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”At forsvare sine fejl er at fejle igen.”

Svensk ordsprog

RETTELSE TIL 
BIND 1

En læser har gjort mig opmærksom på en fejl i bind 1. Det 
drejer sig om følgende citat fra side 404 i afsnittet om 22. 
Th. M. Friis i Åbo Syssel: ”Den 12. december 1945 kom 
han for en dommer i tinghuset i Hammel og blev frifun-
det.”

Det er for så vidt rigtigt, men sagen blev atter taget op i 
april 1947 ved retten i Hammel med en ny anklage om 
”utilbørligt samarbejde med værnemagten som medlem af 
DNSAP’s storråd”. Retten brugte blandt andet billedet, som 
pryder denne bogs forside, fra sysselledermødet, der blev 
holdt i partibygningen på Rosenvængets Allé i København 
den 22. maj 1941. Retten mente, det var bevis for, at Friis 
havde været medlem af Storrådet og deltaget i mindst et 
storrådsmøde afholdt den 2. februar 1941 i Fredericia.
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Th. M. Friis svarede i retten, at billedet stammede fra et 
sysselledermøde, men ikke det omtalte storrådsmøde i Fre-
dericia.  Han fortsatte med at sige, at man var ”samlet for 
at drøfte noget ligegyldigt pjat, som det ikke var umagen 
værd at rejse efter”. Det var ikke gået op for ham, at han var 
medlem af Storrådet.

Købmand Friis’ hukommelse var i øvrigt meget svækket 
på flere andre punkter. Partifører Frits Clausen, der var 
blandt vidnerne i den nye retssag i april 1947, sagde, at 
hvis Friis ikke ”vidste at han som sysselleder automatisk 
var medlem af Storrådet, var det beklageligt for ham selv”. 
Og med hensyn til hvervningen til Waffen-SS gentog Frits 
Clausen, at han alene bar ansvaret. Frits ventede endnu på, 
at hans egen sag skulle afsluttes, så han ønskede ikke at 
udtale sig yderligere.



Man fornemmer årsagen til, at sagen var blevet genopta-
get i 1947, når man læser avisreferatet fra Randers Dagblad 
den 26. april 1947: ”Den tidligere frifindelse af Friis føltes 
af egnens beboere som en hån mod retsbevidstheden. Man 
vidste, at der i Farre var en nazistrede med Friis som midt-
punkt. Derfor kom retten i Hammel til en anden afgørelse 
i anden omgang: ”1 års fængsel med fradrag af 200 dages 
udstået varetægtsarrest, samt tab af borgerlige rettigheder 
i 5 år. Landsretten stadfæstede Underrettens dom den 9. 
april 1948.”

Hermed skulle fejlen være rettet.1

1 Jeg ved, at det familiemedlem, jeg kontaktede, også har skrevet et ind-
læg i Røgen-Farre Lokalhistoriske Forenings årsskrift 2018 med yderligere op-
lysninger om købmand Friis.
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FORORD
Jeg havde skelettet til bind 2, men stadig en masse løse en-
der. Derfor tog det længere tid at gøre bind 2 færdigt, end jeg 
først havde regnet med.

Men som med det første bind kommer der et tidspunkt, 
hvor man skal lade sine ambitioner flyve. Dermed ikke 
sagt, at dette bind ikke er færdigt, men jeg bliver aldrig helt 
færdig, og der dukker hele tiden nye ting op. Den proces 
fortjener læseren at blive en del af, så jeg vil i stedet fort-
sætte med disse historier på en hjemmeside, via de sociale 
medier og artikler i lokale historiske tidsskrifter, efterhån-
den som de opstår.

Nu var der engang en klog forfatter, muligvis Johannes V. 
Jensen, der sagde, ”at skrive bøger er som at skyde en pil ud 
ad vinduet. Man ser nok pilen flyve, men man ser ikke, hvor 
den rammer. Og alligevel må man skrive.”

Det hænder en gang imellem, at der kommer et svar fra 
pilen, en reaktion, et feedback eller en anmeldelse.

Der har kun været få anmeldelser af dette bogprojekt. 
Måske fordi man ventede på bind 2?

Bind 2 bliver heller ikke en bog, hvor jeg fordømmer de 
mennesker, jeg skriver om. Det ville virke sølle og ikke sær-
lig troværdigt.

Mit behov for at skrive kommer ikke af, at jeg har et 
regnskab at gøre op eller skal rense nogen. Jeg skriver om 
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syssellederne, fordi de ellers ville blive glemt. Fortiden er et 
fremmed land og var tæt forbundet med efterkrigsgenera-
tionens kollektive genfortælling.2 Den nuværende genera-
tion er ofte blevet kaldt historieløs. Om emnet er relevant, 
kan man altid diskutere. Jeg ville analysere sysselledernes 
livsforløb forfra. Gennemgå hele processen. Se, hvordan de 
reagerede på deres egen måde under unormalitetens vil-
kår.

De var ikke idioter, outsidere eller griske godsejere, men 
heller ikke immune overfor totalitære strømninger. Hvad 
drev dem under den ”særlige danske besættelsessituation” 
– tilfældigheder, omstændigheder eller bevidste handlin-
ger?

Som nævnt har jeg haft adgang til retssager, fangejournaler 
og korrespondance i DNSAP. Jeg har også brugt DNSAP’s 
partipresse, men med måde. Det er dog en vigtig kilde til 
partiets selvforståelse.

Min tak går denne gang til især de lokalhistoriske arki-
ver, som efterhånden er ved at have opbygget et godt mate-
riale på baggrund af indleveringer. De bliver takket direkte 
for bidrag gennem bogen. Tak til Rigsarkivet, John T. Lau-
ridsen for inspiration, Sverri, Simon, Flemming, Holger, 
Povl og Bjarne Max Hansen for lån af Peter Lundstrøms 
billeder. Tak for økonomisk hjælp til Niels og Henrik. Tak 
til familien for jeres tålmodighed med mig.

Henrik Asferg

2 Bryld og Warring 1998, 13 f.
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”Empati har to sider: Det er både evnen til at nedbryde de fø-
lelsesmæssige barrierer til den, der står under én, og til den, 
der står over én. Empatien er både beskyttende og kritisk. I 
det første tilfælde vil man sige: ”Han er også et menneske.” 
I det andet tilfælde vil man sige: ”Han er kun et menneske.”

Fra bogen Det nye lederskab af Ole Fogh Kirkeby

17. DET POLITISKE 
SAMARBEJDE  

– TO FASER

Den ene ting, der fyldte mest i syssellederens hverdag, var 
det politiske arbejde. Det gælder sikkert alle politisk aktive 
mennesker. Men ofte blev det de praktiske gøremål, der tog 
tiden. Livets kamp – indkomst og familie – tog sin del af 
døgnets timer, så politikken måtte nøjes med det, der var 
tilbage. Hvad man rent praktisk fik fra hånden, afhang også 
af, hvor meget ævl og kævl der herskede i det pågældende 
syssel. Nogle havde vitterlig hele dagen, mens andre brugte 
tiden på personlige slagsmål mere end politiske spørgsmål 
og udbredelse af den politiske ide.

I bind 1 så vi sådanne personspørgsmål i bl.a.  Fyns Sys-
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sel, hvor der var talrige udskiftninger på syssellederposten 
pga. interne magtkampe. Vi så smålig fnidder i Løver og 
Ommer Syssel, hvor hovedkontoret i Bovrup til sidst send-
te en meget ung mand for at sætte tingene på plads. Vi så 
ligeledes tårnhøje ambitioner hos en nyudnævnt sysselle-
der, der hurtigt brændte ud, som i Åbo Syssel (Kay Gothen-
borg) og Hard Syssel (Svend Aage Mikkelsen). Begge sys-
selledere havde store egoer, der stod i vejen for, at de kunne 
udføre et reelt politisk arbejde.

Fra en tale, Frits Clausen holdt i 1936, ser vi, at Clausen 
og DNSAP skelnede mellem to faser i det politiske arbejde:

Den første fase var rettet ”imod det gamle system”, og 
værktøjet bestod i det ydre agitationsarbejde (dvs. de of-
fentlige møder og hvervning af nye medlemmer m.v.), og 
den anden fase var ”for den nye tid”, og det rettede sig 
mod det indre, mod organisationen og medlemmerne (dvs. 
medlemsmøder, skoling, det administrative og det sociale 
samvær m.v.).

Propagandaarbejdet var således todelt; det ene havde 
til formål at ”modarbejde” systemet, og det andet havde 
til hensigt at ”forarbejde” og forberede medlemmerne på 
den nye tid samt udvikle ledergruppen og finde nye ledere 
blandt de menige medlemmer.

Det ydre og det indre arbejde kan også beskrives med to 
ord: Agitation og Organisation.

Midlerne til at nå målene blev kaldt ”Agitationsskoler” 
og ”Lederskoler”. Ambitionen var at uddanne folk med ev-
ner til at yde en større indsats, skole dem til at blive gode 
talere og hverve nye tilhængere for sagen. I dette bind kom-
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mer vi ind på, hvilke tiltag der blev taget for at ruste folk 
til hverdagens kampe indenfor og udenfor DNSAP. Det er 
fokus for dette bind.

I organisationsplanens jobbeskrivelse for syssellederen 
hedder det i 1936, at han skulle varetage den ”ydre og in-
dre trivsel indenfor syslet”. Ordet ”trivsel” havde erstattet 
ordet ”propaganda” i forhold til den forrige organisations-
plan. Syssellederen var før 1936 en herredsleder eller  en 
”amtspropagandaleder”. Men efter 1936 skulle han åbenbart 
ikke længere lave propagandaarbejdet, men stå for trivsel. 
Syssellederen var de facto blevet en ”hyggeonkel” og en 
kransekagefigur, men stadig med en vis betydning indenfor 
organisationen og især lokalområdet. Han skulle kende sit 
bagland, kende sine talere, pengemænd og tillidsmænd.

Men alt skulle ikke overlades til den enkelte sysselleder. 
Landslederen for propaganda, H.C. Bryld, skrev i sit ny-
hedsbrev for Pressetjenesten i 1941, at sysselledere skulle 
gøre ”ansvaret” til en stabsopgave: ”I skal allerede nu se at 
skabe jer en stab af dygtige medarbejdere, hvor hver enkelt 
har sin bestemte opgave at røgte under det fulde ansvar, og 
jeg kan forsikre dig om, at har du først givet en god natio-
nalsocialist en sådan opgave, vil han ikke alene udføre et 
godt stykke arbejde, men du vil også selv blive ganske be-
tydeligt aflastet, og det er nødvendigt, hvis du skal kunne 
passe det store arbejde, der påhviler dig som politisk leder 
indenfor DNSAP. Den store kunst for en leder er nemlig 
ikke selv at udføre alt arbejdet, men derimod at vælge de 
rette medarbejdere.”
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Syssellederen skulle afgøre alle spørgsmål efter de ret-
ningslinjer, der var udlagt i partiets program, ikke efter 
sine egne retningslinjer. Han skulle udnævne medarbejde-
re til den omtalte sysselstab indenfor 6 ansvarsområder, og 
desuden en kasserer og 2 revisorer, som kunne aflaste ham 
i det daglige arbejde.

Håbet var, at der ikke opstod et modsætningsforhold 
mellem det politiske arbejde og det sociale arbejde, som 
syssellederen udførte. For hvordan kunne han være en 
stærk leder og samtidig en god ven? En overbebyrdet sys-
selleder skulle på den ene side skrive den lange tale, men 
samtidig stå for det praktiske arbejde i forbindelse med 
f.eks. et mødearrangement, bestille lokale, bestille møde-
beskyttelse etc. Det var planen at fordele det arbejde mel-
lem flere personer.

Vi kender det selv fra vores egen verden. Hvornår får 
du tid til at skrive festtalen, når du samtidig skal bestille 
bryllupskagen? Men kan man overlade opgaverne til an-
dre? Bliver de så udført på den bedste måde?

Et andet punkt, der vanskeliggjorde de ædle motiver i 
det politiske arbejde, var, at stillingen som sysselleder var 
en hobby for de fleste. En ulønnet fritidsbeskæftigelse ved 
siden af det normale arbejde. Det at udnævne en medar-
bejder var derfor ikke altid ensbetydende med, at arbejdet 
ville blive udført. Og hvis syssellederen var medlem af 
flere foreninger, kunne indsatsen også svigte. Der er flere 
tilfælde, hvor syssellederen var en mindre selvstændig er-
hvervsdrivende murermester, købmand eller vognmand, 
så man kan godt forestille sig, hvor lidt tid der i virkelighe-
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den har været tilbage til det politiske arbejde efter arbejds-
tids ophør.

I Bovruparkivet på Rigsarkivet findes en masse formu-
larer, der blev brugt i det tidskrævende administrative 
arbejde indenfor DNSAP, en af dem hed: ”Ansøgning om 
fritagelse for lederhverv”. Her kunne en leder selv ansø-
ge om fritagelse for sit lederjob og anføre sine grunde til 
sit ønske om fritagelse. Formularen skulle så godkendes af 
den stedlige sysselleder med hans begrundelse og accept, 
hvis det ikke var syssellederen selv, der trak sig, så var det 
hans afløser.

Magtpyramiden med de 6 ansvarsområder.
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Jeg har hentet ét eksempel fra sysselkorrespondancen i Lejre 
Syssel, hvor afdelingslederen i Ballerup Afdeling den 13. juli 
1942 ønskede at blive fritaget. Afdelingslederens begrundel-
se var: ”Jeg mener det er umuligt for mig at samarbejde med 
den nyudnævnte herredsleder (for Smørum Herred, red.). 
Jeg kan ikke tænke mig at give ordet til en tjenestegøren-
de underofficer/SA-mand som ikke selv kender sin plads og 
sine pligter.”  Problemer var opstået med en udnævnelse af 
en ny overordnet, hvor et gammelt fjendskab eksisterede.

Den daværende sysselleder godkendte fritagelsen med 
sin egen begrundelse: ”Efter eget ønske, det er desuden en 
mand jeg har ønsket at udskifte længe, han har nærmest 
virket imod vor sag.”

Sagen viser derfor 3 ledere, der ikke kunne samarbejde. 
Der findes flere formularer med samme ordlyd. Dårligt 
samarbejde, dårlig kommunikation, dårlig ledelse, lederen 
er for svag til stillingen, og ofte havde problemerne været 
længe undervejs. Ævl og kævl.

Selv da ”Systemfronten”3 i løbet af 1940 havde foreta-
get 1.700 retslige skridt mod medlemmerne af DNSAP, var 
dagsordenen på Storrådsmødet i Fredericia den 2. februar 
1941, ”de negative kræfter, vi stadig har i vore rækker”. Frits 
Clausen måtte ved den lejlighed gentage sætningen: ”vort 
parti skal ikke være en sladreklub”. Clausens tiltag var at 
udnævne en række nye overordnede ledere, de såkaldte 
landsledere og stabsledere, med ansvar for flere særområ-

3 Systemfronten og Folkefronten var ord, som DNSAP brugte om magt-
haverne, dvs. alle demokratiske partier. Systemfronten havde også politi og 
retsvæsen på sin side, ifølge DNSAP.
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der. Clausen opfandt så at sige endnu en lederpost. Den 
skulle være forbindelsesled mellem stabene og de mange 
ansvarsområder og ham selv. Men det udløste blot endnu 
mere ævl og kævl, blot på et højere plan. Og derpå kom 
beskyldningerne om nepotisme, magtmisbrug og penge-
berigelser. Men lad os igen se på de to former for politisk 
arbejde, DNSAP brugte, for det var det, det skulle handle 
om.

Det ydre arbejde blev vanskeliggjort af uniformsforbud og 
mødeforbud

Første fase i det politiske arbejde var det levende ord; mand 
til mand-rekruttering og til dels gode talere på møderne og 
velplanlagte offentlige agitationsmøder, der også førte til 
snak og nye indmeldelser. Det ydre agitationsarbejde blev 
stærkt begrænset af uniformsforbuddet, der blev indført 
den 12. april 1933, og mødeforbuddet, der blev indført den 
11. april 1940.

Fra oktober 1940 skete der en vis opblødning i forhold til 
mødeforbuddet. Det var både et DNSAP-pres og et folke-
ligt pres, der fik det afskaffet. Tyskerne frygtede, at møde-
forbuddet på sigt ville skabe flere problemer for alle parter 
i det fredsbesatte land. Efter ophævelsen blev lukkede mø-
der og møder i foreninger tilladt, mod at mødearrangører-
ne forud indhentede tilladelse fra den lokale politikreds. I 
denne periode kunne DNSAP derfor kun holde små, luk-
kede medlemsmøder og studiekredse for at udbrede kend-
skabet til nationalsocialismen. Udadtil kunne man foretage 
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uddelinger af brochurer til husstande og sætte plakater op. 
Brochuremateriale og plakatopsætning var tiltænkt SA4 og 
NSU5, men almindelige partimedlemmer måtte gerne bi-
drage.

Rekrutteringen gik imidlertid langsomt. Før forbuddene 
var der en del arbejde forbundet med at afholde offentlige 
møder. Der skulle laves reklame, udsmykning af festsale 
og bestilles lokale til fælles kaffebord. Frits Clausen fore-
slog da, at man skulle inddrage de kvindelige medlemmer 
til dette, især det sidste. Partiet foreskrev en fast procedure 
ved møderne. Fane og SA-indmarch, sang, salg af DNSAP’s 
blade og pjecer, en god afslutning og en indsamlingsbøsse 
ved udgangen. Diskussion var i orden, men helst uden del-
tagelse af kommunister. Det var afdelingslederens pligt at 
afholde de offentlige møder i sit område, helst ét om måne-
den. En anden pligt for afdelingslederen var ”opmærksomt 
at følge – og modvirke – de kræfter, der vil hindre og skade 
vort arbejde”.6

Frits Clausen anførte nogle af ulemperne ved de offentli-
ge møder. F.eks. havde man oplevet, at socialdemokraterne 
havde opstillet vagtposter ved møderne for at kontrollere, 
hvem der deltog. En anden taktik var at stå i en sidegade 
og sige, at ”mødet desværre var aflyst”, og dernæst overtale 
personen til at gå hjem. Politiet havde også deres faste folk 
til at deltage i møderne, som regel i civil, men med den ob-
ligatoriske notesblok. Så selvom der var mødt mange op til 

4 Sportsafdeling, fra 1941 Stormafdeling.
5 National Socialistisk Ungdom.
6 DNSAP's Månedsbreve december 1938, s. 74.
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et møde, var det ikke altid lig med en stor tilslutning. Frits 
Clausen trøstede medlemmerne med at konstatere, at ”en 
dyb og ærlig kærlighed i mange tilfælde begyndte med lidt 
sympati”.7

Det var slet ikke let at lave reklame for et offentligt 
møde, idet annoncerne i den lokale presse var dyre, og pla-
katopsætning krævede en større indsats fra NSU eller SA, 
og det var ofte forbundet med at begå ulovligheder. Igen 
brugte man hellere mund til mund-metoden som den bed-
ste mulighed. Tag en ven eller en bekendt med til mødet, 
lød devisen. Formålet med møderne var at skabe interesse 
og hverve nye tilhængere for sagen: ”Lad os endelig ikke få 
for mange medlemmer ind, der efter kortere eller længere 
tid fortryder, hvad de har gjort. Så længe de står udenfor, 
er de vore venner, men har de først været i partiet og så 
går ud, bliver de ofte vore fjender, og dem har vi nok af i 
forvejen.”8  

Dette forhold ændrede sig i løbet af 1940, og med den 
tyske fredsbesættelse opfordrede DNSAP til, at ”al tilba-
geholdenhed måtte ophøre”.9 Og i DNSAP's Månedsbreve 
stod der ligefrem: ”I de fleste købstæder har vi nu så man-
ge medlemmer, at alene deres tal må være nok til, at der nu 
kan sættes en virkelig propaganda i gang. Det kan gøres på 
flere måder. I større byer vil det måske være rigtig ligefrem 
at lave en slags ”propagandaafdeling”, der omfatter dertil 

7 DNSAP's Månedsbreve marts 1936, s. 83 ”Om arbejdet indenfor afdelin-
gen”. Frits Clausen i Aabenraa 1. marts 1936.
8 DNSAP's Månedsbreve marts 1936, s. 85.
9 DNSAP's Månedsbreve september 1940, s. 57.
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egnede medlemmer; denne afdeling, der selvfølgelig står 
under bylederens eller propagandalederens ledelse, skal 
have til opgave at sørge for, at byens folk daglig får bud fra 
DNSAP.”10

Fra 1940 skulle SA og NSU gøre en indsats med omde-
ling af reklamer før møderne. Tryksagerne blev finansieret 
med midler fra mere velhavende medlemmer, der ikke selv 
kunne risikere den offentliggørelse, det betød. Alle kunne 
yde deres bidrag: ”Vi har ingen brug for ”hemmelige” med-
lemmer, der vil skjule, at de står i DNSAP.” At propaganda 
var vigtigt, ses af en interessant artikel om propaganda fra 
1940. Den stammer fra DNSAP's Månedsbreve og er skrevet 
af journalist Poul P. Jensen.11 Han kom også med sin defi-
nition på propaganda: ”systematiske bestræbelser for gen-
nem påvirkning at bringe en vis gruppe af andre individer 
under en vis kontrol for igen derved at fremkalde en for-
udønsket handling”. Den ønskede handling kunne være 
”enten at sætte kryds et bestemt sted på en stemmeseddel 
eller marchere i demonstration til rigsdagen”. Demokratisk 
valg eller revolution. Det var indlysende, at forbilledet var 
Italien og Tyskland.

De små, lukkede partimøder fulgte de samme retningslinjer 
som de offentlige møder mht. indkaldelse og reklame. Men 
annonceringen foregik primært i partiets egen avis, Fædre-
10 DNSAP's Månedsbreve september 1940, s. 57.
11 Poul Peder Diderik Jensen (1912-43) var en tid journalist på Fædrelandet 
(Mrk. Den Sorte Svend, Svend Trøst, Thor og Uffe Hin Spage), indmeldt i DNSAP 
den 29. november 1939, meldte sig til Waffen-SS og blev en tid kriegsberichter. 
Dræbt ved et vådeskud i København 15. oktober 1943.
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landet. Fremmødet til disse møder var ensbetydende med 
en del flere pligter. For det første var der mødepligt for med-
lemmer til afdelingsmøder. Nogle medlemmer mødte op for 
at få noget ud af mødet, ”men det handlede også om at give”, 
sagde DNSAP’s ledelse. Give ud af sin viden, sine følelser 
og sin pengepung. Det sidste var praktisk i forbindelse med 
månedskontingentet og kontrol af medlemsbogen, der var 
en fast bestanddel af medlemsmødet. Frits Clausen kendte 
til vigtigheden og betydningen: ”Afdelingen er grundlaget 
for hele vor organisation. Det er gennem arbejdet i afdelin-
gen, at troen på vor ide og vort parti må rodfæstes og vok-
se.”12

Et typisk kursusforløb på en lederskole.

”Afdelingslederen skulle ligesom en soldat villigt og nøjag-
tigt underordne sig de givne organisatoriske rammer. Det 
betyder dog ikke, at han skal stivne i en bestemt form.”13

Afdelingslederen spillede faktisk en større rolle i orga-
nisationen end syssellederen med hensyn til kontakten til 
de enkelte medlemmer. De små medlemsmøder blev ofte 
holdt i afdelingslederens private hjem, hvor det ikke var til-
ladt at byde på øl, cigarer eller indkøbt brød, kun kaffe og 

12 DNSAP's Månedsbreve april 1936, s. 92.
13 DNSAP's Månedsbreve august 1937, 36.
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hjemmebagt. Det samme gjaldt studiekredsene. De større 
medlemsmøder, som f.eks. distriktsmøderne i København, 
blev afholdt i lejede festlokaler, indtil man havde erhvervet 
et passende lokale.

Som nyt medlem havde man en 3 måneders prøvetid, inden 
man blev fuldgyldigt medlem, så derfor anbefalede DNSAP’s le-
delse, at man deltog i en studiekreds af 13 ugers varighed i den-
ne prøvetid. Allerede i december 1934 skrev f.eks. pastor Anders 
Malling om studiekredse14 i partipressen. Forskellige initiativer 
var blevet skudt i gang rundtomkring i landet. Anders Mallings 
forslag fra 1934 gik ud på, at alle deltagere straks skulle anskaffe 
sig Frits Clausens pjece Den nationale socialisme til den første aften 
af i alt 6 aftenmøder, men også C.C. Stenders, Viggo Muncks15 og 
Langgaard Nielsens pjecer var inkluderet i foredragsrækken. På 
den 5. mødeaften var temaet ”Religion og Kirke”. Her var An-
ders Malling og Jørgen Skebys16 pjecer om Kristenkors og Hage-
kors pligtlæsning. En kursusaften kunne typisk forløbe med at 
en person indledte med et foredrag skrevet hjemmefra om det 
pågældende emne ved hjælp af udklip fra Nationalsocialisten og 
besøg på det lokale bibliotek. Udgiften til pjecer kunne der evt. 

14 Nationalsocialisten 1. december 1934.
15 Carl Marius Viggo Munck (1891-1967) Praktiserende læge i Virum fra 
maj 1940-juni 1945, indmeldt 4. december 1941, skrev bl.a. pjecen ”Natio-
nalsocialismens opdragelsesprincipper”. Kendt uværdig til at være medlem af 
Lægeforeningen (Land og Folk 14. september 1946).
16 Hans Jørgen Skeby (1904-1940), premierløjtnant i infanteriet og tilknyt-
tet Bådsmandsstrædes Kaserne i 1933, hvor en Ekstra Blads-artikel omtalte en 
tjenstlig undersøgelse af ham indledt på den daværende forsvarsminister Stau-
nings opfordring.
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senere ”splejses” om, og med tiden kunne de indgå i et lokalt 
bibliotek, der kunne bruges af andre studiekredsdeltagere.

Studiekredsen, som den så ud i 1937 (se skemaet oven-
for), omfattede 7 møder med forskellige temaer og læsestof 
til hvert møde.

I forbindelse med det første møde og læsningen af pje-
cen Hvorfor DNSAP? gøres der opmærksom på, at man 
skal undlade at læse afsnittet ”Hvorfor jødemodstandere?”. 
Dette afsnit skulle først læses til femte møde, man skulle jo 
nødig skræmme for mange væk ved det første møde.

Pjecen Hvorfor DNSAP? har ingen forfatter. Men det kunne 
være skrevet af Aage H. Andersen,17 der må betragtes som 
DNSAP’s førende antisemit. Andersen stod frivilligt udenfor 
DNSAP i perioden 1935-41, men havde været studiekreds-
leder i København i 1934-35. Der gives ingen oplysning om, 
hvem der stod for undervisningen i 1937, så det kan have væ-
ret op til den enkelte by- eller afdelingsleder at stå for under-
visningen. Det er der et eksempel på i f.eks. Slagelse.

Pjecen ”Hvorfor DNSAP?” bestod af et særtryk af Natio-
nalsocialisten. En serie af kronikker fra 1932, hvor folk som 
C.C. Stender, skolelæreren fra Slagelse, skrev indlæg, men 
også C.C. Fischer (hovedkasserer i DNSAP) og Erling Hal-
las (partiførerens sekretær) var stærkt skrivende.

Endelig må vi ikke glemme, at Wilfred Petersen rent fak-
tisk tog æren for pjecen allerede i maj 1935 i sit medlems-

17 Aage H. Andersen (1892-1968), translatør. Stiftede i 1935 NSAP, 1941 
Dansk Antijødisk Liga og udgav sammen med Olga Eggers Kamptegnet. Stabs-
leder for Racepolitisk Centralkontor i 1942. Bevægede sig mere i retning af Schal-
burgkorpset, da der skulle vælges mellem dette og DNSAP.
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blad Stormen nr. 3, da han skrev, ”at Fritz Clausens pjece 
(den socialistiske Hvorfor?) fremkom som kronik i Natio-
nalsocialisten 1932 og var skrevet af Wilfred Petersen under 
mærket N.E.W. Petersen. Hvorfor ikke allerede nu lade os 
lave det hele? Og send det dog ikke ud under falsk navn! 
Lav en ordning i lighed med den, I lavede med de sange, I 
også stjal fra os!”

Så måske var pjecen et samarbejde mellem Frits Clausen, 
C.C. Stender og Wilfred Petersen.

Pjecen til ungdommen, Ungdommen skifter signaler, var skre-
vet af Hans Neerbeck, den daværende landssekretær i NSU.

Studiekredse skød også op undervejs under hele besættel-
sestiden. Behovet for at uddanne nye medlemmer var per-
manent, da der hele tiden kom nye medlemmer til. Især de 
københavnske distriktsledere fandt det interessant at lave 
studiekredse. Således startede 6. distrikt under ledelse af 
Harald Henriksen18 en studiekreds op i 6. distrikt (Frederiks-
berg) om begreber som arbejde, kapital og penge. Initiativet 
var taget af distriktspropagandaleder Martin Houland,19 der 
var villig til at overføre sin ide til andre distrikter i Køben-
havn.20 Den store lyst til at danne studiekredse i København 
kunne hænge sammen med, at afstanden mellem medlem-
merne var kortere end i andre dele af landet.
18 Harald Fuerbo Henriksen (1906- ), journalist på Fædrelandet (Mrk. Mi-
mer), meldte sig til Waffen-SS og blev kriegsberichter. Vendte tilbage til Dan-
mark i maj 1944 og blev knyttet til de tyske radioudsendelser. Idømt 7 års fæng-
sel ved Københavns Byret.
19 Martin Houland, SA 18377.
20 Fædrelandet 15. april 1942.
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Det indre arbejde

Medlemsbidraget blev fordelt på denne måde.  
1,20 kr. til hovedkontoret, 20 øre til syslet, 20 øre til afdelingen og 40 

øre til herredet.

Det indre arbejde, som ledere og medlemmer havde i 
DNSAP, var af den organisationsmæssige slags. Det, som 
findes i alle foreninger. Den moralske devise var ofte: Kan vi 
ikke skabe en funktionsdygtig administration i vor egen be-
vægelse, hvordan skal vi så kunne administrere hele landet 
efter magtovertagelsen? Det organisationsmæssige arbejde 
”var kilden til det meste besvær”, som det diplomatisk hed i 
DNSAP's Månedsbreve fra marts 1938.

Det drejede sig om den interne papirmølle af optagelses-
begæringer, månedsindberetninger, månedsafregninger, 
flyttemeddelelser, de mangelfulde sager, der måtte sendes 
frem og tilbage pga. ulæselig håndskrift, manglende op-



27

lysninger, forkerte adresser, forkerte titler. Dertil kom gæl-
dende partibefalinger, partiets vedtægter og love omtalt i 
månedsbreve, ledermeddelelser og organisationsplaner. 
Der var mange ting at tage stilling til som medlem og end-
nu flere som administrator. Selv det at blive menigt med-
lem var forbundet med en masse arbejde.

For at blive medlem skulle man først sende en ansøgning 
med en anbefaling fra et eksisterende medlem til den loka-
le afdelingsleder eller herredskasserer. Vedkommende vi-
deresendte ansøgningen til sysselkontoret. Her fik man et 
medlemsnummer og blev registreret med det bidrag, man 
tegnede sig for økonomisk. I april 1936 var  minimumskon-
tingentet 1 kr. for mænd over 18 år, 50 øre for kvinder over 
18 år og 25 øre for alle under 18 år.21 Derefter blev bidraget 
fordelt i partiorganisationen efter den nøgle, man kan se i 
figur 1 (et bidrag på 2 kr. er højt sat).  

Denne praksis blev fulgt indtil november 1937, hvor 
DNSAP’s syssel gik foran med det gode eksempel; at cen-
tralisere regnskabsvæsenet. I to artikler beskrev grev 
Marcus Knuth, hvorledes man takket være bylederen i 
Bandholm, Johan Eduard Stahr, havde skåret det overflø-
dige mellemled, herredskassereren, bort fra regnskabsvæ-
senet. Lolland-Falster Syssel havde som alle andre steder 
oplevet træghed i kontingentindbetalingerne, så noget 
måtte der gøres.

Derfor pålagde man afdelingskassererne at indkræve 
kontingent og sende det direkte til sysselkontoret. Til det 

21 I februar 1943 blev kontingentet hævet til 1,25 kr. for mænd (PM og SA), 
75 øre for kvinder (KM), 50 øre for 14-18 år og 25 øre for alle under 14 år.




