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Det er en hektisk og foruroligende tid, vi lever i.
Bekymring og usikkerhed, ja måske endda angst
for, hvad morgendagen bringer, præger vores
hverdag. Og med god grund.
Krise på krise afløser hinanden. Bankkrise, økono-
misk krise, konkurser og firmalukninger,
omstruktureringer (læs nedskæringer), årelang
krigsdeltagelse, flygtningekrise, politisk krise.
Velfærdsgrundlaget, solidariteten forsvinder. 
»Luk døren« er det politiske løsen.
Og dog - vi ser også tusinder og atter tusinder
der går den anden vej. Der skammer sig over et
Danmark, der hævder at der ikke er råd eller
plads til nødlidende, skræmte og ulykkelige men-
nesker, der banker på døren. Mennesker der har
forladt alt til fordel for en usikker flygtningetil-
værelse.
Det er netop, hvad der er situationen for millio-
ner. En hverdag og et eksistensgrundlag der er
smadret af års krig og udbombede byer.
»Bekvemmelighed« hævder politikere.
Det minder om den skandaløse behandling, der
mødte flygtninge op gennem 30’erne. 
F.eks. mødte de tyske emigranter på flugt fra den
nazistiske jernhæl kun liden forståelse fra officielt
dansk hold. Den mægtige nabo mod syd måtte
ikke generes. De, der alligevel slap ind, gik i åre-
vis for lud og kold vand. Overlevede faktisk kun
ved indsamlede midler fra skamfulde medmen-

Leder. Håndslag 1-2016

At »gå over grænsen«
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Det antifascistiske tidskrift Håndslag
(haandslag@gmail.com) er stiftet af
mod standsmanden Frede Klitgård og
udgives af Folkebevægelsen Mod Fascis-
me (FMN) med støtte fra Aktive Mod-
standsfolk og andre organisationer. 
Tidsskriftet redigeres af et udvalg.
Redaktion: Ebbe Riis Klausen, FMN
(ansvarlig), Græslodden 4, Nyrup, 4500
Nykøbing Sjælland. Tlf. 31102041 
Synspunkter i Håndslag deles ikke ube-
tinget af redaktionen, medlemmer eller
abonnenter. Eftertryk og citater er til-
ladt med angivelse af kilde og tilsendel-
se af den pågældende publikation.
Håndslag udkommer hvert kvartal eller
fire gange årligt. 
Hjemmeside: https://haandslag.word-
press.com. 

Tidligere numre kan bestilles. Pris 30 kr.
plus porto.
For medlemmerne af Aktive Modstands-
folk (aktivmodstand@gmail.com) er
abonnement inkluderet i medlemskon-
tingentet, 300 kr. årligt. 
For medlemmerne af Folkebevægelsen
Mod Nazisme (folkmodnazi@gmail.com) er
abonnementet gradueret. Medlemmer
under 25 år: 100 kr., pensionister,
arbejdsløse og studerende: 150 kr., for
alle øvrige: 250 kr.
Interesserede kan tegne abonnement,
for 100 kr. for en årgang med levering
via Post Danmark.. 
Kontingenter samt abonnement på
Håndslag betales til Folkebevægelsen
Mod Nazisme på Danske Bank Reg.nr.
9570 konto 1310003 .

nesker. Flere emigranter blev senere interneret i
Horserød-lejren - for sluttelig at blive udleveret til
nazisterne.
På initiativ af Franklin D. Roosevelt afholdtes i
1938 i franske Evian ved Genevesøen en konfe-
rence om fordelingen af jødiske flygtninge til
Europa og USA med 32 deltagende lande. Resul-
tatet blev en katastrofe. Mange nationer havde
tilsyneladende sympati, men ingen havde lige
plads eller råd til at huse de omkring 600.000
tyske jøder,  der måtte væk fra forfølgelserne.
Grænsebommene forblev lukkede. 
Hitlers »Führerbefehl« den 4. februar 1945 ind-
ledte det, der er kaldt den anden tyske invasion
af Danmark. 300.000 tyske flygtninge sendtes til
Danmark i løbet af blot 2½ måned. 
Efter befrielsen blev der oprettet en særlig flygt-
ningeadministration, som trods mange vanske-
ligheder - som f.eks. streng rationering og man-
gel på stort set alt -  alligevel fik løftet opgaven
og skabt ordentlige forhold. Den sidste flygtning
forlod Danmark i 1949.
»Danmark i dag har ikke plads eller råd til tusind-
vis af flygtningene«, hævder politikerne og laver
en lovgivning, så smykker og værdier kan konfi-
skeres og være betalingen for opholdet.
Det er at »gå over grænsen«, når statsministeren
karikeres i  brunt og skrårem, hyler indignerede
politikere!
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Til dette nummer af Håndslag
(1 -2016) er vedlagt et giroind-
betalingskort til betaling af
foreningskontingent og abon-
nement for de planlagte fire
numre af Håndslag i 2016.
Udgifterne ved arbejdet i
foreningerne og produktionen
af Håndslag holdes på det la -
vest mulige niveau. Alligevel er
det økonomisk svært at få det
hele til at løbe rundt. Håndslag
er hårdt belastet af de høje por-
topriser, ligesom den natur lige

Abonnement for Håndslag
2016 (4 numre): 100 kr. 
For medlemmerne af Aktive
Mod standsfolk (AM) er års kon -
tingentet inklusive Håndslag:
300 kr.
Betales til Håndslag/FMN på
girokonto: 131-0003 eller via
netbank: Reg.nr. 9570 konto
1310003.
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afgang blandt modstandsfol ke -
ne i væsentlig grad reducerer
de samlede ind tægter. Derfor er
der brug for et ekstra håndslag
- skriv derfor om muligt lidt eks -
tra på, når du betaler. 
For medlemmerne af Folkebe -
væ gelsen Mod Nazisme (FMN)
er abonnement på Håndslag
indeholdt i kontingentet. De
graduerede priser er: Unge
under 25 år: 100 kr. / Pensionis-
ter, arbejdsløse og studerende:
150 kr. / Øvrige: 250 kr.

Kontingentbetaling nu

● Da en gruppe flygtninge på om -
kring 300 børn og voksne til fods
valgte at gå nordpå ad Sønderjyske
Motorvej, var også pressen tilstede.
Det huer ikke politiet. Så nu skal Politi-
kens fotograf Martin Lehmann straffes
for sin dokumentation. Bl.a. et billede
der viser en grædende dreng på skul-
drene af en mand. Manden kæmpe-
de. Tre politifolk havde fat i ham. 
Den slags dokumentation bryde øvrig-
heden sig ikke om så fotografen blev
anholdt.
Nu rejser Politiet tiltale mod fotogra-
fen, da fotografen skulle have forladt
motorvejen, da han blev bedt om det
aht. sikkerheden. 
Mens andre journalister og fotografer
gik ud i markerne bag rabatten, insi-
sterede Martin Lehman på at blive.
Han mente, at et buskads langs rabat-
ten ville spærre for udsynet længere
fremme, og han påberåbte sig pres-
sens ret til at dokumentere, hvad der
skete: 
Både Politiken, andre medier og Jour-
nalistforbundet har protesteret over
anholdelsen, som de mener strider
mod pressefriheden.
Der er pt rejst sager mod mere end 80
mennesker for, at have hjulpet flygt-
ninge!

Fotograf skal
straffes for uøn-
skede billeder 

FOA stiller til trepartsforhandlingerne
med et konkret forslag om oprettelse
af integrationselever. Det er et forslag,
som giver flygtninge en reel mulighed
for integration på arbejdsmarkedet
uden at de kommer til at fungere som
løntrykkere.
Dennis Kristensen, forbundsformand i
FOA, siger:
– Vi kommer til at vælge! Skal flygt-
ninge have en fair chance på det dan-
ske arbejdsmarked på lige fod med
andre, eller vil vi betale for, at en stor
del af dem ikke bliver i stand til at for-
sørge sig selv? FOA vil give dem en
fair chance for job og selvforsørgelse.
Ikke en plads foran andre, men heller
ikke en umulig plads langt bagved alle
andre. 
Inden for rammerne af den danske
model, foreslår FOA, at der oprettes
en ny kategori af elever – integration-
selever. De særlige integrationselev-
pladser kan søges af personer, der er
omfattet af integrationsloven, og der-
med har opholdstilladelse i Danmark.
En integrationselev-plads er en ekstra
elevplads på en dansk arbejdsplads til
de flygtninge, familiesammenførte
mv., der har brug for at lære at tale
dansk, samarbejde og at begå sig på
en dansk arbejdsplads, mens de er i
arbejde, og forsørger sig selv.

● Venligboerne startede i januar 2015
i Hjørring, siden har cirka 150.000
mennesker på landsplan sluttet sig til
netværket. Venligboerne har det erk-
lærede mål at »bygge bro mellem
mennesker ved hjælp af noget så sim-
pelt som venlighed,« som det er for-
muleret på deres Facebook-side.
Venligboerne findes i adskillige byer
rundt om i landet. 
Det er danske Birgit Brander Rasmus-
sen, der er professor ved Yale Universi-
ty i Connebticut i USA, som har ind-
stillet Venligboerne overfor Nobel
Komiteen i Oslo.
»Jeg tog beslutningen om at indstille
dem for mange måneder siden, fordi
jeg beundrer indsatsen, men også visi-
onen. Venligboerne viser os, hvordan
vi kan tage imod flygtninge og gøre
dem til del af vores samfund på en
sund og konstruktiv måde, en måde
der også gavner os. Hvor Europas
regeringer fejler, har folket vist vision,
og at de har modeller for, hvordan
man kan løfte denne historiske opga-
ve.«, udtalte professoren til Århus
Stifttidende.

Venligboerne ind-
stillet til Nobels
Fredspris

Elevløn til 
flygtninge
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Whistelblower
skulle kidnappes i
Kastrup  

justitsminister Søren Pind skriver i et
svar til Folketingets Retsudvalg, at et
amerikansk fly, der fik landingstilladel-
se i Københavns Lufthavn i juni 2013,
var der for angiveligt at hente den
amerikanske whistleblower Edward
Snowden. Det skulle ske såfremt han
blev udleveret fra Rusland eller et
andet land.
Samtidig erkender Søren Pind, at have
givet utilstrækkelige oplysninger til
udvalget i forbindelse med et samråd
tidligere på ugen.
»Jeg må konstatere, at min besvarelse
ikke var dækkende på dette punkt. Jeg
er således efterfølgende blevet
opmærksom på, at det af baggrunds-
materialet til besvarelse af spørgsmå-
let fremgår, at formålet med flyets til-
stedeværelse i Københavns Lufthavn
angiveligt har været at have mulighed
for at kunne transportere Edward
Snowden til USA, såfremt han måtte
blive udleveret fra Rusland eller et
andet land,« skriver Søren Pind i sva-
ret til Folketinget.
Oplysningerne om, at det mystiske fly
landede i København, er kommet
frem i en aktindsigt, som bloggeren
Peter Kofod har fået fra Justitsministe-
riet.
Da flyet landede i Kastrup, var Edward
Snowden lige ankommet til Rusland
og var strandet i Moskvas internatio-
nale lufthavn.
Det betyder iflg. Edward Snowden
selv, at Danmark var klar til at forbry-
de sig mod sine internationale forplig-

telser for at hjælpe USA med at få
ham retsforfulgt.
- Justitsministeren synes at bekræfte,
at Danmark havde intentioner om at
bryde princippet om non refoule-
ment, da jeg søgte asyl, skriver
Edward Snowden på Twitter.
Non refoulement-princippet er en af
hjørnestenene i flygtningekonventio-
nen.
Princippet slår fast, at ingen må blive
udleveret til hjemlandet, hvis de risike-
rer at blive udsat for overgreb som
politisk forfølgelse.
Edward Snowden står bag de omfat-
tende afsløringer af USA's elektroniske
overvågning i både hjem- og udland.
For eksempel viste de dokumenter,
han lækkede, at den tyske kansler
Angela Merkels telefon blev over-
våget.
Allerede inden afsløringerne i 2013
forlod Snowden USA og søgte skjul i
Hongkong. Siden har han fået politisk
asyl i Rusland.

FN-panelet UNWGAD meddeler offici-
elt i en erklæring 5. februar, at det
mener, at WikiLeaks-stifteren Julian
Assange er blevet frihedsberøvet ulov-
ligt ved at måtte opholde sig på Ecua-
dors ambassade i London.
Samtidig opfordrer FN-panelet til, at
Storbritannien og Sverige ophører
med at berøve Assange hans frihed.
FN panelet opfordrer de to lande til at
betale ham erstatning, efter at have
krænket hans fysiske integritet og
hans ret til fri bevægelighed.
Assange vil nu kræve , at han får lov til
at forlade Ecuadors ambassade som
en fri mand.
Indtil nu har der været en arrestordre
såfremt han forlod ambassaden for at
tage imod landets tilbud om asyl.
FN-panelets afgørelse understøtter
indirekte, at tilbageholdelsen af Assan-
ge har haft storpolitiske overtoner
med tilbageholdelse af stifteren af
WikiLeaks, der har været med til at
afsløre USA´s ulovligheder – især
omkring landets krigsførelse i Irak og
Afghanistan.
Tilbage står spørgsmålet om Storbrita-
nien og Sverige vil efterleve FN´s
afgørelse, der ikke er juridisk binden-
de, men hvis afgørelser normalt efter-
leves.

FN bekræfter:
Assange er 
ulovligt 
friheds berøvet
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Danske 
whistleblowere
hædret
Kunstnere for Fred har ved dette års
prisoverrækkelse den 29 november
2015 hædret danske whistleblowere.
Sidste år var det verdenssangerinden
Annisette, der modtog prisen.
Kunsterne for Fred motiverer  deres
valg af dette år prismodtager sådan:
“Tidligere efterretningsanalytiker
Frank Grevil afslørede i 2004, hvordan
daværende statsminister Anders Fogh
Rasmussen gav Folketinget urigtige
oplysninger om grundlaget for Irak-
krigen, mens tidligere efterretningsof-
ficer Anders Kærgaard i 2012 stod
frem med dokumentation for dansk
medansvar for fangemishandling af
civile irakere.
Frank Grevil fik fire måneders fængsel
og Anders Kærgaard fik 13.000 kroner
i bøde, mens ingen andre blev retsfor-
fulgt eller straffet.”
Kunstnere for fred i Danmark blev stif-
tet 1984 med det formål at tilskynde
professionelle kunstnere til at stille
deres talent og faglige kunnen til
rådighed for projekter, der støtter fred
og nedrustning, miljøbeskyttelse,
international solidaritet og samarbejde
samt menneskers ligeret.
I mange år var Jesper Klein formand.
Nuværende formand er Pernille
Grumme.

Massedemonstra-
tion: Flere gik på
gaden mod 
Pegida end med

Hver gang den såkaldte Pediga-
bevægelse demonstrerer er der en
langt større moddemonstration. Des-
værre når moddemonstranternes
synspunkter kun sjældent mainstream
pressen.
TV2 kunne dog den 22. januar beret-
te, at mens 15.000 mennesker i den
tyske by Leipzig onsdag aften var
mødt op for at støtte den islamkritiske
Pegida-bevægelse, samlede 20.000
personer sig samme sted i protest

mod gruppen. 
Massedemonstrationen fandt sted,
samme dag som lederen af Pegida-
bevægelsen, Lutz Bachmann, trådte
tilbage på grund af et foto, hvor han
poserer som Adolf Hitler.
Bachmann kaldte først billedet en
spøg, men ændrede holdning til foto-
et efter en byge af kritik mod
bevægelsen, som bliver beskyldt for at
have ekstremistiske holdninger.
Avisen Bild skrev blandt andet, at
Bachmann tidligere har kaldt asyl-
søgere for "dyr" og "møgsvin" på sin
Facebookside.

Pegida står for "Patriotiske Europæere
imod Islamisering af Vesten".Dresden
er højborg for Pegida, og det var også
i den østtyske by, at bevægelsen
opstod i december 2014.

Erklærede racister
og højre-ekstreme
i demonstration
Pediga-DK arrangerede i januar en
march mod islamisme. Her var en stor
del af deltagerne fra den yderste, eks-
treme højrefløj i Danmark. 
BT’s reporter talte 44 sortklædte og
karseklippede mænd - fordelt på tre
grupper. Flere af dem bar sorte
masker, der var klar til at blive trukket
op for ansigtet, hvis det skulle komme
til konfrontationer med moddemon-
stranter.
Ifølge Researchkollektivet Redox var
der medlemmer af Danmarks Natio-
nale Front, Danskernes Parti og
Danish Defence League.

Danmarks Nationale Front
Rummer både nazister og andre høj-
reradikale. Flere medlemmer er dømt
for vold, hærværk og andre forhold.
Medlemmer af DNF har været til
våbentræning hos russiske nationali-
ster. Kemikaler til fremstilling af bom-
ber blev fundet i talsmand Lars Ager-
baks hjem, og han blev efterfølgende
sigtet for terror. Han slap dog med en
dom på 30 dages fængsel for tyveri af
kemikalier samt overtrædelse af
våbenloven og fyrværkeriloven.

Danskenes Parti
En udbrydergruppe af Danmarks Nati-
onalsocialistiske Bevægelse, stiftet af
nynazisten Daniel Carlsen. Partiet vil
ifølge principprogrammet smide alle
ikke-vestlige indvandrere ud af Dan-
mark, også selvom de har dansk stats-

borgerskab. Indtil 2012 var racehygi-
ejne en del af partiets program, idet
partiet mente, at syge personer ikke
skulle have lov til at få børn. Partiet
har så vidt vides ikke opfordret til
vold.

Danish Defence Leauge
Gruppen har i pressen hævdet at være
ikke-voldelig, men klar til at forsvare
sig selv. Men ifølge en SFI-rapport har
somaliske kvinder fået trusler fra DDL
om, at der ville blive sat ild til deres
lejligheder, hvis de ikke flyttede. Der-
udover beskrives overfald på tre per-
soner, der blev forfulgt af DDL, fordi
de enten er aktive på venstrefløjen
eller har anden etnicitet end dansk.

Alle Pedigas demonstrationer i Dan-
mark mødes af moddemonstrationer.
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Bent Blüdnikow beretter i Berlingske
Tidende at historikerne Therkel Stræ-
de, Olaf Erichsen og Marius Hansen
dokumenterer at 150 danskere arbej-
dede i I.G. Farbens fabrik i Monowitz,
der var en del af lejrområdet Auschwitz.

Auschwitz var et omfattende lejrområ-
de, hvor mennesker blev udryddet
eller brugt som slavearbejdere. Det
bestod af tre hovedlejre, nemlig Aus-
chwitz, Birkenau og Monowitz, hvor
den tyske kemifabrik I.G. Farben hav-
de en fabrik, der blev drevet af uden-
landske civilarbejdere og jødiske sla-
vearbejdere under kommando af SS.
Ved I.G. Farbens fabriksområde Buna-
werke i Monowitz arbejdede ca.
10.000 KZ-fanger, og de danske histo-
rikere har gennemgået både danske
arkiver og arkiver fra Auschwitz og
I.G. Farben, der producerede kuns-
tgummi på Bunawerke. De første 43
danske civilarbejdere ankom til Aus-
chwitz 9. september 1943, og I.G.
Farbens arkiver viser, at der indtil 19.
april 1944 løbende var mellem 41 og

103 danske civilarbejdere ansat på
fabrikken.
Godkendt af de danske myndigheder
Det var det københavnske el-installati-
onsfirma Dahl-Jensen, der sendte de
danske civilarbejdere til Auschwitz, og
det er via Statens Udvandringskontors
arkiv lykkedes Therkel Stræde, Olaf
Erichsen og Marius Hansen at identifi-
cere 104 af de, der i perioden april
1943 til januar 1945 fandt arbejde
hos I.G. Farben.
Tre af de 104 var yngre kvinder, resten
unge og midaldrende mænd.
Kontrakten mellem Dahl-Jensen og
I.G. Farben blev i øvrigt automatisk
fornyet hvert halve år, og hvert halve
år kontaktede Dahl-Jensen Udenrigs-
ministeriet, der efter samråd med
Handelsministeriet godkendte det
fortsatte økonomiske samarbejde.
Senere i 1943 blev Dahl-Jensens tilla-
delse også udvidet til arbejde på

Bunawerke i Auschwitz. Manden bag
firmaet, elektriker Jens Helmuth Dahl
Jensen, havde meldt sig ind i det dan-
ske nazist-parti, DNSAP, i 1938.
Monowitz lå 500 meter fra baraklejren
Pulverturm, hvor de danske civile
arbejdere boede. En af hovedportene
til Bunawerke lå ved Pulverturm. Gen-
nem denne port passerede morgen
og aften en stor del af Bunawerkes
arbejdere, og her marcherede også
KZ-fangerne til og fra arbejde under
den skarpeste SS-bevogtning og
under bestandige mishandlinger fra
SS og udvalgte overfanger.
Therkel Stræde, Olaf Erichsen og
Marius Hansen konkluderer, at ikke
blot folkene bag I.G. Farben, men
også et dansk firma som Dahl-Jensen
var med til at drive det folkemorderi-
ske projekt. Og de tilføjer: »Det sam-
me var de danske arbejdere, der tog
til Auschwitz og valgte at blive der.«

Historikere: 150
danskere var
ansat i Auschwitz

I 1940-42 var danske værnepligtige
kystartillerister med faguddannelse
beordret til at arbejde for Den Tyske
Kriegsmariene. Dragør Fort var
beslaglagt fra april 1940. Marinemini-
steriet havde efter tysk krav stillet
mandskab til rådighed, der skulle ser-

vicere maskiner, el m.v. på fortet for at
spare tysk teknisk mandskab. Det dan-
ske mandskab var indkvarteret i offi-
cersbygningen, medens tyskerne var i
selve fortkasernen. Foto taget af en af
de danske kystartillerister i vinteren
1940-41.

Arkiverne dækker perioden 1940 til
1944, da det franske styre under
ledelse af Philippe Pétain samarbejde-
de med Nazityskland under 2. Ver-
denskrig. 
Styret fik navn efter kurbyen Vichy,
hvor det havde sit hovedkvarter.
Frankrig indgik i 1940 en aftale med
tyskerne, som indebar, at Frankrig
blev delt i to områder.
Den nordlige del af Frankrig og et
bredt bælte langs Atlanterhavskysten
blev besat af nazisterne, mens den
sydøstlige del af landet forblev under
fransk kontrol - ledet fra Vichy.
Vichystyret hjalp nazisterne med at
deportere 76.000 jøder.
Hvornår mon de danske arkiver bliver
tilgængelige?

Samarbejdspolitik: Danske soldater i
arbejde for den tyske krigsmarine
Dragør Fort 1940. 

Franske arkiver
om Vichystyret
endelig åbnet. Der
skulle gå 70 år!
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De blev udvist
Den svenske journalist Rainer Anders-
son har gravet i dokumenterne fra
Rigsarkivet i Stockholm, der omfatter
tiden omkring Første Verdenskrig og
er indsamlet af det svenske sikkerhed-
spoliti, Säkerhetspolisen, kendt som
Säpo.
Materialet omfatter bl.a. rapporter fra
politispioner om møder hos »de rø -
de«, lister og registre over ledere og
aktivister samt mere eller mindre fan-
tasifulde indberetninger om formod-
ede »spioner« og revolutionære. 
Blandt de hemmeligtstemplede doku-
menter findes et par hundrede
maskin skrevne sider, nærmere be -
stemt rapporter om personer, der blev
nægtet indrejse i Sverige eler udvist
fra Norrbottons Län. 
Rainer Andersson udgav på baggrund
af sine studier bogen »Vad gjorde du i
Finland, far?« om de svenska frivillige i
borgerkrigen 1918 og om Sveriges
»behandling« af finner, der var truet
af vilkårlige forfølgelser og måske hen-
rettelse. 
Sverige er administrativt inddelt i län
eller len, der kan sammenlignes med
det danske amt, men er meget større.
Rapporterne er samlet i et særligt bind
med etiketten »Udvist fra Norbottons
Län 1918–1923«. Raporterne er ind-
sendt til  civildepartedemntet (inden-

rigsministeriet) i Stockholm.
Den finske flygtningetragedie kan
sammenlignes med den behandling,
tyske politiske flygtninge blev udsat
for, da de var undsluppet Gestapo og
mente at have fundet et sikkert
opholdssted i det socialdemokratisk-
radikale Danmark. 
I deres bog »De forrådte« afslører Leif
Larsen og Thomas Clausen, hvorledes
mange i virkeligheden blev udleveret
til døden. Det samme skete i det
»hvide« Finland. 
På den tid betød »rød« social demo -
kratisk, kommunistisk, socialistisk eller
alt muligt i forbindelse med »arbej -
der«, og modsat betød »hvid« noget
reaktionært, fascistisk.
Den første rapport er skrevet den 11.
december 1918. Den drejer sig om
den finske arbejder William Rauta vaa -
ra, født den 25. maj 1891, og hans
hu stru Ida Rautavaara, født den 15.
maj 1890, boende i Nedre Torneå i
Uleåborgs Län. De blev udvist af
politibetjent Aug. Schaerström, idet
de ikke var i besiddelse af pas »som
foreskrevet i loven«. 
Efter denne rapport følger så side efter
side med lignende afvisninger af fin -
ner, der gribes af det svenske grænse-
politi, eller som har meldt sig for at
bede om indrejsetIlladelse. 
Fra den første rapport og et år frem

Udvist til terror og død
På flugt fra hvid terror

Som en følge af borgerkrigen i
Finland i 1918 søgte tusinder af
finske arbejdere, ofte hele
fami lier, tilflugt i nabolandet
Sverige. I tusindvis blev de
nægtet indrejse eller udvist og
dermed udleveret til den blodi-
ge terror, som altid har kende-
tegnet fascister. 
Finland er ingen undtagelse fra
regelen. 
Store mægder af dokumenter
om skandaler og forbrydelser
er blevet stemplet »hemmelig«
og gemt bort i de officielle
arkiver under påberåbelse af at
beskytte statens sikkerhed.
Således med Sveriges behand -
ling af tusindvis af finner , der
flygtede fra terror og død
under og efter borgerkrigen i
1918.
For nogle år siden begyndte
Sverige at linde lidt på låget
over den store tragedie, der
udspandt sig i disse år og som
så længe var forvist fra histo-
rien.

Artiklen er skrevet af Frede Klit-
gård, men har ikke før været
offentliggjort i Håndslag

Efter Mannerheims sejr i den finske borgerkrig så nogle af verdens første koncentrationslejre
dagens lys. Billedet her viser en af disse lejre, fangelejren Suomenlinna (Sveaborg på svensk),
Helsinki. Over 11.000 mennesker døde i sådanne lejre af sult, sygdom og henrettelser.
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var antallet af afviste steget til 1800
og et halvt år senere til 2600. Da den
sidste rapport blev skrevet i 1923, var
antallet nået op på omkring 3500. I
alle tilfælde drejede det sig om finske
statsborgere, der var nægtet indrejse
eller udvist af politiet ved grænseover-
gange og havnebyer i Norbottons
Län. Nøjagtig det samme skete en del
andre steder.

Med tysk hjælp
Det var karakteristisk for flygtningene,
at der i de fleste tilfælde var tale om
almindelige industriarbejdere, skovar-
bejdere og bønder. Hvorfor forlod de
deres eget land og søgte tilflugt i
nabolandet, der ikke var særligt gæst-
frit?
Omkrig et halvt år før den første rap-
port i samlingen blev skrevet, var
borgerkrigen mellem »røde« og
»hvide« – fra 28. januar 1918 og indtil
begyndelsen af maj – endt med en
hvid sejr. Den triumferende general
var Carl Gustav Mannerheim, som til
sin rådighed bl.a. havde 13.000 tyske
soldater og 1169 svenske frivillige. De
røde modstandere rådede over ca.
90.000 bevæbnede arbejdere og bøn-
der samt omkring 1000 russiske sol-
dater. 
Under selve krigen mistede omkring
6.500 finner livet, fordelt med omtent

lige mange på hver side.
Efter krigen iværksatte de hvide et
blodigt hævntogt. Til en begyndelse
blev ca. 75.000 røde indespærret i
ganske primitive lejre, der officielt blev
kaldt koncentrationslejre. 
Navnet var kendt fra briternes så kald -
te boerkrig i Sydafrika, hvor den unge
Winston Churchill gjorde sig bemær-
ket.
I løbet af et par måneder var 15.000
af de 75.000 fanger omkommet af
sult og sygdom. Disse tal fortæller lidt
som de hvides hæmningsløse terror.
Det var endog forbudt pårørende at
give madpakkket til alle dem, der sad
indespærret uden lov eller dom.
Dette må være et memento (husk!
red.) til alle legalister, dvs. dem, der
tror på, at politiske problemer kan og
bør løses ad lovgivningens vej. Men
har de hvide eller magthavere i øvrigt
nogen sinde haft brug for en lov for at
begå overgreb og andre uhyrlighed-
er? Under den tyske besættelse af
Danmark blev kommunister f.eks.
spærret inde uden lov og dom, og
først senere blev der af de
»demokratiske« partier enstemmigt
vedtaget en lov med til ba gevirkende
kraft. Det var ikke no gen ny opfind-
else! Og ellers kan magt haverne altid
påberåbe sig »nød ret«.
De hvide i Finland »begrundede«

deres brutale hævntogt med, at de
røde under borgerkrigen havde ud -
øvet rød terror. Det højeste tal, de har
fremført som bevis, lyder på 1649
politiske mord under borgerkrigen og
bag ved fronten.
Hvor hver påstået terrrorhandling
måtte de røde således efter krigen be -
tale med omkring 15 døde. 
I parantes bemærket var Hitler jo en
ren sinke, idet han som regel kun
krævede, at en dræbt tysk soldat i et
besat land skulle hævnes med fem
gange så mange drab.
Der var tale om henrettelser ved skyd-
ning, og mange fik lov at dø af sult og
sygdom. Til fascisternes yndede afliv -
ningsmetoder hørte bl.a., at de førte
fanger ud i en skov, bandt dem til et
træ og lod dem stå og dø der, udsat
for bl.a. angreb fra myriader af myg.
Den hvide terror i Finland kostede alt i
alt omkring 30.000 mennesker livet.
Den hvide terror er et næsten udra -
deret kapitel i Nordens historie. Kun
meget få svenskere, nordmænd og
danskere har hørt eller læst om det.
Også i dette tilfælde bekræftes det, at
fortielsens kunst er den mest effektive
form for historieforfalskning.

Den svenske hjælp
Den svenske regering, der i 1917 be -
stod af socialdemokrater og libe rale,

Billederne her på siden viser nedslagtninger af tilfange-
tagne »røde«. 
Under borgerkrigen blev der terror udøvet fra begge
sider; men mens den røde terror (illustreret med en avi-
stegning her til højre) må betegnes som værende
uplanlagt eller tilfældig, så var den »hvide« terror både
planlagt, gennemtænkt og sanktioneret fra højeste
sted. 
Formålet var at nedbryde og udslette arbejderbevægel-
sen i Finland, hvorfor man henrettede alle tilfangetagne
mænd, der havde udvist blot den minste smule sympati
for de røde.
Den hvide terror blev endnu mere vidtrækkende efter
afslutningen på borgerkrigen med oprettelsen af kon-
centrationslejrene.
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holdt sig officielt neutral under den
finske borgerkrig. Der var dog ingen
tvivl om, hvor sympatien var placeret.
Den socialdemokratiske søfartsmini -
ster Eric Palmstierne har i en senere
offentliggjort dagbog røbet, at Man-
nerheim havde anmodet svenskerne
om tilladelse til at transportere våben
gennem Sverige og havde opfordret
til at sende et kontingent svenske sol-
dater og officerer. Finnerne ville så
købe våben og andre forsyninger i
Sverige.
Men regeringen var klemt. Palm-
stierne skriver bl.a.: »I det hele taget
er en åben stillingtagen umulig for os,
efter at situationen har udviklet sig
efter rene klassekampslinier. Med den
socialistiske partiledelse, arbejdere og
bønder på den ene side og den af
svensk overklasse ledede ordensmagt
– som jo har vores sympati – på den
anden side. Det går ikke an at tage
åbent parti. Det ville straks udløse
alvorlig strid også herhjemme.«
Den erklærede neutralitet forhindrede
ikke på nogen måde, at svenskerne
hjalp de hvide. I største hemmelighed
gav regeringen tilladelse til udførsel af
2000 geværer, 100.000 patroner, 10
maskingeværer og 50.000 hånd-
granater. Desuden fik svenske frivillige
tilladelse til at udføre store mængder
våben. Det er ikke kendt, hvor mange
våben og forsyninger, der blev smu-
glet over grænsen i bl.a. Haparanda.
Der var ofte tale om fuldlastede wag-
goner.
Den svenske regering bidrog end-
videre med orlogsfartøjer, patruljefly,
tændte fyr og isbrydere til de skibe,
som i februar 1918 kom fra Tyskland
tungt lastet med våben og med knap
1000 hvide finner, der i Tyskland
havde fået en militær udannelse. Disse
finners titel var »jæger«, og de kom

senere til at danne grundsstammen i
den finske hær.

Dømt på samlebånd
Svenskerne havde problemer med det
svenske frikorps, der blev kaldt Den
Svenske Brigade. Officielt kunne de
ca. 500 mand ikke hverves til den
finske hær. Det hed sig derfor, at de
tjenestegjorde i »den lovlige finske
regerings ordensmagt«.
I virkeligheden var der tale om en ren
svensk militær enhed, rustet til krig og
betalt med svenske penge.
I Finland deltog de på lige fod med
deres finske ligesindede i mishan-
dlinger, henrettelser osv. af de røde.
Efter de hvides sejr i borgerkrigen blev
der i Finland gennemført et »rets -
opgør«, der kun kan betegnes som
noget af det mest skandaløse, verden
har oplevet. Men da det »kun« ramte
de røde, hører også dette kapitel til de
udraderede og glemte. Den autoris-
erede og dekreterede antikommu-
nisme har mange facetter.
Spredt ud over Finland blev der opret-
tet 140 »statsforbrydelsesdomstole«,
bestående af to jurister, en officer og
to »ansete og pålidelige« borgere. Der
var tale om ekstraordinære særdom-
stole. De kan også med rette kaldes
standretter.
Ved forhørene skulle der være to vid-
ner, hvoraf den ene skulle holde vagt
over den anholdte. I regelen kunnne
den anholdte ikke føre egne vidner.
Der skulle foreligge »særlige grunde«
til at tillade noget sådant. Domstolens
beslutninger kunne ikke ankes. Den
dømte var henvist til eventuelt at søge
om benådning.
I løbet af fire måneder blev der gen-
nemført ikke mindre end 75.575 høj-
forræderiprocesser. Der var altså tale
om samlebåndsprocesser. I de 90 pct.

af sagerne blev de anholdte dømt
efter anklagen. 55.000 blev dømt for
»medhjælp til landsforræderi«. I hvert
enkelt tilfælde lød dommen på mindst
tre års fængsel. De fleste blev deuden
fradømt »borgerlig tillid«, hvilket var
ensbetydende med tab af de politiske
rettigheder. Dette var ofte forbundet
med samtidigt tab af retten til et arbe-
jde (Berufsverbot!). Med den tids
sociale forhold betød det, at en mand
eller kvinde kunne blive frataget ret-
ten til at tjene til livets opretholdelse
og til at forsørge familien, som regel
kone og børn. Det var ellers en pligt
og – ligesom i Danmark – indeholdt i
forsørgerbegrebet.

Flygtninge under jorden
Dokumenterne afslører også et tæt
samarbejde mellem de to landes hem-
melige politiapparater. Hvilket rejser
spørgsmålet, hvad de svenske myn-
digheder egentigt skulle bruge navne,
adresser og andre oplysninger om
finske statsborgere til. I hvert fald
nogle af de nævnte finske udvis-
ningsrapporter blev i kopi sendt til de
svenske myndigheder.
Forfølgelserne af de røde i Finland
fortsatte langt op i 20'rne. Medlem-
mer af de berygtede skyttekorps
og/eller hjemmeværn  deltog ivrigt i
udspioneringen m.v. 
Der er altså intet nyt under Solen.
Ligesom det er tilfældet i dag alle
steder, hvor flygtninge udsættes for
overgreb og vikårligheder, var der
dengang mange finner, som illegalt
flygtede til Sverige og dér gik under
jorden. De fik, også som det mange
steder praktiseres nu,  hjælp af
humanistisk indstillede mennesker,
men havde ellers trange kår.
En flygtnings liv er aldrig misundelses -
værdigt.

Sven Palme tager her imod chefen for den
svenske brigade på Skeppsbrokajen i
Stockholm. 
Den senere socialdemokratiske statsminister
Olof Palme fik ofte spørgsmål om familiens
højreorienterede ståsted. Han karakterisere-
de sin farfar som en ”gammel officer”. 
Sven Palme og de højreorienterede kredse,
han tilhørte, var politiske og finansiellle bag-
mænd for Den Svenske Brigade.
Foruden brigaden deltog mere end 500
svenske officerer og underofficerer direkte i
den hvide finske arme. Disse besatte nøgle-
stillinger i stabe og kommandørposter.
Den svenske journalist Rainer Andersson si -
ger i sin bog, Hvad gjorde du i Finland, far?,
at svenske soldater i mange dele af Finland
havde ry for at være jailbirds, boozers og
andre "slyngler". Den svenske brigade opstillet i Helsinki den 16 maj 1918
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Det tyske folk var nazismens
første offer. 
Alle der var imod  nazismen og
Hitler blev forfulgt, sat i tugt-
hus eller koncentrationslejr
eller myrdet uden dom. Der var
ingen grænser for de nedrighe-
der, som modstandere af nazis-
men i Tyskland blev udsat for.
Det betød at 100.000vis af
tyskere flygtede til nabolande-
ne. Først og fremmest Frankrig
men også Danmark modtog en
del asylansøgere.
De kaldte sig emigranter, skønt
de var flygtninge. Det lød ikke
så provokerende; men de tyske
myndigheder var ligeglade
med, hvad disse mennesker
kaldte sig. I 1938 krævede de,
at den danske regering skær-
pede grænsevagten mellem de
to lande. Et krav, der straks
blev opfyldt af den socialde-
mokratisk-radikale regering.
Det blev grænsegendarmerne,
der skulle udføre det beskidte
arbejde. Hver dag året rundt
indfangedes flygtninge på den
danske, side af grænsen i Søn-
derjylland. De blev uden
afhøring straks afleveret til
Gestapo, Tysklands forhadte
politikorps, der sørgede for
lyndomme og indespærring af
de udleverede.

● I årene umiddelbart efter at den
tyske nazisme i 1933 med Adolf Hitler
i spidsen havde tilrevet sig al magt i
Tyskland, blev mere end en halv milli-
on mennesker tvunget i landflygtig-
hed og eksil.
I politisk, ideologisk, social, religiøs og
nationalitetsmæssig henseende var
alle disse flygtninge meget forskellige.
Flygtningestrømmen begyndte straks
efter rigsdagsbranden, som var signa-
let til de følgende 12 års terroristiske
diktatur under hagekorset og forstær-
kedes i takt med det hemmelige poli-
tiske politis forfølgelse af en del for-
skellige kategorier af modstandere, og
i takt med de efterhånden systemati-
serede overgreb på de tyske jøder.
Dette politi, der med typisk tysk og
militær hang til forkortelser for alt
muligt blev kaldt Gestapo . (Hemmeli-
ge Stats-Politi) havde udstrakte
beføjelser, der i virkeligheden gjorde
borgerne retsløse, og det og dets ter-
roristiske metoder spændende fra de
obligatoriske tørre tærsk til blodig tor-

tur skabte sammen med nazi-partiet
en latent frygt, som var med til at
lamme modstanden eller blot tanken
derom. Nazi-partiet og dets mange
underorganisationer skabte et helt
system af overvågning og angiveri i
en udstrækning, som var ukendt både
før og senere. Det gik så vidt, at børn
gennem deres opdragelse og indoktri-
nering i ungdomsorganisationen Hit-
ler- Jugend (Hitler-Ungdom) angav
deres skolekammerater, søskende,
forældre og andre familiemedlemmer
for selv den mindste negative ytring
eller vittighed om Hitler og hans regi-
me. Fra første færd var nazismen ret-
tet imod egen befolkning. Det tyske
folk var nazismens første offer. Først
senere fik nazisterne følgeskab af ordi-
nære medløbere og karrieremagere.
Frankrig og Tjekkoslovakiet var de
største tilflugtslande, og senere kom
Storbritannien og USA til. Kun for-
holdsvis få flygtninge kom til Dan-
mark, som allerede på det tidspunkt
havde ry for at være tysk- eller nazi-

På flugt fra nazismen

Forfulgt-fanget-forrådt

Det enestående billede af manden der som den eneste nægtede at heile. Fotoet er taget i
Hamborg i 1936 i forbindelse med indvielsen af skoleskibet ”Horst Wessel”. Manden der ikke
hæver sin arm er August Landmesser. På dette tidspunkt har han allerede været i konflikt
med myndighederne og har været i fængsel i to år for at have giftet sig med en jødisk kvinde.
I oktober 1937 forsøgte ægteparret med deres lille datter at flygte til Danmark, men blev
pågrebet ved grænsen og fængslet.

Dette logo om at bryde hagekorsets
magt prydede indsamlingslisterne til
støtte for de tyske flygtninge.
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venlig. Op igennem 30erne opholdt
der sig i gennemsnit 100-2000 tyske
flygtninge om året i Danmark. Dertil
kom omkring 20.000 andre menne-
sker, man kan kalde transitflygtninge,
som kun opholdt sig her i ganske kort
tid, før de kom videre til andre lande.
Der var for det meste tale om menne-
sker, som havde familie eller andre
forbindelser, der både kunne og ville
garantere deres ophold på en sådan
måde, at de ikke kom til at ligge det
pågældende land til byrde, som det
hed.
De forfulgte, og det gjaldt især de
politiske med kommunister som den
største gruppe, fik kun delvis asyl her

og blev pålagt en lang række skrevne
og uskrevne restriktive forordninger.
Det var f.eks. uhyre vanskeligt at opnå
opholds- og arbejdstilladelse. Der er
eksempler på, at myndighederne
legede kispus med dem, f.eks. ved at
gøre opholdstilladelse afhængig af
arbejdstilladelse. Når flygtningen så
efter stort besvær og mange (lukkede)
døre endelig mødte frem med en
arbejdstilladelse, blev det hovedry-
stende forklaret vedkommende, som i
mange tilfælde ikke forstod sproget,
at den var ugyldig, fordi han/hun jo
ikke havde opholdstilladelse.
Regeringen og de følgagtige myndig-
heder søgte omhyggeligt at undgå
alt, der kunne genere Hitler & Co. og
det gnidningsfrie samarbejde. Dan-
mark lagde sig i selen for at tilpasse
sig den bebudede "Neuordnung"
(Nyordning) i Europa med Tyskland
som førernation.
Det var forbudt de politiske flygtninge
at beskæftige sig med politik, i hvert
fald ikke anti-nazistisk politik. De skul-
le forholde sig fuldstændig passive og
var i virkeligheden berøvet det, der i
dag kaldes generelle menneskerettig-
heder som f.eks. at deltage i sam-
fundslivet.
Flygtningene var med andre ord ikke
velkomne og blev kun tålt som et
nødvendigt onde. De fik ganske vist
lov til at eksistere, men de fik et ringe
liv. Kun i yderst sjældne tilfælde fik de
tilladelse til at ernære sig selv ved eget
arbejde.
Hele denne holdning gik måske hår-
dest ud over de mange højtkvalificere-
de intellektuelle og kunstnere, der
havde bekæmpet nazi og derfor måt-
te flygte. Mange af dem havde tidlige-
re haft en ret priviligeret tilværelse, så
omvæltningen til flygtninge"livet" var
en en hård belastning. Hitlers flygtnin-
ge var som regel henvist til at leve
under kummerlige kår og var fulds-
tændig afhængige af privatpersoners
og enkelte hjælpeorganisationers ofte
meget sparsomme økonomiske støtte.
En organisation som Røde Hjælp, der
kan betegnes som en "bred" venstreo-
rienteret hjælpeorganisation, samlede
ganske vist også penge ind i det krise-
ramte og arbejdsløshedsplagede Fat-
tig-Danmark, men det forslog ikke
meget. Arbejderklassens ofte manife-
sterede solidariske holdning og vilje til
at hjælpe fæller i nød var stærkt hæm-
met af pengemangelen. Der var virke-
lig smalhals i de små hjem. Overalt
grinede mangler og fattigdom men-
neskene i møde - i en grad, som nuti-

dens mennesker vil have meget svært
ved at forestille sig.
Nævnes skal også den religiøse orga-
nisation Kvækerne og den senere soci-
aldemokratiske Matteotti-fonden med
navn efter en dengang kendt socialist,
der i 1924 blev myrdet af den italien-
ske fascistiske diktator Benito Mussoli-
nis "sortskjorter", dvs. stormtropper.
Der var også flere jødiske hjælpeorga-
nisationer. Den politiske splittelse gav
sig bl.a. i udslag i, at de fleste af disse
organisationer i som regel kun hjalp
"deres egne". En kommunist kunne
således ikke regne med at få t støtte
fra Matteotti-fonden. Den var så at
sige forbeholdt de i øvrigt forholdsvis
få ; socialdemokratiske flygtninge.
Det lykkedes for Røde Hjælp at få
organiseret et netværk af sove- og spi-
sesteder for især de tyske kommunisti-
ske flygtninge, der ellers gik for lud og
koldt vand. Det kneb , også med tøj
og sko. Mange havde hullede sko på
fødderne og søgte at holde kulde og
søle ud ved at fore dem med avispapir
eller pap.
Netværket fungerede på den måde, at
en flygtning spiste og sov forskellige
steder og delte de usle kår med famili-
erne, som regel ludfattige arbejder-
hjem med sultne og ofte fejlernærede
unger. Han (der var kun få kvindelige
flygtninge) sov måske på en divan i
stuen eller i en såkaldt harmonika-
seng, der blev slået op i køkkenet eller
entreen. De spiste måske morgenmad
(kaffe og rugbrødsmadder med mar-
garine og puddersukker) sammen, og
tyskeren listede derefter bort med en
madpakke i lommen. Den kunne han
noget senere fortære i en port eller på
en bænk i en park. Senere mødtes
han måske med kammerater, men de
havde som regel ikke så mange pen-
ge, at de kunne opsøge en kaffebar
og få en kop kaffe og lidt varme i
kroppen. Det var ikke ret mange, som
opnåede den lykke at have eget
værelse på loftet, og de var også kun
enkelte, som slog sig sammen med en
kvinde. Hele familiemønsteret var
dengang meget forskelligt fra det, der
kendes i dag.
En del af flygtningene led naturligvis
af hjemve og var plaget af bekymrin-
ger for, hvorledes det mon gik kone
og børn, som han havde måttet forla-
de i huj og hast og som han ikke kun-
ne have forbindelse med. Han kunne
end ikke tillade sig den luksus at sen-
de et brev. Det kunne bringe hustruen
i alvorlige vanskeligheder, og hun ville
måske blive arresteret og straffet for at

I 1936 udgav landsretsagfører Robert Mik-
kelsen en pjece på 48 sider på Mondes For-
lag, hvor han beskrev den aktuelle situation
omkring de politiske flygtninge i Danmark,
der bl.a. kunne »hensættes til Foranstalt-
ning«, dvs. holdes arresteret på ubestemt tid
uden at stilles for en dommer.
I denne citeres den engelske statsmand Lord
Palmerston, der i det engelske parlament
som udenrigsminister udtalte:
»Hvis der gives en Regel, som i nyere Tid føl-
ges af alle civiliserede Stater, store som
smaa, saa er det den, at ingen Stat udleve-
rer en politisk Flygtning ... Gæstevenskabets
Love, Menneskelighedens Fordringer og den
almindelige Følelse forbyder i lige Grad saa-
dan Udlevering, og en uafhængig Stat, som
af fri Vilje foretager en saadan Handling, vil
med god Grund være brændemærket som
nedværdiget og æreløs.«
Det er præcis denne »nedværdigende og
æreløse handling«, der »brændemærker«
det officielle Danmark næsten hundrede år
efter Palmerstons udtalelse om behandlingen
af politiske flygtninge.
5 år senere, i sommeren 1941, blev Robert
Mikkelsen selv »hensat til Foranstaltning«.
(Fra bogen »De forrådte«).
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have hjulpet sin mand til flugt. Det
gjorde meget ondt på den måde at
blive revet væk fra familien, som han
måske ikke havde set længe, og som
han savnede.
I andre situationer spillede danske
kvinder en meget positiv rolle. Flygt-
ninge, der f.eks. blev truet med udvis-
ning (retur, måske i håndjern, til Hit-
lers paradis) blev i flere tilfælde reddet
ud af denne klemme ved at en dansk
kvinde indgik rigtigt eller pro forma-
ægteskab med én tysker. Det skabte
en mere gunstig retslig stilling for
flygtningen.
Tilværelsen som flygtning var faktisk
ganske barsk. Og meget ydmygende.
Man må undre sig over, at så mange
stod det igennem uden påviselige
mén, selv om forholdene i sig selv og
hele den dengang ret udsigtsløse poli-
tiske situation, hvor krigens truende
sorte skyer oven i købet trak sammen,
bestemt ikke kunne stemme sindet
lyst. De folk må være gjort af et
særligt stof!
Danskere, som senere i tyske fængsler
og koncentrationslejre kom i kontakt
med tyske anti-nazistiske kæmpere,
kan bekræfte deres helt fantastiske
sammenhold o.g gensidige solidaritet.
Det var det, der var redningen! På
den internationale politiske arena før-
te lande som Danmark, Sverige og
Schweiz sig frem som forfægtere af
ægte humanisme og tolerance - disse
så frygteligt misbrugte begreber.
I virkeligheden førte de hver for sig og
delvis i fællesskab en meget restriktiv
flygtningepolitik. De forsøgte på
enhver måde, bl.a. med henvisning til
udgifterne, at regulere og begrænse
flygtningestrømmen og ville ikke del-
tage i større anlagte forsøg på at pro-
testere og aktionere politisk imod
nazisternes overgreb. De ville heller
ikke deltage i forsøgene på ved samlet
optræden fra landene i Folkeforbun-

Efter et ønske fra Gestapo om at arrestere
56 navngivne flygtninge starter en større
politiaktion over hele landet.
Det sker fredag den 26. juli 1940. Tidligt om
morgenen sættes alt disponibelt mandskab
ind. Det lykkes at fængsle 30 den første dag.
Siden indfanges over 100 flygtninge, altså
det dobbelte af det, tyskerne har ønsket at
få bag lås og slå.
Det effektive og hårdtslående danske politis
premiere på en menneskejagt gentages for
øvrigt 11 måneder senere. Da gik jagten ind
på kommunisterne. Det skete en tidlig søn-
dag morgen den 22. juni 1941. Også her
lykkes det at indfange mere end dobbelt så
mange, som Gestapo havde ønsket.
Det fremgår af bogen "De forrådte", at de
tyske flygtninge i Danmark slet ikke havde
ventet denne aktion. Faktisk havde de fået
løfte fra det danske politis ledelse om, at de
ikke behøvede at frygte for deres frihed, selv
om tyskerne havde besat Danmark. En del
havde boet i Danmark i årevis. De kunne
sproget, mange havde arbejde, betalte skat,
husleje, fagforening, sygekasse, og deres
børn gik i danske skoler. Kort sagt: De var
integreret i det danske samfund.
Alligevel bliver de uden den grundlovssikrede
dommerkendelse inden 24 timer og uden
advokatbistand indsat i Politigårdens dimi-

nutive "skabe". Her sidder de ofte i mange
døgn, før der bliver tid til afhøring, hvoref-
ter de deporteres videre til en celle i Vestre
Fængsel.
I slutningen af august er myndighederne
færdige med at indrette Danmarks første
koncentrationslejr, specielt beregnet for
politiske fanger.
Stedet findes i den lille, smukke nordsjæl-
landske skov, Horserød Hegn. Her bliver 70
Hitler-flygtninge interneret i henved et år.
Under interneringen i Horserødlejren hed-
der léjrchefen Alfred Klaudius Bentzen. Det
er en vicefængselsinspektør, som bruger
alle midler for at knække fangerne psykisk.
De få besøg, han tillader, må ikke foregå
på deres modersmål, tysk. Alle skal tale
dansk, og fanger og besøgende skal tale så
højt, at den betjent, der overværer
besøget, kan høre, hvad der bliver sagt.
Breve til og fra familie og venner bliver til-
bageholdt. 55 år efter findes en mængde
af disse breve stadig i sagsmapperne, forsy-
net med røde streger og Bentzens egne
nedsættende bemærkninger om fangerne.
Her er breve, som ikke rummer et eneste
ord om politik, ikke et ord, som rakker ned
på de utålelige vilkår, de må leve under,
ikke en linje om deres angst for at blive
udleveret til Gestapo i Tyskland.

Det øverste billede her til højre viser fanger-
ne, Hitlerflygtningene på vej til ventende
busser for udlevering til Gastapo.
I midten har Herluf Bidstrup forevigede den
danske koncentrationslejr kommandant Al -
fred Klaudius Bentzen i dennes kendte yng-
lingspositur.
Nederste billede til højre: Her er fangerne
gennet op i busserne, stadig under skarp
bevogtning af civile kriminalbetjente og
pistolbevæbnet politi fra Politigården i
København. Busserne forlader lejren med
næste stop Vestre Fængsel, hvor endnu flere
fanger skal med et særtog, DSB har stillet til
rådighed til turen: København - Gedser -
Warnemünde. Her står Gestapo parat til at
få udleveret fangerne den 3. august 1941.

12
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det, der kan kaldes en forløber for For-
enede Nationer (FN), at få standset
Hitler-nazisternes, de italienske fas -
cisters og de japanske militaristers
amokløb ud i krigens afgrund.
Det var efter fælles initiativ fra Sverige,
Danmark og Schweiz, at nazisterne
"opfandt" den afskyelige metode,
hvorefter jødiske personers pas (på
tysk: Kennkarte eller Reisepass) blev
specielt mærket med et stort "J" ("J"
for "Jude", jøde). Danmark og andre
lande kunne derefter pr. automatik si
de jødiske flygtninge fra allerede ved
forsøgene på flugt/indrejse og sende
dem tilbage som uønskede.
De tre nævnte og sandsynligvis også
andre landes ambassader I Tyskland
og i andre fascistiske' lande blev
instrueret om ikke at udstede visum til
personer med pas, der var stemplet
"J". For mange blev dette ensbetyden-
de med en dødsdom.
Den nazistiske SS-stats og det huma-
nistiske og pluralistisk-demokratiske
Danmarks interesser smeltede her
fuldstændig sammen. For nogle til
glæde og for andre at betragte som
evig skam og skændsel.
Efter at de tyske nazister havde annek-
teret Østrig og efter at de i ord åh så

demokratiske vestmagter bogstaveligt
taget havde foræret Tjekkoslovakiet til
den altædende tyske diktator og der-
ved havde lukket døren for den sidste
mulighed for at hindre Anden Ver-
denskrig, kom en hel del flygtninge
fra disse lande til Danmark.
Men derefter blev de danske grænser
lukket næsten hermetisk for yderligere
indrejse af forfulgte. I 1938 var der pr.
måned et par hundrede asylansøgere,
men kun ganske få slap gennem
nåleøjet. Nogle flygtninge bukkede
under for presset i den utålelige ven-
tetid og begik selvmord. Af gode, det
vil sige uoplyste og derfor hemmelige,
grunde findes der intet tilgængeligt
materiale om dette kapitel af Dan-
marks førkrigshistorie. Muligvis findes
det slet ikke. Og derfor findes der hel-
ler ingen oplysninger, end ikke skøns -
mæssige, om antallet af ofre for den-
ne restriktive flygtningepolitik. Det
kan under ingen omstændigheder
afvises, at mange af dem, der blev
ofre for forfølgelse og endte deres liv i
krematorierne i Auschwitz eller andre
dødslejre, eller blev det berøvet ved
kulde, sult, mishandling osv., kunne
have været reddet.
I begyndelsen af april 1940 befandt

der sig ca. 1550 politiske flygt nin ge / -
asylansøgere, langt de fleste tyskere, i
Danmark. De var havnet i en mærke-
lig uvirkelig situation og befandt sig i
et vanskeligt dilemma. 
I løbet af april-maj flygtede ca. 100 af
dem illegalt videre til Sverige. Det ville
være synd at sige, at de blev modta-
get med åbne arme. Fra officiel side
mødte de den samme passive ligegyl-
dighed eller kulde, og var som i Dan-
mark underkastet talrige restriktioner.
For alt i verden skulle det forhindres,
at "den store sydlige nabo" følte sig
forulempet eller latterliggjort.
Det danske politi, der både tidligere
og senere arbejdede åbent og/eller
hemmeligt sammen med det tyske
Gestapo, foranstaltede en storstilet
klapjagt på tyske flygtninge. I første
omgang fik menneskejægerne fat i ca.
100 mand, der blev indespærret i den
danske koncentrationslejr Horserød
ved Helsingør.
Lejren var gammel og nedslidt. Den
blev bygget under første verdenskrig
til at huse krigsfanger, bl.a. russere,
der skulle sendes hjem, og havde
senere været brugt til feriekoloni og
sommerlejr for børn.
Mange af de tyske politiske fanger
blev senere udleveret til Gestapo. Det
er en betændt sag, som mange men-
nesker har anvendt megen tid og
kræfter på at afskærme for indblik -
for slet ikke at tale om undersøgelse.
Denne og en dél andre "sager" var
simpelt hen belagt med tabuer: Ikke
se! Ikke vide!

De tyske nazisters paranoide forfølgelse af
jøderne blev gennemført på den mest nedri-
ge måde. 
Det her viste pas for den jødiske Liselotte
Margot Elikan blev udstedt i Kalsruhe den
29. december 1938. På første side i passet
er der stemplet et stort rødt "J", der står for
"judenpass" eller "jøde". 
Dette ”J" kom til at betyde dødsdom for
mange flygtninge. Når de kom til en grænse
og med forventnings-fulde øjne stirrede ind i

f.eks. det danske demokratiske paradis, var
det let at sortere dem fra de øvrige flygtnin-
ge, idet jøder kun undtagelsesvis kunne
opnå anerkendelse som politiske flygtninge. 
Dette ganske raffinerede sorteringssystem
var i øvrigt "opfundet" af Danmark, Sverige
og Schweiz. Anvendelse af det kunne betyde
afvisning qg ? senere døden for mange af
dem, der kunne have været reddet fra en
kvalfuld død i de nazistiske udryddelseslejre
som Auschwitz, Sobibor, Maidanek..

Under besættelsen blev der bl.a. fremstillet
og solgt støttemærker som dette, for også
den aktive modstand kostede penge, bl.a. til
hjælp til folk "under jorden".
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Fra 1933 og frem til 1941 forfulgte
nazisterne målet om at gøre Tyskland
Judenrein (renset for jøder). Det betød
at 150.000 eller en fjerdedel af de
tyske jøder var emigreret i 1938. 
Nazisternes overgreb og bestialiteter
mod jøderne udviklede sig og umulig-
gjorde en fortsat eksistens i Tyskland
og Østrig, der var blevet indlemmet i
Tyskland marts 1938. 
Presset for at emigrere til nabolande-
ne og USA var derfor hurtigt voksen-
de.  
På initiativ af Præsident Franklin D.
Roosevelt i sommeren 1938 samledes
derfor 32 lande  til en konference i
den franske by Evian ved Genevesøen
om fordelingen af jødiske flygtninge
til Europa og USA. 
Resultatet blev en katastrofe. Mange
nationer havde tilsyneladende sympa-
ti, men ingen havde lige plads eller
råd til at huse de omkring 600.000
tyske jøder der måtte væk fra forføl-
gelserne. Grænsebommene forblev
lukkede. 
Man enedes dog om at nedsætte et 
slags flygtningesekretariat, der skulle
forsøge at overtale forskellige udvik-
lingslande til at modtage jøderne.
Udvalget skulle også arbejde for at få
Hitler-Tyskland til at fastlægge betin-
gelser for en velordnet udvandring.
I en kommentar til Evian-konferencen
udtalte den tyske regering fornøjet sin
”forbløffelse” over at fremmede lande
kritiserede Tyskland for deres behand-
ling af jøderne, men ingen af   dem
ønskede at åbne dørene for dem,
Danmark, som i forhold til Tysklands
øvrige nabolande kun husede få flygt-
ninge, understregede, at det jo ikke
var et indvandrerland, at det var
tætbefolket og havde stor arbejdsløs-
hed, men havde alligevel allerede
givet adgang til et relativt stort antal
flygtninge(!) og ville da også fortsat
give asyl til politiske flygtninge. De
små lande kunne dog ikke selv klare
flygtningeproblemet. Det måtte løses
internationalt og i samarbejde med
andre verdensdele.
Blot få måneder efter Evian-konferen-
cen fulgte nazisterne op med Krystal-
nat og nye progromer.

På flugt fra nazismen

Lukkede grænser
Uddrag af den danske avis
Social-Demokratens leder-
artikel 10.7.38:

»Stort set sagde hver især
følgende: 
Emigrantproblemet er et
stort og vigtigt problem,
som kun kan løses ved inter-
national forståelse og almin-
delig god vilje. Imidlertid,
skønt mit lands regering har
den fuldeste sympati for alle
landflygtige, er netop mit
land udelukket fra at tage
imod flere subsistensløse
flygtninge af disse og disse
grunde.«

Verdens passivitet i for-
hold til hundredetusin-
ders jøders katastrofale
si tuation blev hudflettet
i enkle, men sigende
teg ninger. 

Satiretegningen herover har titlen
”ASHAMED” og blev bragt i the
'New York Daily Mirror' den 6. juni
1939 og henviser til at flygtninge-
skibet U.S.S. St.Louis med 900
jødiske flygtninge blev nægtet at
komme ind i USA og måtte vende
om. 
Billedet ovenover tegningen er af
netop U.S.S. St.Louis før afsejling
fra Hamburg.
Efter lang tids tovtrækning lykke-
des det at fordele flygtningene til
forskellige lande. 

Herover: 'The Daily Express', 14.nov.38 i en kommentar
til Krystalnatten den 9.10. november.
Nederst: fra 'Daily Express' 17.okt.38. Med
titlen.”EUROPEAN CROSS ROADS” Tusindvis af jødiske
flygtninge strandede da nazisterne udviste polske jøder
fra Tyskland og Polen nægtede at modtage dem
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● Den tyske aktion mod jøderne har
ikke alene forbløffet verden ved sin uklo-
ge udfordring på et tidspunkt, da der
syntes at være alle muligheder for en
ordning i fuld forståelse af de storpoliti-
ske mellemværender; den har også for-
færdet verden ved de brutale metoder,
der er bragt i anvendelse - udskrivnin-
gen af den kæmpemæssige mandebod
og måske især forordningen om, at
jøderne selv skal erstatte den skade,
som er anrettet på deres forretninger og
ejendomme. 
Vi skal ikke i denne forbindelse spilde
mange ord på den unge tyske jødes
morddåd i Paris; det var et fejt snig-
mord, som overhovedet ikke kan und-
skyldes. 
Men Tysklands reaktion overfor mordet
kan nok give anledning til kommentarer.
Gøbbels siger, at hærværket og brands-
tiftelserne ikke var planlagt fra regerin-
gens eller det nationalsocialistiske partis
side. Men hvem har så planlagt aktio-
nen? Alt tyder jo på, at der blev handlet
efter en ganske bestemt parole. Det
viser sig i tidspunktet, og det viser sig
endnu tydeligere i den omstændighed,
at der på få undtagelser nær ikke blev
øvet personlig overlast mod jøderne eller
forøvet direkte plyndring. 
Endnu et dunkelt punkt er myndigheder-
nes holdning. Fra alle sider erkendes
det, at nationalsocialismen har skabt ro
og orden i Tyskland - men, spørges der,
hvordan kan det så gå til, at sådanne
optøjer uhindret kan finde sted? Er det
tyske politi virkelig ude af stand til at
forhindre noget sådant? Og hvis det var
tilfældet, kunne så ikke partiorganisatio-
ner og eventuelt rigsværn række det en
hjælpende hånd? Skulle det ikke kunne
lade sig gøre uden direkte at "skyde på

folket", som Gøbbels udtrykte det? 
Og hvordan skal man forstå Gøbbels
udtalelse i søndags: "Sådanne aktioner
vil ikke mere blive tålt"? Blev de da "tålt"
forleden? 
Når man har fulgt jødespørgsmålet i
Europa i årtier, kan man til en vis grad
forstå Tyskernes animositet overfor
jøderne, også hvis man ser bort fra de
raceteorier, der betyder så meget i den
nationalsocialistiske verdensopfattelse. 
Selv herhjemme, hvor jøderne aldrig har
nået en så dominerende stilling som i de
mellemeuropæiske lande, har man i de
senere år bemærket deres uheldige
egenskaber. Der er mange jøder, som
har vist sig at være gode danske mænd,
der er utallige jøder, som stille og
hæderligt passer deres dont uden at gå
nogen for nær – men der er også påfal-
dende mange jøder, som på en lidet til-
talende måde er blevet forgrundsfigurer
i svindelaffærer og måske ikke mindst i
de uappetitlige pornografi- og foster-
drabsaffærer, som er forekommet i de
senere år. Også indenfor dansk forret-
ningsliv optræder der jøder, hvis meto-
der ikke er nogen pryd for standen. 
Men det, som vi herhjemme har set af
jødernes uheldige sider, er kun en svag
afglans af deres virke i de mellemeuro-
pæiske og østeuropæiske lande. Også
der må man naturligvis gøre undtagel-
ser for de utallige jøder, der opfylder
ethvert rimeligt etisk krav og derfor står
i skærende modsætning til de racefæller,
som har ført an i det tvivlsomme forret-
ningsliv, i den tvivlsomme forlystelsesin-
dustri og måske navnlig i de politiske
bevægelser yderst til venstre. Det var
ikke russere, men jøder med russiske
navne, som druknede Rusland i blod.
Det var ikke en ungarer, men en jøde,
som ledede den kortvarige, blodige
rådsrepublik i Budapest. Det var ikke en
tysker, men en jøde, som på samme
måde gjorde Munchen til et slagtehus. 
Vi ved, at titusinder af jøder fordømmer
de jødiske forretningshajer, de jødiske
pornografispekulanter og de jødiske ter-
rorister. Men alligevel kan det ikke
benægtes, at de erfaringer, som tysker-
ne - sammen med andre fastlandsfolk -
har gjort med hensyn til jøderne, dan-
ner en vis basis for deres følelser. 
De meget hårdhændede regeringsforan-
staltninger, der fulgte ovenpå "folkets
spontane hævnaktion", har i korthed
sagt det formål at sulte og fryse jøderne
ud af Tyskland. Men dermed er det

tyske jødespørgsmål også blevet et
europæisk spørgsmål. Europa og den
øvrige verden kan ikke stil tiende se på,
at 750,000 mennesker skal gå til grun-
de, heller ikke kan den øvrige verden
påtage sig nogen pligt til at skaffe disse
mennesker underhold og arbejde. Man
kan indrømme Tyskland, at det har ret
til at skille sig af med sine jøder. Men til
gengæld kan man stille det krav, at det
sker på anstændig vis. 
Den svenske professor Böök udkaster
den tanke, at der må anvises jøderne "et
sted, hvor de må være". Og hvorfor ikke
forfølge denne tanke videre? 
Man står overfor en løsning af kolonis-
pørgsmålet. Ville det være ganske uri-
meligt om et af de koloniområder, som
nu kommer på auktionsbordet, blev sat
til side som et fristed for jøderne? Her
kunne de få det "nationale hjem", som
Palæstina alligevel aldrig kan blive for
dem, her kan de udvikle deres egen stat,
her kan de pleje deres traditioner og den
kultur, som de ønsker at rendyrke. 
Det måtte ret naturligt blive et af de
koloniområder, som ellers skulle gå til-
bage til Tyskland; det ville være et offer
for Tyskland at give afkald på det, men
man kan vel heller ikke fra tysk side for-
lange, at andre skal påtage sig byrden
ved at "udskille jøderne af det tyske fol-
kelegeme". På lignende vis kunne Tysk-
land deltage i de direkte etableringsom-
kostninger, f.eks. ved at forpligte sig til
at tilskyde et ligeså stort beløb, som ved
indsamling udenfor Tyskland - måske
navnlig blandt velhavende jøder i andre
lande – blev tilvejebragt til konsolidering
af det nye "jødeland". 
Dette er naturligvis kun et tankeeksperi-
ment, men vi nærer ikke tvivl om, at en
løsning af denne art ville være nær det
ideelle. 
I alle tilfælde er det ikke nok, at Tysk-
land skiller sig af med jøderne. Det må
gøres på en sådan måde, at menneske-
hedens samvittighed ikke belastes for
hårdt, og således, at Tyskland ikke taber
noget af den respekt, som det havde
vundet i alle lande og alle kredse. 
Som forholdene er nu, kan Tyskland løse
sit jødespørgsmål og endda beholde sin
stormagtsstilling på basis af frygt. Men
verden ønsker ikke at frygte Tyskland,
den ser langt hellere et Tyskland, som
den i et og alt kan respektere, fordi der
kun på den måde kan skabes mulighe-
der for en fortsættelse af München-af -
spændingen.

Jyllandposten 15. november 1938

»Krystalnatslederen«
Af de store dagblade i Danmark
var det først og fremmest Jyl-
lands-Posten der, må man sige,
var inficeret med den sorte pest. 
På redaktionen her havde man
forståelse for, at Tyskland havde
et "jødeproblem", der var nød-
vendig at løse, 
Til dokumentation bringer vi her
Jyllandspostens berygtede leder
blot få dage efter nazisternes
uhyggelige overfald på jøderne
natten mellem 9. og 10. novem-
ber 1938.
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opstået i protest mod politikernes kurs
på flygtningespørgsmålet, eksempel-
vis Refugees Wellcome og Venligboer-
ne - der faktisk er blevet indstillet til
Nobels fredspris. Flere gange er titu-
sinder mødt op for at markere denne
modstand.
Forfatteren Carsten Jensen udtrykte
dette tydeligt med ordene: »Vi har
ikke en flygtningekrise. Europa har før
kendt til flygtninge og formået at
håndtere millioner. Vi har en politisk
krise, og den består ikke i afmagt,
men i europæisk uvilje til at dele
ansvaret for flygtningestrømmen«.
Også udlandet har bemærket sættet
af midler og tiltag, som politikerne har
sat i værk for at holde flygtningemas-
serne ude. Satiren er skarp og præcis
som det ses herover. 
Politikerne har travlt med at ride den-
ne storm af mistillid af og vil gerne
placere sig selv i offerets rolle. De

Dansk flygtningepolitik anno 2016
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Udlændingelov L87 vedtaget

Satiretegnere fra aviser verden over giver deres ”kommentar” til den danske asylovgivning

Der var indkaldt til demonstration på
Nytorv i København den 26. januar i
år. Anledningen var Folketingets tred-
jebehandling af nye forslag til asyl-
stramninger, hvor hensigten er, at

Flygtninge kun skal være her
ganske kort tid, de skal ikke
have nogen rettigheder, de
må ikke lave deres egen mad,
de skal vente 3 år på at se
deres ægtefæller og børn, de
skal ikke have nogen penge,
men tværtimod betale for
deres ophold, de skal ikke
have rimelige steder at bo, de
skal ikke have gratis rådgiv-
ning, de skal oftere i fængsel,
de må ikke engang rejse til
deres hjem lands nabolande 

Arrangørerne, Bedsteforældre for Asyl
er en af de mange grupper, der er

nærmest knækker over i foragelse
over at skildres i naziantræk. Ved at
rejse spørgsmålet om satire går over
stregen undgår de den indholdsmæs-
sige diskussion. Føre krigen over i
modstandernes lejr.

Her følger et ultra kort gennemgang
af de asylstramninger, som politikerne
har vedtaget på nuværende tidspunkt. 
En mere fyldigt resumé kan findes på
nettet, på REFUGEES.DK - information
om flygtninge i Danmark
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Asylstramningerne 
i kort resumé

1. Asyl gives for kortere tid
Indtil nu har man typisk fået asyl for 5
år i første omgang, med mulighed for
forlængelse. Dette forkortets såle des:
§7,1 (konventionsstatus): 2 år
§7,2 (individuel beskyttelsesstatus): 1 år
§7,3 (generel beskyttelsesstatus): 1 år

2. Yderligere udskydelse af retten til
familiesammenføring
Fremover vil flygtninge med ophold
efter §7,3 (generel beskyttelse) skulle
vente 3 år på at søge om familiesam-
menføring, imod tidligere 1 år. 
Den gives til flygtninge, som ikke har
et individuelt asylmotiv men "blot"
flygter pga. den generelle borgerkrig.
Det er mest uledsagede mindreårige,
kvinder og ældre mænd, som får den-
ne status. Den gives i første omgang
for 1 år, og forlænges derefter med 2
år ad gangen. 
De 3 års ventetid på familiesammen-
føring vurderes af Institut for Menne-
skerettigheder og mange eksperter til
at være direkte i strid med retten til
familieliv. Regeringen er klar over det-
te, men skriver i lovforslaget, at man
er parat til at løbe risikoen for at blive
underkendt ved Den Europæiske
Menneskeretsdomstol.

Man må også tilføje, at den reelle tid,
hvor de pågældende familiemedlem-
mer vil være adskilt, kan blive 4-5 år,
når man medregner sagsbehandlings-
tiden for asylsagen og familesammen-
føringssagen.

3. Skærpelse af reglerne for tids -
ubegrænset (permanent) ophold
Ufravigelige krav (alle skal opfyldes): 
- Mindst 6 års lovligt ophold – 4 år
hvis man opfylder samtlige suppleren-
de krav.
- Kriminalitet fører til karensperiode
(hæves med 50% i forhold til nu) og
flere typer forseelser vil føre til udeluk-
kelse for evigt
- Bestået Prøve i dansk 2 eller tilsva-
rende (dansk 1 hidtil)
- Ordinær fuldtidsbeskæftigelse i min.
2 1/2 år inden for de seneste  3 år 

Supplerende krav (mindst to af føl-
gende krav skal også opfyldes):
- Bestået medborgerskabsprøve 
- Aktivt medborgerskab i 1 år 
- Ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 4 år

- Årlig, skattepligtig indkomst på min.
270.000 kr de seneste 2 år
På alle parametre er kravene hævet i
forhold til nuværende regler, og der
vil være en ganske stor del af flygtnin-
ge og indvandrere, som aldrig bliver i
stand til at opfylde dem. Navnlig fuld-
tidsjob og Prøve i dansk 2 ligger
udenfor en del flygtninges mulighe-
der. 
Permanent ophold er en forudsætning
for at opnå statsborgerskab, og også
for at få en ægtefælle hertil. 

4. Skærpelse af reglerne for inddra-
gelse af opholdstilladelse
Som flygtning får man enten et frem-
medpas eller et konventionspas, og i
dette er der indskrevet, at man ikke
må indrejse i hjemlandet. Fremover
skal dette også kunne gælde andre
lande. En overtrædelse vil medføre, at
man mister sin opholdstilladelse.

5. Gebyrer
Der har tidligere været gebyrer på en
række sager, og disse bliver genind-
ført. 
Familiesammenføring + §9c,1: 7.000,-
Forlængelse (ikke asyl): 1.800,-
Permanent ophold: 3.700,-
Klager til Udlændingenævnet: 805,-

6. Egenbetaling af transport for
familiesammenføring
Indtil nu har flygtninge kunnet ansøge
om at få dækket udgiften til flybillet-
ter, når et eller flere familiemedlem-
mer har fået opholdstilladelse og skal
rejse herop. Denne mulighed blive nu
afskaffet. 
Det kan udgøre en reel forhindring for
familiesammenføring.

7. Inddragelse af asylansøgeres
midler og øget egenbetaling
Politiet skal have mulighed for at
tvangsvisitere og beslaglægge midler,
som evt. kan dække udgifterne til ind-
kvartering, underhold og sundheds-
udgifter. Grænsen er blevet sat til
10.000 kr, og emner med affektions-
værdi er undtaget.

8. Nedsættelse af kontante ydelser
til asylansøgere
Asylansøgere må ikke arbejde. En
enlig ansøger i fase 1 på kantine -
ordning får i dag 9,15 pr dag (274,50
pr md). Samme person på et center
med selvhushold får 54,80 pr. dag
(1.644,- pr md). Dertil kommer et til-
læg, hvis man har børn. Disse ydelser

vil blive sat ned med ca. 10%.
Med så lave eller ingen ydelser er ikke
råd til transport eller penge til telefon-
kort, frisør, cigaretter, makeup eller
andre småudgifter. 

9. Afskaffelse af retten til at bo
udenfor centrene og at arbejde
Røde Kors har gang på gang gjort
opmærksom på, at centrene kun
egner sig til kortvarige ophold på
allerhøjst et år. Mange asylsager tager
længere end et år at afgøre. En min-
dre gruppe afviste ender med at
opholde sig mange år i centrene.

10. Ændring af kriterierne for
udvælgelse af kvoteflygtninge
Kvoteflygtningene aftages via UNHCR
fra alverdens flygtningelejre. Danmark
aftager ca. 500 om året, og de udvæl-
ges efter et personligt interview på
stedet, udført af Udlændingestyrelsen
og Dansk Flygtningehjælp. 

13 stramninger vedtaget 
17. november 2015:
• Myndighederne får øget adgang til
frihedsberøvelse af afviste asylansøge-
re med videre.
• Afviste asylansøgere får kortere
udrejsefrist (7 dage) 
• Der indføres en skærpet kontrol
med udlændinge i udrejsecenter.
• Der indføres mere konsekvent brug
af meldepligt og opholdspligt.
• Myndighederne får adgang til at fra-
vige planloven i forhold til asylind-
kvartering.
• Myndighederne får adgang til uden
ejerens samtykke i akutte tilfælde at
gøre brug af offentlig ejendom til asy-
lindkvartering eller tilbageholdelsesfa-
ciliteter.
• Staten kan pålægge kommunerne
operatøransvar for asyl centre.
• Der indføres mulighed for bistand
fra private aktører til at løse myndig-
hedsopgaver på udlændingeområdet.
• Der gives mulighed for at begrænse
domstolsprøvelsen af frihedsberøvede
udlændinge til kun efter anmodning.
• Myndighederne får mulighed for at
tilbageholde asylansøgere med hen-
blik på at fastlægge identitet mv.
• Myndighederne får mulighed for at
standse bus-, tog- og færgedrift.
• Der indføres en lettelse af krav om
rum med videre ved boligplacering af
flygtninge.
• Der indføres en lettelse af regler om
støj og miljø ved boligplacering af
flygtninge.
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● Historien om de tyske flygtninge i
Danmark i 1945 også kaldt den 2.
tyske besættelse, blev indledt, allerede
da Hitler i sit berygtede dekret af 4.
februar 1945 befalede, at soldater og
civile i de tyske og de tyskbesatte øst-
områder skulle tvangsevakueres til
Tyskland og Danmark. 
Med helt utilstrækkelige forsyninger
blev ca. 300.000 mennesker, deri-
blandt mange sårede soldater, under
kaotiske forhold og under hårdt pres
fra den sovjetiske hær sendt til havs i
Østersøen i bl.a. 16 store skibe, som
den tyske besættelsesmagt i Danmark
havde røvet i København. 
Hen imod 25.000 flygtninge blev des-
uden i tog transporteret til Danmark,
hvor de blev indkvarteret hos tysksin-
dede og nazistiske indbyggere i græn-
selandet. 
De danske myndigheder fik ingen ori-
entering om denne invasion, der var
en grov krænkelse af folkeretten.
Tyskerne oplyste hel ler  ikke, hvor
mange personer de havde sendt til
Danmark – eller hvor mange der kun-
ne ventes.  
I forvejen var Danmark spækket med
ty skere, især i Jylland, hvor der var så
man ge tyske soldater – som var under
uddannelse eller på rekreation og/eller

opfedning – at det samlede antal
tyskere kom op på ca. 550.000 perso-
ner. Dertil kom ca. 30.000 krigsfan-
ger, tyskerne havde slæbt med sig. 
Mange af flygtningene havde været
udsat for store strabadser under en
mere eller mindre kaotisk flugt uden
tilstrækkelige forsyninger og var i en
elendig forfatning, da de kom til Dan-
mark. 
De ikke helt almindelige flygtninge
var blevet optaget som medlemmer af
den tyske hær – Wehrmachtsange-
hörige – og var på enhver måde
underlagt dens jurisdiktion, forplej-
ning, transport, sygepleje og alle
andre former for omsorgs foran -
staltninger. I  mange tilfælde var flygt-
ningene pårørende til højtstående
nazister og/eller til tyskere, der var
sendt til f.eks. Polen for at kolonisere
landet og være en slags ridefogeder. 
Det viste sig først senere, at de tyske
flygtningene også talte et ikke helt
rin ge antal notoriske krigsforbrydere,
som blev pillet ud og derefter indsat i 
en særlig lejr i Mosede Strand syd for 
Hvidovre.
Det vakte en del  opsigt og skarp kri-
tik, da det i august 1945 blev afsløret,
at officerer og partifunktionærer, der i 
nogle tilfælde havde forklædt sig som 

civilister, og som havde tilrevet sig
magten i en flygtningelejr i Aalborg,
havde oprettet en krigsret, hvor de
idømte strenge straffe til folk, der hav-
de forbrudt sig mod skrevne og
uskrevne nazilove. Det var så hensig-
ten, at de dømte skulle afsone de ri -
go ristiske straffe senere, når de »gode
tider« atter var rådende.
Det skal pointeres, at flygtningene
frem til besættelsens ophør formelt og
reelt var underlagt den tyske hær
(Wehr macht/værnemagt). Der var ik -
ke tale om flygtninge i dette begrebs
almindelige betydning. 
Flygtningene var et betydningsfuldt
led i Adolf Hitlers og tyske generalers
krigspolitik og planer om i området
ved den danske grænse at udkæmpe
et »sidste slag« for det tysk-nazistiske
voldsregimes bevarelse og overlevelse. 
Det  bør nødvendigvis også erindres,
at det nazistiske Tysklands dødskamp
var i sin slutfase, og at der var despe-
rate generaler, som planlagde og for-
beredte »det sidste slag«, som de hav-
de henlagt til et område, der dækkede

Tyske flygtninge 1945
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Den 2. store tyske invasion

Behandlingen af de tyske flygtninge
fra marts 45 til 49 popper jævnlig op
i pressen med kritik af den behand-
ling, de udsattes for.
Her er der ikke plads til belysning af
spørgsmålet i dybden. 
I 2002 udkom et særnummer af
Håndslag (nr. 5) der tilbageviste Kir-
sten Lyllofs påstande om at tusindvis
af tyske flygtningebørn døde fordi
danske læger nægtede at behandle
dem og fordi modstandsbevægelsen
oppiskede en hadstemning. 
For at perspektivere spørgsmålet vil
vi her fremhæve omstændigheder
omkring de 300.000 tyske flygtninge
der i miserabel tilstand sendtes til
Danmark fra marts ‘45. 

Det er nogen helt andre tal end nuti-
dens debat opererer med. 

»Til øjeblikkelig aflast-
ning af transportsituati-
onen i Riget befaler jeg,
at de folkefæller, som
forbigående må føres til-
bage fra Rigets østområ-
de, skal indkvarteres i
Riget og i Danmark«

Führerbefehl den  4. februar ‘45:
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med, at deportationerne af danske
fan ger til Tyskland fortsatte. 
Lægernes holdning var ganske klar:
Hvis de skulle hjælpe de tyske civile
flygtninge, der var påtvunget Dan-
mark, måtte tyskerne til gengæld lette
vilkårene for og hjemsende de danske
fanger i de frygtelige koncentrations-
lejre.
Det kræver ikke den store indsigt at
forstå, hvilket personligt mod det
krævede i det besatte og undertrygte
Danmark at tale danske fangers sag.
Der kom aldrig en aftale i stand.
Efter befrielsen blev der skabt ordnede
forhold. Der blev oprettet en særlig
»flygt ningeadministration«. Trods
man ge vanskeligheder som f.eks.
streng rationering, mangel på træ,
søm og skruer, sanitetsudstyr, tekstil-
varer og fodtøj osv. blev der udfoldet
et gigantisk hjælpearbejde.
Der blev indrettet og/eller bygget en
hel del lejre, som bestemt ikke lignede
tyske koncentrationslejre. Over
16.000 modstandsfolk blev sat ind i
det uvante hjælpearbejde.

en del af grænseområderne i Dan-
mark og Slesvig-Holsten. Som Hitlers
øverstkommanderende for de tropper,
der var sammenstuvet i Norge, Dan-
mark og Nordtyskland, var i øvrigt
udset den tyske general Böhme, der i
Norge planlagde slaget sammen  med
den  nazistiske  statholder  Terboven
og forræderen over alle forrædere,
den norske Quisling. 
I planerne opereredes med  at anbrin-
ge helt op til to millioner (!) flygtnin-
ge i Danmark. 
Hitlers særlige »befuldmægtigede«,
SS-general og krigsforbryder Werner
Best nedlagde protest mod denne
plan, og han erklærede kun at kunne
acceptere så mange flygtninge, som
de tyske tropper kunne anbringe og
beskytte i særlige  lejre.
Det viste sig, at her havde de danske
po  litikere den samme holdning - blot
u den de tyske besættelsestropper.
Men der var en samstemmende opfat -
tel  se, at flygtningene skulle anbringes
i særlige lejre, bl.a. af sanitære grun-
de. 

Dette skete da også efter befrielsen
den 4. maj 1945. Men kun langsomt
blev de mange skoler, som besættel-
sesmagten havde beslaglagt/tyvstjålet
fra de sagesløse danske børn til ind-
kvartering af tyske soldater og deres
flygtede landsmænd, frigjort til deres
oprindelige formål. 
Den blandede flygtningeskare var ind-
kvarteret i ca. 1100 skoler, sportshal-
ler, fabrikker og alle mulige andre
lokaler. 
Da tyskerne iværksatte den store inva-
sion i februar 1945, fremsatte de ikke
over for de danske myndigheder no -
get krav om hjælp. Det  var først sene-
re, da det hele var ved at løbe løbsk
for dem, at de henvendte sig til de
danske myndigheder og lægerne og
anmodede om hjælp. Det skete på et
tidspunkt, hvor de bl.a. havde
sprængt lægernes smukke ejendom i
Amaliegade i København i luften, hvor
en dansk-tysk dødspatrulje havde
myrdet to læger i Vejle og fire læger i
Odense, og hvor der næsten hver dag
blev foretaget henrettelser samtidig

Allerede en uge efter Hitlers führerbefehl den 4. februar ‘45 1945
stod skibet Wartheland som det første ind i Københavns Frihavn med
1.500 sårede soldater om bord. I de følgende tre måneder anløb fle-
re hundrede skibe danske havne med en strøm af tyske soldater og
flygtninge. Nogle gange kunne der på en enkelt dag komme mere
end 10.000.
På billedet her til venstre ses tyske soldater , der hjælper afkræftede
flygt ninge i land i Københavns havn. Billedet under viser tyske flygt-
ninge ankomme med tog.
I løbet af 3 måneder ankom mere end 300.000 tyske flygtninge.
Omkring 80% af de danske skoler blev beslaglagt af besættelses-
magten til at huse flygtningene, fabrikshaller og hvad man ellers
kunne stampe op ligeledes.
Omkring 17.000 tyske flygtninge døde i Danmark. Langt de fleste af
dem omkom i 1945 i månederne omkring befrielsen, hvor forholdene
var allermest kaotiske. 
En af de første store opgaver den danske flygtningeadministration
stod over for efter befrielsen var at få frigjort de skoler og andre dan-
ske bygninger, som tyskerne havde beslaglagt. I stedet blev der
rundt omkring i landet opført lejre af træbarakker, hvor flygtningene
blev samlet. De største af lejrene havde 20-30.000 indbyggere og
var dermed større end de fleste danske byer.
De sidste flygtninge forlod landet i 49
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lllustrationen her  er fra Vestjyden den 9.april 1945 
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»Under Sandet« er et dansk-tysk
krigsdrama fra 2015, som er
skrevet og instrueret af Martin
Zandvliet.
Filmen påstås at fortælle den
»mørklagte« sandhed om ryd-
ningen af miner på det stykke af
Nazitysklands Atlantmur der lå i
Danmark langs den jyske vest-
kyst.
Men det holder slet ikke, tværti-
mod bliver det endnu et eksem-
pel på fordrejning og historie-
forfalskning.
Filmen »Under Sandet« er et
uhyggeligt propagandastykke,
der hyldes og fejres med tilde-
ling af filmpriser.

● »Under Sandet« er en ret typisk
krigsfangefilm. En lille scene, hvor
handlingen drejer om fanger og deres
fangevogter og det spil og relationen
der udvikles imellem dem.
Alle fanger bliver portrætteret som
sympatiske, og der gøres meget ud af
at præsentere fangerne på en måde så
man umiddelbart føler oprigtigt med
dem.
De ankommer snavsede og sultne. Og
de er meget unge og nærmest børn.
Alligevel er de tyske fanger venlige,
eftertænksomme og har håb og
drømme for fremtiden.
Og udviser opfindsomhed, og solidari-
tet med hinanden.
På den anden side vises fangevogter-
ne fra den sejrende side: En ret opfa-
rende dansk sergent der af udseende
er stor og muskuløs. Et par danske
befalingsmænd der underviser i mine-
rydning og ellers holder en kynisk
distance til både opgaven og dem der
udfører oprydningen. (Der er ifølge
filmen ikke en særligt grundig træning
af de tyske fanger i at finde og uska-
deliggøreminerne).
Et par engelske soldater af ukendt
rang optræder i en enkelt scene som
overfaldsmænd. Og i en birolle optræ-
der en usædvanlig reserveret dansk
bondekone og hendes enfoldige lille
barn.
Vi må som publikum til denne beret-
ning forstå det sådan, at filmens syns-
punkt er, at disse repræsentanter skal
forestille den danske befolkning (bon-
dekonen) og de danske befalings-
mænd (den hidsige sergent og hans
overordnede) og den allierede befriel-
sesmagt som overfaldsmænd.
Vi må også forstå at organisationen
bag løsningen af opgaven virker
meget spinkelt sat op. Det er meget
lidt der vises af det kæmpe apparat på
flere tusinde mand med forskelligt
materiel, der reelt var. Vi holdes som
publikum isoleret sammen med fan-
gerne og deres fangevogter, i deres lil-
le stykke af den umådelige sandstrand
med tusindvis af skjulte miner.

Filmen er flot fotograferet, og den
smukke naturlige kulise ved Vesterha-
vet skaber på sin særlige måde en
kontrast mellem handlingens dramati-
ske uhyggelige scener og den tilsyne-
ladende idyl.
Det er ganske lidt der kan siges yderli-
gere om handlingen der udspiller sig i
månederne efter befrielsen. Det farlige
arbejde tager livet af de unge tyskere
en efter en, og det er ganske hjerte-
skærende og trist.
Det er på den måde positivt at filmen
omhyggeligt tegner et portræt af de
tyske fanger som mennesker som man
faktisk når at føle med, inden filmen
sender næste mand til himmels. Det
er i grel modsætning til at filmen sam-
tidig nærmest dæmoniserer alle
andre. Bortset fra den danske sergent
der har kommandoen, som langsomt
bløder op, som filmen skrider frem.
Der bliver på intet tidspunkt lagt skjul
på, at hensigten med filmen er, at
beskrive oprydningen på vestkysten
som om det var et hemmeligt skjult
forbryderisk kapitel om Danmarks rol-
le i efterkrigstiden. Tilsyneladende
mener instruktøren at overgreb på
tyske børn var dagens orden.
Som inspiration til filmen er bl.a. en
ganske lille bog på 100 sider ‘Under
tvang’, fra 1998 af Helge Hagemann,
som er inspireret af en overleveret for-
tælling om, at det livsfarlige arbejde
med minerydningen blev udført
under alt for stort tidspres. Det er
også fra Helge Hagemann at det pås-
tås, at de tyske soldater var at betrag-
te som krigsfanger.
Men instruktøren siger også at han er
gået tur på de danske kirkegårde
langs vestkysten og har bemærket sig
hvor gamle de døde var. Og han har
besøgt overlevende tyskere, der del-
tog i oprydningen, og har basseret
dele af filmen på indtryk fra deres for-
tællinger.
Desværre er begge dele jo svært at
eftergøre, men en systematisk gen-
nemgang af alder på de mennesker
der døde som følger af ulykker ved
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Historieforfalskning
Filmen ”Under sandet”

Af Franz Krejbjerg, 
Folkebevægelsen Mod Nazisme
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minerydningen baseret på en optæl-
ling af inskriptioner på gravsten. Det
er da en ide som kunne overkommes
af lokalhistoriske initiativer.

Historie og Sagaer
Formidling af historiske begivenheder
som drama har jo til alle tider været et
hit. Det kendes i hvert fald også helt
tilbage til de islandske sagaer.
Det er en formidlingsform af historiske
begivenheder, der efterlader tilhører-
ne i fortællerens vold. Desværre er der
ikke altid den nødvendige saglige
distance, tit har fortælleren nemlig sin
egen dagsorden.
Film kan i de rette hænder være et
stærkt propagandistisk værktøj, og
derfor burde der påhvile et særligt
ansvar til de filmfolk, der vil dramati-
sere historiske begivenheder.
Det burde være indlysende, at hvis
historien ikke genfortælles sagligt og
korrekt, men i stedet forvrænges eller
store dele forties, så mister vi noget
alle sammen, nemlig evnen til at lære
af historien.
»Under Sandet« kan ikke anbefales
som historieformidling, den repræsen-
terer kun en flig af fortællingen om
Atlantvolden og oprydningen efter
anden verdenskrig i Danmark. Filmen
har kun ét sigte: at formidle der blev
begået overgreb mod tyske børnesol-
dater efter krigen.
Filmen er efter min mening simpelt-
hen for tendentiøs, manipulerende og
unuanceret til at stå som et historisk
dokument for eftertiden.
Det skjulte der afsløres »Under San-
det« er ikke historien om Danmark,
men instruktørens historiesyn.
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Atlantvolden har været omtalt i flere
numre af Håndslag - senest nr. 2 i
2011. Den strakte sig fra Norge til Spa-
nien. Og var beregnet på at afskrække
en allieret invasion og befrielse. Da
nazismen endelig faldt, efterstod en
kæmpe oprydning af ikke mindst ned-
gravede miner.
Den tyske besættelsesmagt havede
nedgravet op mod 1,5 millioner land-
miner bare langs den jyske vestkyst, og
dertil opførelsen af 2.000 betonbun-
kers til kanoner og andre våben.
Minefeltet på Skallingen blev først i
2012 erklæret for ryddet.

Artiklen og annoncer fra Vestjy-
den 10. maj 1945 viser at miner-
ne var særligt problem efter befri-
elsen. 
Omkring 1,5 millioner miner,
gemte sig i sandet alene langs
den jyske vestkyst, Mere end 70
mio. miner var udlagt lang den
5.000 km. lange Atlantvold.
I Danmark skulle der gå næsten
60 år før det sidste minefelt, Skal-
lingen ved Blåvand blev erklæret
minefrit i 2012.
Oprydningsarbejdet gik ellers i
gang umiddelbart efter befrielsen.
Allerede den 9. maj 1945 etable-
rede tyskerne Minenkommando
Dänemark, idet den kapitulerede
besættelsesmagt havde indgået
en aftale om fjernelse af egne
minefelter, som den internationa-
le Genève-konvention foreskrev.
De tyske soldater der deltog i
minerydningen var altså slet ikke
krigsfanger. Fllere af dem havde
meldt sig frivilligt til minerydning-
stjenesten. 
Minerydningen var altså tysk
ansvar, som foregik under britisk
kommando og kontrol fra Køben-
havn, men med danskere som
ledere af arbejdet i minefelterne. 
Den farefulde minerydning blev
sat i værk. Den krævede 149 ofre
på dansk grund. Derudover ans-
lås det, at 165 blev hårdt såret,
og 167 lettere såret i arbejdet
med at finde og destruere de
tusinder af miner. 

Museet for Varde By og Omegn har købt
kulisserne fra filmen. Det lokale dagblad
JydskeVestkysten beretter, at museet i de
seneste 10 år været i gang med at samle
viden for at kunne fortælle om mineryd-
ningen, og at filmen bliver anledning til,

at den første særudstilling på et nyt muse-
um kommer til at omhandle det kapitel af
historien. Udstillingen bliver en del af en
større fortælling om Atlantvolden på et
nyt museum som er ved at blive bygget
ved Tirpits-bunkere, Blåvand.



22

●Som journalist for Ritzau opsøgte
jeg i februar 1998 SS’eren Søren Kam
på hans bopæl i Kempten i Sydtysk-
land. Jeg havde forinden været i For-
bundsarkivet i Berlin og fundet et SS-
dokument, hvoraf fremgik, at Søren
Kam allerede i forsommeren 1943
havde foreslået at bruge sine under-
ordnede til væbnet ”anti-terror” på
hjemmefronten.
Det var kras og ukendt kost, for i den
gængse danske besættelseshistorie
be gyndte den tyske terror mod dan -
ske civile først for alvor i januar 1944
med drabet på digterpræsten Kaj
Munk.
I 1997 havde Kam forgæves søgt at
hindre min adgang til Forbunds ar -
kivet. Men hans brev til Forbunds arki -
vet kom for sent, så da jeg opsøgte
Kam i fordøren, blev han først lynen -
de vred for derpå at falde ned igen.
Mødets slutning var bizar. Pludselig
stillede han mig i udsigt, at jeg måske
en dag kunne blive den, der fik lov til
at optrykke hans me moirer.
Prisen blev dog udtrykt ret klart. Jeg
skulle fortælle den ifølge Kam ”rig -
tige” og mere positive historie om SS
generelt og ham selv i særdeleshed.
Jeg lovede kun at behandle Kam fair,
og det løfte har jeg altid holdt. I mine
efterfølgende artikler og bøger har
han ikke manglet mulighed for gen-
mæle. 
I 1998 udgav jeg Kam-erindringernes
kronjuvel, herunder mødet med Adolf
Hitler i 1945, som nu bliver genop-
trykt i ”Et liv uden fædreland” (bl.a. s
278-287; 305-308). Men Kam fandt
mig ikke egnet til at udgive resten. Jeg
ønskede ikke at sætte min tro-
værdighed og objektivitet på spil bare
for at tjene penge på at udgive nazi -
stens memoirer.
Det sidste skriver jeg – desværre – på
baggrund af, at erindringerne i no -
vem ber blev udgivet af historikerne
Mikkel Kirkebæk og John Lauridsen.
Perfekt timet i forhold til julegave -
hand len.
Jeg skriver ”desværre”, fordi man
skulle tro, at Kams ætsende nazistiske
tan kegods ville være i rette hænder
hos to anerkendte historikere. Det er

ikke tilfældet. Historikernes perspekti -
vering rummer alvorlige fejl og for-
drejninger på en række centrale punk-
ter.
Allerværst underspiller Kirkebæk og
Lauridsen den kendsgerning, at Søren
Kam var den første leder af Schalburg-
terrorkorpset. Herfra gik Kam selv i
spidsen ved at begå det første terror-
drab på en uskyldig dansk civil i 1943. 
Kendsgerningen er, at der blandt
Kams første 60 elever og undervisere
på Schalburgskolen befandt sig fire af
de fem værste terrorister målt i antal
drab på danske civile under hele
besættelsen. Afhængigt af opgørelses-
metoden er der tale om fem ud af de
seks værste.
I en bog på i alt 512 sider om
selvsamme Kam burde noget sådant
naturligvis kulegraves. Men Kirkebæk
og Lauridsen skriver blot ganske kort-
fattet, at det ”forholder sig sådan, at
der ikke blev uddannet terrorister på
Schalburgskolen i første halvdel af
1943.” (s 490). Påstanden under-
bygges hverken med nye kilder eller
ny dokumentation.
Det er også svært. For det første
havde Kam, som nævnt, allerede i for-
sommeren 1943 foreslået den rigsbe-
fuldmægtigede Werner Best at bruge
sine bedste schalburgsfolk i væbnet
”anti-terror” mod modstandsbe væ -
gel sen og dens støtter.
Rent kildekritisk behøver man ikke
nødvendigvis anse kilden, et SS-doku-
ment fra 1943, for at være troværdigt.
Men noget taler alligevel for. I samti-
den troede mange nazister stadig, at
de ville vinde krigen, så dét at føre
aktiv kamp kunne være karrieregavn-
ligt.
For det andet var Kam på Schal-
burgskolen chef for bl.a. følgende: Kaj
Bothildsen Nielsen (deltog i 55 drab);
Ib Nedermark Hansen (45 drab); Aage
Mariegaard (15 drab); Robert Lund
(15 drab); Jørgen Bitsch (1 drab); Har-
ry Ibsen (7 drab); samt Gestapos tor-
turbøddel Frantz Toft. Mindst 14 pro-
cent af Kams Schalburgfolk blev altså
involveret i den tyske terror, og Kams
folk endte i både Peter- og Schiøler-
grupperne. Kirkebæk og Lauridsen

Nazismen lurer 
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Erik Høgh Sørensen, jounalist og
forfatter

Erik Høgh-Sørensen, der i man-
ge år beskæftiget sig med og
skrevet om terroristen Søren
Kam, som deltog i det bestial-
ske mord på redaktør Carl Hen-
ning Clemmensen, har også
læst Søren Kams erindringer,
der udkom kort før jul.
Søren Kam angrede aldrig sine
forbrydelser og er sluppet alt
for nemt om ved at snøre his-
torikerne John Lauridsen og
Mikkel Kirkebæk i ”Et liv uden
fædreland”. Bogen burde
tilbagekaldes og korrigeres før
en genudgivelse, skriver Erik
Høgh-Sørensen i denne kronik,
der har været bragt i Politikken
før jul. 
Oprindelige overskrift: Nazis-
men lurer under juletræet.

Anmeldelse

Erik Høgh-Sørensen har bl.a. skrevet bøgerne
‘Forbrydere uden straf’ og ‘Drabet på Clem-
mensen’
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begår på dette felt en særdeles
alvorlig udeladelse i nazistens favør.
Det samme gælder deres perspek-
tivering af drabet på redaktør Carl
Henrik Clemmensen 30. august 1943.
Clemmensen havde dagen forinden
fornærmet en dansk nazist, og derfor
mente Kam og SS’eren Flemming Hel-
weg-Larsen, at redaktøren måtte have
viden om modstandsbevægelsen.
De bortførte Clemmensen, brutalt, og
efter et skærpet forhør blev ofret
dræbt i en vejgrøft af otte projektiler
affyret fra tre pistoler – affyret på
under tre meters afstand.
Dette betyder, at Kam, Helweg-Larsen
og en af Kams schalburgfolk bevidst
tog opstilling, så alle tre havde frit
skud mod ofret. Og alle tre skød sam-
tidig, hvilket blev bemærket på afs-
tand af et vidne.
Disse kendsgerninger bevirker, at ned-
skydningen hører ind under selve defi-
nitionen på overlagt terrordrab.
Omvendt forklarede Helweg-Larsen
efter krigen, at drabet var en blanding
af hævnakt og uheld. Det er også den
traditionelle opfattelse blandt mange
besættelseshistorikere – og også det
indtryk læsere af ”Et liv uden
fædreland” efterlades med.
Det danske retssystem inklusive Høje -
ste ret nåede imidlertid frem til en
anden vurdering. Juridisk set var dra-
bet på Clemmensen overlagt, for
ellers begik Højesteret justitsmord ved
at tillade henrettelsen af Helweg-
Larsen i 1946.
Der er yderligere tegn på, at Kam slip-
per nådigt fra mødet med Kirkebæk
og Lauridsen. Forfatterne påpeger
eksempelvis, korrekt, at Helweg-
Larsen med en 9 mm pistol affyrede
et dræbende skud (s 40). Men de
undlader at nævne, at også Kam
affyrede et dræbende projektil, 7,63
mm. Dette kan sandsynliggøres, fordi
det tredje drabsvåben, 7,65 mm,
tilhørte den tredje drabsmand ifølge
en af dennes venner.
Derudover bortforklarer Lauridsen og
Kirkebæk også Kams forbavsende tal-
rige møder med den rigsbefuld-
mægtigede Werner Best. Resultatet er,
at Kam gøres til en mindre fisk, end
han i virkeligheden var. Kirkebæk og
Lauridsen påstår, at ”det gode forhold
mellem Kam og Best varede ikke ved,
da Kams senere medvirken i drabet på
Clemmensen ikke faldt i god jord hos
Best.” (s 207).
Det er en tvivlsom konklusion. For det
første holdt den angiveligt vrede Best
møde med Kam bare tre dage efter

Clemmensen-drabet. For det andet
mødtes de også i 1944, hvorefter der
næppe er belæg for påstanden om, at
Best var vred på Kam. Om Kam og
Best var venner, er i øvrigt ligegyldigt.
Det er mødeaktiviteten, der tæller, og
den var unormalt høj.
For det tredje hævder historikerne
uden kildehenvisning, at Best ikke
havde ret til at udstede ordrer til Kam
(s 50, fodnote). Kirkebæk og Laurid-
sen vil have læserne til at tro, at en
SS-løjtnant kunne nægte at parere
ordre fra en SS-general, der stod otte
trin højere i SS-hierarkiet.
For det fjerde søgte Best i 1943
adgang til eget væbnet korps, hvilket
bl.a. ses af Cholm-affæren under
augustoprøret. Dette peger på, Best
havde en interesse i at have Kam og
schalburgfolkene i baghånden.
For det femte har Best og andre over-
drevet alvoren af den SS-retssag, som
blev igangsat mod Kam og Helweg-
Larsen efter Clemmensen-drabet. Best
ønskede at dulme vreden i Danmark
og fremstille drabet som et anslag
mod hans samarbejdspolitik. Men
sagen i Berlin blev reelt en omvendt
skueproces. I 1997 kunne Ritzau
offentliggøre, at retssagen var endt
med ros til morderne i henhold til SS-
ordsproget om, at ”ret er dét, der gør
folket nytte”.
For det sjette skrev Kam i 1998 til
mig, at han personligt af Best fik ordre
til at iværksætte modterroren på dan-
sk jord få dage før drabet på Clem-
mensen. Forløbet er muligt, fordi Best
var en af Det Tredje Riges værste ter-
rorister. Han fik i slutningen af august
1943 overbragt en særdeles kraftig
røffel fra Adolf Hitler, der mente, at
Best var for blød i Danmark. Best blev
stærkt nedtrykt over kritikken og kan
have forfaldet til sine gamle terrorvan-

er uagtet samarbejdspolitikken:
”Den 26.8 eller 27.8 kom han [Best]
tilbage til Danmark og beordrede mig
til en samtale i Dagmarhus. Han
sagde til slut: ’Der Führer hat befohlen
dass ab jetzt Terror mit Gegenterror
beantwortet wird!’ Jeg vil bare sige, at
det ikke var mig, som fandt på mod-
terroren, men selveste A.H., som gav
befaling hertil!”
(Kams håndskrevne brev er genop-
trykt på s. 56 i ”Forbrydere uden
straf”, 2004)
Som kildemateriale kan brevet ikke stå
alene, men alligevel ligner det en
tilståelse. Både før og efter Bests død i
1989 søgte Kam at overføre ansvar fra
sig selv til den rigsbefuldmægtigede,
men udtalelsen var alligevel et
selvmål, fordi den blotlægger et motiv
til at myrde Clemmensen.
Kirkebæk og Lauridsen afviser, at det
pågældende møde mellem Best og
Kam overhovedet fandt sted. Den
teori har det kørende for sig, at Best i
så fald ikke skrev det ind i sin tjen-
estekalender.
Omvendt er det sin sag at affærdige
et brev fra en gerningsmand, som
både i tiden omkring 1986 og i 1998
har givet omtrent denne version. Her-
til kom, at Kam i sidste ende havde
begrænset motiv til at lyve om en
eventuel ordre, for drab af denne type
er juridisk strafbart for en gernings-
mand, ordre eller ej.
Det mulige motiv påpeges ikke af Kir -
ke bæk og Lauridsen, der ligeledes fejl -
ag tigt henviser til et møde mellem
Kam og Best 28. september 1943 (s
21).
I sidste ende peger en god del af den
foreliggende dokumentation i retning
af Kam som manden bag det første
overlagte tyske terrordrab i Danmark,

23

Søren Kam erklærede i et brev til Erik Høgh-Sørensen, at han personligt af Best fik
ordre til at iværksætte modterroren på dansk jord få dage før drabet på Clemmensen. 



24

mens Kaj Munk blev offer nummer to.
I besættelseshistorisk sammenhæng er
det en vigtig overvejelse, men det
affejes kortfattet af Kirkebæk og Lau-
ridsen uden veldokumenterede be -
grundelser (s 44).
Andre steder virker Kirkebæks og Lau-
ridsens metoder særprægede. De be -
skriver Kam som en artig dreng i
skolen, og som bevis herfor doku-
menterer de til fulde, at Sørens bror,
Poul, var ganske flink. Beskrivelsen af
Poul har ”sikkert også i det væ -
sentlige” passet på Søren Kam (s 28),
og ”efter det foreliggende materiale
at dømme var han [Søren] en almin-
delig og vellidt dreng som sine brø-
dre.” (s 29).
Realiteten er, at Kam også bedrev
andet på Maglegårdsskolen i Gen-
tofte. Unævnt er en episode, som blev
husket af en klassekammerat mange
år efter. Søren Kam fremførte nazistisk
tankegods i klassen for derpå at blive
sat på plads af en slagfærdig lærer. I
1943 besøgte Kam så igen Magle -
gårdsskolen, nu i uniform og bevæb-
net. Han kom for at true skolens børn,
fordi en af hans søskende angiveligt
var blevet drillet.
Nok beskriver Kirkebæk og Lauridsen
flere steder Kam som løgnagtig, men
der er også overraskende mange ro -
sende vendinger:
”Søren Kam var langt fra nogen afvi-
gende social taber … Forestillingerne
om folk, der som svage sjæle blev
drevet mod nazismen for egen vind-
ings skyld, passer heller ikke på Kam.
Ej heller blev han nazist af opportunis-
tiske grunde.” (s 25). 
Netop ”opportunist” var Kam ellers
livet igennem. Hans soldaterpapirer
blev offentliggjort i 1998 og afspejler
rent ud et opportunistisk ønske om
via nazismen at få politisk magt.
Som SS’er var Kam med til invasionen
af Sovjet i 1941. Alligevel forsømmer
Kirkebæk og Lauridsen en grundig
undersøgelse af Kams eventuelle rolle
i jødeforfølgelser og massedrab på
Østfronten (s 15-18). En af forfatterne
besøgte ellers Kam og havde dermed
en god chance for at stille kritiske
spørgsmål. Denne sidste chance blev
forspildt. Nu nøjes historikerne i
stedet med at skrive, at Kam må have
kendt til massedrabene (s 18).
Forfatternes billedudvalg er forbav -
sende fordrejet. En ting er, at det kan
være svært at bevise Kams eventuelle
deltagelse i massakrer på civile på Øst-
fronten. En anden ting er, at bogen
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derpå indeholder så mange af Kams
private SS-hyggebilleder og kun to fra
massakrer.
Kirkebæk og Lauridsen kunne have
valgt at nævne historikerne Dennis
Larsens og Terkel Strædes velrenom-
merede bog ”En skole i vold” (2014).
Den afslører, at danske SS’ere i højere
grad end hidtil antaget fik held til
efter krigen at tie om deres roller i
holocaust.
Også i spørgsmålet om den danske
jøde aktion i 1943 er Kirkebæks og
Lau ridsens perspektivering problema-
tisk. 
Det er en kendsgerning, at Kam og
Helweg-Larsen havde kontakt med
nogle af jødeaktionens centrale aktør-
er. Men det fornægtes af de to his-
torikere med en revisionistisk formu-
lering om, at forberedelserne til
jødeaktionen ”tog en helt anden og
mere professionel personkreds sig af,
og det foregik helt i tysk regi med
danske aktører i mindre biroller.” (s
490).
I de senere år er der kommet fokus
på, at Best personligt satte jødeaktio-
nen i gang 26. august 1943 og da ge -
ne derefter. Under sådanne omstæn -
digheder kunne Kam ikke have haft en
mere ”professionel” kontakt til jødeak-

tionen end Best selv.
For det andet færdedes Kam på A. F.
Kriegersvej i København i samme kon-
tor som den centralt placerede Paul
Hennig. Her planlagde Kam og Hel-
weg-Larsen bortførelsen af Clem-
mensen. I de samme dage mødtes
Best med Hennig, hvorefter sidst-
nævnte var med til at røve den jødiske
menigheds protokoller. Det skete 31.
august og var en vigtig forberedelse
til jødejagten.
For det tredje var Helweg-Larsen 29.
august, dvs. dagen før drabet på
Clemmensen, med til at anholde
overrabbiner Max Moses Friediger og
sønnen Arthur. Dét at anholde landets
overrabbiner tæller ikke nok til at blive
nævnt af Kirkebæk og Lauridsen.
Desværre er dette blot et udvalg af de
fejl og fordrejninger, Kirkebæk og Lau-
ridsen bibringer deres læsere. Det er
gået gruelig galt for to ellers vel-
etablerede historikere. Så galt, at for-
laget Lindhardt og Ringhof burde
tilbagekalde Søren Kams memoirer og
korrigere dem forud for genudgivelse.

Der er intet forkert i at udgive en ikke-
angrende nazists memoirer, men kun
hvis det sker med ordentlig perspek-
tivering og kildehenvisning.

Søren Kams øverste overordnede var den
tyske SS-general og Hitler betroede ‘befuld-
mægtigede’ i Danmark, Werner Best.

Her ses Best (i midten), der sammen med
Søren Kam (tv.) og Bruno Boysen (th) fra
Germanische Leitstelle, SS-korpsets spyd-
spids for ‘storgermansk samling’ inspicere
Høveltegård.

Søren Kams var en så højt værdsat SS-offi-
cer, at han i 1943 af tyskerne blev indsat
som leder af den særlige Schalburgskole -
opkaldt efter Frikorps Danmarks leder - der
blev indrettet på herregården Høveltegård i
Nordsjælland, i øvrigt i nærheden af Høvelte
Kaserne.
På Høveltegård blev en flok af de værste
mor dere og terrorister, som Danmark har
oplevet, uddannet af Søren Kam.
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●At Irak-krigen var en ulovlig krig og
en forbrydelse mod menneskeheden
er et synspunkt der deles af mange.
Fra fredsforkæmpere til folkerets -
eksperter og FNs tidligere general -
sekretær Kofi Annan. Den hollandske
undersøgelse af Irak krigen har kon-
kluderet det samme. Krigen var en
ulovlig angrebskrig og efterretnin -
gerne om masseødelæggelses våben
var falske.
Men i Danmark blev undersøgelsen
om dansk deltagelse stoppet. Blev vi
trukket ind i en ulovlig krig? Svaret
måtte ikke gives, mente regeringen
og lukkede undersøgelsen, da den
netop var klar til sine første store vid-
neafhøringer. Bl.a. af  juristen der stod
i spidsen for udformningen af Fogh
regeringens beslutningsgrundlag
Peter Taksøe-Jensen, der nu i stedet
blev udpeget til posten som regerin-
gens 'udenrigsgransker'.

Først i februar skulle Anders Fogh
Rasmussen have været afhørt.

Det folkelige ønske om at få alt ud i
det åbne er ikke imødekommet og
ingen konklusioner har kunnet drages,
udover regeringens ”Alt er tilstrække-
ligt belyst”. 
Og ikke mindst er de politikere, der
kastede Danmark ud i krigen ikke stil-
let til ansvar. Anders Fogh Rasmussen
har frit kunnet fortsætte karrieren som
krigsmager, og hans partis regering
har kunnet køre uantastet videre,

mens Irak og Afghanistan er efterladt
med frygtelige forhold og i fortsat
krig. 
Irak-og Afghanistankommissionen, der
efter mange års pres var nedsat til at
undersøge dansk krigsdeltagelse blev
øjeblikkeligt nedlagt, da den
nuværende regering under Lars Løkke
Rasmussen trådte til og vreden, og
frustrationerne var store over at dette
kapitel blot skulle lukkes ned i glemse-
lens mørke, mens politikerne kunne
fortsætte kursen må nye krige og
uden offentlig debat.
Mange protesterede, der blev gjort
forsøg på sagsanlæg mod regeringen,
der blev demonstreret. 
På denne baggrund var der en
gruppe mennesker der sagde til
hinanden:  Det er ikke acceptabelt at
dette kapitel blot skal mørkelægges.
Hvis Folketinget ikke kan påtage sig
opgaven med at klarlægge Danmarks
deltagelse i Irak krigen, må andre
kræfter tage over. På den måde
opstod det folkeligt baserede Tribunal
initiativ.

Tribunal til undersøgelse af Dan-
marks krige i Irak og Afghanistan

En initiativgruppe gik offentligt ud
med et grundlag, der lægger sig tæt
op ad den oprindelige kommissions.
Gruppen bestod af følgende:
Anette Stubkjær, Annisette Koppel,
Anders Kærgaard, Bent Sørensen, Bjørn
Elmquist, Carsten Andersen, Christian

Harlang, Flemming Jensen, Gerd Berlev,
Hans Kjellund, Hasse Schneidermann,
Helge Ratzer, Inge Genefke, Jens Thoft,
Johan Kirkmand, Jørgen Witte, Klaus
Riis, Lave Knud Broch, Lizette Lassen,
Mads Silberg, Nagieb Khaja, Niels
Hausgaard, Preben Wilhjelm, Tine
Spang Olsen, Tom Paamand og Ulla
Røder.

Et bredt og demokratisk mandat

Tribunalforeningen blev stiftet d. 30.
januar på Københavns Rådhus og kan
nu gå i gang med sit arbejde. 
Tribunalet sætter sig et bredt, demo -
kratisk mål, nemlig at gennemføre en
undersøgelse, der stiller spørgsmålet: 
Var der tale om en ulovlig krig? Kan
nogen stilles til ansvar – og i så fald
hvem? 
Hovedvægten lægges på Danmarks
deltagelse i Irak-krigen og på det
danske militærs behandling af krigs-
fanger i både Irak og Afghanistan. 
Bag undersøgelsen ligger befolknin-
gens krav på åbenhed om et så stort
spørgsmål som at gå i krig. Hvordan
var forløbet, hvilke begrundelser blev
der givet, var der et FN mandat?
Gennem allerede kendte kilder såvel
som nye er det tanken, at forløbet,
begrundelser, kommunikation mellem
politikerne, med embedsmændene
osv skal graves frem, så der skabes et
dokumenteret overblik og gives svar
på de stillede spørgsmål. 
På baggrund af undersøgelserne vil

Danmarks krige undersøges alligevel
- udenom Folketinget! 
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Af Tine Spang Olsen, 
fra initiativkredsen bag tribunalet

Tribunal til undersøgelse af Danmarks krige nedsat
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tribunalet drage sine konklusioner.
Hvilke retslige skridt der derefter kan
tages ligger udenfor tribunalets kom-
missorium.

Tribunalets opbygning
Tribunalet bygges op af to adskilte de -
le. Et dommerpanel og en forening. 

1) Dommerpanelet sammensættes af
eksperter i bred forstand. Panelet le -
der undersøgelsen og gravearbejdet i
alle tilgængelige kilder. At en række
dokumenter vil være hemmeligt stem-
plede og ikke tilgængelige vil være en
hindring, men meget vil kunne findes.
Tribunalet vil heller ikke have samme
ret til at indkalde vidner, som den offi-
cielle kommission havde, men frivillige
vidner vil kunne føres og en lang
række lækkede dokumenter kunne
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anvendes, også fra  udenlandske
kilder. Herunder nyt materiale fra
andre landes undersøgelser, som Hol-
lands og Storbritanniens. 
2) Tribunalforeningen vil stå som
'hjæl pere' og sikre at tribunalet over -
ho vedet kan arbejde. Den skal bl.a. ar -
bej de for at skaffe de økonomiske
mid ler og ikke mindst opmærksom -
hed omkring projektet. 
Foreningen og dens medlemmer vil
sikre,at der til stadighed rettes
opmærksomhed på processen med at
klarlægge den danske krigsdeltagelse.
Delresultater og nye læk vil blive
diskuteret og kendskabet til viden
omkring krigene i Irak og Afghanistan
vil blive udbredt.
Selvom tribunalet ikke vil have nogen
juridisk autoritet eller dømmende
myndighed, vil det have en kæmpe

betydning at forløbet omkring beslut-
ningen om at gå i krig dokumenteres
og konklusionerne kan drages på et
samlet grundlag. Det vil have betyd-
ning for den offentlige debat når nye
skridt til militær indblanding i andre
lande er under opsejling. 
Medlemskab af foreningen koster 100 kr.

Tidsplan for Tribunalets undersøgelse 
Tribunalet forventes at løbe over en
periode på 2 år. Efter en forbere-
delsesperiode planlægges den første
høring at ligge først på året 2017 og
anden høring i efteråret 2017. Tri-
bunalets konklusioner forventes
foråret 2018.
Jo større bevidsthed i befolkningen
om hvad der virkelig skete, jo sværere
bliver det for politikere fremover at
kaste Danmark ud i en ny krig.

At Irak-krigen var en ulovlig krig og en forbrydelse mod
menneskeheden er et synspunkt der deles af mange. Fra
fredsforkæmpere til folkerets eksperter og FNs tidligere
gene ral sekretær Kofi Annan
Kofi Annan var FN’s generalsekretær fra 1997 til 2006.

Fra tribunalets stiftende møde på Københavns Rådhus, 30. janur 2016 

Den britiske matematiker og filosof
Bertrand Russell oprettede sammen
med filosoffen Jean Paul Sartre det, de
kaldte, Russeltribunalet (The Russell
Tribunal) i 1966. 
Tribunalet havde til formål at under-
søge, hvorvidt USA havde begået
krigsforbrydelser under Vietnamkri-
gen, som stadig rasede.
Tribunalet skulle svare på følgende
spørgsmål:
Har der fra den amerikanske hærs
side været anvendt nye våben eller
våben forbudt af de internationale
love om Krigsførelse? 
Har der været udført ulovlige re -
pressalier mod civilbefolkningen (hen -
rettelser af gidsler….)? 

Er der blevet skabt tvangsarbejdslejre
eller begået handlinger, der kan
karaktiseres som folkedrab? 
Over to sessioner blev vidner såvel
som ofre nu indkaldt til afhøring.
Første session skulle have foregået i
Paris, men blev i sidste øjeblik forhin-
dret af general de Gaulle, hvorefter
det blev flyttet til Stockholm og fandt
sted i maj 1967. 
Anden session fulgte i november
1967 og skulle oprindeligt være holdt
i København, men grundet politisk
modstand, blev tribunalet flyttet til
Roskilde.
Billedet her til venstre er tribunalets
møde i Roskilde

Nürnberg-tribunalet erklærede anstiftelse af aggressionskrig
som den ultimative forbrydelse mod menneskeheden:

»At anstifte en aggressionskrig er ikke blot en international
forbrydelse; det er den største internationale forbrydelse, som

kun adskiller sig fra andre krigsforbrydelser ved at den i sig
selv rummer hele det akkumulerede onde.« 
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● Irak/Afghanistan-kommissionen var
nedsat at den tidligere regering for at
undersøge grundlaget for den danske
deltagelse i Irak-krigen og den danske
politik i forhold til tilfangetagelser i
både Irak og Afghanistan. 
Regeringens begrundelse for ned-
læggelsen af kommissionen var dels
en kritik af den tidligere regering for
at dels at være ude i et politiserende
ærinde ved at gøre politik til jura og
dels at kommissionen ikke ville frem-
bringe ny viden, da de folkeretslige
aspekter af beslutningsgrundlaget for
Dansk krigsdeltagelse allerede har
været belyst i den danske medieof-
fentlighed og i øvrigt var klart da fol-
ketingsbeslutningen blev taget. 

Nedlæggelsen har imidlertid medført
omfattende protester også fra mange
andre end de sædvanlige kritikere af
dansk krigspolitik. Det drejer sig, ud
over medlemmer af kommissionen
selv, om en lang række andre eksper-
ter, professorer, jurister, soldaternes
fagforeninger og pårørende, journali-
ster, redaktører og politikere - også
uden for den ”røde blok”. 
Det synes os, i den forbindelse, som
om, Danmarks ledende ministre jong-
lerede og stadig jonglerer med både
optakt og efterspil på Irak krigen. Med
nedlæggelsen af kommissionen har
man forhindret en reel efterforskning
og dermed både svigtet et friheds-
fremmende og demokratisk princip
om gennemsigtighed i regeringsfor-
valtningen og skabt endnu flere tvivl
og usikkerhed om beslutningsgrundla-
get i befolkningen og blandt beslut-
ningstagerne, helt ind i den nuværen-
de regerings egne rækker. 

Spørgsmålet om ansvarsfordelingen
mellem danske politikere og det dan-
ske forsvar er også underbelyst, hvis
man skal dømme ud fra udtalelser af
tidligere udsendte soldater, deres fag-
foreninger og nogle af forsvarets tals-
personer. 

Der efterspørges fra flere sider en uaf-
hængig tilbundsgående og samlet
undersøgelse af den danske deltagelse
i krigen. Derfor mener vi, at et bredt
folkeligt initiativ, der søger at samle
op og fortsætte, hvor kommissionen
blev forhindret i at gøre sit arbejde
færdigt, vil have let ved at argumente-
re for sin relevans og sit grundlag. 

Vi er overbevist om, at et bredt folke-
ligt initiativ er en nødvendig og frem-
adrettet mulighed oven på de mange
protester. Et initiativ der sætter sig
som mål, at undersøge 

1) om Danmarks deltagelse i krigen i
Irak var lovlig i national og internatio-
nal sammenhæng
2) om der blev begået ulovligheder i
hen  hold til internationale konventio-
ner og ”rules of engagement” i for-
hold til krigsfanger (og civile) og, i
fald dette er tilfældet 
3) om nogen kan drages til ansvar for
ulovlighederne. 

Selv om vi er bevidste om at initiativet
ikke vil have nogen form for retslig
kompetence, ønsker vi på baggrund
af i Nürnbergtribunalets principper,
FN’s charter & pagt, Genevekonventi-
onen og Danmarks Riges grundlov at
etablere et tribunal til uvildig, syste-
matisk og grundig undersøgelse af
baggrunden for Danmarks deltagelse i
Irak krigen og spørgsmålet om fange-
tilbageholdelser i Irak og Afghanistan. 
Selvom der kan rejses spørgsmål om
grundlaget for Afghanistan krigen i
sammenhæng med terrorangrebet
11.9.2001 i USA, har vi valgt ikke at
inddrage dette i undersøgelsen.

Tribunalet er ikke en krigsforbryder-
domstol, hverken i dansk eller interna-
tional kontekst. Det er heller ikke en
folkelig krigsforbryderdomstol, og har
ingen dømmende funktioner. 
Tribunalet arbejder udelukkende på at
undersøge og redegøre for om brud
på international og national lovgiv-
ning & konventioner har fundet sted.
Det er efterfølgende op til andre
aktører, på baggrund af dette, eventu-
elt at rejse sager ved nationale og
internationale domstole. Et retsligt
efterspil er således uden for tribuna-
lets arbejdsområde. 

Tribunalet skal arbejde partipolitisk
neutralt, uvildigt, evidensbaseret og
sagligt. Det skal basere sig både på
hjemlige vidner og allerede offentlig-
gjort materialer såvel som materiale,
som ikke har været brugt og offentlig-
gjort tidligere. I den forbindelse er det
vigtigt at huske, at dele af det materi-
ale tribunalet ønsker have frem i lyset,
stadig er klassificeret. Derfor må der
også søges til udlandet for at få mate-

riale og vidner frem. Der er gennem-
ført undersøgelser i andre lande, som
man kan bringe ind, lige som man
eventuelt vil kunne føre vidner fra
både Irak og Afghanistan. 

Tribunalets kommissorium
Kommissionsundersøgelsen af den
danske krigsdeltagelse i Irak og Afgha-
nistan skulle undersøge baggrunden
for den danske beslutning om at del-
tage i krigen i Irak, redegøre for hvad
danske myndigheder har foretaget sig
i forbindelse med tilbageholdelse af
personer under krigene i Irak og Afg-
hanistan og foretage en vurdering af
om der er grundlag for at det offentli-
ge søger nogen draget til ansvar. Tri-
bunalet arbejder i forlængelse af dette
og spørger: 

1) Har den danske regering indledt en
ulovlig angrebskrig i forhold til inter-
national og national lovgivning? 
Tribunalet skal undersøge hvilke oplys-
ninger der lå til grund for regeringens
beslutning om at deltage i krigen. Gav
regeringen folketinget de rigtige
oplysninger om dette og var beslut-
ningen i overensstemmelse FN kon-
ventioner og Grundloven. Hvis den
forudgående analyse og grundlag
viser sig mangelfuldt og FN´s konven-
tioner og Den danske Grundlov ikke
er overholdt og regeringen gav urigti-
ge oplysninger om dette til folketin-
get, så var dansk krigsdeltagelse i Irak
krigen en ulovlig angrebskrig. 

2) Har den danske regering overtrådt
krigens love i Irak og Afghanistan?
Tribunalet skal undersøge om danske
soldater alene, eller sammen med
andre landes soldater, har overtrådt
folkeretslige forpligtelser, krigens love,
i krigene i Irak og Afghanistan, eller
overværet at andre udførte ”umenne-
skelige handlinger” undervejs. Og om
regeringen var vidende om dette og
gav urigtige oplysninger til folketing
og befolkning. 

3) Er der ministre, embedsfolk, office-
rer, soldater eller andre, der kan stilles
til ansvar? 
Tribunalets undersøgelser kan frem-
bringe belastende materiale, der
peger på overtrædelse af national og
international retsorden. 
Dette kan efterfølgende afprøves ved
nationale og internationale domstole. 
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Tribunalets grundlag
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Irakkrigen fik katastrofale følger –
kaos, terror og enorme flygtninge-
strømme blev resultatet.
Den officielle begrundelse for at gå i
krig i Irak var rent humanitære. Allian-
cen af angribere påstod at ville skabe
demokrati og beskytte befolkningen
mod de ikke-eksisterende masseøde-
læggelsesvåben.  Virkeligheden var en
anden. Krigen blev udløst og ført for
at tilrane sig landets rige ressourcer og
for at opnå kontrol over hele Melle-
møsten. En krig der stadig er i fuld
gang og med de mest katastrofale føl-
ger.
En rapport fra 2013 opgjorde krigens
direkte og indirekte dødstal til
500.000 dræbte, men krigens sma-
dring af det irakiske samfund betyder
at krigen gennem sine følgevirkninger
stadig dræber i et ufatteligt omfang.
Til krigens ødelæggelser hører bom-
bernes ødelæggende spredningen af
giftstoffer som udarmet uran og
andet.
I dag er vi vidne til et Irak i opløsning,

hvor der er blevet skabt rum for ska-
belsen af terrororganisationen IS og
en fortsat krig i området, der strækker
sig langt udover Irak. Flygtninge-
strømmene fra de krigsramte lande
taler deres tydelige sprog.

Efter Irakkrigens afslutning indsatte
USA en lyd-regering i landet under
Maliki. Politikken byggede på opsplit-
ning mellem religiøse og etniske grup-
per og regeringen havde aldrig en
reel folkelig opbakning. Det tidligere
regeringsparti, Bath partiet blev erk-
læret forbudt og opløst og grunden
var lagt til skabelsen af terrornetværk
og et land i kaos. Taberne blev landets
befolkning.
Vestens indblanding skabte betingel-
sen for den nuværende situation med
terror, krig og flygtninge. 
I dag er USA og dets allierede – heri-
blandt Danmark – tilbage som krigs-
førende i Irak. Formelt tilkaldt af den
nuværende irakiske regering til hjælp i
'kampen mod IS'. 
USA og de øvrige imperialistiske lande
holder gryden af krig og vold i kog i
hele Mellemøsten. Fra  Iraks territori-
um føres 'krigen mod terror' videre
ind i Syrien med 'kamp mod IS' som
undskyldning, mens det bagvedlig-
gende mål er overtagelse af Syrien
gennem fjernelse af den nuværende
regering.
Danmark opererer allerede i denne
krig ved at stille radarudstyr til rådig-
hed, der fra irakisk område medvirker
til planlægningen af bombetogter
over Syrien. Og gennem sin støtte til
Den Fri Syriske Hær og Syriens Venner.
Irakkrigen er ikke slut, den trækker
sine blodige spor og Irak udnyttes
som brohoved til nye krige. 
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Krig skaber flygtninge

I 2003 fremlagde Colin Powell på USAs vegne i FN ”beviser” på at Irak producerede
masseødelæggelsesvåben.

Hver syvende iraker har forladt hus og hjem og lever som flygtninge.
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Antikrigsbevægelsen

I 2003 stod det klart for den voksende
globale antikrigsbevægelse at en ræk-
ke statsledere  med USA's George
Bush i spidsen planlagde at gå i krig
mod Irak. 
Den 15. februar 2003 lykkedes det
den at mobilisere til den første globale
aktionsdag nogensinde mod en kon-
kret krig. 
Det var den største samlede antikrigs-
protest på et enkelt døgn, som rullede
fra det ene kontinent og det ene land
til det andet. 30-50 millioner menne-
sker overalt i verden var på gaden for
at stoppe den ulovlige krig.
Også den danske antikrigsbevægelse
var med til at gøre dagen global.
I København deltog over 50.000 i
demonstrationen fra den amerikanske
ambassade på Dag Hammarskjölds
Allé til Christiansborg. Da den første

del af demonstrationen nåede Christi-
ansborg, havde den bagerste del end-
nu ikke forladt ambassaden.
Der blev også demonstreret i hele stri-
be andre danske byer. Ikke i vores
navn! sagde de. Ingen krig mod Irak!
Ingen dansk krigsdeltagelse!
Protesterne fortsatte intenst i den føl-
gende måned. De mobiliserede bredt
– fra 68-generationen, der i deres
ungdom havde protesteret mod Viet-
nam-krigen, til den nye generation,
der voksede op ved årtusindskiftet og
blev stillet over for en uendelig ’krig
mod terror’. 
Den 18. marts fremsatte daværende
udenrigsminister Per Stig Møller et
beslutningsforslag i folketinget om, at
danske styrker skulle indgå i den ame-
rikanske krigskoalition. 
Det var her den mest omtalte prote-

staktion i Danmark i det første årti i
dette århundrede fandt sted, da Lars
Grenaa og Rune Eltard Sørensen i fol-
ketinget hældte rød maling over hhv.
statsminister Anders Fogh Rasmussen
(’Du har blod på hænderne!’) og
udenrigsministeren.
Den danske krigsdeltagelse blev
besluttet den 21. marts af VKO - folke-
tingsflertallet bag regeringen.
Krigen mod Irak begyndte den 19.
marts 2003 med massive amerikanske
luftbombardementer af Bagdad og en
amerikansk og britisk invasion af land-
styrker.
I de følgende måneder og år fortsatte
protesterne mod krigen og den dan-
ske krigsdeltagelse. Den fik aldrig støt-
te af et flertal, 

Otte danske soldater blev dræbt i Irak
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Tirsdag den 18. marts. 
Regeringen orienterer Udenrigspolitisk Nævn
om sin ulovlige beslutning om at sende Dan-
mark i en ulovlig krig.
To fredsaktivister overhælder stats- og uden-
rigsministeren med rød maling i folketinget

USA den 15. februar 2003

Den 15. februar  2003 blev erklæret for
international potestdag mod Irak-krigen.
Det store billede er fra New York, mens de
små er fra Danmark
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● I Storbritannien bliver der gennem-
ført en undersøgelse af den britiske
deltagelse i Irak-krigen, som også vil
have stor interesse for os i Danmark.
Den vil med 2 års forsinkelse være
færdig til april 2016 og en rapport
forventes at komme i løbet af somme-
ren. Under forberedelsen og optakten
til krigen foregik der et tæt samarbej-
de mellem Bush, Blair og Fogh, hvor
den britiske undersøgelse må forven-
tes at give nye oplysninger og doku-
mentation.
Undersøgelsen, med navnet Chilcot-
undersøgelsen har kørt siden juli
2009. Der afhøres vidner og en fem
mand stor komite skal ende med at
vurdere om Irak krigen var en ulovlig
krig og konkludere 'hvad Storbritanni-
en kan lære af krigen'.
En række oplysninger er kommet frem
gennem årene gennem lækkede
dokumenter. Det gælder f.eks. aftalen
mellem USA's præsident Bush og den
britiske premierminister Tony Blair om
at gå i krig mod Irak på et tidspunkt,
hvor Blair offentligt bedyrede kun at
ville anvende fredelige midler og erk-
lærede at ville følge FN's opfordring til
at lade våbeninspektørerne arbejde
videre. 
I et notat fra Det Hvide Hus kom det i
oktober 2015 frem, at Blair allerede et
år før Irak-krigens lovede Storbritanni-
ens støtte til krigen. Krigsplanen var
koordineret – og det samme var dob-
beltspillet om at foregive at fredelige
løsninger var vejen frem.
- Hvad angår Irak, er Blair med os,

hvis militære operationer skulle blive
nødvendige, skriver Powell blandt
andet i notatet.
Overfor befolkningen spillede Blair et
dobbeltspil, hvor hans officielle hold-
ning var, at der skulle søges diploma-
tiske løsninger.
Samme dobbeltspil gennemførte da -
værende Anders Fogh Rasmussen i
2002 ifølge et klassificeret møderefe-
rat, der blev  afsløret i sommeren
2015. 
Her meddelte den amerikanske vice-
forsvarsminister Paul Wolfowitz efter

et møde med Fogh, at 
- Danmark vil til sin tid utvivlsomt yde
sin støtte.
Blairs møde fandt sted d. 28. marts
2002, Fogh Rasmussens d. 27. Også
Anders Fogh Rasmussen afviste på det
tidspunkt officielt, at der var planer
om at gå i krig i Irak.
Vildledning af befolkningen, der er
forbudt efter Geneve-konventionen vil
blive en af anklagerne mod Blair. 

Downing Street Memo
Et lignende udsagn kom allerede frem
i det såkaldte 'Downing Street Memo',
der blev lækket i 2005.
Her gav Blair håndslag til Bush på
Storbritanniens støtte til krigen allere-
de i april 2002. En viden som den bri-
tiske offentlighed først fik 8 måneder
senere.
Det meget  afslørende memo doku-
menterede, at hele forløbet var plan-
lagt baglæns!
Krigen var besluttet – derefter opbyg-
gede man et tilrettelagt forløb, der
skulle begrunde krigens nødvendig-
hed. 
Efterfølgende undersøgelser har da
også påvist, at de efterretninger der
angiveligt beviste at Saddam Hussein
besad masseødelæggelsesvåben var

falske.
Dette er sket i både en amerikansk og
en britisk undersøgelse. Man undlod
dog at konkludere at de var fabrikeret
med et formål og på hvis ordre. I ste-
det lagde man bekvemt skylden på
efterretningsvæsenet.
I USA konkluderede undersøgelsen i
2005, at efterretningsfolkenes vurde-
ring af, at havde masseødelæggelses-
våben, var en ”alvorlig efterretnings-
fejl”. 
Den var simpelthen fabrikeret til lejlig-
heden.
En tilsvarende undersøgelse blev gen-
nemført i Storbritannien med samme
konklusion. Man benytter den be -
kvem me fremgangsmåde, at lægge
skylden på efterretningsfolkene, der
'ikke har været kritiske nok'. 
Her mindes man Anders Fogh Ras -
mussens og Per stig Møllers udtalelse,
som de gentog utallige gange (mere
end 100 gange) i perioden op til Irak
krigen:
”Irak har masseødelæggelsesvåben.
Det er ikke noget vi blot tror. Det er
noget vi ved” .
Alligevel sørgede de spidsfindigt for at
formulere den danske krigserklæring
så den netop ikke anvendte denne
begrundelse.
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Irak krigen undersøges i Storbritanien:
Resultat sommeren 2016

En af mange store demonstrationer i forbindelse med den såkaldte Chilcot-undersøgelse, om
den britiske deltagelse i Irak-krigen. Teksten på frontbanneret lyder ”Blair lied - Thousend died”
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● I januar 2010 offentliggjorde den
hollandske undersøgelsesgruppe be -
stå ende af et 7 personers panel deres
konklusioner angående Irak krigen. 
Deres kendelse var klar og entydig.
Krigen havde været et brud på inter-
national lov. 
Undersøgelsen blev gennemført un -
der ledelse af den tidligere højeste-
retsdommer Willibrord Davids.
Panelet konkluderede, at krigen havde
været i modstrid med både internatio-
nale regler og med Hollands lovgiv-
ning. Panelet nåede frem frem til den
konklusion, at FN's resolution 1441
ikke gav nogen autorisation til angre-
bet på Irak. Her taler vi om den sam-
me resolution som den daværende
danske regering under Anders Fogh
Rasmussen på tilsvarende vis anvendte
som sit figenblad.
Det blev også afsløret under panelets
undersøgelser, at et memo fra det hol-
landske udenrigsministeriums jurister
havde noteret, at krigen rent faktisk
ville være uden FN mandat og der-
med ulovlig efter international lov.

Fulgte Bush og Blair
Hollands tilslutning til Irak krigen er
tæt forbundet med Storbritannien
under Tony Blairs ledelse.
Under undersøgelsen kom det frem at
den hollandske  premierminister Jan
Peter Balkenende havde modtaget en
personlig henvendelse fra Tony Blair
uden om de officielle kanaler. Et brev
der indeholdt den anvisning, at det

efter læsning skulle returneres til af -
senderen og dermed være ikke-eksi-
sterende i hollandske arkiver.
Storbritannien tillod sig også at nægte
at udlevere brevet til undersøgelses-
kommissionen. Men sagen forventes
at blive en del af den britiske under-
søgelse.

Beslutningen hastes igennem
Spørgsmålet om de angivelige mas-
seødelæggelsesvåben var også en del
af den hollandske regerings  argu-

mentation, og det fremgår at den hol-
landske regering havde fulgt efterret-
ningerne direkte fra USA og Storbrit-
annien, og ganske ukritisk.
Ønsket om en blind tilslutning til Bush
og Blairs krig styrede forløbet, og
beslutningsgrundlaget blev fastlagt på
overfladisk vis på et kun 45 minutters
langt regeringsmøde.
Et af kritikpunkterne lød på manglen-
de information til parlamentet, hvad
der i hollandsk lov betragtes som
meget alvorligt.

Holland: Irak krigen ulovlig

Tusinder demonstrerer mod Irak-krigen i Amsterdam
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»Krig er også
god forretning«



Reserveret postvæsenet

Returadresse

Ebbe Riis Klausen. Græslodden 4, 4500 Nykøbing Sj.

Brændingens lyd kommer
nærmere
og bølgerne skvulper blidt
op på kysten.

Den Hvidhovedede Havørn er atter
på togt.

I det nordlige Syrien
i en ørken
for enden af Silkevejen
fuld af guld
ved Citadellet
malkede en bonde sine får.

Aleppo, kaldet Halab
Abraham, kaldet Ibrahim
den sandfærdige,
blev i et drømmesyn hér
befalet at ofre sin førstefødte
søn.

Et menneskebarn er skyllet i land
langt herfra
på en halvø
i en bugt
ved Middelhavet
i det sydvestlige Tyrkiet
Aylan, kaldet Kurdi.

Du blev kun tre år gammel.

Brændingens lyd kommer nærmere
og bølgerne skvulper blidt
ind under din lille krop
som ligger forladt og livløs
i vandkanten.

Helle Nielsen, Blokhus
Fra digtsamlingen: "Spor i natten -
antifascistiske digte", november 2015

AYLAN, KALDET KURDI

Krigen i Syrien har ifølge FN frem til 2015 kostet mere end 250.000 livet, mange civile.
Alene antallet af flygtninge fra Syrien er ca. 4 mio. og mennesker på flugt fra imperialis-
mens krige og nød menes at være det største siden Anden Verdenskrig ca. 60 mio., hvoraf
mange omkommer i Middelhavet som bådflygtninge på vej til Europa for at overleve.


