Statsadvokaten for særlige Anliggender, Oprettelse af Embedet, A 6.
Statsbanerne, Sabotage mod - , H 1207 ff.
Stat.~garanti til Nationalbanken, L 966, 060,
001.
- for Eksport af Landbrugsvarer, L 1138.
Statsmini.qtcriet, se Lovregister.
Statsradiofonien, C 260, F 826, 830, 840, 856,
M 1308, 1400, 1405-1400. ,
Se endv. Pres,qens Radioavis.
Stelsig-Bevægelsen, E 563-572.
Stemning.~apport, Plan for ugentlig-, E 761.
Stempelpligt ved Lejekontrakter, L 1111.
Sten, Salg af - , L 086, 1131.
Stikkere, C 238, I 1200, K 1325, 1330, 1330 f,
1341, 1344, 1346.
Om Likvidering af - , H 1204, 1205, 1209.
Se endv. Anmeldel.qe.
,,Stjernelcromi"-Modet, E 373.
,,Store-Bælt", Færgen, Kapring af-, H 1204,
1237.
Stor1nafdelinge1· - D.N.S.A.P., se S.A.
,,Stormen", Forbud mod Dagbladet - , A 10,
103.
- , Organ for National Socialistisk Parti,
E555.
,,Stormfanmi", Kampskrift for N.S.U., E 450 f.
Stormgarden, se Dansk Anti-Jodisk Liga.
Straamwnd for Tyskerne, L 077, 1003.
Straffesager, se Ret,qafgorelser.
Strejker, 105 ff, C 252, 254, 255, 260, 264,
265, E 608, 610, F 878, 805, 806, 897, 940,
I 1278, 1280, K 1338, 1371, M 1527, 1528,
1520, 1530, 1531, 1543, 1544, 1545, 1546,
1547, 1548, 1540.
Studenterforeningen, E 402.
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Studentm·fralction, D.N.S.A.P.'s, E 481, 482,
487,490.
,,St1tdente1·nes Efterretningstjeneste" (S.E.),
K 1203, 1208, 1310, 1320, 1345, 1350, 1350,
1372.
Studmitersamfundet, Krav om Opløsning af
- , E400.
Studiekredsen af 1940, E 352 ff, M 1456.
Stoj8e11der, Sabotage mod - paa Amager,
H1238.
Sublimat, L 1096.
Sukker, L 074.
,,Sult soni Krigsvaaben", Propagandaskrift,
G050.
Sttper Service, Sabotage mod-, H 1214, 1210.
Surkaal, L 974, 1095.
Suverænitet, Udtalelse af Dr. Goebbels om besatte Landes - , F 828.
,,Svendborg Avis", M 1430.
Sverige, Frihedsrnadets Opfordring til Svenskerne vedr. Schalbnrgkorpset, C 253,
Dementi af Meddelelse i den svenske Radio
om Gidselhenrettelser, F 803.
Den danske Radio fra - , I 1285 f.
Sygebehandling af tyske Militærpersoner, A 17.
- af tyske Flygtninge, A 135.
Sygeplejersker, E 600.
Søfolk, Tab blandt danske - , F 940.
Sølvmark, L 967.
,,Sønderborg Socialdemokrat", M 1384.
Søofficerer, danske -'s Rejse til Tysklnnd,
M1441.
Søpoliti, Meddelelse om Overtagelse af det danske -'s Funktioner, F 870.
Tafdrup, Julius, Sabotage mod - , H 1242.
Tagpap, L 1021, 1006.
Teer.qtatning, L 1005.
Teknisk Opbygning,qtje11este, E 56.3-572.
Tekstilvarm·, L 1006.
Telefonboniber, M 1543.
Telefoncen.m1·, se Cen.m1·.
Telefonmaster, Opstilling af tyske - , L 1123.
Telefontjeneste under Spærring, A 08.
- med Tyskland, F 847.
Telegrafce11sur, se Cen,~ur.
Telegrambureauer, A 9, M 1401.
Telegramkrisen, F 833.
Terpentin, L 1096.
,,Thor", bbryderen, Sabotage mod - , H 1243.
Thrige, Th. B., Sabotage mod - , H 1216,
1217, 1220.
10-Dages Lister, L 1177, 1180.
,,Tiden", Medlemsblad fo1· Arbejdsfællesskabet,
E539.
"T·ide11, De Danskes Vej", Organ for Nationalt
Samvirke-Fagstatbevægelsen, E 550.
,,Tidens Krav", Ugeblad, E 500.
,,Tidens Spørgsmaal", Pjece af Generaldirektør Knutzen, E 331, M 1468, 1460.
,,Tidens Tegn", illegalt Blad, K 1200.
T·ilbagebetalingskrav, se Priskontrol samt
Spærrekonto.
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Tiltale i Sager \·edr. Snig til Værnemagten,
L 1128, 1132.
,,Titan", Snbotnge mod-, H 1222, 1228, 1233,
1248.
Tivoli, Redegørelse frn Schnlburg-Korpset vedr.
Sprængningen nf - , E 727.
Tjenestemænd, K 1314, 1322 f, 1324 f, 1328.
Tjære, L 1096.
Toldafgifter, L 996.
Toldkontrol med Medlemmer nf den tyske
Værnemagt, L 1001.
Told- og Møntunion, I 1270, K 1301.
Tolvmandsforeningeme, M 1454.
,,Torotor", Snbotnge mod - , H 1203, 1222,
1232, 1239.
,,Tosca", Resta111"a11t, Snbotnge mod - ,
H1222.
Trafikministeriet, se Lovregister.
Traktat, se Konve11tion.
Transitering, Udgifter ved - til og frn Norge,
L 972, 997, og til og fra Tyskland, L 996.
Transport, Frugter og Omkostninger vedr. - ,
L996.
Transportkorps Speer, se Legionkorps Speel'.
,,Trinitatis Trykkeriet", Snbotnge mod - ,
H1214.
,,Trods .Alt", illegalt Foring, K 1350.
Troldteæ, L 1096.
Træ, Snig nf - , A 60, L 1089, 1096, 1098,
1099, 1100, 1177, 1182, 1185.
Vederlag for Snig nf - pnn Roden, A 125,
Lllll, 1124.
,,Tyr", Isbryderen, Snbotnge mod - , H 1243.
Tyskland, Om tysk Styre og Terror, se Afsnit
F (Indb.), se iøvrigt Gesandtskab, Politi,
Ordenspoliti, H a11delskanrm1er, videnska1ielige
Instit-iit.
Tysklandsal'bejdere, se Udlandsarbejdere.
Dnnske --s Forening, E 504.
Udeblivelse, Virkning nf frn Arbejde i
Tyskland, L 1144.
Udenrigsministeriet, se LotJ1·egister og Censur.
Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisa.ger, A 10, 77, L 986 f, 1006, 1027-1083,
1106, M 1394, 1396.
Se endvidere Lovregister.
Udenrigsniinistel'icts Kontor f01· sæ1·lige Handelssager, L 986 f, 1087 ff.
U denrigsministel'iets Pressebureau, A 4 f, 8.
16, E 329, M 1377, 1378, 1380, 1388, 1389,
1390, 1395, 1397, 1404.
Se endvidere Lo vregistel'.
Udenrigstjenesten, Kongens Reskript om Pligterne for Tjenestemænd i - , A 47.
U dforselstilladelse, A 42, L 1006 f, 1171, 1172,
1174, 1175, 1176, 1179, 1186, 1187, 1188.
Udlandsafdelinge11 fo1· danske Arbejdere, E 561.
Udlandsa-rbejdere, Afsnit L, Kop. 6.
Se endvidere A 12, 27, 50, SO, B 151, 209,
293, 311, F 822, 11256, K 1306, M 1422,
1424, snmt A1·bejdsaiwisning og Lønoverførsel.

Udlej,dng, se Leje.
Udrensning, C 226 ff, I 1275, 1280, 1332 !,
1334, 1338 f, 1342, 1372 f.
Udrykningskommando, Den dansk-tyske, A 120,
F 867, M 1542.
Udskiftning af Arbejdskraft, se .tfrbejdsanvisning.
Udskænkning nf stærke Drikke for Medlemmer
nf den. tyske Værnemagt, A 38.
Udtalelser, Officielle tyske, F 815-935.
Udvalget for ekstraordinære Industriarbejde,·,
L1030ff.
Udval,get til Foranstaltning af Fo,·edrag og
1cunst11erisk Underholdning for Tysklandsarbejderne, L 1145, 1140.
Udvandringskontoret, se Statens U dvand1·ingskontor.
Ufa Film, L 1000, H 1230, K 1317, M 1413.
"Ugens Ekko. Med Hagekorset", Ugeblad for
Nntionnl Socialistisk Parti, E 555.
,,Ugens Nyt", illegnlt Blad, K 1293, 1297, 1315,
1317.
Ultimatum, tysk - til den danske Regering,
F837.
Ulykkesforsikring, Bkg. vedr. - , L 1142, 1154.
Rigspolitichefens Cirkulære nng. for
Sabotagevagter, E 800.
Underentreprenører, L 1070.
"Under Hagekorset", Mannedsblnd for Nntiouol
Socinlistisk Parti, E 555.
Underleverandører, A 05, 96, L 1175, 1182.
"Under Solkorset", Duplikeret Mnnnedsskrift
(Pastor Mnlling), E 551, 554.
Understøttelser, Overførsel over Clenring nf - ,
L 007, 1000, 1012, 1013, 1015.
U-ndervisningsministeriet, Ll014, M1405, 1406,
1407, 1400.
Se Lovregister.
Undtagelsestilstand, Militær - , F 838-857.
Politimæssig - , F 807, SOS, 005, 914.
So endv. M 1533.
Unges Fritidsgruppe, De, Institution for Tysklandsnrbejdernes Bom, L 1156.
Uniformer, Forbud mod nt bære - , A 10, 27,
E 397, 812, F 843, 879.
Rensning nf - , L 1131.
Levering nf - , L 1173, 1182.
Universiteter, Protest fro de danske-, K 1326.
Universitetskorporationen, E 472, 470.
Urlaiibsgelder, L 072.
Uroligheder, se Strejker.
U.S.A., A 69, B 181, 186, 180, 194, I 1286 ff,
M1414.
Vaabenhvile, Ordre om-, F 934.
Vaabe,1tilladelse, E 673.
T'agtkorpset ved det tyske Luftvnaben i Danmark, E 736 ff.
Vagtmænd under den tyske V ærnemngt,
E785--87.
Valby Maskinfabrik, Snbotnge mod-, B1213.
Valg, kommunale - , B 178.
Udtalelser om Folketingsvolget 1043, E 427,
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F 836, I 1256, 1265, 1266, M 1396, 1520,
1521, 1525, 1541.
,,Valutaen efter Krigen", Propngnndaskrift,
G949.
Valutahandlere, autoriserede - , L 968.
Vandrek(jl·t, A 53, L 1089, 1096, 1098, 1100,
1177.
Varde Staalværk, Sabotage mod - , H 1204,
1214, 1216, 1229.
Varedirektoratet, se Direktoratet for Fareforsyning.
l'areforsyning.~loven, L 158, ::!9.-3.-1943 (Lovreg.).
Varemærker, Gebyrer vedr. - , L 000.
Vask af Uniformer m. v. ,L 1131.
,,Vejle Folkeblad", M 1384.
Vejret, Censur vedr. Medd. om-, M 1393.
Venstres Ungdo·m, M 1507.
V erbindung Schleswige,· Studenten, E 005.
Verbindiingsstelle der Haiiptverwaltung der
Reich.•kreditkasse,1 beim Reichsbevollmiichtigten, L 968.
Verlagerungsauftriige, E 499, L 1181.
Verpflegungsamt, L 1135.
Vertrauensmann, se Abwelw.
Vestre Fængsel, tysk Afdeling, A 80.
,,Vestsjællands Socialdemokrat", M 1478. .
Videnskabelige Jnstitiit, Det tyske, E 489,
654-659, M 1467.
Vidner, Justitsministeriets Cirkulærskrivelse
om Afhøring af Medlemmer af den tyske
Værnemagt som - i Straffesager, E 798.
Vielser ved tyske Militære, A 116.
Villadimn, L 1096.
Vin, L1095.
Vogelgesang, Kreditanstalt, E 605.
Voldtægt, Dementi af Rygter om - , F 907,
915.
,,Vor Kamp", Kampskrift, E 420.
Vridsløselille, Aktion mod Fængslet - ,
H1235.
Vttrderingskommissioner ved tysk Beslaglæggelse af fast Ejendom, L 1105, 1109.
Viirderingsnævnet for Erstatning ved Beslaglæggelse m. v. af fust Ejendom, L 1108,
1109, 1115.
,,Vædderen", l\Iodstandsgruppe, K 1297.
Værftsleverancer, L 1047, 1067.
Værktøj, L 1096.
Værnemagere, Udtalelser om - ,I 1268, 1260,
1270, 1283, K 1318, l\I 152G.
Se iøvrigt L (Indb.).
Værnemagt, Den tyske-, B 165, 0236, 280,
F 819, 845, 877, 882, 916, 934, 1\11302,
1400.
Begrebet "Afdeling", L 1137.
Salg til - , A 11, 14, 20, 21, 23, 25, 38,
45, 49, 64, 71, 97, 00, 103, 104, 107, 111,
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131, L 982 f, 1127-1139, M 1398, 1399,
1425, se endvidere under de enkelte Varer.
Salg til "enkelte Soldater", A 11, 21, 23,
25, 38, 45, 64, 77, 100, L 1131-1139,
K1304.
,,Gentaget Salg'", L 1130.
,,Salg i enkeltstaaende Tilfælde", L 1129.
Værnema7ts-Entreprenørarbejder, L 1047 ff,
lOG!) ff, 1109 ff, se iøvrigt Entrcprenorarbcjde,·.
Værnemagtshje m, Salg til - , L 080, 1091,
1131, 1139.
Værnemagtskonto, se JJesættelseskonto.
l'ærnemagtstransporte,·, Fortrinsret for - ,
A120, 126.
,,Vølund", Maskinfabriklrn11, Sabotage mod - ,
H1233.

Waffen SS, se særlig E 670-718.
Forulempelse af Medlemmer af - , A 51.
N.S.A. og - , E 493.
LAT og - , E 508.
S.K. og - , E 610.
Betalinger vedr. - , L 998, 1000, 1012, 1015.
W allboard, L 1096.
Washington-Erklæringen, se U.S.A..
W ehrmachtsangehiirige, A 117 f, K 1320.
Wehrmachtsgefolge, A 117 f, E 789-700,
L 1130, K 1329.
lVehrmachtshei111e, se l'ærnemagtshjcm.
Wehrwirtschaftsstab Diinemark, se Riist11119.~stab Diinemarlc.
Werkhilfe, Institution under D. B. N., E 604.
Westland, SS-Standarte, se SR-Standartc.
Wienerbrød, L 1095.
Wiking, se SS-Division - .
Wirtschaftsstelle des LandeskreiNe,• Diinema,·1.-,
E648.
Wirtschaftswart N (jl·d, E 662.
Wistoft, Søren, Sabotage mod A/S, - , H 1226.
W ohlfalvrtsdienst, E 605.
Zeitfreiwilligendienst, Zeitfreiwillige's Fritagelse for C.B.-Tjeneste, A 125, se iøvrigt
E 606, 620, 626-637.
Æg, Salg af - , A 38, L 974, 982, 1087, 1091,
1135.
_;Egeksport·11dvalg, La11dbrngs111iniste,·iet.v -,
se JJlksp ortud·i;aly.
Økonomiraadet, D.N.S.A.P., E 408.
Økonomisk Arbejdsbureau, E 359.
Økonomisk Støtte til polit-iske Formaal, L 073,
998, 1000, 1001, 1156.
Øl, Salg af-, L 087, 1080.
Øst-R111n 'f'dvalget, E 518.
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RETTELSER OG TRYKFEJL
BIND 1:
Side

XII 11 f. n. ,,Danske Tysklandsarbejderes Forening" behandles ikke under e, men derimod under f S. 504--05 umiddelbart efter Afsnittet om "Det danske Arbejdsfællesskab".
·
60 Linie 10 f. o. ,,Odning'' rettes til "Ordning1 )".
78 Linie 8 f. o. tilfØjes som Note la) ,,Senere gjorde Ministeriernes Pressesekretariat
opmærksom paa Bestemmelserne ved Ritzau-Meddelelse af 17.-6.-1944".
215 Linie 3 f. n. ,,Borson" rettes til "Brorsen"
252 Linie 19 f. o. ,,4" skal være "40"
350 Linie 14 f. o. ,,1942" skal være "1943"
358 Linie 4 f. n. ,,Deutsche" skal være "Deutscher"
457 Linie 18 f. n. ,,ved ved" rettes til "vi ved"
459 Linie 16 f. o. ,,N.S.P.U." rettes til "N.S.U.P."
519 Note 1, Linie 4. f. n. tilføjes: ,,Ifølge Oplysning fra Aktiekøbernes Sagfører besluttedes det at likvidere Selskabet, da dettes odiøse Fortid blev Køberne bekendt."
519 Note 1-2 f. n. Skal være "men det maa dog skønnes, at den i hvert Fald ikke har
været omfattende."
526 nederst: Ingeniør Zimsen gør opmærksom paa R.B.-Meddelelse af 8.-7.-1941:
,,Den danske Front - Dansk Samlings- og Korporamonsparti nieddeler:
Da det tidligere Lederraad for Den danske Front, der ved Sammenslutningen
blev anbragt i forskellige Stillinger indenfor Partiets Ledelse og Udvalg, har brudt
de indgaaede Aftaler, der var Betingelsen for deres Medvirken, er Samarbejdet
mellem Den danslce Front - Dansk Samlings- og Korporationsparti og de paagældende Medlemmer af det nævnte Lederraad ophørt.
Den danske Front - Dansk Swmlings- og Korporationsparti arbejder fremdeles
under Ledelse af IngeniØr Erik Zimsen for Gennemførelsen af den fatistiske
Korporationsstat i Danmark."
BIND 2:
Side

1043
1046
1109
1152
1204

Linie 1-2 f. o. ,,Reguleringsudvalgene" skal være "Regeringsudvalgene"
Linie 20 f. n. Datoerne rettes til henholdsvis "1.-4.-1944" og "31.-3.-1945".
Linie 27 f. o. ,,1943" skal være "1944".
Tekstnoten Linie 2 f. n. ,,forlægges" skal være "forelægges".
Linie 18 f. o. tilføjes: ,,Kommunelærer Knud Larsen udførte, indtil han i Sept.
1944 blev skudt af Tyskerne, et stort Organisationsarbejde som Leder af H.D.".
I Afsnit H. Kap. 2 (Kronologisk Oversigt over Sabotager m.v.) tilføjes:
10.-6.-1941 Brand i Centralværkstedet, Aarhus.
18.-8.-1943 Sprængninger pan to af den jyske Samleskinnes Transformatorstnt!oner.
18.-2.-1944 Bombe mod tyske Biler hos Autofirmaet Rasmussen & Schrpder, Aarhus.
Apr. 1944. Ca. 6000 Ha1mdgrnnater og Haandbomber afhentes hos Tyskerne paa Orlogsværftet ved
falsk Rekvisition.
2.-4.-1946 Sprængning af 2 Betonblandemaskiner syd for Haderslev,
2.-4.-1945 Sprængning af 3 Væmemagerlnstvogne, Skærbæk.
3.-4.-1946 Aktion mod Autoværksted. Bygningen totalt pdelagt.
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Side
7 .-4.-1945 Sprømirning af tysk Telefonmast. Tyskernes Hovedforbindelse med Tysklnnd afbrudt
14
Timer, Kolding.
7.-4.-1945 Aktion mod Værnemagerfirma. Maskiner Ødelagt, Aalborg.
7 .-4.-1945 Sprængning af Motorpumpe ved Tankgraven I Søndre Tranders.
8.-4.-1945 Afbrænding nf 80--40 Læs Halm, Aarhus.
9.-4.-1945 Sprængning af tysk Barok, TØndergade, Aarhus.
9.-4.-1945 Sprængning af tysk Telefon- og Telegrafstation, Aaboulevarden, Aarhus.
9.-4.-1945 Sprængning nf 2 Garager I Brænderup. 2 Lastvogne pdelagt og 2 beskadiget.
ll.-4.-1945 Fjernet D. S. B.'s mobile Værksted med Katastrofebelysning, Horsens.
11.-4.-1945 Afbrændt 3 Jernbanevogne med Halm til Tyskerne, Nørre Sundby.
12.-4.-1945 Sprængning af Lnger af Suppeekstrakt til Tyskland til en Værdi nf 30.000 Kr., Horsens.
13.-4.-1945 Sprængning af Kølevogn og Cementblandemaskine paa Jernbanevogn, Aabenraa.
14.-4.-1945 Sænkning nf tysk Nybygning >Annie«, der netop var spsnt, Aarhus.
15.-4.-1945 Aktion mod Værnemagersnedkeri, der totalt Ødelagdes, Bramminge.
15.-4.-1945 Sprængning af 4 Cernentblandemnskiner, 3 Pumper og S Arbejdsskure, Vejen.
16.-4.-1945 Sprængning af 800 I Benzin paa Jernbanevogn, Thisted.
16.-4.-1945 $prægning nf 8 Pontoner, Aalborg Vand-Fly.
17.-4.-1945 Aktion mod >Polyfoto«. Arkivet havde været benyttet nf Tyskerne. Holstebro.
17 .-4.-1945 Fjernet 30,000 Stk. Goebbels-Propagandaoprnab frn Posthuset I Silkeborg.
17.-4.-1945 15 Bomber mod tysk Arbejdsplads, Esbjerg.
23.-4.-1945 Aktion mod Værnemagerfirma Foskjær, Vorde.

1240 Linie 22 f. o. (Adolph Holst) udgaar, da der forelaa Schalburgtage.
1248 Linie 31 f. n. (Gross. H. Nielsen) udgaar, da der vistnok ikke forelaa Sabotage.

