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Det er 70 år siden, 
at den tyske 
besættelsesmagt 
satte det danske politi 
ud af spil og forsøgte 
af anholde alle 
politibetjente

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Sidste fredag, 19. 
september, var det 70 år siden, at den 
tyske besættelsesmagt omringede alle 
landets politistationer og arresterede 
de tilstedeværende politifolk. Den dag 
var jeg i gang med at lede efter noget 
helt andet i en avis fra efteråret 1964. 
Men jeg checkede alligevel lige, om 
der på 20 årsdagen havde været en 
markering af  denne begivenhed, som 
hører til blandt besættelsestidens mest 
dramatiske. Og det var der sandelig. 

Silkeborg Avis bragte - i øvrigt 

sammen med en stor fotoreportage 
med »glimt fra brylluppet i Athen« 
- et interessant interview med overbe-
tjent R. Gaardsted, der havde vagt på 
Silkeborg Politistation 19. september 
1944. Så her stod jeg altså pludselig 
med en øjenvidneskildring 50 år efter, 
den blev bragt i avisen og 70 år efter, 
at begivenheden fandt sted. 

Det er desværre ikke lykkedes at 
finde yderligere oplysninger om R. 
Gaardsted i arkivets samlinger. Vi 
modtager derfor meget gerne informa-
tion, der kan supplere nedenstående 
beretning - også gerne et portræt af  
R. Gaardsted.

Hvad var det der skete?
Vi skal måske lige først ridse op, hvad 
der skete 19. september 1944. Det dan-
ske politi havde under hele besættelsen 
været i klemme mellem den officielle 
samarbejdspolitik, tyskernes krav om 
en vis form for deltagelse i sabotage-
bekæmpelsen og den stigende sympati 
for modstandsbevægelsen i befolknin-
gen. Med regeringens tilbagetræden 
29. august 1943 og samarbejdspoli-
tikkens ophør fortsatte politikorpset 
med at fungere.  Med et endnu mere 
uafklaret forhold og stadig flere poli-
tifolk, der deltog aktivt i den illegale 
virksomhed. 

Sommeren 1944 var præget af  store 
folkestrejker og stadig flere sabotage-

aktioner. Så aktionen mod politiet kan 
ses som kulminationen på tyskernes 
utilfredshed med politiets indsats i det 
hele taget. 

19. september 1944 kl. 11 iværksatte 
tyskerne en aktion med kodenavnet 
»Möwe« (måge), som havde til formål 
at opløse det danske politi. Da den 
dramatiske dag var omme, var knap 
2000 politifolk (ud af  en styrke på 
ca. 10.000) blevet arresteret. De blev 
efterfølgende deporteret til kz-lejre i 
Tyskland, hvor ca. 100 politifolk om-
kom. Det lykkedes heldigvis langt de 
fleste betjente at undgå arrestation. 
Og en stor del af  dem sluttede sig til 
modstandsbevægelsen.

Aktion Möwe efterlod Danmark 
uden politi. Og der opstod nærmest 
lovløse tilstande, med en kraftig stig-
ning i volds- og sortbørskriminalite-
ten. Der blev dog ret hurtigt oprettet 
kommunale vagtværn som et forsøg 

på at dæmme op for lovløsheden.

Aktion Möwe i Silkeborg
Ligesom i alle andre større byer i lan-
det lød luftværnssirenerne i Silkeborg 
denne tirsdag kl. 11. Det var normalt et 
varsel om et kommende luftangreb og 
samtidig påbud til politiets mandskab 
om at tage til deres tjenestested. 

Det var der dog tilsyneladende in-
gen, der gjorde i Silkeborg den dag 
- heldigvis. Sirenen viste sig at være 
falsk alarm og var i virkeligheden 
startsignalet til »Aktion Möwe«. Så 
mens silkeborgenserne søgte i be-
skyttelsesrummene rundt omkring 
i byen, omringede svært bevæbnede 
tyske soldater politistationen.

Overbetjentens beretning
Overbetjent R. Gaardsted fortalte 20 
år senere følgende til avisen (for god 
ordens skyld skal det nævnes, at poli-
tistationen siden 1979 har haft adres-
se på Christian 8.s Vej, tidligere var 
bygningens adresse på Søndergade): 
»En syngende afdeling tyske soldater 
marcherende gennem Søndergade var 
et dagligt syn for os, og vi bed derfor 
ikke mærke i episoden, da den også 
fandt sted kl. 11 den 19. september. 
Først da afdelingen standsede ud for 
politistationen, og der blev sat maskin-
geværer i stilling, blev vi klar over, 
hvad der var galt. Forinden havde 

andre tyske soldater omringet os fra 
husholdningsskolen og fra Åhavevej.« 

Overbetjenten fortæller videre, 
at han sammen med sine kollegaer 
overbetjentene B. Seinhus og Børge  
Schmidt var de eneste, der havde vagt 
på politistationen, da tyskerne beslut-
tede sig for at opløse det danske politi. 

Og han fortsætter: »Seinhus og jeg 
opholdt os i forkontoret, da de første 
tyskere kom ind. De styrtede gennem 
lokalet og videre gennem de øvrige 
kontorer. Senere kom andre tyskere 
til, og såvel Seinhus som jeg selv blev 
holdt op, selv om vi ikke var bevæbnet. 
Det var nogle meget nervøse soldater, 
som stod med de skarpladte geværer 
overfor os, og vi var ikke helt trygge 
ved situationen.

På en eller anden måde lykkedes 
det Børge Schmidt at flygte. Da han 
så, at tyskerne kom ind på stationen, 
tog han nøglerne til en af  vores biler, 
løb ud i garagen, og kort efter hørte vi 
dækkene hvine, da han på to hjul dre-
jede om hjørnet og flygtede ud ad Hor-
sensvejen. Den dag i dag er det mig en 
gåde, hvordan denne flugt lykkedes. 

Senere kom tyske pansersoldater 
ind til os, og jeg skal love for, at de 
tog de hårde midler i brug. Hen på 
eftermiddagen slap vi dog fra videre 
samvær med tyskerne. Tolken fik ud-
virket, at vi fik lov til at tage hjem, og 
det lod vi os naturligvis ikke sige to 

Tyskerne kom syngende til politistationen
 | Tysk soldat patruljerer på Søndergade, efter at politiet er blevet opløst.
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gange. Tyskerne må åbenbart senere 
have fortrudt. I hvert fald blev min 
bopæl hjemsøgt natten efter. Dørene 
var brudt op og alt rodet igennem, 
men jeg var over alle bjerge.

Politimesteren blev også hentet ned 
på kontoret, mens vi var på stationen. 
Han blev tvunget til at udlevere adres-
serne på de hjemmeværende politifolk, 
men folk, som havde set, hvad der fore-

gik, var fantastisk hurtige til at bringe 
beskeden videre til vore kolleger, og i 
alle tilfælde kørte tyskerne forgæves. 
Ophævelsen af  politiet i Silkeborg var 
sket uden anholdelser.«

Andre beretninger
Fra andre beretninger ved vi, at de 
tyske soldater efter en systematisk 
gennemgang af  hele bygningen også 
tiltog sig adgang til retssalen, hvor et 
retsmøde var i gang. De tilbageholdt 
alle tilstedeværende - både dommer, 
advokater, vidner og tiltalte. Også 
folk, der kom ind på politistationen, 
fordi de havde et ærinde der, blev til-
bageholdt. Alle blev samlet på 1. sal 
i bygningen, hvor de blev bevogtet 
med skarpladte våben. Her fik også 
politimesteren ordre til at indfinde sig. 
Mærkeligt nok blev de folk, der var 
tilknyttet kriminalpolitiet, der havde 
til huse på hjørnet af  Nygade og Søn-
dergade, ikke forsøgt arresteret. Årsa-
gen hertil kendes ikke, men tyskernes 
efterretninger om det lokale politi har 
måske ikke været gode nok.

Gennemsøgningen af  lokalerne 
havde åbenbart også til formål at be-
slaglægge de våben og den ammuni-
tion, der befandt sig på politistationen. 
I den forbindelse tilkaldtes låsesmed 
Hanelius. Men da han nåede frem, var 
alle skabe allerede brudt op, og alt af  
interesse fjernet.

Alle tilbageholdte fik efter nogle 
timer lov til at forlade bygningen. 
Især politifolkene havde travlt med at 
komme af  sted - de skyndte at skjule 
sig for at undgå videre konfrontation 
med besættelsesmagten. 

Arrestationer i København
Som Gaardsted fortæller, blev ingen af  
politifolkene med tjeneste i Silkeborg 
arresteret under aktionen her i byen. 
Syv kollegaer var dog så uheldige at 
være på kursus på Statens Politiskole 
i København netop 19. september. De 
blev alle arresteret og blev sammen 
med politifolkene fra København og 
Sjælland sejlet til Tyskland, hvor de 
blev interneret i kz-lejren Buchenwald.

Lidelserne her tog så hårdt på én 
af  dem, kriminaloverbetjent Poul Nør-
gaard, at han døde 5. december 1944. 
Resten af  de internerede fra Silkeborg 
vendte hjem og genoptog tjenesten ef-
ter befrielsen.

I dagene op til aktionen mod politiet 
havde silkeborgenserne deltaget i en 
landsdækkende strejke i protest mod 
overførslen af  400 danske fanger til 
tyske kz-lejre.

Og arbejdet var netop blevet gen-
optaget samme morgen. Da rygterne 
om aktionen mod politistationen var 
nået rundt i byen, blev der over mid-
dag igen indledt en proteststrejke. 
Uden for politistationen begyndte 
der hurtigt at samle sig en større fol-
kemængde af  nysgerrige. 

Først 21. september blev arbejdet 
genoptaget - så åbnede butikkerne 
også igen, togene begyndte at køre, 
telefonerne kunne bruges, posten blev 
delt ud og avisen udkom efter tre da-
ges pause.

En by uden politi
Silkeborg var nu ligesom resten af  
landets byer uden en fungerende po-
liti- og ordensmagt. 

Tyske soldater begyndte at patrul-
jere i gaderne, men det hjalp ikke så 
meget. 

Volds- og berigelseskriminaliteten 
eksploderede. Derfor blev der ret hur-
tigt taget skridt fra kommunens side 
til at få gjort noget ved den uholdbare 
situation. Man var nødt til at og ind-
gyde borgerne en vis tryghed. 

1. oktober trådte »Borgerværnet« 
i funktion under ledelse af  Andreas 
Petersen, der hidtil havde været væg-
ter og ansat hos De forenede Vagt-
selskaber. Vagtkorpset fik vagtstue 
på »Sønderport«, der lå lige over for 
politistationen. Det bestod fra starten 
af  35 mand - 20 til at gøre nattjeneste 
og 10 til at varetage dagens opgaver. 
Ret hurtigt blev folkene forsynet med 
en ensartet hovedbeklædning, så de 
var til at genkende, og gummistave. 
Det oplyses således i Silkeborg Avis, 
at »ethvert menneske har anholdel-
sesret, og at dem, som Borgerværnet 
pågriber, vil blive ført til arresten og 
fremstillet for en dommer.«

At disse foranstaltninger var nød-
vendige, fremgår af, avisen allerede 
26. september. Her kunne man læse, 
at »på flere villaveje har folk sluttet 
sig sammen, og skiftevis patruljerer 
de natten igennem langs vejen og 
omkring husene«. Hvor lang tid dette 
fortsatte, lader sig ikke umiddelbart 
afklare.
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 | Nogen var hurtige til at se 
nye forretningsmuligheder ... 
16. oktober dukkede denne 
annonce op i Silkeborg Avis.

 | Borgerværnets påklædning kom efterhånden til at ligne 
uniformer. Her ses værnet ved en parade efter befrielsen med 
den daglige leder Andreas Petersen i spidsen.

 | Mens »Aktion Möwe« var i fuld gang på politistationen, nedlagde folk i byen arbejdet og mange samledes ude foran 
på gaden.
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