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Prolog

Det var hemmeligheder, som amerikanske
efterretningschefer håbede kunne blive
ved med at være hemmelige, fordi de var
pinlige - for efterretningstjenesten og for
regeringen. De afslørede, hvordan
amerikanerne under og efter Anden
Verdenskrig samarbejdede med nazistiske
krigsforbrydere og beskyttede dem.

I 1998 vedtog den amerikanske
kongres imidlertid, at dokumenterne
skulle offentliggøres, og siden har
National Archives og CIA afklassificeret
hundredtusindvis af afhøringsrapporter,
telegrammer, memoranda og
indberetninger. Historikere har beskrevet
nogle af de store og kendte navne i



materialet, bl.a. »Slagteren fra Lyon«,
Klaus Barbie, men i dokumenterne
gemmer sig også et navn, som har skrevet
sig ind i en ulykkelig birolle i
danmarkshistorien: Louis Nebel. Manden,
som 4. januar 1944 med to skud mod
kraniet dræbte Kaj Munk.
Jeg har i National Archives i Washington
fået adgang til de bogstaveligt talt
tusindvis af dokumenter om Louis Nebel
og hans skæbne, og jeg har sammenholdt
dem med andre officielle dokumenter,
f.eks. fra SS-personalearkivet, Nürnberg-
arkivet og byarkivet i Basel plus gamle
avisartikler. Desuden har jeg haft adgang
til de relevante sagsakter i Rigsarkivet i
København - politiafhøringer,
obduktionsrapporter, retstekniske
undersøgelser og referater fra retsopgøret



efter besættelsen. De nøjagtige
kildeoplysninger fremgår af bibliografien.

Derfor er dette en fortælling baseret
på kendsgerninger. Men en fortælling
baseret på kendsgerninger er ikke
nødvendigvis sandheden. De officielle
dokumenter rummer fejl, som rækker fra
de banale til de betydningsbærende, og de
rummer fortielser og usandheder, og i
sagens natur indeholder den slags
dokumenter også sjældent perspektiv og
analyse, som sætter begivenhederne og
beslutningerne i kontekst. Jeg har efter
bedste evne tilføjet det perspektiv og den
kontekst, og jeg har draget konklusioner
om sort og hvidt, og det er min
vurdering, mit valg og fejlene er mine.

Et af valgene er konsekvent at kalde
Louis Nebel for drabsmand. Siden



retsopgøret har der været tvivl om, hvem
af de fem gerningsmænd, som skød Kaj
Munk, men - som researchen vil vise -
indicierne efterlader ikke megen tvivl.

Poul Høi



 

»I tror, at døden er bare kød. Kød, der stivner og
blod, der levrer. Menneske! Menneske! Var det
bare det. Men herinde … det myldrer med
rytmer og rim og klange, med billeder,
mennesker, skæbner. Verdener, verdener, der
dør sammen med mig.«
Kaj Munk, »Ewalds død«, opført på Det
Kongelige Teater 18. november 1943.



Kapitel 1
De var seks mænd i bilen, og de vidste
alle seks, at de snart ville være fem.

De fem vidste det, fordi de havde
planlagt at slå den sjette ihjel. Den sjette
vidste det, fordi han i måneder havde
syntes besat af en vished om sin død.

Han havde fået breve, han havde fået
besøg, han havde fået
telefonopringninger, han havde fået
henvendelser i alle de former, som
kommunikationen i 1940erne tillod det.
»Pastor, de kommer efter Dem. Gå under
jorden.« To dage forinden havde han
brændt 25 breve uden at åbne dem, fordi
han vidste, at det var advarsler.

Kaj Munk insisterede på at blive som



en mand, der insisterer på sit martyrium.
Så han blev, og han blev, indtil han blev
hentet. Indtil de kom.

De var individuelt mindre frygtsomme
end det store dem. De var tre tyskere, en
østriger og en schweizer; de var en
konditor, en ekspedient, en banebetjent,
en teologistuderende og en vinhandler, og
tre af dem anede ikke hvem, pastoren var.
Men de var alle klædt i det samme mørke
og den samme Opel Kaptajn, ekviperet
med den samme ordre og tyske og
konfiskerede britiske pistoler og
maskinpistoler, og først og fremmest
bundet af en ed til den samme mand og
den samme sag, og nu sad de der.

Vedersø er selv under de bedste
betingelser ikke nem at nærme sig eller
lægge sig bag. Byen ligger som en



strøtanke nordvest for Ringkøbing, midt
mellem søer og fjorde og plantager, lige
langt fra hovedvejen og klitvejen og uden
anden forklaring end, at den nu engang
ligger der.

Så de havde haft deres hyr med at
komme væk, ad biveje, postveje, småveje,
indtil de endelig ramte hovedvejen til
Aarhus.

Klokken var sen, og mørklægningen
gjorde Midtjylland mere mørk, end
Midtjylland normalt er. Der var ingen
gårde, som lyste op, få byer, ingen trafik,
og inde i bilen trykkede tavsheden. På den
første del af turen havde en lavmælt
konversation driblet rundt på bagsædet,
men nu - midnat - var der tyst.

Rejsen var begyndt 45 år og 356 dage
tidligere, og ved Hørbylunde Bakke endte



den. Med tre skud, ét i nakken og to i
hovedet, og pastor Kaj Harald Leininger
Munk var død.



Præsten og dramatikeren Kaj Munk
fotograferet i 1943. Han blev dræbt 4.



januar 1944. Foto: Scanpix



Kapitel 2
Kaj Munk var som en overspændt
gymnasiast i en tid, der netop var fyldt
med overspændte spørgsmål, og som
kaldte på den slags mennesker, som også
befolker Hans Scherfigs roman
»Idealister« - der var trotskister,
kabbalister, spiritister, nudister,
seksualister, okkultister, nazister,
stalinister og alle de andre -ister og -
ismer, som uafbrudt syntes at stille verden
i et valg mellem gud og fanden, frelse og
fordømmelse, og for hvem midten var,
hvad prærien er for amerikanerne, et
ubeboet land mellem de lovende kyster.

Den tid skabte Kaj Munk og slog Kaj
Munk ihjel. Som en senromantiker



sværmede han - som så mange andre af
tidens tænkere - for ekstremen, især for
den stærke mand, for handlingens og
holdningens mand, der fik
kontinentpladerne til at skælve, og han
foragtede det forarmede demokrati, der
solgte sig selv for den højeste fattigydelse.

Så sent som i juli 1940 - efter tyskernes
invasion - ville han i den omdiskuterede
Olleruptale sælge demokratiet for en
øjeblikkets actionman, han balancerede på
en knivsæg i sin beundring og bebrejdelse
af Adolf Hitler, men sluttede med et kald
til dansk samling og »kulde mod tysken«.

Hvis neuropsykiatere studerede tiden,
ville de sikkert diagnosticere den med
ADHD, der var en galoperende
hyperaktivitet og overstimulation, som
fristede kloge hoveder og gode



mennesker, som i en anden tid ville
foretage mere subtile valg, men som nu
altid synes at finde løsningen blandt de
mest dramatiske.

Således også i Hochwald, 1.200
kilometer syd for Vedersø, og i en del af
Schweiz, som kun kunne takke en
tilfældighed for, at byen var i Schweiz og
ikke i Tyskland.

Landsbyen bestod af 500 mennesker
isoleret på en bjergtop, og det er
forståeligt, at Louis Nebel søgte væk. Som
han selv senere sagde i en
afhøringsrapport: »Jeg flygtede fra
småborgeriet.« Mindre forståeligt var det,
at han flygtede ind i nazismen. For
Schweiz var ikke et såret land,
demokratiet var sikkert, beboerne
forholdsvis rige og lige, og nazismen var



ikke sådan et sted, det store og brede
»man« gik hen. Nazismen rummer et krav
om alt-forandring, og schweizerne var
heller ikke dengang i humør til alt-
forandring. De ville have det bedre, men
ikke anderledes.

Nebel forklarede selv, at alle eleverne
på hans gymnasium var interesserede i
politik, og at store tanker blev tænkt og
talt, og de fleste af de andre søgte mod
venstre, hele vejen fra
socialdemokratismen til Moskva, men
ikke ham. Han hadede den »småborgerlige
skole«, han hadede reglerne og lærerne,
der altid var efter ham. Han ville netop
have forandring, sagde han, ud med det
gamle, ud med den lumre
parlamentarisme, ind med noget nyt, og
til sidst førte hans rastløshed, hans uro,



hans flakken mod det mest fluorescerende
lys, ham til nazismen, og som hans lærer
sagde til ham: »Louis, enten vil du en dag
blive en stor mand. Eller også kommer du
i fængsel.«

Mug shot af Louis Nebel fra han blev anholdt i
Danmark i 1946. Foto: Politimuseet



Kapitel 3
Historien om Anden Verdenskrig er en
historie, som bliver fortalt igen og igen, i
millioner af artikler, bøger, film og på
radio og TV, ofte med en ny vinkel eller
turnering, men oftest over det samme riff,
der netop gør historien så populær - at
det gode kæmpede mod det onde, at
verden gik så grueligt meget igennem og
bevidnede menneskelig fordærv som
aldrig før i menneskehedens historie, men
til syvende og sidst, til syvende og
allersidst, vandt de gode.

Den historie er nok værd at fortælle
igen og igen - også selv om vi ved, at
virkeligheden er mere kompliceret, at de
gode ikke altid var gode, at de onde ikke



altid var onde, og at detaljen er
skumringsfarvet. Stalin er formentlig den
værste allierede, som demokratier
nogensinde har allieret sig med, men det
var omvendt hans hære, som kæmpede
tyskerne i bund. Samarbejdspolitikken var
en kummerlig og lusket mangel på gestalt,
men det var omvendt også den politik,
som fik jøderne ud. Adolf Hitler var en
grim størrelse, men han var kun en enkelt
størrelse, og han kom et sted fra. Mange
hjalp ham og bar ham frem.

På samme måde med Kaj Munk og
Louis Nebel.

Den ene er i dag en helt, når han bliver
kaldt frem for historien, den anden en
skurk, men igen skal vi finde nogle af
detaljerne i skumringen. Virkeligheden er
ikke som et munksk teaterstykke, hvor det



gode kom fra den ene side og det onde fra
den anden, og så mødtes de den nat i
Hørbylunde Bakker, hvor den enes pistol
mødte den andens kraniebund.

For Kaj Munk tog også fejl, afgørende,
og det er en historie, som er kendt.
Sammen med så mange andre
nationalkonservative og totalitarister var
han i 1930erne med til at bære Hitler
frem. Og Louis Nebel tog ikke altid fejl,
og det er en historie, som overvejende er
ukendt, og som fortælles her. På et
afgørende tidspunkt vendte han nazismen
ryggen.

Dermed handler denne historie om
valg. Om en stor mand, som valgte
forkert og rettede sin fejl, og om en lille
mand, som også valgte forkert og rettede
sin fejl, og hvordan deres valg - de rigtige



og forkerte - en nat førte dem sammen.



Kapitel 4
Louis Nebel er en danmarkshistorisk
biperson, og af de forkerte grunde, og
typisk optræder han kun to gange: I 1944,
ved et vejtræ vest for Silkeborg, hvor han
dræbte Kaj Munk, og i 1947, hvor han
blev anholdt i München og dømt ved
retsopgøret i Danmark. Men årene ind
imellem - mellem drabet og anholdelsen -
er blanke.

Hvad foretog Nebel sig?
Blev han sendt til andre terroraktioner

i andre tyskbesatte lande? Blev han sendt
til fronten? Deserterede han, og gemte
han sig i sit fødeland, Schweiz?

I de danske arkiver er der meget lidt
om den tid. Louis Nebel gav selv sin



udlægning, han skrev i 1948 et langt og
tysksproget brev til retsformanden i 24.
afdeling i Københavns Byret, og her
forklarede han om sin gøren og laden.
Han kom med en fantastisk beretning om,
at han havde været amerikansk
dobbeltagent og deltaget i oprulningen af
et tysk agentnet i Paris, men brevet blev
aldrig tillagt nogen vægt. Måske fordi det
var på tysk og ikke blev forstået, måske
fordi hans gode gerninger blev betragtet
som underordnede i forhold til de onde,
som han var tiltalt for, men sandsynligvis
fordi hans beretning ikke blev troet.

Under retsopgøret i Danmark og i
andre lande stod kun ganske få
krigsforbrydere ved deres fortid og deres
forbrydelser. De fleste forklarede, at de
ikke havde gjort noget galt, eller hvis de



havde gjort noget galt, så havde de
handlet efter ordre, og i sidste ende var
kun Hitler skyldig. Louis Nebels
undskyldning tilhørte en underkategori i
afdelingen for skyldig-men-uskyldig: At
forbryderen i virkeligheden havde hjulpet
de allierede eller jøderne så godt, som de
nu kunne. Selv en af de værste bødler, SS-
chefen Heinrich Himmler, forsvarede sig
med, at han havde reddet jøderne fra en
værre skæbne, og at han havde forsøgt at
indgå en fredsaftale med briterne og
amerikanerne.

Derfor er det ikke så underligt, at
hverken anklagemyndigheden, byretten,
landsretten eller datidens historikere
fæstede meget lid til Nebels forklaring.
Også fordi den var ganske ubekræftet fra
allieret side. Louis Nebel skrev i sit brev,



at han havde rettet henvendelse til sine
forbindelser hos de amerikanske og
britiske efterretningstjenester for at få
enten en skriftlig erklæring eller for at få
dem til at vidne, og Nebels forsvarer,
Lauritz Kant, skrev flere insisterende
breve til »det britiske imperiums
gesandtskab« på Kastelsvej i København.
Han skyndte bl.a. i et brev i november
1948 på briterne og gjorde dem
opmærksom på, at sagen mod Nebel snart
skulle for retten, og at han gerne ville
bede om et svar.

Men han fik aldrig et svar. Nebel fik
aldrig et svar.

Først nu - godt 65 år senere - kan de få
et svar, og svaret er, at Louis Nebel talte
sandt, og vi ved det, fordi afklassificerede
dokumenter i de amerikanske arkiver



dokumenterer det.



Kapitel 5
Han kom ikke fra en nazistisk familie, og
familien blev aldrig nazister. Så Louis
Nebels valg af politik og karriere gjorde
ham til en enegænger, og sådan
betragtede han også sig selv.

Det fremgår tydeligt af hans forklaring
til amerikanske afhøringsofficerer.
Han var født i Hochwald i 1912 som den
yngste af fire børn. Hans far, Theodor,
var i 30 år byens borgmester, og
derudover var han også bonde, og det
sidste var der ikke noget mærkeligt i.
Beboerne i landsbyen levede enten af at
dyrke den magre jord i Jura-bjergene,
eller også »solgte de forskellige
produkter« i den nærmeste storby, Basel,



sagde Nebel.
Det var en verden af begrænsede

muligheder, og børnene i familien Nebel
illustrerede det: Den ældste udvandrede
til USA, den næstældste - den eneste pige
- blev gift med en banearbejder i en
naboby, den tredje blev arbejdsmand, og
så var der Louis. Han havde nemt ved
skolen, han klarede folkeskolen under den
normerede tid, og forældrene troede, at
de havde fostret en funktionær - »de
troede, at jeg kunne blive til noget
særligt« - og de sendte ham til
kantonskolen i Solothurn, en gammel
romersk by og amts hovedstad.

»Og der begyndte alle mine
genvordigheder, selv om det var bedre for
mig end for mine lærere. Problemet var
ikke, at jeg ikke forstod undervisningen



eller ikke var intelligent nok. Langtfra.
Men jeg kunne bare ikke sidde stille (…)
Forbandelsen varede i tre år, og så døde
min mor, og så var der ikke længere
noget, som kunne holde mig tilbage.«

»Efter jeg havde fået så mange sorte
anmærkninger fra mine lærere og havde
forbrudt mig så mange gange mod
skolens regler - blev jeg endelig smidt ud.
Det var i foråret 1930. Min far var dybt
skuffet. Men jeg kunne endelig trække
vejret frit efter at være flygtet fra den
løgnagtige småborgerlighed, som kun kan
trives i en by som Solothurn, der skutter
sig bag sine århundrede år gamle mure,«
som Nebel senere skrev i amerikansk
fangenskab.

Han skrev ordene 14 år efter, han
havde forladt kantonskolen, men et



forsømt forår af vrede simrede tydeligvis
stadig i ham. Han vendte vreden mod
skolen, mod lærerne, mod de
middelalderlige regler, mod
småborgerskabet i Solothurn, mod de
andre elever, og han skrev det ikke, men
indirekte bebrejdede han det store falske
altsammen for at have gjort ham til det,
der blev hans livs ulykke - nazist.

I 1930erne mindede nazismen i
Schweiz om nazismen i Danmark, en
forsprængt flok, hvor enhver militaristisk
godsejer og rundtosset tænker med
realskoleeksamen udnævnte sig selv til
fører og stiftede sit eget private parti. I
Schweiz var der i mellemkrigsårene
mindst en halv snes nazistiske partier, og
selv det største - Nationale Front - fik
kun begrænset betydning. Partierne



appellerede imidlertid ofte til rodløse
intellektuelle, avisen Der Eiserne Besen
havde en vis gennemslagskraft på
universiteterne, og forfatteren Jakob
Schaffner var blandt de overbeviste. Men
når partierne forsøgte sig ved valg eller
ved folkeafstemninger, led de oftest
læsterlige nederlag, og myndighederne
slog hårdt ned på antidemokratiske
tendenser.

Derfor måtte Louis Nebel også i
mellemkrigsårene løbe spidsrod mellem
folkeforagt, forsøg på at undslå sig
militærtjeneste og fængselsophold for
»antidemokratisk virksomhed.« Bl.a.
åbnede han i 1935 en tobaksforretning i
Basel, men »jeg blev snart kendt som
»nazisten«, og folk nægtede at have noget
som helst med mig at gøre, og jeg blev



ruineret.« I 1938 giftede han sig første
gang, og parret forpagtede et hotel og en
restaurant, men syv måneder senere greb
myndighederne ind og frakendte ham
retten til at drive hotel på grund af
»politisk utilregnelighed«. Han
gennemførte sin rekruttjeneste, men
skulkede sig om ved nogle af de årlige
genopfriskningskurser og blev anholdt og
sat i fængsel; under en antiparlamentarisk
demonstration kom han i håndgemæng
med en betjent og igen sat i fængsel, og i
december 1940 blev han igen fængslet,
ifølge ham selv uden sigtelse og grund.

Men det sidste er ikke korrekt.
Måske er det for meget at forlange, at

en mand i fangenskab skal fortælle
sandheden og hele sandheden, især når
den kan få alvorlige konsekvenser for ham



selv, og Nebel lugede i de kendsgerninger,
som han fortalte amerikanerne. Han
vedgik sig nok til at virke troværdig, men
ikke så meget, at han fremstod som
storskyldig.

For i 1940 var anholdelsen mere
alvorlig end som så ifølge oplysninger i
Statsarkivet i Basel.

På det tidspunkt var Louis Nebel en af
de ledende medlemmer af, hvad der gav
sig ud for at være et privat selskab,
Schweizerische Gesellschaft der Freunde
eine autoritären Demokratie (SGAD).
Stifteren var major Ernst Leonhardt, en
partiveteran fra Nationale Front, og han
troede, at han ved at stifte et selskab i
stedet for et parti kunne komme uden om
lovene om anti-demokratisk politisk
virksomhed. Leonhardt havde nære



forbindelser til det tyske nazistparti, fra
1939 fik han økonomisk støtte fra det
tyske propagandaministerium, og han og
hans parti fungerede som en schweizisk
femte kolonne.

I 1940 - efter de tyske sejre i Polen,
Danmark, Norge, Belgien, Holland og
Frankrig - foretog SGAD en massiv
politisk offensiv og krævede for det
første, at den schweiziske regering skulle
gå af og for det andet, at Schweiz
tilsluttede sig det nye nazistiske stor-
Europa. Offensiven foregik med
demonstrationer, slagsmål i gaderne,
løbesedler og etableringen af en SGAD-
sabotageafdeling, som saboterede
schweiziske militærfly.

Myndighederne satte både en civil og
militær efterforskning i gang, og det var i



forbindelse med den efterforskning, at
Nebel blev varetægtsfængslet i tre
måneder. Han blev løsladt i februar 1941,
men sagen blev fortsat efterforsket, og
anklagerne var alvorlige. De handlede om
højforræderi.

Partileder Ernst Leonhardt var på det
tidspunkt flygtet til Tyskland, og Nebel
fremstod som en af de nye topledere i
SGAD og også som en af
hovedpersonerne i, hvad der blev
fremstillet som »1940-kupforsøget«,
ligesom han var mistænkt for at stå bag
sabotage. Hans navn og hans sag var i
aviserne, han var en offentlig folkefjende,
og han var nu nødt til at finde arbejde på
den tyske side af Basel. Han fik arbejde
som banebetjent for Deutsche
Reichsbahn.



I august 1941 blev han igen anholdt
for en kortvarig periode, og igen uden
begrundelse, hævdede han, og fortsatte:

»På det tidspunkt havde jeg fået nok af
de såkaldte demokratiske friheder i
Schweiz, og det gik heller ikke videre
godt i mit privatliv, selv om det
udelukkende var min egen skyld. Jeg
besluttede mig derfor til at flygte til
Tyskland og melde mig til Waffen SS. 2.
januar 1942 forlod jeg illegalt Schweiz.
Jeg gik over grænsen i Basel og til
grænsepolitiet og meldte mig …«

Hans forklaring er ikke usand, men
den er heller ikke hele sandheden. For i
begyndelsen af 1942 vidste han
formentlig, at sagen mod ham var
begyndt at blive syet sammen, og med sin
flugt kom han en straffesag i forkøbet - en



straffesag, som endte med 20 års fængsel
plus 20 års fortabelse af sine
borgerrettigheder. Men dommen var in
absentia, for på det tidspunkt var Louis
Nebel trådt ud på den store scene.

Bondesønnen fra Hochwald skulle
enten blive en stor mand eller ende i
fængsel.



Kapitel 6
Drabet på Kaj Munk var et politisk drab,
og derfor er der en vis makaber ironi i, at
drabsmand og offer i 1930erne politisk
var tættere på hinanden, end »drabsmand«
og »offer« antyder.

Kaj Munk var ikke nazist, han var
aldrig iklædt hagekors og skaftestøvler,
men han var op gennem 1930erne en del
af den ideologiske infrastruktur, som var
med til at skabe nazismen og Adolf
Hitler.

For Hitler kom ikke af sig selv. Han
var gjort af alt det skidt og støv, som
havde aflejret sig over hundrede år. Han
var gjort af 1900-tallets imperialisme og
kejserlig tysk Weltpolitik. Han var gjort af



socialdarwinisme, racisme og
nationalisme. Han var gjort af militarisme
og en krigslyst, som sprang over i
ideernes verden og vendte
militærteoretikeren von Clausewitz’
berømte tese på hovedet. Politik var nu
en forlængelse af krig, bare med andre
midler, og den tyske filosof Carl Schmitt
blev tidens filosof - ægte politik var krig,
sagde han, og krig om ægte politik var en
krig om alt og alle. Ægte politik førte
således til absolut fjendskab, for
fjendskabet handlede ikke om at erobre
byer og pløjemarker, nej, fjendskabet
handlede om noget vigtigere - om ideal
og identitet - og sådan en krig var en total
krig, der hverken kerede sig om
menneskeliv eller retfærdighed, men kun
om sejr, skrev Schmitt.



Ideerne føjede sig til den nye
virkelighed skabt af skyttegravene i Første
Verdenskrig: Fire imperier sank i grus,
Tyskland simrede af revolution, Rusland
fik en revolution, og bolsjevikkerne kom
til magten, og i 1929 fulgte den
økonomiske depression, og det rev alt
sammen i sømmene på den nye politiske
styreform, parlamentarismen.

»Tiden er som et uendeligt udbrud af
vulkaner,« sagde forfatteren Stefan Zweig,
der følte et civilisationernes sammenbrud.
Han mistede sin habsburgske tryghed og
fik i stedet et fortvivlet liv i frygt og på
flugt - og endte med at begå selvmord en
halv verden væk.

Han var ikke den eneste, som følte
altings ende og ingen tings begyndelse, og
Adolf Hitlers særlige gave var en



fornemmelse for at identificere den
beængstelse, som holdt så mange tyskere -
og europæere - vågne om natten.
Beængstelserne var bl.a. »truslen fra
bolsjevistisk revolution; frigjorte kvinder,
som løb fra deres familiepligter;
kapitalister, som samlede enorme
formuer, fremmede magter, som
frarøvede Tyskland sin status som en
europæisk magt«, som professor Claudia
Koonz opregner i sin bog om »nazistisk
bevidsthed«. Hitler lovede at hele sårene
og hele nyt med gammelt. Han ville gøre
op med »materialismen og dekadencen og
kosmopolismen« og erstatte dem med
»gamle værdier som ære og værdighed«,
og han ville feje den feje, feminine
demokratiske republik til side og erstatte
den med en »ny og resolut maskulin



orden«.
1930erne var således en verden i et

opgør mellem to grundsæt af værdier, en
værdikamp, hvis der nogensinde har
været en værdikamp: På den ene side den
moderne bevidsthed med værdier som
parlamentarisme, materialisme,
internationalisme og kapitalisme eller
socialisme; og på den anden side den
nazistiske bevidsthed med værdier som
antiparlamentarisme, idealisme,
nationalisme og folket. På den ene side
rationalisme, kvindefrigørelse og
masserne, på den anden side romantisme,
maskulinitet og helten.

I det opgør mellem to grundsæt af
værdier - i det valg mellem to typer
bevidsthed - valgte Kaj Munk side, og det
har martret hans minde lige siden.



For han valgte - vil eftertiden sige -
forkert.

Ofte synes hans artikler og skuespil at
være undfanget af en pludselig kastevind,
og de går i den retning, som vejrliget
tager dem, men der er konstanter, og
antiparlamentarismen og heltedyrkelsen
er én af de grundlæggende ting, som
Richard Andersen skriver i »Danmark i
30erne«: Munks røde tråd er »uviljen mod
det ufestlige og nølende demokrati;
betagelsen af styrke og store mænd«.

Munk skrev således i 1935, at han af
princip aldrig stemte, han ville ikke
deltage i den lumre småborgerlighed, som
demokrati nu engang var, og »jeg
betragter oplevelsen af nutidens
diktatorer som en af Guds gaver til mig,
fordi det er de skikkelser, som får noget



til at ske, hvor det går i stampe for andre«.
Han skrev, at han ærede Hitler -

»ingen dansk kan ære Hitlers dåd mere
end jeg« - men især var han bjergtaget af
Hitlers italienske kollega, Benito
Mussolini. Han fremhævede, hvordan
Mussolini var besjælet af et »ideal« - i
hans tilfælde nationen over for det
internationale samfund - og når man har
et ideal, så var man hævet over småfis.
»Den, der for alvor har et ideal, spørger
kun om det og ikke om andet. Han
spørger ikke om menneskeliv, han spørger
end ikke om retfærdighed …«

Kaj Munk blev klogere, men
spørgsmålet er hvor meget. Han lagde
ikke afstand til nazismens eller fascismens
idealer, kun til -ismernes konkrete udtryk,
først og fremmest til Hitlers



jødeforfølgelse, som han skrev artikler og
breve og skuespil imod. Men så sent som i
1940 - efter tyskernes invasion - talte han
fortsat mod demokratiet. »Demokratiet er
bundråddent og må forgå,« sagde han i
Næstved. På Gerlev Højskole kaldte han
demokratiet for »en løgn,« som blot tjente
til at holde en »præstekaste af golde
debattører ved magten ved brød og
skuespil,« mens »man giver Fanden i alle
de store nye ideer«. Munk ville idealet,
irrationalismen, eneren, nationalismen,
antiparlamentarismen, han ville
romantikken, folket og de store følelser,
og han var dermed - om han ville eller ej -
en rejsende i den karavane, som op
gennem 1930erne var med til at skabe,
hvad der blev til nazismen. Som Ole
Ravn fremhæver i »Dansk



nationalsocialistisk litteratur 1930-45« -
allerede i samtiden beskrev
litteraturkritikeren Gudmund Roger-
Henrichsen »den lille afstand mellem
småborgerlige forfatteres dyrkelse af
hjemstavnen, børnene, naturen, følelserne
og den militante nationalisme«, og Roger-
Henrichsen gav også sit bud på hvilke
danske forfattere, som kunne »tilpasses« i
en dansk nationalsocialistisk bevægelse,
nemlig »… mænd som Kaj Munk,
Johannes Buchholtz, Gunnar
Gunnarsson, Thorkild Gravlund,
Valdemar Rørdam, Emil Bønnelycke,
Svend Borberg, Marcus Lauesen og Svend
Fleuron«. Roger-Henrichsen skrev sin
spådom i 1939, og han ramte - og han
ramte ikke.

Buchholtz og Gravlund flirtede ganske



vist med den yderste højrefløj, og
Rørdam, Borberg og Fleuron gik med
nazisterne, men Kaj Munk …

Munk gik til syvende og sidst imod og
i den grad.



Kapitel 7
Hvis de to mænd i 1930erne havde været
en del af samme værdikamp - Louis Nebel
som nazist, Kaj Munk som
nationalkonservativ - var de i 1942 langt
fra hinanden.

I januar rejste Munk rundt i
forsamlingshusene, snart den ene købstad,
snart den næste, og han læste højt af sit
skuespil »Niels Ebbesen«, som handlede
om den danske helt, der i 1340 slog den
tyske panthaver, grev Gert, ihjel og
banede vejen for en befrielse af Danmark.
Selv den mest tykpandede iagttager
forstod symbolikken, og tyskerne fik
indberetninger om det hele.

I samme måned tog Louis Nebel



konsekvensen af sine holdninger - og kom
en straffesag i forkøbet - og han krydsede
grænsen til Tyskland og meldte sig til
Waffen-SS. Måske havde han forestillet
sig at komme i kamp på Østfronten,
måske ikke, og under alle
omstændigheder endte det med, at han fik
ordre om at melde sig hos Klaus Hügel.
Hügel var SS-Hauptsturmführer -
svarende til kaptajn - og tilknyttet den
særlige efterretningstjeneste SD med
ansvar for Schweiz og Liechtenstein. Han
rejste på besøg i Schweiz som
kulturattache, indtil han i efteråret 1942
blev afsløret som spion og erklæret
persona non grata. Nebel oplyste under
afhøringerne, at han ikke kendte Hügel
før deres møde i Stuttgart i 1942, men
Hügel kendte tydeligvis ham og stolede



politisk på ham. For han gjorde Nebel til
agent - han skulle udfritte schweizere,
som rejste ind og ud af landet og få en
fornemmelse af, hvad de mente om
situationen på hjemmefronten, og han
skulle pejle, om Schweiz var moden »til
en politisk genrejsning«, som Nebel
formulerede det.

Nebel understregede i sine afhøringer
hos dansk politi, at han ikke blev medlem
af SS, og det er tilsyneladende korrekt.
Han står ikke i de tyske arkiver over SS-
personel, og han var heller ikke tilknyttet
den tyske hær. Louis Nebel var i det
meste af krigen civilist af rang, men spion
af beskæftigelse - og efter alt at dømme
god til sit fag.

For i juli 1943 blev Hügel forfremmet
til SS-sturmbannführer og forflyttet til



SDs hovedkvarter i Berlin, og han
huskede sin agent i Mühlhausen. Han
kaldte Nebel til Berlin og beordrede ham
til at opgive grænseudfritningen - »det
interesserer mig ikke mere«, sagde Hügel,
givetvis fordi nazismen heller ikke
interesserede schweizerne mere, og i
stedet skulle Nebel rejse til Haag og
melde sig på A-Schule West.

Under krigen oprettede SS to
spionskoler, den ene i Haag, den anden i
Beograd i Serbien, og her lærte de
studerende spionfagets mysterier, f.eks.
radiobrug, hurtig kørsel med bil og
motorcykel, ekspertise i sprængstof og
andre former for sabotage, selvforsvar,
skydetræning med begge hænder og
ridning. Der var studerende fra seks lande
på hans hold, fortalte Nebel, og også et



særligt arabisk hold, som fik besøg af den
berygtede stormufti af Jerusalem, som
historikere siden har givet et tungt
medansvar for jødeudryddelsen.

Nebel havde indtil A-Schule levet et
liv, hvor han ikke havde udmærket sig ved
meget. Han havde fejlet i skolen, han
havde fejlet med sin tobaksforretning, han
havde fejlet i sit ægteskab, og han havde
fejlet i politik, men her - her var noget,
som han tydeligvis var god til. Især
glimrede han i sprængstof og sabotage, og
en af lærerne, SD-løjtnant Arno Besekow,
rekrutterede ham til sin sabotagegruppe
med base i Berlin, og her mødte Nebel
for første gang en af Hitlers
favoritsoldater, den højtdekorerede SS-
obersturmbannführer Otto Skorzeny,
som kort forinden - i september 1943 -



ved en dristig aktion havde befriet den
detroniserede italienske fascistleder
Benito Mussolini fra allieret fangenskab.

Men hvad foretog Nebel sig som spion
og som sabotageekspert?

Hvis man lægger hans egne
forklaringer til grund - ikke meget. Han
blev sendt på opgaver, som fusede ud,
han fik orlov, han fandt en ny kæreste,
han fik et barn og blev sendt på nye
opgaver, der også fusede ud. Igen er det
formentlig udtryk for, at Nebel sorterede
nænsomt i kendsgerningerne og skjulte
dem, som gav ham blod eller krudtslam
på hænderne.

Han vedkendte sig f.eks. aktionen mod
marskal Petain. Nebel rejste i 1943 med
Otto Skorzeny til Vichy i Frankrig, og de
skulle bortføre den franske marskal, der



var træt af at være sprællemand for
tyskerne, men aktionen blev ikke til noget
- og Nebel kunne vedgå den uden at få en
løkke om halsen.

Anderledes med den slags opgaver,
som får luftvejene til at snøre sig sammen,
og som han bort redigerede.

Et eksempel er den opgave, som
Skorzenys adjudant, Karl Radl, overdrog
ham i Berlin 27. december 1943: Fanden
var løs i Danmark - og han var præst.



Kapitel 8
Danmark var længe Tysklands kæledægge,
et lille tæppesvøbt land vest for krig og
nord for savn.

Der er mindst tre forklaringer på den
danske mønsterstatus.

En forklaring var etnisk. SS-rigsfører
Heinrich Himmler havde Hitlers øre med
sin idé om et rige, hvor det germanske
folk regerede resten af Europa, og
slaverne - østeuropæerne - skulle flyttes
øst for Ural-bjergene. Danskerne var et
germansk folk og sammen med
nordmænd og hollændere og flamlændere
stod de på herrelisten, som historikeren
Peter Longerich beskriver i sin digre
Himmler-biografi.



En anden forklaring var politisk.
Tyskland var interesseret i
propagandaeffekten i et officielt
uafhængigt Danmark, som tilsyneladende
uden tvang fandt sig tilrette i det nye
Europa. Et godt eksempel er Danmarks
tilslutning til anti-Kominternpagten i
1941. Den tyske udenrigsminister ville
skabe indtrykket af et Danmark, som
tilsluttede sig pagten, og indtrykket var
vigtigere end indholdet. Det var f.eks. en
hemmelighed, at den danske tilslutning
var ledsaget af fire tilføjelser, som rent
praktisk annullerede dansk deltagelse, og
det var også hemmeligt, at
underskrivelsen var sket under tysk tvang.

Og så var der selvfølgelig helt
praktiske forklaringer. Det danske
landbrug gav tyskerne brød og kød på



bordet, og nazisterne havde i det hele
taget nok ydre krige at udkæmpe og var
ikke interesseret i en indre, og derfor blev
samarbejdspolitikken længe opfattet som
win-win. Danskerne vandt den mest
tålelige besættelse af alle besatte folk, og
tyskerne vandt politisk og praktisk.

Det ændrede sig over årene. Først med
Telegramkrisen i 1942, hvor Hitler fór i
flint over at få et ordknap takketelegram
fra Christian X, og dernæst - og mere
alvorligt - med Augustoprøret i 1943,
som førte til regeringens fald og
indførelse af et embedsmandsvælde under
tysk kontrol.

Indtil efteråret 1943 havde dansk politi
taget sig af de fleste politiopgaver, også
sabotage, og tyskerne havde kun 300
politifolk i Danmark. Men nu skulle



tyskerne selv tage sig af modstanden.
Heinrich Himmler sendte SS-general
Günther Pancke til København som
højere politichef, og han fik stillet to
politibataljoner med 1.200 mand til
rådighed.

Pancke fik assistance af en anden
nyudnævnelse, SS-standartenführer
Rudolf Mildner, som havde været
Gestapo-chef i Katowice i Polen. Nu blev
han chef for sikkerhedspolitiet i
Danmark, og han fik til ordre hurtigst
muligt at sætte en aktion mod de danske
jøder i gang.

En tredje tysk politimand spillede i
kulissen en central rolle. Hans navn var
Hans Wäsche, han var SD-chef, altså
efterretningschef, og hans kartoteksskab
bugnede med mapper over suspekte



danskere, og Kaj Munks navn stod på en
af de mapper, som måned for måned blev
tykkere.

Den mest magtfulde tysker i Danmark
var imidlertid den rigsbefuldmægtigede,
Werner Best, som var »et begavet bæst«,
som historiker og journalist Bent
Blüdnikow har kaldt ham. Han gik ikke af
vejen for blod og terror, hvis det gavnede
ham, men i Danmark gavnede total terror
ikke, mente han, og han bearbejdede de
nyankomne politichefer til at slække
tøjlerne.

Pancke og Mildner var således ikke
fintfølende humanister; Pancke havde haft
forbindelse til de berygtede
Einsatzgrupper på Østfronten, og
Mildner havde været chef for den
politiske afdeling i udryddelseslejren



Auschwitz. Men som Mildner sagde
under afhøringen efter krigen - »vi kunne
jo se, at modstanden i Danmark efter
krigens øvrige forhold var beskeden«, og
derfor var han og Pancke imod en alt for
dramatisk optrapning. Et strategisk mord
eller en bombesprængning hist og her,
men ikke polske eller norske tilstande, og
de var dermed tættere på Best end på
Berlin. Men Berlin var Berlin, og de
øverste chefer i den tyske hovedstad
kaldte på skift Pancke og Mildner til
afbørstning, og i december 1943 stod det
klart, at de to måtte gøre noget, for ellers
vankede der en fyreseddel. De måtte slå
danskere ihjel for at redde sig selv.

Berlin foreslog danske toppolitikere
som ofre, f.eks. kunne man dræbe
tidligere medlemmer af den danske



samarbejdsregering, men det modsatte
Best sig, og den tyske politi ledelse på
Dagmarhus måtte finde andre mål, og 5.
december 1943 var der krisemøde,
fremgår det af de senere danske
afhøringer af tyskerne. Mildner ledede
mødet, og han bad Wäsche om forslag til
danske gengældelsesofre. En af
mødedeltagerne har senere forklaret, at
Wäsche virkede »uforberedt« på
spørgsmålet, og efterretningschefen
foreslog først skuespilleren Poul
Reumert, men han var et
nationalklenodie, og det ville formentlig
føre til national opstandelse, erkendte
Wäsche. Det ville heller ikke være en god
idé at sprænge Det Kongelige Teater i
luften. Det ville føre til revolution. Og
nærmest som et greb i panikmappen



busede han ud med to navne - redaktør
Christian Damm og sognepræst Kaj
Munk.

Begge havde på et tidspunkt været
venligtsindede over for tyskerne, sagde
Wäsche, men nu var de ledere af
modstanden.

De skulle slås ihjel - men hvem skulle
slå dem ihjel?



Kapitel 9
Det var 29 timer før 1944.

De tre mænd stod foran døren til
lejligheden på Sortedam Dossering, og de
må have følt den feber, som er reserveret
til den slags sjælsrå øjeblikke, hvor man
skal ind på den anden side af en dør uden
at vide, hvad der er på den anden side af
døren - og hvor formålet er at finde en
ukendt person og dræbe ham.

De tre mænd var Kurt Carstensen,
Otto Schwerdt og Louis Nebel.

Den første var en skræmt SS-
underofficer, som arbejdede på Gestapos
kontor i Flensborg, og som udelukkende
var med i aktionen, fordi han talte dansk.
Han havde været konditor i København i



1930erne, og han ville formentlig langt
hellere have håndteret en bollesprøjte end
den pistol, han havde i lommen.

De to andre var Obersturmbannführer
Otto Skorzenys mænd. Skorzeny var på
det tidspunkt leder af en elitegruppe, som
officielt hed SS Sonderlehrgang zbV
Friedenthal, men som uofficielt blev kaldt
»Unternehmung Otto«, »Ottos
Organisation« eller »Team Otto«. De var
for tyskerne, hvad SOE var for briterne -
kommandosoldater, som blev udtaget til
specielle opgaver, der krævede en James
Bond’sk fornemmelse for krig.

Skorzeny var blevet bedt om at sende
et par gode sabotørere og hitmen til
Danmark for at deltage i modterroren, og
han havde sendt tre mand: Otto
Schwerdt, Louis Nebel og Anton Gföller.



Otto Schwerdt var SS-
Hauptsturmführer, en krigshelt, som
havde kæmpet på Østfronten og vundet
Jernkorset af både første og anden klasse
og Det tyske kors i guld. Han deltog i
befrielsesaktionen af Mussolini og var
tildelt opgaven som Mussolinis personlige
livvagt under operationen. Derfor er han
også ved Mussolinis side på næsten alle
fotografier fra aktionerne.

Nu stod han så på en trappegang i
København og skulle skyde en mand.
Og Louis Nebel - ifølge sin egen
forklaring var han der slet ikke. Hans
»fulde tilståelse« til amerikanerne er
således endnu et mesterstykke i at tale om
noget uden at tale om det, der betyder
noget. Han forklarede, at han blev
beordret til København for at sprænge



Studenterforeningen i luften, men at han
aldrig kom til at gøre det, for han fik en
livstruende blodforgiftning, og 4. januar
1944 blev han sendt ekspres fra
København og til indlæggelse på
franciskanerhospitalet i Flensborg.

Datoen for hans indlæggelse er ikke
tilfældigt valg - som det skal vise sig - og
forklaringen kvalificerer i det hele taget
som en løgn.

For 30. december 1943 stod Louis
Nebel i trappeopgangen på Sortedam
Dossering, og da beviserne blev for
mange, tilstod han også senere. Og ikke
blot var han der, men han var også udset
til at være drabsmand - han skulle indlede
den tyske modterror i Danmark og slå
redaktør Damm ihjel.

Det rejser følgende spørgsmål:



Skorzeny og Schwerdt var professionelle
soldater, de havde begge kæmpet på
Østfronten, de vidste hvordan, man slog
ihjel, og hvis de havde udset Nebel som
drabsmand, må det være, fordi de mente,
at han kunne dræbe. Hvilket kaster tvivl
over Nebels forklaringer om, at han kun
havde været en slags krigens Forrest
Gump, der var alle steder, men uden at
foretage sig andet end at deltage i
begivenheder, der fusede ud. For ville
Skorzeny og Schwerdt have givet jobbet
til en fusentast - og ville Schwerdt risikere
at stå i en lejlighed med en uprøvet
amatør, med fare for hele operationen og
sit eget liv?

Formentlig ikke - og kort før klokken
19 gik det løs. En stikker, som kendte
Christian Damm fra Konservativ



Ungdom, havde forberedt dem, og
Carstensen ringede på døren. En kvinde
lukkede op, og bag hende stod en lille
dreng. Carstensen sagde senere, at han gik
ud fra, at der var tale om Damms kone og
søn, og at han var overrasket over, at de
var hjemme. Men han fattede sig og
præsenterede sig og de to andre som
venner af en fælles bekendt.

Damms hustru, Sofie, genkendte
navnet på den bekendte, hun inviterede
dem indenfor og viste dem ind til Damm,
der var ved at gennemgå dagens post på
sit kontor.

Nebel forklarede senere, at Carstensen
talte med Damm i omkring et minut eller
to, og at han ikke forstod, hvad de talte
om, for de talte dansk. Men på et
tidspunkt mente han at have forstået, at



manden på kontoret vitterligt var
Christian Damm. Tidligere på dagen
havde en SD-forbindelsesofficer udleveret
en lydløs pistol til ham, han fiskede den
frem og skød Damm i brystet på få
meters afstand. Den sårede redaktør greb
fat i skrivebordets kant og tippede det
over mod Nebel, og de to mænd endte i
håndgemæng på gulvet. Sofie Damm og
sønnen kom farende ind i kontoret, de
skreg op, men Schwerdt gennede dem
tilbage i køkkenet. Nebel skød yderligere
to skud med den lydløse pistol, men
magasinet satte sig fast, og han trak sin
egen private revolver ud af en
lædermappe og skød Damm i tindingen.

»Jeg var overbevist om, at han var
død,« forklarede Nebel senere.

De tre mænd flygtede sammen med en



fjerde, Anton Gföller, som havde stået
vagt uden for opgangen.

Skæbnen ville, at to danske nazister og
stikkere samme aften gennemførte to
andre aktioner; de forsøgte at slå de
konservative politikere Ole Bjørn Kraft
og Aksel Møller ihjel. Likvideringerne var
i modstrid med Bests direktiver, og
Mildner ville ikke senere kendes ved at
have givet ordren. En af
gerningsmændene, Arvid Waltenstrøm,
forklarede, at det var den danske
Gestapo-mand, Ib Birkedal Hansen, som
havde opildnet dem til drabsforsøgene.

Og resultatet blev pinligt for
terrorlederne.

Selv om han var nærmest
gennemhullet af skud, overlevede
Christian Damm, og det samme gjorde



Ole Bjørn Kraft og Aksel Møller;
terroristerne havde forsøgt sig med tre
likvideringer samme nat, og alle tre var
mislykkedes. Hvis tyskerne ikke engang
kunne slå tre ubevæbnede fjender ihjel i
en tysk besat hovedstad, hvordan i
himlens navn skulle de så overbevise
nogen om, at de kunne regere Europa?

Berlin rasede, Best rasede, Pancke
rasede, og aben vandrede nedad i
systemet. Mildner kaldte Otto Schwerdt
op på sit kontor, og han var rødglødende,
sikkert også fordi han vidste, at fiaskoerne
bankede yderligere brædder i kisten til
hans karriere i Danmark. »Alt var gået
galt,« sagde han. Hvorfor? Schwerdt
forsvarede sig. Den pistol, som de havde
fået udleveret, havde klikket, magasinet
var i uorden, og Schwerdt og hans folk



havde ikke fået noget at vide om, at
Damms kone og lille søn var hjemme,
sagde Schwerdt.

Det fremgår af afhøringsrapporterne,
at Schwerdt var fornærmet over
amatøragtigheden, og - sagde han til
Mildner - fremover ville han være med i
planlægningen, han ville ikke risikere igen
at stå i en lejlighed med overraskelser i
køkkenet, og han krævede at få alle
detaljerne om den næste aktion.

Og den næste aktion var snart.



Otto Schwerdt var en af de fem
nazister, der hentede Kaj Munk den
4. januar 1944 om aftenen i
præstegården i Vedersø og kørte ham



til Hørbylunde Bakke, hvor han
blev skudt.



Kapitel 10
Nytårsdag 1944 stod Kaj Munk foran sin
menighed i Vedersø i Vestjylland, og han
holdt en af sine sidste prædikener - og en
prædiken, som ikke i liturgisk forstand
var en prædiken.

Det var mere en tale, en opsang, en cri
de coeur fra en mand, som havde noget
på hjertet.

Han stod ikke på prædikestolen, men
nedenfor, og ikke i ornat, men i
almindeligt vintertøj og gummistøvler, og
han talte uden manuskript. Han var Kaj
Munk, når Munk var mest dramatisk, og
han sagde blandt andet følgende ifølge
den tekst, som han nedskrev bagefter:

»I undrer jer sikkert over, at jeg står



her ved siden af juletræet neden for
prædikestolen i min overfrakke med mit
højrøde tørklæde om halsen. Men da jeg i
går forberedte mig for Guds ansigt til
denne gudstjeneste, fik jeg det sådan, at
jeg vidste, jeg ikke kunde gå på
prædikestol eller for alteret i dag. En dyb
sorg og smerte har opfyldt mit sind. I den
senere tid er der begyndt at gå skred i det
gode nationale sammenhold i vort sogn.
Folk, der ikke har det behov, går i
tyskernes tjeneste. (…) Danmark er i krig
med Tyskland. Indtil den 29. august
kunne vi sige, at vor stilling var uklar.
(Men) når en dansker godvillig hjælper
tyskerne nu, er det altså landsforræderisk
færd. Jeg står ikke her for at prædike had
mod nogen. Det er mig plat umuligt. Ikke
engang Adolf Hitler hader jeg. Jeg ved,



hvad rædsel og elendighed verden er
kastet ud i; jeg ved, hvad forsmædelse mit
eget Land har måttet opleve. Jeg ved, at
jeg nu i måneder ikke har lagt mig til ro
nogen aften uden at tænke: »Kommer de
efter dig i nat?« Og den tanke er ikke
morsom for en, der elsker livet, har nok at
gøre i sin gerning og er glad for sin kone
og sine børn. Og dog kan jeg ikke hade,
for mennesker er så mange slags og
besættes af alle slags ånder, og Frelseren
har lært os bønnen: Forlad dem; thi de
vide ikke, hvad de gøre. Men derfor bliver
det aldrig kristen gerning at hjælpe
tyskerne med at bygge fæstningsværker
mod englænderne, for at vort eget land så
længe som muligt kan holdes i trældom
og underkuelse. Og det bliver ikke kristen
gerning for dyre penge at sælge til



tyskerne de æg og det flæsk, som vore
egne stakkels arbejdsfolk i byerne har så
hårdt brug for. Det bliver aldrig kristen
gerning at stille sig til rådighed for
uretten, enten det så sker af fejhed,
griskhed eller tossegod føjelighed. (…)
Ofte hører vi sagt om sabotørerne, at det
er ugerningsmænd, og det kommer bare
til at gå ud over os selv. Kommunister
kalder man dem. De er ikke kommunister.
Der er nogle iblandt dem, der er. Men de
er alle slags folk. (…) Det er dem, der
tager sig på at vise Danmarks ansigt.

På tyvende års-dagen for at jeg første
gang besteg prædikestolen der, står jeg nu
her. Jeg havde ikke tænkt mig, at jubilæet
skulle fejres på den måde. 20 år - mange,
mange minder myldrer frem, og en stor
tak skylder jeg jer for trofasthed og



overbærenhed mod mig, der har så helt
og holdent mit eget sind og er så
forskellig fra alle jer herovre. Des mere
smerteligt er det for mig, hvad der er sket
i disse dage. Jeg kender ikke navne og
bryder mig heller ikke om at få dem at
vide. Jeg kan ikke andet end bede til Gud
om, at disse sognebørn må vågne til
erkendelse og gå i sig selv og finde deres
plads som gode kristne danske mænd
imellem os igen. Amen.«

Kaj Munk havde lettet sit hjerte. Det
hjerte, som få dage senere ville blive sat i
stå.



Livet i og omkring
præstegården i Vedersø,
hvor Kaj Munk boede med
sin kone Lise og deres fem
børn. Foto: Scanpix



Kapitel 11
Kurt Carstensen håbede, at de var på vej
hjem til Tyskland.

Han var tydeligvis ikke gjort til den
slags krig, som hans overordnede kaldte
»gengæld« eller »antisabotage«, men som
bedst karakteriseres med ordet »terror«.
Han forbandede sikkert, at han i 1930erne
havde lært sig dansk, og at han derfor nu
- et årti senere - var blevet rekrutteret til
en gruppe, hvor han var en fremmed fugl,
og hvor blodet kom fra andet end
papirsnit. Han glædede sig til at komme
væk fra København og tilbage til den
krig, han kendte - som kontormand hos
Gestapo i Flensburg.

Som det hed i referatet fra



grundlovsforhøret efter krigen:
»Carstensen havde efter attentatet på

Christian Damm ingen ro på sig. Han
vandrede rundt i byen og talte næsten
ikke med Schwerdt, Nebel og Gföller.
Han spurgte dog flere gange Schwerdt,
om de snart skulle tilbage til Tyskland
igen, og denne svarede, at det ville vare et
par dage.«

Retsreferatet bruger udtrykker
»komparenten«, som her og ved andre
citater er udskiftet med navnet på den
person, der forklarer sig.

Referatet fortsætter:
»Carstensen havde på det tidspunkt

ikke hørt navnet Kaj Munk nævnt, og han
havde intet hørt om, at de skulle foretage
endnu en aktion.«
Han håbede inderligt, at mandag 3. januar



1944 ville være dagen for hjemrejsen til
Tyskland.

Carstensen havde overnattet privat hos
en SS-underofficer i København, og
underofficeren havde om morgenen sat
ham af på et gadehjørne tæt på
Rådhuspladsen, og her skulle Carstensen
vente på at blive samlet op. Han vidste
ikke hvem og hvad, han ventede på - men
kort efter dukkede en grå Opel Kaptajn
op.

Bilen må i samtiden have lugtet langt
væk af tysk politi. Ikke kun fordi den
kørte på benzin, og stort set kun tyskerne
og deres håndlangere havde benzin, men
også på grund af bilens aura af uro og
fare. Det var en stor og alvorsfuld
luksusbil med fire døre, buede former og
sørgmodige forlygter, og hvis en



amerikansk gangsterchef ville køre tysk,
ville han køre i en Opel Kaptajn, årgang
1939. Der var før krigen bygget 25.000
eksemplarer af bilen, og én af dem stod i
Dagmarhus i København hos det
hemmelige statspoliti, Gestapo.

Sådan en bil var det.
Carstensen steg ind; Schwerdt, Nebel

og Gföller var i forvejen i bilen, og
Carstensen gik ud fra, at det var gode
nyheder. At det betød, at de skulle hjem
til Flensborg.

De nåede middagsfærgen over
Storebælt, og først på eftermiddagen
ankom de til Odense, »til en bygning, som
lå i en stor have«, som Nebel senere
forklarede. Det var Husmandsskolen, som
husede Gestapos fynske hovedkvarter. På
det tidspunkt vidste tilsyneladende kun én



af de tilstedeværende, hvad der skulle ske
- nemlig Otto Schwerdt. Nebel,
Carstensen og Gföller vidste ikke, at de
var på vej til Vedersø, men de fik nyheden
i Odense, hvor den femte mand stødte til
- Wolfgang Söhnlein.

Söhnlein var en rundkindet
kommisskikkelse, en tidligere
teologistuderende, som var tysk, men
vokset op i Slagelse, fordi hans far en
overgang havde været chef for en lokal
konservesfabrik, og hvis hans liv skulle
filmatiseres, kunne Ib Schønberg gøre sig
i hovedrollen. Han havde været tilknyttet
SDs kontor i Aarhus, men var i 1943
blevet chef for SD i Esbjerg. Han hadede
Esbjerg, et forblæst klondike, som var
marineret i fisk, og hans kone hadede
byen så meget, at hun var flyttet væk.



Det var Söhnlein, som havde fået
ordre til at gøre forarbejdet til drabet på
Kaj Munk, og han var - som Mildner også
bekræftede - ganske ubegejstret. Han
foretrak også sin krig på papir, og hans
foresatte måtte drive ham til værket med
stok og gulerod. En af hans chefer sagde i
Mildners påhør, at nu havde han »hygget
sig i tre år i Danmark, og du har ikke
lavet noget«, og »du må dog indse, at vi
ikke kan bruge en dansker til sådan en
opgave«.

Han talte sproget uden accent, og
Vedersø var i hans distrikt. Derfor - auf
marschieren.

Guleroden var, at Söhnlein kunne
komme væk fra Esbjerg, hvis aktionen
lykkedes, og det var den glædelige nyhed,
som han fortalte sin kone. At måske, bare



måske, var deres fiskedage talte, og det
var hans fokus - ikke selve forbrydelsen,
men udsigten til fortsættelse, og før jul
gik han i gang med planlægningen.

22. december rejste han til Vedersø for
at få en idé om indretningen af
præstegården og om til- og frakørselsveje.
Han cyklede fra Ulfborg til Vedersø, hvor
han agerede forvirret handelsrejsende, og
han henvendte sig til nogle tjenestefolk i
præstegården og spurgte om vej. Munk
var ikke hjemme, og de inviterede ham
indenfor til frokost. Under samtalen
forsøgte han at understrege sit sindelag
ved at bagtale tyskerne om end på en
temmelig akavet facon. Han sagde ifølge
afhøringen - »ser I meget til de grimme
grønne herude?« Tjenestefolkene kendte
ikke udtrykket »de grimme grønne«, og



Söhnlein måtte forklare, at han mente
tyskerne. Men han fik, hvad han kom for -
mad i maven og en skitse i hovedet.

Små to uger senere, på
Husmandsskolen i Odense, kunne han så
fremlægge sin plan og sine skitser for de
andre mænd, som skulle deltage i
likvideringen. En af dem spurgte, hvorfor
i alverden de gjorde så meget ståhej ud af
Munk - hvem var han? Söhnlein kunne
fortælle, at præsten var »en af lederne af
modstandsbevægelsen«, og han var også
en farlig dramatiker. Han havde skrevet
skuespillet »Niels Ebbesen«, hvor en
dansk folkehelt slog en tysk greve ihjel, og
det var en direkte opfordring til
tyskerdrab, sagde Söhnlein, som også
fremhævede et tidligere Munk-skuespil,
»Han sidder ved smeltediglen«. Det var



pro-jødisk og antinazistisk, sagde han.
Söhnlein kunne også vise de andre et

eksemplar af Billed-Bladet, det danske
ugeblad, som i 1943 havde været på besøg
hos familien Munk i præstegården.
Söhnlein noterede et af billederne, som
viste Kaj Munk i sit studereværelse på
loftsetagen, og at det måske var deroppe,
man skulle finde ham. Nebel forklarede
senere, at han kiggede på billederne og
bl.a. noterede sig Munks kone og børn -
og det huede ham ikke. Han havde fået
nok af kone og børn hos den fejlslagne
aktion hos Christian Damm.

Söhnleins redegørelse tog omkring en
snes minutter, og hvis han havde ventet
applaus for sit forarbejde, kunne han tro
om igen. Schwerdt var ikke tilfreds. Han
mente, at de endnu engang kørte ud i



uvisheden. De anede ikke, hvad de ville
finde i præstegården, og fra Østfronten
havde han en instinktiv modvilje mod den
slags små veje uden flugtmuligheder. De
skulle køre til Vedersø ad en smal bivej,
og sabotører med jagtgeværer kunne ligge
i vejkanten og meje dem ned, sagde han.

Louis Nebel var heller ikke tilfreds,
forklarede han selv senere. Söhnleins plan
var at meje Kaj Munk ned på stedet, og
de skulle bruge de to maskinpistoler, som
de havde med i bilen. Men det duede ikke,
sagde Nebel. Der ville være kone og børn
og måske andre vidner i præstegården, og
det kunne komme til kamp, og Nebel
»vidste som erfaren mand, at det aldrig
ville gå godt med to så uerfarne folk som
Söhnlein og Carstensen«, sagde han.
Derfor foreslog han, at de i stedet



bortførte Munk og likviderede ham.
Otto Schwerdt var gruppeleder, og

han accepterede Nebels plan, det var en
bedre plan, og han tilføjede, at de også
skulle efterlade en seddel ved liget. Sedlen
skulle få det til at se ud, som om danske
sabotører havde foretaget drabet, fordi de
betragtede Munk som forræder.

Louis Nebel havde således vist sig som
en mere effen terrorist end Söhnlein. De
to mænd havde aldrig mødt hinanden før
mødet i Odense, og Söhnlein kendte ikke
engang Nebels rigtige navn, kun hans
nom de guerre, hans dæknavn, »Leo
Neumann«, og Söhnlein dannede sig
indtrykket af en farlig karl - som han
fortalte ved en afhøring umiddelbart efter
krigen.

Wolfgang Söhnlein var den første af



gerningsmændene, som blev anholdt, og
han blev bedt om et signalement på »Leo
Neumann« - og han beskrev ham »som en
rigtig terrorist«, som »havde været
gangster i Amerika«. Det sidste er
ukorrekt, men det var det indtryk, som
Söhnlein fik af Nebel, og det piller endnu
engang ved Nebels selvidentifikation som
en Forrest Gump. Snarere var han ifølge
Söhnlein en erfaren morder med
fiskeblod, og det var ham, der skulle slå
Kaj Munk ihjel. Det var planen, og planen
var i kassen, og de fem mænd - Schwerdt,
Nebel, Gföller, Carstensen og Söhnlein -
skrumlede ud fra Husmandsskolen.

Om aftenen nåede de Herning, hvor
de indlogerede sig på to lokale hoteller,
og de gik tidligt i seng, sagde en af dem,
for den følgende dag ville kræve hver en



fiber af dem.



Kapitel 12
Telefonen ringede 4. januar klokken
18.11.

Normalt tog Kaj Munk ikke telefonen,
normalt tog Lise Munk telefonen, men
tilfældighederne ville, at præsten selv
besvarede opkaldet.

Bagefter forklarede Lise Munk til
politirapporten, at hun blot kunne høre
sin mand svare:

»Jeg kender Dem ikke og kan altså ikke
modtage Dem.«

Hun spurgte hvem, det var, og Munk
fortalte, at det var en »stud.theol Johannes
Sørensen«, som ville besøge ham - og at
han havde sagt nej, for han ville ikke have
besøg af folk, som han ikke kendte.



Lise Munk grundede over hvem, det
kunne være. Måske præstens søn fra
nabobyen Hee?

Men hun var hele lande og riger fra
det rigtige svar, for opkaldet kom fra
Wolfgang Söhnlein.

Söhnlein og de fire andre var 4. januar,
sidst på eftermiddagen, kørt fra Herning
og nået til torvet i Ringkøbing. De ville
ikke risikere at stå i en præstegård uden
præst, og Söhnlein gik ind i en kiosk, han
bad om lov til at se telefonbogen, og kort
efter bestilte han et opkald til
abonnement »v3« ved Ulfborg Central.
Han gik ind i telefonboksen og førte en
samtale, som var »under tre minutter«.
Både kioskens ejer og ekspedienten
beskrev ham til politirapporten som en
»pæn mand«, kraftig, iklædt blød mørk



hat og toradet overfrakke med
spændetamp. »Han talte et pænt kultiveret
dansk, købstadsdialekt,« sagde
ekspedienten.

Den pæne mand betalte 30 øre for
samtalen og gik ud til de andre og
meddelte kort:

»Han er hjemme.«



Kapitel 13
Bagefter er gerningsmændene blevet
beskrevet som koldsindige mordere, som
nærmest ivrede efter at slå en af de mest
berømte danskere ihjel.

Men som de kørte i januarmørket fra
Ringkøbing til Vedersø, kørte de så
langsomt, at man skulle tro, at de håbede,
at krigen ville slutte, inden de nåede frem
- og de ville formentlig også ønske det.
For mindst tre af dem var alt andet end
begejstrede for at være, hvor de nu var.

Tyske dokumenter viser, at Otto
Schwerdt havde været direkte imod at
rejse til Danmark; han havde i Berlin
protesteret til alle, der gad høre på det.
Han var soldat, sagde han, ikke terrorist,



og på Husmandsskolen i Odense havde
han i al hemmelighed ringet til Rudolf
Mildner. Han havde bedt Mildner om at
aflyse likvideringen af Munk, bl.a. havde
han sagt, at det trak op til en vinterstorm,
men Mildner havde sagt nej. Fremad.

Udadtil kunne han ikke vise sin tvivl,
han var trods alt gruppeleder og skulle
stive sin gruppe af, og undervejs måtte
han stive Söhnlein af. For kioskejeren og
ekspedienten havde ikke ret. Söhnlein var
ikke en pæn mand med blød hat, men en
blød mand med pæn hat, og han var
tydeligvis havnet i en krig, som var ham
alt for stor - og han var bange. Han var
bange for, hvad der skulle ske, og han var
bange for, at det ville ende med, at han
skulle skyde. På et tidspunkt havde han
trukket Otto Schwerdt til side og betroet



sig til ham.
Schwerdt havde svaret: »Du skal ikke

være bange. Vi har ham »den sorte« til at
slå ham ihjel,« sagde Schwerdt og pegede
på Nebel, som stod lidt derfra og uden
for hørevidde. »Hvis det kommer til
ildkamp, så er jeg der, og vi har også
Gföller,« sagde han beroligende.

Men Söhnlein var ikke rolig. Også
politisk følte han, at aktionen var forkert.
Han havde før jul deltaget i et møde med
Rudolf Mildner, og han havde
argumenteret imod at slå Munk ihjel -
Munk var »en omdiskuteret figur,« sagde
han. Han havde tidligere været pro-tysk,
og mange havde ikke tilgivet ham det, og
hvorfor slå en tidligere pro-tysk ihjel.
Men Mildner havde stået fast, og sådan
blev det. Fremad.



Og så var der Carstensen.
Politirapporten taler sit eget sprog om
hans sindstilstand på vej til Vedersø. »Fra
det øjeblik (…) han blev klar over, at
pastor Kaj Munk skulle dræbes, havde
han på hele turen ikke noget højere ønske
end at slippe bort fra Schwerdt og hans
kammerater, men han var klar over, at
selv om han slap bort, ville de søge at
fange og dræbe ham. Hvad enten de fik
fat i Carstensen eller ikke, ville de hævne
sig på dennes kone og børn (…) derfor så
Carstensen ingen udvej til at slippe bort
fra det, han var beordret til.« Fremad.

Det var stemningen i bilen, mens de
fem mænd i tavshed brugte næsten to
timer på at køre de små 25 kilometer fra
Ringkøbing til præstegården i Vedersø.



Kapitel 14
Den grå bil nåede præstegården klokken
20.00.

Tre mænd steg ud og gik mod døren,
en fjerde mand blev stående på
gårdspladsen, og den femte mand vendte
bilen, så den holdt og spærrede
indkørslen og var klar til flugt.

Inde i præstegården ringede telefonen
igen, Kaj Munk besvarede den igen, og
denne gang var det ikke en falsk
stud.theol., men en sagfører fra
Ringkøbing, som ville tale med Munk om
en lokal sag, som præsten med sans for
ballade havde rodet sig ind i -
alkoholbevillingen på Hotel Vedersø.

De tre mænd bankede imens på døren



- Otto Schwerdt, Louis Nebel og
Wolfgang Söhnlein.

Kokkepigen lukkede op. En af de tre
trak et messingskilt frem og sagde på
dansk: »Det er kriminalpolitiet. Er Kaj
Munk hjemme?«

»Jeg skal se efter,« svarede hun.
Kokkepigen vidste, at Munk var i

soveværelset og på telefonen, men det var
en parataftale i huset, at hvis fremmede
spurgte efter præsten, skulle hun svare
henholdende. Uden at vente på en
invitation gik de tre mænd ind i køkkenet
og fortsatte ind i stuen, hvor Lise Munk
opholdt sig med børnene. En af mændene
åbnede lukkede døre og lyste ind med en
lommelygte. Igen førte Söhnlein ordet.
Han præsenterede sig som
»kriminalpolitiet«, men uden at sige, om



det var dansk eller tysk kriminalpoliti,
som Lise Munk senere fortalte.

»Vi vil tale med Deres mand,« sagde
han.

Lise Munk vidste naturligvis også, at
manden var inde i soveværelset, men hun
lod, som om han kunne være oven på - i
studereværelset. »Lad mig se efter, om
han er deroppe,« sagde hun, og Schwerdt
og Nebel fulgte efter. Schwerdts
soldaterinstinkt fornægtede sig ikke, på
vej op ad trappen frygtede han, at de var
på vej i en fælde, og at sabotører lå på lur
deroppe - men han fortsatte. Der var
imidlertid ingen og heller ingen Munk.

Munk var imidlertid kommet ud fra
soveværelset med nogle illegale blade,
som han gik ud i køkkenet og puttede ned
i komfurilden, og derefter gik han ovenpå



og præsenterede sig.
Her var han.
Han skulle med til afhøring, sagde

Söhnlein på dansk og beordrede præsten
til at pakke en kuffert med nogle få
ejendele. Kokkepigen fandt hans
overfrakke og et rejsetæppe, og hun hørte
også noget, som tydede på, at tyskerne
ikke for alvor troede på deres egen
maskerade - for en af mændene tiltalte
pastor Munk på tysk, og præsten svarede
på tysk.

De var altså tyskere, ikke danske.
En anden af tjenestepigerne forsøgte

at løbe til en nabogård for at ringe efter
hjælp hos dansk politi, men Kurt
Carstensen stod på gårdspladsen og
gennede hende ind igen.

Derefter gik det hurtigt.



Tyskerne fik Kaj Munk ud ad døren og
ud i bilen, som Gföller havde køreklar, og
da Lise Munk kom løbende for at tage
afsked med sin mand, så hun kun bilen
forsvinde i mørket.



Kapitel 15
Kaj Munk sad bag i bilen. På den ene side
af ham sad Schwerdt, på den anden side
Nebel, og foran sad Gföller, Carstensen
og Söhnlein.

De kørte uendelig langsomt, lyden af
den firecylindrede motor blev kun
lejlighedsvis afbrudt af ufarlig
konversation mellem Schwerdt, Nebel og
Munk på bagsædet - og af Schwerdt, som
fra tid til anden beordrede bilen til at
stoppe for at sikre sig, at de ikke blev
forfulgt.

I Herning stoppede de igen. »Vi skal
skrive en Fahrbefehl,« forklarede
Schwerdt til Munk. Kurt Carstensen
havde på forhånd fået ordre om at skrive



en seddel, som henledte mistanken på
sabotørerne, og ordet »Fahrbefehl« var
hans stikord. Men Nebel måtte læne sig
frem og hviske ham i øret, at han skulle
skrive sedlen. Carstensen steg ud og skrev
på et tyskerdansk, der fik den stik
modsatte effekt af den tiltænkte:

»Du svin har alligevell arbejdet for
Tyskland.«

Carstensen hørte tumult på bagsædet,
og efter Herning blev Kaj Munk tavs og
fjern, døsig. Carstensen havde en
mistanke om, at Schwerdt havde givet
ham en beroligende sprøjte,
gerningsmændene havde forinden talt om
en sprøjte, sagde han. Munk fik et
rejsetæppe over sig, og de kørte i tavshed.

Hvor længe skulle de køre? Söhnlein
havde fortalt dem om en stor plantage før



Silkeborg, ved Hørbylunde Bakker, og
den var det uudtalte mål. Da træerne
begyndte at tætne, ved 72-kilometer
stenen, gav Schwerdt ordre om at stoppe
»under foregivende af, at de skulle
forrette deres nødtørft«, som der står i
politirapporten. De svingede over i
venstre side af vejen.

Klokken var omkring midnat, og der
var ingen andre biler. Carstensen og
Söhnlein steg ud i højre side af bilen, ud
mod hovedvejen, mens Nebel, Schwerdt
og Munk steg ud i venstre. Munk virkede
fraværende, og han var absolut tavs, sagde
Söhnlein.

Carstensen fortalte, at han tydeligt så,
hvad der skete. Kaj Munk stod ved et træ,
han bøjede let i knæene og stirrede ud i
luften, Nebel og Schwerdt var bag ham,



og så lød skuddene. Tre skud. Munk
sagde ikke et ord. Han sagde ikke et ord
ved det første skud, heller ikke ved næste,
som fik ham til at synke sammen og falde
forover i grøften, og så fulgte det tredje
skud.

Rytmer og rim og klage, billeder,
mennesker, skæbner, verdener forgik.

Kaj Munk var død.



Kaj Munk bliver fundet dræbt ved
Hørbylunde Bakke i Midtjylland tidligt
om morgenen den 5. januar 1944. Foto:
Scanpix



Kapitel 16
Hvem gjorde det?

Diskussionen om drabsmanden er ofte
endt i en ord-mod-ord om mord, og ved
den senere retssag udviklede det sig til
noget, der mindede om en Blekingegade-
situation. Landsretten fastslog således, at
det ikke var »godtgjort«, at hverken
Schwerdt eller Nebel havde »affyret skud
mod Kaj Munk«.

Gerningsmanden var dermed ingen, og
gerningsmanden var alle, og siden er fire
af de fem mænd på skift blevet udnævnt
til Munks morder. Se og Hør bragte en
falsk tilståelse fra Wolfgang Söhnlein i
1986, og Ritzaus Bureau skrev i 2007, at
det kunne være Gföller, men beviserne



peger forholdsvis éntydigt et andet sted
hen og på en enkelt.

Kurt Carstensen hævdede direkte at
have bevidnet drabet. Han stod et sted,
hvor han uhindret kunne se, hvad der
foregik, og ifølge ham skød Schwerdt det
første skud, et nakkeskud, og derefter
skød Nebel de følgende to skud - mod
Munks tinding.

Söhnlein stod med siden til, han skulle
holde øje med trafikken på vejen, men
hans indicier bakkede Carstensens
forklaring op. Söhnlein fortalte, at Nebel,
Schwerdt og Munk steg ud sammen og i
samme side, og at han hørte først ét skud,
derefter så han Schwerdt komme til bilen
og beordre Gföller ud, så han - Schwerdt
- kunne køre, og derefter hørte han
yderligere skud.



Hvis Schwerdt og Gföller på det
tidspunkt var ved bilen, kunne ingen af
dem have skudt.

Schwerdt forklarede selv, at Nebel
skød alle tre skud, »som det jo var aftalt«.

Hvis vi lægger de forklaringer til
grund, var Louis Nebel drabsmanden,
uanset om Schwerdt skød eller ej. For de
retstekniske undersøgelser viste, at det
første skud var fra en Ortgies 7,65 mm,
en tysk halvautomatisk pistol, og at
kuglen tilsyneladende var defekt - og ikke
gennemborede Kaj Munks kranium. Det
forklarer også, hvorfor Munk ikke sank
sammen ved det første skud. Det var et
forfejlet skud og ikke dødeligt.

Det var det skud, som Schwerdt kunne
have affyret, ifølge Carstensen og
Söhnlein.



De to næste skud var anderledes
dødelige. De blev affyret fra en 9 mm
Colt, en pistol, som stammede fra en
britisk våbennedkastning, og som
tyskerne havde beslaglagt. De to skud
gennemhullede Munks kranium og skabte
skudkanaler på tværs af hans hoved, og de
slog ham ihjel.

Det var de to skud, som Nebel
affyrede, ifølge Carstensen, Söhnlein og
Schwerdt. Vidneudsagn og retsteknik
peger således på Louis Nebel som Kaj
Munks morder.

Selv benægtede han at have begået
drabet, og han pegede - som den eneste -
på Anton Gföller, som alle andre
placerede bag rattet af den grå Opel på
drabstidspunktet.

Men en anklager ville formentlig ikke



stoppe med retsteknik, hvis han skulle
sandsynliggøre, at Nebel var
drabsmanden.

Han ville også pege på den anden
halvdel af bevismaterialet -
personoplysningerne. Kunne Louis Nebel
have gjort det?

Carstensen, Söhnlein og Schwerdt var
lede og kede af at skulle deltage i drabet
på Kaj Munk, og det er bekræftet af flere
og uafhængige kilder, og da de blev
anholdt, vedgik de deres deltagelse.
Anderledes med Nebel. Det fremgår ikke
noget sted, at han forsøgte at undslå sig
opgaven i Danmark. Han siger på et
tidspunkt, at aktionerne mod Christian
Damm og Kaj Munk blot var noget, som
»skulle overstås«, så han kunne komme
tilbage til spionarbejdet i Frankrig, og han



sagde også, at drabet på Kaj Munk blot i
den store sammenhæng var »en ringe
ting« - men det kvalificerer dårligt nok
som bodfærdighed.

Carstensen var åbenlyst bange for
Nebel, fremgår det af
afhøringsrapporterne, og selv en
forhærdet soldat som Otto Schwerdt
kaldte ham »den sorte«, og det havde intet
med hudfarve at gøre; Söhnlein
betragtede ham som en forhærdet
morder, en »typisk terrorist«, og han
havde fået det indtryk, at Nebel havde
været gangster i Amerika.

Nebels chef, SS-obersturmbannführer
Otto Skorzeny, eller hans adjudant, Karl
Radl, havde personligt udnævnt Nebel
som drabsmand ved aktionerne i
Danmark, og Nebel talte også over sig på



et tidspunkt i de danske afhøringer. Han
pralede af sin »erfarenhed« med den slags
opgaver.

Betyder det, at vi kan udnævne
bondesønnen fra Hochwald til manden
bag det mest omtalte drab under
besættelsen? Det er op til domstolene,
som i første omgang - i retsopgøret efter
besættelsen - valgte en Blekingegade-
model og dømte alle og ingen for drabet
på Kaj Munk, og det var måske på det
tidspunkt den mest rationelle løsning,
men det har efterladt et hul i
danmarkshistorien, som der ikke er nogen
grund til.



Kapitel 17
Murer Anton Seithen skrev sig selv ind i
en birolle i den samme danmarkshistorie,
og det gjorde han den følgende morgen,
en klar, kold morgen med let frost og et
solidt rimlag.

Seithen kom klokken 8.15 »cyklende
op ad Hørbylunde Bakke, i retning mod
Pårup, og i højre side af vejen«, som det
hed i politirapporten. Det var muligvis
koldt, det var muligvis tidligt, og mureren
skulle muligvis skynde sig på arbejde -
men han havde ikke desto mindre
sanserne med sig. På toppen af den 131
meter høje bakke så han, at der
umotiveret lå »en sort genstand« ved et
vejtræ, og han stoppede for at se, hvad



det var. Det var en hue, en sort pelshue.
Rapporten fortsætter: »Straks efter fik

han øje på en mand, der lå på ryggen i
vejgrøften. Mandens ansigt var aldeles
oversmurt med blod, og han var derfor
klar over, at der var sket noget alvorligt,
hvorfor han i største hast cyklede til
Pårup Kro, hvorfra han ringede til læge
Kronholm i Engesvang.«

Anton Seithen cyklede derefter tilbage
til manden i grøften - og ind i
danmarkshistorien.

Han havde fundet Kaj Munk, og Kaj
Munk var død.

Politiet kom til, læger kom til,
teknikere kom til, og det blev til en
efterforskning, som mange år senere
stadig kan aftvinge beundring. Hvert et
projektil, hver en læsion, hver en nok så



perifer involveret, hvert et nok så
underordnet spor, blev undersøgt og
endevendt, Munks mulige fjender i
Vedersø og Stadil blev overvejet, hans
kontroversielle nytårsprædiken og den
lokale effekt vurderet, og til sidst endte
efterforskningen, hvor den skulle ende.

Politiet fik fra flere vidner oplysninger
om nummerpladenummeret på en grå bil,
som var set mellem Vedersø og
Hørbylunde Bakke, og vicepolitiinspektør
Otto Himmelstrup skrev i sin rapport:

»Ved en fra København foretagen
undersøgelse og forhøring blev det
konstateret, at den omtalte bil, »Pol. 198-
935«, var udgået fra Dagmarhus den 3.
januar 1944. Da det forsøgtes at skaffe
oplyst hvem, der havde været kørende i
bilen, blev der nægtet yderligere



oplysninger fra Dagmarhus. Kort efter
blev undersøgelsen beordret stoppet af de
tyske myndigheder.«

Sagen var opklaret uden at være
opklaret.



Kapitel 18
»Nogle må dø for, at andre kan leve,« som
det hed blandt sabotører i samtiden, og
Kaj Munks død blev gerningsmændenes
liv, i det mindste i første omgang og for
nogle af dem.

Kurt Carstensen og Wolfgang
Söhnlein fik, hvad de kom for. Carstensen
blev sendt hjem til sit kontor hos Gestapo
i Flensborg, og Söhnlein kom væk fra
Esbjerg. Han kunne hente sin kone i
Tyskland med en glad nyhed: Han var
udnævnt til SD-leder i Odense og endda
med lønforhøjelse. Han ville nu få 1.000
kr. om måneden i en tid, hvor en
arbejdsmand tjente 400 kr. om ugen.

Best var glad, og Pancke var glad, fordi



Berlin var glad. Hitler og Himmler var
glade, men ikke så glade, at det reddede
Rudolf Mildners karriere. Han blev få
dage senere erstattet af en endnu mere
brutal politimand, SS-Standartenführer
Otto Bovensiepen, som havde været
vicechef for sikkerhedspolitiet i Berlin og
chef for sikkerhedspolitiet i Kassel, og
som ifølge senere anklager var ansvarlig
for deportationen af mindst 50.000 jøder.

Nu kom han til Danmark, og han talte
om »andere methoden«.

For Otto Schwerdt var resultatet
kedeligt. Hans succes blev hans nederlag,
for han ville helst tilbage til Team
Skorzeny i Berlin, til hovedkvarteret på
Schloss Friedenthal, men drabet på Munk
havde været sådan en triumf, at
Bovensiepen ville beholde ham i



Danmark, og Schwerdt skulle i de
følgende ti måneder komme til at gøre
ved andre genstridige danskere og
bombemål, hvad han havde gjort ved
Munk. Han skulle lede modterroren - og
han blev chef for Peter Gruppen, opkaldt
efter Schwerdt dæknavn, »Peter Schäfer«.
I Danmark blev gruppen i efterkrigstiden
mest kendt som Brøndumbanden, opkaldt
efter det karismatiske danske medlem,
Henning Brøndum.

Men Schwerdt forklarede senere, at
han aldrig troede på modterroren, og som
han sagde - »for hver likvidering og
bombning skabte vi bare 100 nye danske
sabotører«. Først i november 1944 fik han
sin vilje, og han og hans trofaste
andenmand, Anton Gföller, blev sendt
tilbage til Schloss Friedenthal.



Louis Nebel var i tiden efter drabet
ved at lide samme skæbne som sit offer -
han var døden nær. Han havde fået en
blodforgiftning i venstre arm, og det var
uklart hvordan. På et tidspunkt sagde han,
at det formentlig var under aktionen mod
Damm, og på et andet tidspunkt sagde
han, at han ikke anede, hvor forgiftningen
kom fra.

Han blev først ført til sygehuset i
Aabenraa og så til Flensborg, hvor han
var indlagt indtil marts 1944, og så gik
turen tilbage til Skorzeny i Berlin.

Næste kapitel i krigen kunne begynde
for Louis Nebel.



Kapitel 19
Udtrykket opstod i de kommunistiske
franske aviser efter befrielsen af Paris og
blev senere til et anerkendt - men ikke
nødvendigvis korrekt - udtryk: Den hvide
maquis.

Den hvide maquis var rygtet om en
omfattende og tyskvenlig
partisanbevægelse i Frankrig, og i 1944 og
1945 var den tilsyneladende alle steder.
Den kæmpede i bjergene i det sydvestlige
Frankrig, og den kæmpede i gaderne i
Lille, og den bestod af glødende nazister
og antikommunister.

I det store og hele var den pågældende
hvide maquis mere frygt end fact, mere
myte end virkelighed, men det var ikke



Nebels skyld.
For hans opgave blev i foråret 1944 at

etablere sådan en fransk varulvegruppe,
og under de senere afhøringer i Danmark
brugte han selv udtrykket »den hvide
maquis«.

Den tyske besættelse af Frankrig er en
historie om mange krige og mange
besættelser i én, og som der i sig selv kan
skrives tibindsværker om; i de første
besættelsesår var franskmændene
overvejende tilfredse med, at krigen ikke
havde udviklet sig til en blodig og
ødelæggende skyttegravskrig som i 1914
til 1918, og de fleste tolererede det tyske
lydregime i Vichy, under ledelse af den
gamle krigshelt marskal Petain. Men da
den tyske krigslykke vendte, vendte den
franske holdning også - og af mange



grunde. Nogle af dem var materielle og
økonomiske, forholdene på
hjemmefronten blev vanskeligere, nogle
bundede i patriotisme, nogle i
opportunisme, og andre var mere
hårdkogte. I 1944 måtte den allierede
invasion komme, alt tydede på det, og
med invasionen kom også en kamp, ikke
bare en fysisk kamp, men også en politisk
kamp. Hvem og hvad skulle styre
Frankrig?

Det var det sidste spørgsmål, som
Nebel dykkede ned i - sammen med de to
SS-officerer, Arno Besekow og Karl
Döring.

I 1930erne havde Frankrig haft en
række nationalkonservative bevægelser,
som historikere stadig slås om, hvorvidt
de var fascistiske eller ej, bl.a. Croix-de-



Feu og La Cagoule, men i maj 1944 - få
uger før den allierede invasion - fik Nebel
og hans kolleger kontakt til tidligere
medlemmer af de to organisationer, og de
holdt et møde med to af deres ledere,
Gerard Litt og Richard Martin, på 5 Rue
des Dardanelles.

Her er Nebels forklaring om
grundlæggelsen af gruppen:

»Richard og Litt forklarede på mødet,
at de i årevis havde været i kontakt med
ligesindede franskmænd over hele landet.
De var ikke medlemmer af et parti, men
medlemmer af en bevægelse, som
betragtede kampen mod kommunismen
som den vigtigste. Deres venner havde
længe ønsket våben, så de om nødvendigt
kunne bekæmpe kommunisterne.«

Croix-de-Feu mændene var tydeligvis



mere fokuserede på en borgerkrig end på
en krig mod allierede invasionsstyrker,
men tyskerne kunne bruge dem - og
Nebel blev sat i spidsen for etableringen
af et netværk af partisaner for at bevæbne
dem og gemme våbendepoter.

Og mens invasionen kom i juni 1944,
og mens briterne og amerikanerne
langsomt rykkede frem, rejste han fra
nord til syd og boede »på skammelige
hoteller frekventeret af prostituerede« for
at stable gruppen på benene, og hans
opremsning af bynavne lyder som en
tourguide - Chartres, Le Mans, Tours,
Nantes, Rennes, Vichy, Lyon og uafbrudt
Paris.

I sensommeren 1944 fik han tildelt en
deling serbiske SS-mænd, og Nebel blev
selv - uden uddannelse og ed -



midlertidigt udnævnt til SS-
Untersturmführer svarende til
sekondløjtnant, og han og hans deling
skulle gøre klar til at sprænge
industrivirksomheder i luften, altså
foretage en brændt jords taktik
efterhånden, som de allierede rykkede
frem og tyskerne tilbage.

26. september 1944 blev Nebel kaldt
tilbage til Berlin, og her ventede ham en
skriftlig ordre direkte fra SS-
Brigadeführer Walter Schellenberg.
Schellenberg var endnu en af de
velbegavede og veluddannede unge
jurister, som havde gjort lynkarriere i SS
og SD, og i 1944 stod han på toppen af
sin magt. Hitler havde i februar fyret
chefen for den tyske efterretningstjeneste,
admiral Canaris, og nedlagt tjenesten,



fordi tjenesten længe havde leveret for
ringe efterretninger, og fordi Canaris var
politisk upålidelig.

Walter Schellenberg havde indtil da
været chef for SDs udenrigstjeneste, og
nu blev han chef for hele det tyske
efterretningsapparat. At Schellenberg
personligt beordrede Louis Nebel til en
aktion, siger ikke så lidt om, at
schweizernes aktier var for opadgående,
og at han havde venner helt til tops.

Schellenberg havde en opgave til
Nebel - han vidste, at der gik en
olieledning tværs over Frankrig, og Nebel
skulle finde den og sprænge den i luften.

Nebel forhørte sig hos sin kollega
Arno Besekow om, hvor ledningen helt
præcist befandt sig.

»Det ved vi ikke. Du skal selv finde



den,« lød svaret.
Nebel blev udstyret med én mio.

francs og en mindre formue i dollar og
pund, og han blev udstyret med 20
magnetiske sprængladninger, som vejede
40-50 kilo. Han skulle smugles ind
gennem et hul i fronten og ind bag de
allierede linjer, som i efteråret 1944 gik
ned gennem det østlige Frankrig og helt
til Aachen i det vestligste Tyskland. Bag
linjerne skulle han så tage kontakt med
Richard Martins gruppe, som var efterladt
som femte kolonne i Paris, og sammen
måtte de finde olieledningen.

I de følgende dage forberedte Nebel
sig på opgaven, han samlede
informationer om de 800 tyske
våbendepoter, som var nedgravet i
Frankrig, og han indprentede sig navnene



på de loyale kontaktpersoner og radio
mænd, som han kunne finde i de befriede
franske byer, men han havde samtidigt en
nagende vished om, at aktionen ville gå
gal. Den udfordrede heldet på flere ledder
og kanter og emmede af dumdristighed.
Så Nebel skrev afskedsbreve, og han
sørgede for at få nogle af sine franc i
sikkerhed, så hans familie kunne få dem,
hvis det gik galt, og han brugte også
pengene til at købe sig et »flot og dyrt
guldur hos Faubourg de France i Belfort«,
en by tæt på den grænse.

Så var han klar.
1. november 1944 førte en tysk hær

kaptajn ham ud til frontlinjen ved Le
Tholy. Ekviperet med en umulig opgave,
penge, sprængstof og guldur forsvandt
han i skovene og natten i Lorraine.



Kapitel 20
På tredje måned forsøgte den allierede
Sjette Armégruppe at slå sig igennem
Vogeserne. De var tyskerne overlegne i
mandtal og materiel, de havde
luftherredømmet, og de havde
forsyningerne med sig. Tyskerne var
trængt mod syd, vest og øst, de manglede
næsten alt, og moralen måtte være
skrantende - og alligevel kneb det for de
allierede.

Det var, som om tyskerne var klinet til
bjerglommerne og gemt i skovene og ikke
ville opgive en meter af det land, som de
kaldte Lothringen, og som, de mente, var
deres.

Den amerikanske 7. Armé var forrest i



offensiven. Det officielle logo var en
mærkværdig tegning af bogstavet »A« -
for »army« - og med syv trin på begge
sider, og veteraner i 7. Armé gik med et
uautoriseret mærke med teksten »Seven
Steps to Hell«, syv trin til helvede. Og de
havde noget at have deres
fandenivoldskhed i. 22. juli 1943 havde de
invaderet Sicilien, befriet Palermo og
Messina og dræbt eller fanget 13.000
fjendesoldater, og 15. august 1944 gik de i
land på strandene i Sydfrankrig, ved St.
Tropez, og på to måneder var de
avanceret over 600 kilometer og havde
befriet Marseilles og Lyon og hele
Sydfrankrig.

Og nu - nu stod de så en kort køretur
fra Rhinen, og de sad fast, mens andre
fronter bevægede sig. Havde deres



kolleger i 1. Armé ikke allerede erobret
Aachen, den første tyske by, som faldt?

Det var det frustrerede frontafsnit,
som Louis Nebel dumpede ned midt i.

2. november 1944, tidligt om
morgenen, tikkede et teleprint fra en
efterretningsofficer ved 7. Army ud. Han
skrev til sine kolleger i andre dele af
armégruppen:

»2 sabotører anholdt, da de forsøgte at
krydse vores linjer. Tilstod at deres
opgave var at lokalisere og ødelægge
olierørledninger. De anholdte var Ludwig
Nebel, schweizisk statsborger og
untersturmführer i Waffen-SS og medlem
af Sicherheitsdienst, og Maurice Zeller, en
fransk statsborger.«

Lignende grupper vil formentlig
forsøge at trænge igennem langs hele



frontlinjen, advarede beskeden, og alle
vejspærringer skal adviseres om risikoen.

»Afhøringen fortsætter.«



Kapitel 21
Louis Nebel var i klemme. Eller »Ludwig
Nebel«, som amerikanerne kaldte ham.
Han var blevet anholdt i civil og med
sprængstof på sig, masser af penge og i
følgeskab med en fransk kollaboratør.

Så hvad nu?
Amerikanerne kunne vælge at skyde

ham, han havde ingen soldaterrettigheder,
for han var ikke kommet som soldat, men
som civil sabotør, og at læse
afhøringsrapporterne fra tiden efter hans
anholdelse er at læse om en mand, som
tydeligvis tænkte, så det knagede.

Han var blevet taget til fange af
soldater fra 36. Infanteridivision, og en
efterretningsofficer fra divisionen skulle



forsøge at vride hemmelighederne ud af
ham - og han fik ikke meget. I den første
afhøringsrapport fortalte Nebel noget,
men langtfra alt. Han sagde, at han havde
fået sabotageordren fra Schellenberg, han
bekræftede navnene på nogle af de
franske kollaboratører, som også var
anholdt, og han løb ikke fra sin fortid, sin
overbevisning eller sin mission, og som
det til sidst hed proklamatorisk i
rapporten: »Han er stadig overbevist
nazist og ville gladeligt have udført
sabotageaktionen i Frankrig.«

Derefter gjorde de amerikanske
efterretningsofficerer, hvad de ofte gjorde
og stadig gør - de udleverede Nebel til en
mere hårdhændet allieret. Ifølge en senere
officiel, men hemmelig CIA-rapport
overdrog de Nebel til forhør hos deres



mindre tilbageholdende kolleger i det
franske Securite Militaire. »De gav ham en
grundig fysisk afbørstning,« og
franskmændene »viste ingen nåde med
deres brug af kniplen«.

Selv skrev Nebel senere til
retsformanden i Københavns Byret, at
tyskerne ofte blev beskyldt for at
gennemføre beskidte afhøringer, men at
de allierede kunne lære dem et par fif.
»Mere vil jeg ikke sige om den sag,« skrev
han.

Louis Nebel gav imidlertid ikke
franskmændene meget, som de kunne
arbejde med.

Afhøringerne giver et interessant
perspektiv på Nebels psyke:

Drengen, som gik gennem folkeskolen
på rekordtid, og som lærerne og



forældrene havde så store og uopfyldte
håb til - han reagerede tydeligvis på
intelligens. Når han senere beskrev sine
tyske kolleger, kerede han sig ikke videre
om rang, men kun om deres intelligens,
og om de var i stand til at tænke en tanke
fra A til Å, og under de amerikanske
afhøringer reagerede han positivt på
begavet interaktion.

4. november blev han således flyttet
opad i efterretningshierarkiet og kom til
at sidde over for George Perper, en
specialist fra hovedkvarteret hos 7. Armé,
og ifølge CIAs rapport fremrystede
Perper et fotografi fra Gestapos
hovedkvarter i Paris. Fotografiet var taget
tidligere på året, og det viste Nebel -
sagde Perper.

Fotografiet eksisterer ikke mere, og det



er derfor uvist, om Perper havde ret, men
det var også ligegyldigt, for Nebel troede
på ham.

Nebel brød sammen og tilstod, at han
var en sabotageekspert fra SD, og han
aflagde en ny tilståelse. I den 24 sider
lange og parafraserede afhøringsrapport
beklagede han, at han i første omgang
ikke havde været for nøjeregnende med
sandheden, men - lovede han - her var
den. Han fortalte om sit liv, med
strategiske udeladelser, deriblandt hele
aktionen i Danmark, og han sørgede for
at foretage det ene namedrop efter det
andet, og det er svært at læse rapporten
og ikke føle sin nysgerrighed pirret. Her
var en mand, som havde bevæget sig i det
inderste indre i Berlin og i det yderste
ydre i småbyer i Frankrig - hvem var han?



Hvad vidste han? Hvad kunne og ville
han, og hvad kan vi bruge ham til? De
spørgsmål stillede de sig også i Paris, hos
eksperter, som arbejdede med
kontraspionage, og som havde modtaget
en kopi af rapporten fra en kilde ved 7.
Armé.

De nysgerrige var først og fremmest
Lord Rothschild fra det britiske MI5 og
løjtnant Charles Michaelis fra det
amerikanske OSS, forløberen for CIA.
De bad om at få Louis Nebel ført til
afhøring i Paris, og det fik de - men kun
til låns. 7. Armé ville have ham tilbage
efter tre dage, og det udviklede sig til en
intra-amerikansk holmgang, og OSS gik
til den allierede øverstkommanderende,
general Eisenhowers hovedkvarter for at
vriste Louis Nebel ud af kløerne på den



skæbne, som 7. Armé havde tiltænkt ham.
10. november 1944 skrev en major fra

OSS et hvast memorandum stilet til 7.
Armé. Han erkendte, at OSS godt nok
kun havde fået Nebel til låns i tre dage, og
så skulle han føres tilbage til »militær
retssag og formodentlig henrettelse«. Men
det ville være dumt, skrev majoren:

»Vores foreløbige afhøring afslørede
hurtigt, at vi i Nebel har at gøre med en
SD-agent af sjælden vigtighed, fuldt
uddannet i sabotage og med indgående
kendskab til både SDs personel og
operationer, og han var også briefet, så
han kunne kontakte et stort netværk af
SD-spioner i Frankrig.«

General Eisenhowers hovedkvarter
erklærede sig enig, og OSS fik mundtligt
tilsagn om at måtte beholde Nebel, »indtil



operationen var overstået«.
Dermed havde Louis Nebel reddet

livet - i det mindste midlertidigt. Han
havde fået gjort sig så interessant, at OSS
ikke med det samme sendte ham tilbage
til henrettelse hos 7. Armé, og han skulle
nu overveje sit næste træk:

Hvordan kunne han blive ved med at
holde amerikanerne nysgerrige nok til at
lade ham leve?



Kapitel 22
I Paris begyndte Lord Rothschild at
tømme Nebel for hemmeligheder.

Victor Rothschild var den tredje
baron af huset Rothschild, og før krigen
havde han først og fremmest været kendt
for at være en levemand med en rød
italiensk sportsvogn og en venskabskreds,
som heller ikke holdt sig tilbage. Under
studierne på Cambridge var han medlem
af et lukket selskab, som tiltrak mange
kommunister, og hans gode venner talte
bl.a. de senere sovjetiske spioner Guy
Burgess, Anthony Blunt og Kim Philby.
Hvilket senere i livet satte ham -
formentlig uberettiget - under mistanke
for at være den femte mand, den femte



muldvarp i den britiske
efterretningstjeneste.

Som 26-årige sluttede hans playboy-liv,
og han blev voksen på rekordtid. Han
arvede barontitlen, han blev medlem af
Overhuset, og under krigen var han en
fremsynet efterretningsofficer, som vandt
George-medaljen for sin afsløring af tyske
spioner og terrorangreb.

Han var begavet og veluddannet, med
en ph.d. i biologi fra Cambridge, og han
kunne sit fag, og han var dermed et
perfekt match for en fange som Louis
Nebel.

Som Nebel også noterede i en sikkert
velment, men uheldig formulering i sit
senere brev til retsformanden for 24.
afdeling i Københavns Byret. Han skrev:
»Under afhøringerne hos OSS lærte jeg



den britiske oberst Victor Rothschild at
kende. Han var jøde, men også en af de
bedste og ædleste mænd, som jeg
nogensinde har haft æren at møde.«

Charles Michaelis var en anden og u-
aristokratisk støbning, en elsker af
Frankrig og af sport, især boksning. Han
var journalist, og han havde gennem
1930erne korresponderet fra Frankrig for
store amerikanske aviser, og han havde
også i 1940 rapporteret om den tyske
besættelse af Frankrig, indtil han i 1941
rejste tilbage til USA og blev rekrutteret
af OSS, og han var med invasionshæren
gennem Frankrig i 1944.

En uge efter sin tilfangetagelse - og
bænket med to mænd, som vidste, hvad
de havde med at gøre - foretog Nebel
tydeligvis en kalkule: Hvis han ville



overleve, måtte han give dem, hvad de
ville have, og så måtte pokker tage hans
politiske overbevisninger. Han begyndte
at åbne for posen.

Michaelis og Rotschild var
interesserede i oplysninger på to fronter:
De ville vide alt om den hvide maquis og
om de femte kolonner, som bare ventede
på at slå til. Og de ville vide alt om SD og
Team Skorzeny, som de tydeligvis
ventede det værste fra.

Bagefter er det nemt at sige, at de
kunne have taget det roligt - for deres
frygt var kun frygt, men i november 1944
var det en anden historie. I Frankrig
eksploderede de kommunistiske aviser
med historier om den hvide maquis,
frygten nåede også til USA, hvor bl.a.
New York Times skrev om den stærke



femte kolonne, og af
afhøringsrapporterne fremgår det bl.a, at
Nebel blev konfronteret med et rygte om,
at maquisen havde fået placeret folk i
toppen af de frie franske styrker og af
overgangsregeringen i Paris - og at de
bare ventede på at slå til.

I Tyskland ventede
efterretningsfolkene også på, at Team
Skorzeny skulle slå til. Snart ville de
allierede hære stå på tysk jord, og hvad
ville de komme ud for - fanatisk
folkemodstand, en guerillakrig fra hus til
hus, et Stalingrad i hver en by og hvad
med de såkaldte varulveenheder, som
Skorzeny havde ansvaret for? På det
tidspunkt var Otto Skorzeny på grund af
befrielsen af Mussolini en legende - og
ikke bare i Tyskland, men også på allieret



side - og de allierede var bange for, hvad
han pønsede på. Ville han og hans
uovervindelige elitesoldater dumpe ned i
Paris og starte en partisankrig? Var han
allerede i Paris? Rygterne ville vide, at
Skorzeny havde uddannet og udrustet
varulvegrupper til at fortsætte
modstanden i Tyskland i en uendelighed -
var det, hvad der ventede på den anden
side af Rhinen?

Frygten var Louis Nebels ven, for han
kendte Skorzeny, han havde arbejdet for
ham, og han kunne identificere ham, og
Michaelis tog ham i flere omgange med
rundt på franske cafeer, hvor han skulle
se, om han kunne Skorzeny eller nogle af
Skorzenys folk.

Nebel svarede på alle deres spørgsmål
og mere til. Han deltog i en aktion, som



afslørede en organisation med dæknavnet
»Jeanne«; organisationen var ledet af
Richard Martin, den havde hovedsæde i
Paris, og Nebel havde uddannet 20-30 af
dens medlemmer i våbenbrug. I skove og
parker havde han lært dem at skyde med
pistol og maskinpistol.

Han rystede navne og adresser af sig,
han identificerede hemmelige
våbendepoter og deres nøjagtige
beliggenhed, og han gav de allierede
noget, som de ikke havde haft før - en
detaljeret oversigt over agenterne i SD og
Skorzenys Jagdverbände, og navnene og
detaljerne var så mange, at Michaelis
fyldte side efter side med fjendeprofiler,
som han rundsendte til alle
efterretningsofficerer og filialer og
hovedkontoret i Washington.



Nebel var en ferm iagttager, f.eks.
kunne han fortælle om en SS-skoleleder i
Holland, at han var homoseksuel, og at
han derfor i 1943 havde begået selvmord,
og han fortalte også om en specialelev på
sabotageskolen i Haag, som blev holdt
adskilt fra de andre, og som gennemgik en
uddannelse i alle discipliner; Nebel kendte
ikke hans navn, men de allierede frygtede
det værste, det lød som en bombe, der
ventede på at eksplodere i hovedet på
dem, og de rundsendte en efterlysning af
en midaldrende mand med store sorte
briller - og også et par forslag til hvem,
det kunne være.

Nebel fik også lov til at foretage en
række aktive operationer, f.eks. kørte han
og Michaelis rundt og stemte dørklokker
for at finde medlemmer af »Jeanne«,



undervejs afslørede de også en anden
gruppe, som blev kaldt Ney-gruppen, og
som havde våben og penge nok til en krig,
og ude fra felten kom rapporter fra de
eksperter, som havde fået til opgave at
lokalisere Nebels våbendepoter, og
eksperterne var rystede over deres fund.
Én rapport opregnede indholdet af et
enkelt depot, som var gemt i skyttegrave
fra Første Verdenskrig, og rapporten lød:

»Vigtigheden af dette fund illustreres
af den kendsgerning, at materialet svarer
til ca. 2.000 sprængladninger, og det
repræsenterer dermed det sandsynlige
antal sabotageaktioner, som vi har
afværget. Indholdet af depotet svarer til
det samlede indhold af 100 andre depoter,
som vi tidligere har afsløret.«

Guldværdien af Louis Nebel var



tydeligvis ikke kun i det ur, som
soldaterne 2. november havde konfiskeret
fra ham.

Men hvad nu?



Kapitel 23
De allierede var uenige om, hvad de
skulle gøre ved deres »særlige SD-agent«.

Victor Rothschild udstillede
uenigheden i et overraskende åbenhjertigt
brev fra 20. november 1944 til en kollega i
MI5 i London. Han skrev, at han ville
have Nebel sendt til Camp 020 -
kodesprog for et britisk afhøringscenter i
Latchmere House i London, hvor
oberstløjtnant Robin »Tineye« Stephens
regerede med tæsk, skjulte mikrofoner og
fingerede henrettelser. Rothschild
argumenterede for, at Nebel skulle til
Camp 020 og gennemgå en
»hasteafhøring«, men »andre her på stedet
vil det anderledes«, som han konstaterede.



Franskmændene ville beholde Nebel i
Paris og bruge ham til at oprulle netværk
som Jeanne og Ney-gruppen, skrev
Rothschild, og der var også de sure
officerer fra 7. Arme, som stadig følte sig
snydt over, at de ikke fik lov til at
henrette Nebel. »Da Nebel blev fanget,
sagde general Patch (chef for 7. Armé,
red.), at han ville have ham tilbage fra
Paris efter tre dage, så han kunne henrette
ham, og det giver dig en idé om nogle af
de problemer, som vi står overfor,« skrev
Rothschild.

I et andet dokument skrev
efterretningschefen for 7. Armé, at han
personligt ville skyde Louis Nebel, hvis
han på nogen måde krydsede arméens del
af frontlinjen - og samme
efterretningschef havde også forsøgt at



underminere OSS ved at fortælle
franskmændene, at Nebel var en
luskebuks, som de ikke skulle stole på.

Men - som Rothschild skrev i sit brev
til London - en henrettelse ville være
uhensigtsmæssig. Det eneste formål med
en henrettelse ville være at sende et signal
til offentligheden, og det ville i givet fald
betyde en offentliggørelse af hans død, og
dermed ville tyskerne og deres franske
agenter få at vide, at han var død, og det
var uønskeligt.
Men hvad med løjtnant Michaelis, den
amerikanske afhøringsofficer?

Han havde en plan.
I et memorandum 27. november 1944

luftede han første gang en idé, nemlig at
sende »en agent« gennem fjendens linjer
og skabe kontakt med SS-



Obersturmführer Hagedorn, som »er en
SS-løjtnant, som har ansvaret for at sende
sabotører ind i Frankrig«, og den
amerikanske dobbeltagent skulle afliste
ham »lokaliteter af våbendepoter og
navnene på agenter, som er femte
kolonne, og som måske opererer i Paris
nu«, skrev Michaelis.

Han skrev ikke hvem, han havde i
tankerne. men det blev klart to dage
senere.

29. november 1944 skete en pludselig
administrativ manøvre. I en kortfattet
bulletin hed det, at OSS havde »besluttet
at køre Nebel som en
efterretningsoperation med kodenavnet
Ostrich«. »Ostrich« er engelsk for
»struds«, og det administrative
chasséskifte betød, at Nebel gled fra at



være henrettelsesmateriale til at være
agentmateriale. Intet var besluttet, men
Charles Michaelis arbejdede tydeligvis på
at få sendt Nebel til Tyskland som
dobbeltagent, og 30. november talte han
rent ud af posen og offentliggjorde sin
hensigt:

»Jeg talte igen i går med Ostrich
(Nebel, red.) for at beslutte, om vi kan
stole så meget på ham, at vi kan sende
ham tilbage til Tyskland. Min vurdering
er, at vi kan stole på ham, men der er
naturligvis et element af risiko.«

8. december 1944 skrev Michaelis om
Nebel: »Efter talrige afhøringer af Ostrich
vurderer jeg, at han spiller spillet. Han er
prototypen på en talentfuld eventyrer, han
er absolut skruppelløs, og for ham gælder
kun én herre, penge, og én passion,



kvinder (…) Desuden er han klar over
den nuværende kritiske situation for
Tyskland, og det skulle i sig selv være en
god grund til at skifte hest.«

12. december 1944 skrev Michaelis en
kortfattet ordre til en efterretningsofficer
ved 7. Armé. Da Louis Nebel først blev
afhørt ved fronten, blev hans penge, hans
kniv og hans guldur konfiskeret. »Vær
venlig at få fat i disse effekter, så vi kan
hente dem. De er nødvendige for en
forestående operation.«

19. december 1944 formulerede
Michaelis formelt forslaget til ledelsen af
OSS.

»Det foreslås at sende denne agent
tilbage gennem fjendens linjer (…) Vi har
tiltro til ham. Vi mener, at han har indset,
at den tyske sag er en tabt sag, og at han



vil spille på vores hold, fordi der sikkert
venter ham en værre skæbne,« hvis han
ikke gør det.

Missionen rummede to mål. For det
første skulle han få fat i efterretninger om
tyske depoter og femte kolonne på
Vestfronten. For det andet skulle han
finde ud af, hvad inderkredsen i SD og
Otto Skorzeny pønsede på til slutspillet,
og han fik specifikt ordre om at
undersøge rygter om udviklingen af
særligt farlige våben, bl.a. en minipistol
forklædt som kuglepen, som
amerikanerne havde hørt om.

Men hvorfor skulle tyskerne tro på en
Louis Nebel, som pludselig kom ind fra
kulden? På det tidspunkt havde SD ikke
hørt fra ham i seks uger, han havde ikke
sendt de forventede radiokoder, og



tyskerne havde heller ikke opsnappet
efterretninger om en sprængt
olierørledning af den simple grund, at
Nebel ikke havde sprængt en
olierørledning i luften. Men -
argumenterede Michaelis - Nebel har en
endog meget høj stjerne i SD, og »alle
efterretninger tyder på, at tyskerne
betragter ham som en troværdig og sikker
og værdifuld agent«.

Den sidste formodning blev bekræftet
få dage senere. En fransk nazi-agent,
André Raillart, blev anholdt, da han
forsøgte at krydse frontlinjen, og han kom
direkte fra SDs hovedkvarter og fortalte
uopfordret, at »tyskerne taler konstant om
den store indsats, som de er sikre på, at
[Nebel] gør i Frankrig, bl.a. med at
organisere en maquis …«



Tyskerne var »meget ivrige for at få en
tilbagemelding fra ham« eller se ham igen,
hed det i et andet memorandum.

8. januar 1945 kom så endnu en
kortfattet, men vigtig administrativ
bulletin, forfattet af chefen for OSS i
Frankrig, og den lød: »… navnet Nebel
skal ikke længere bruges i rapporter om
spionage. Han skal betragtes som en
kontraspionage-operation frem for en
anholdt fjendtlig agent.«

13. januar 1945 oprettede OSS i
Washington et korrespondancekort på
»Nebel, Ludwig« - et agentkort - og 15.
januar 1945 fejrede de allierede agenter
ham med en frokost, hvor de i spøg
udnævnte ham til æresofficer i OSS.
Senere på dagen blev han afleveret ved
frontlinjen, ved den 80. amerikanske



infanteridivision nær Ettelbruck i
Luxembourg.

Natten mellem 15. og 16. januar 1945
krydsede Louis Nebel igen frontlinjen, 72
dage og 250 kilometer og en ny bestalling
efter den første grænsekrydsning.

Kaj Munks morder var nu amerikansk
agent.



Kapitel 24
Men gjorde amerikanerne ikke kun, hvad
de skulle gøre for at vinde?

Svaret på det spørgsmål er
forholdsvist simpelt. En krigsførende
magt må ikke gøre hvad som helst for at
vinde, hverken juridisk eller efter andre
parametre som demokratiske regeringer
bekender sig til. Krigsforbrydelser er
netop forbrydelser, og samme er per logik
at hyre en krigsforbryder, hvis man ved, at
han er krigsforbryder.
Men kunne amerikanerne vide, at de
havde at gøre med en mand, som havde
foretaget det mest berygtede drab i
besættelsestidens Danmark?

Der er to svar på spørgsmålet, og det



første lyder, at der er en forskel på, hvad
de kunne vide, og hvad de burde vide.

Eller spurgt på en anden måde: Burde
de ikke have undersøgt ham grundigt, før
end de gjorde ham til en af deres egne?

De vidste, at de havde at gøre med en
hårdkogt nazist. Det var Nebels egne ord,
da han blev anholdt - at han siden sin
ungdom havde været nazist, og at han
med glæde ville have sprunget den
allierede olierørledning i luften. Han
fortalte også, at han havde været anholdt
for nazistisk virksomhed Schweiz.

De vidste også, at han netop var
schweizer, og at han således ikke var
tvunget til at kæmpe for Tyskland. Han
kunne have holdt heil-hånden nede og
gennemlevet Anden Verdenskrig i fred i
Jurabjergene. Men han meldte sig frivilligt



til tysk krigstjeneste, og tyskerne stolede
så meget på ham, at de gjorde ham til
politisk soldat frem for frontsoldat og
uddannede ham i sabotage og spionage,
og han imponerede en mand som Otto
Skorzeny.

Amerikanerne vidste også, at
schweizerne betragtede Louis Nebel som
en farlig mand og opfordrede dem til at
droppe ham som dobbeltagent. I OSS-
dokumenterne ligger et teleprint afsendt
fra stationschefen i Bern i Schweiz; han
gik over hovedet på Michaelis og Lord
Rothschild og direkte til OSS-chefen i
Paris, den senere CIA direktør Allen
Dulles, for det var en alvorlig sag, som
stationschef Paul Blum skrev:

»I samtaler med
efterretningsmyndigheder i Bern blev



navnet på Ostrich uformelt bragt op over
for indflydelsesrige politipersoner. Deres
umiddelbare reaktion var, at vi skulle
skyde manden på stedet. Ostrich er idømt
15 år fængsel i Schweiz. En politichef
siger, at han er »en gennemført og 100
procent nazist og upålidelig i enhver
sammenhæng.«

Amerikanerne vidste også, at de havde
en mand i fangenskab, som kunne fortælle
dem om Nebel og Danmark. I november
1944 deserterede SS-
Obersturmbannführer Alfred Naujocks
til amerikanerne, og han blev indsat i en
krigsforbryderlejr. Naujocks havde i 1939
ledet det berygtede fingerede polske
angreb på radiostationen i Gleiwitz, og
efter en omtumlet krigskarriere endte han
i januar 1943 som formel leder af Peter-



gruppen i Danmark, den gruppe, som
havde Otto Schwerdt som reel leder og
også talte Anton Gföller. 9. januar 1945
modtog Michaelis og Lord Rothschild en
skrivelse fra den amerikanske myndighed,
som efterforskede krigsforbrydelser,
skrivelsen var vedhæftet et fotografi af en
forhutlet udseende Alfred Naujocks, og
myndigheden anmodede direkte om at få
afhørt Louis Nebel i forbindelse med
sagen.

Et enkelt spørgsmål kunne have væltet
det hele - spørgsmålet: Hvad ved du om
Nebel?

OSS havde således god grund til at
være mere skeptisk og grundig over for
Nebel, men de var det ikke. De borede
ikke dybere i hans fortid - og hvorfor
ikke?



Den mest oplagte forklaring er, at de
var bange for, hvad de skulle finde, for
hvis de fandt noget ubekvemt, faldt hele
operationen med Nebel som dobbeltagent
til jorden.

Og det fører til det andet svar på
spørgsmålet om, hvorvidt de kunne vide,
at Nebel havde en ubehagelig fortid - og
svaret er, at de tilsyneladende havde en
formodning om det.

12. marts 1946 sendte chefen for OSS i
Tyskland således et brev til en af sine folk.
Danmark havde på det tidspunkt forhørt
sig om Louis Nebel, og chefen, Sidney
Lenington, bad sin medarbejder om at
undersøge, om Danmark havde en sag, og
han satte ham ind i, hvorfor l’affaire
Nebel var så penibel: »På det tidspunkt,
hvor [Nebel] blev rekrutteret, gik der



rygter om, at han havde været involveret i
en ubehagelig affære i Danmark, men
anklagerne blev aldrig underbygget …«

Eller med andre ord:
Amerikanerne kendte til »en

ubehagelig affære« i Danmark, og deres
øvrige oplysninger om Nebel gav dem al
mulig grund til at undersøge rygterne,
men de gjorde det ikke af den ene eller
den anden grund.

I stedet gjorde de Kaj Munks
banemand til deres mand.



Kapitel 25
Louis Nebel var nu tilbage på den tyske
side af fronten, men hvordan gik det
ham? Havde tyskerne troet ham? Eller
havde han røbet dobbeltspillet og var gået
tilbage til dem?

Charles Michaelis kunne ikke vide det.
Det ville være for farligt at forsøge at få
radiokontakt, og den eneste
kommunikationsmulighed var Nebels
gamle far i Schweiz. Aftalen var, at Nebel
skulle skrive et uskyldigt brev til ham, og
det ville tjene både som livstegn og
udtryk for, at alt gik efter planen. To
gange sendte OSS en mand ud til
Hochwald for diskret at forhøre sig om et
brev. Den amerikanske agent dukkede op



med en troværdig dækhistorie - at
amerikanerne havde anholdt en mand
med Nebels papirer, men papirerne
virkede falske - og han spurgte om,
familien vidste, hvor Nebel befandt sig.
Faderen var senil, skrev agenten, men
broderen havde styr på sagerne, og der
var ikke kommet et brev.

Det gjorde Michaelis bekymret. Var
Nebel afsløret og henrettet?

Hans lettelse må derfor have været
tydelig, da han 15. marts 1945 fik et
telegram fra fronten. Amerikanske
soldater havde anholdt to franske
naziagenter, som havde forsøgt at krydse
frontlinjen, og de sagde begge uopfordret,
at de havde mødt Nebel på Schloss
Friedenthal, Skorzenys hovedkvarter i
Oranienburg uden for Berlin.



Telegrammet fortsatte:
»[Nebel] er hele stedets berømthed

efter sin mission i Frankrig, hvor han har
fået æren for et attentatforsøg på de
Gaulle og andre uspecificerede, men
succesfulde sabotagehandlinger. Han er
nu officielt udnævnt til SS-officer og har
fået den højeste tyske orden fra Hitler. På
Friedenthal vil rygtet vide, at han snart vil
blive sendt tilbage til Frankrig.«

Yderligere afhøringer af de to
franskmænd må have skærpet Michaelis'
appetit. De fortalte, at man på Friedenthal
eksperimenterede med giftvåben på
levende dyr - der var formentlig tale om
bakteriologiske våben - og igen fortalte
de, at Nebel blev betragtet som »et agent-
es«. Han gik under kodenavnet »Leo
Neumann« og blev bare omtalt som »der



Leo«. »Skorzeny anså ham for at være en
helt,« sagde en af franskmændene.

19. april 1945 anholdt amerikanerne
endnu en fransk femte kolonne, som var
udsendt fra SD, og han kunne oplyse, at
Nebel på det tidspunkt var på en
operation i Wiesbaden sammen med
Obersturmführer Hagedorn, og at de
forberedte at sende agenter ind bag
amerikanske linjer.

26. april 1945, mindre end to uger før
Det Tredje Riges overgivelse, dukkede
Nebel så igen op hos de allierede. Han
overgav sig til en fransk hærstyrke ved
Freiburg, og han havde taget to af sine
SD-kolleger med sig. Nebel blev ført til
OSS i Paris, og her begyndte han at
opregne navne og steder, tider og planer,
og han fortalte, at han bevidst havde taget



de to kolleger med sig, fordi de kendte
lokaliteterne på alle våbendepoterne i
Alsace.

Han bekræftede, at hans gamle
kolleger havde troet på hans
røverhistorier om et attentat på de Gaulle
og andre eventyrlige sabotageaktioner, og
de glemte helt at spørge om den
usprængte olierørledning. Det var også
korrekt, at Hitler personligt havde
beordret hans udmærkelse og
forfremmelse - han havde rapporteret om
sin mission i Førerhovedkvarteret, og han
havde modtaget Jernkorset af første grad
og Det tyske kors i guld, to af de højeste
ordener i nazi-Tyskland, og han var
udnævnt til SS-Obersturmführer. Men -
sagde Nebel - det havde været tæt på at gå
galt.



En af Nebels kolleger, Alois Tonin,
blev taget til fange, da Strassburg faldt, og
også sendt ind i Tyskland som
dobbeltagent. Men han gik direkte til SD
og fortalte alt, også at han på den anden
side havde hørt, at Nebel var anholdt og
knækket og nu arbejdede for
amerikanerne. Nebel blev underkastet »et
brutalt forhør«, sagde han, »men han
spillede skuespil, så godt som han kunne«,
og til sidst reddede det ham, at Otto
Skorzeny troede på ham, om end med en
selvtilfreds forklaring. For som Skorzeny
sagde - hvis Nebel vitterligt var
amerikansk agent, ville han have slået
Skorzeny ihjel, for det ville være den
største gevinst for de allierede. Det havde
Nebel ikke gjort - altså måtte han være
god nok.



Efter den episode skulle Nebel
imidlertid være forsigtig med, hvad han
gjorde, og hvad han spurgte om, og han
sørgede for at komme på en opgave i
Freiburg, da han fornemmede, at
Freiburg ville falde - og derefter overgav
han sig til franskmændene.

Afhøringen af ham fylder snesevis af
sider, og den er først og fremmest - set i
bakspejlet - en fascinerende beskrivelse af
de sidste dage i Det Tredje Rige, hvor de
inderste cirkler vekslede mellem
alkoholisme og benægtelse, fanatisme og
fatalisme, og hvor verden, som verden
havde været, stod for fald.

Der var rygter om et mirakelvåben og
om varulvegrupper, som ville kæmpe i
årevis, men til sidst virkede det, som om
selv de troende havde mistet troen, og



Nebel talte med en general, som han
spurgte om den tyske hær. »Der er ikke
længere en tysk hær,« sagde generalen.
»Kun hovedkvarterer og gamle mænd, der
bliver sendt ud for at slås …«

30. april 1945 begik Adolf Hitler
selvmord, og admiral Karl Dönitz blev
tysk præsident. 5. maj overgav de tyske
tropper sig i Holland, Nordvesttyskland
og Danmark. 7. maj kapitulerede
Tyskland betingelsesløst ved en prunkløs
ceremoni i Reims, 8. maj gentog
kapitulationen sig ved en tilsvarende
ceremoni i Berlin.

Krigen i Europa var slut, og det
samme var Hitlers tusindårsrige. Det
varede i 12 år og 89 dage.



Kapitel 26
At de allierede havde været så bange for
tyske varulvegrupper og fransk femte
kolonne var en demonstration af
fænomenets sande værdi - som
propaganda.

I marts 1945 havde
propagandaminister Joseph Goebbels
holdt sin »varulvetale,« hvor han
opfordrede alle tyskere til at kæmpe til
døden, og nazipropagandaen havde
forberedt de allierede på en bitter og
langvarig guerillakrig, og de allierede
hoppede på den. De så Skorzeny og
varulve og femte kolonne overalt, og i
Frankrig udviklede det sig til lynjustits i
gaderne - mellem 9.000 og 30.000 mulige



franske kollaboratører blev dræbt.
Derfor fortsatte krigen også for mænd

som Charles Michaelis. Han rykkede til
München og fortsatte arbejdet med at
opspore ondartede nazister og varulve -
og han tog sin stjerne agent, Louis Nebel,
med sig. Nebel blev udstyret med nye
identifikationspapirer og en ny forretning
- han skulle rejse i den amerikanske
besættelseszone og opsamle skrotmetal
fra ødelagte køretøjer, og naturligvis
efterretninger.

Men i oktober 1945 forlod Michaelis
tjenesten, han slog sig ned som
boksepromotor i Paris og blev senere
direktør for Palais de Sports, og den nye
føringsofficer var ikke imponeret over
efterretningerne fra Nebel. Agenten
krævede »for meget opmærksomhed,



vedligehold og krævede store betalinger
for efterretninger, som man kan få fra
mere troværdige kilder«, som kaptajn Eric
Timm skrev i december 1945, og han
lagde Nebel på is.

Men Nebel var også på det tidspunkt
videre i tilværelsen, som han i 1948 skrev
i et ni sider langt og tysksproget brev til
retsformanden i 24. afdeling i
Københavns Byret: »Jeg er diplom
købmand af uddannelse, og derfor tog det
ikke lang tid, førend jeg var
administrerende direktør i et
eksportfirma. Jeg havde fået officielle
papirer fra OSS i Paris, og de
identificerede mig som Louis Kohler, en
fransk statsborger,« og livet var godt.

De schweiziske myndigheder havde i
maj 1945 været på jagt efter ham, for han



skyldte en lang fængselsstraf, men
amerikanerne havde verfet dem af, og
siden havde schweizerne tabt interessen,
og livet kunne begynde igen. Nebel
residerede i en villa på Opitzstrasse 4 i
München, et velhaverkvarter langs Isar-
floden, og selv om han ikke længere var
aktiv agent, var han stadig gode venner
med amerikanerne, skrev han; de fløj ham
til pengeombytningen i Frankrig, så han
kunne veksle nogle af sine franc fra
krigen, og de lovede ham et dokument,
som beviste, at han havde arbejdet for
dem og også, at de havde lovet ham
totalamnesti for alle begåede
krigsforbrydelser.

Han fik aldrig nogle af de pågældende
dokumenter, og i juledagene i 1945 fik
han besøg.



I sit tyske brev til dommeren beskrev
han, hvordan en tidligere veninde var
blevet gift, hun ville fejre
hvedebrødsdagene i München, og
ægteparrets forlover kom med, men de
havde ingen steder at indkvartere ham.
Hun spurgte, om Nebel kunne hjælpe? Af
»et godt hjerte« tilbød han, at forloveren
kunne bo hos ham, og det skulle blive
skæbnesvangert.

Han beskrev forloveren som en
amerikaner ved navn Sander Jary,
amerikanerne beskriver ham senere som
»en dansker«, men han var noget helt
tredje. Sender Jaari var en finsk jøde, som
under vinterkrigen i 1939 var tilknyttet
den finske generalstab, og som i 1940
flygtede fra Helsinki til USA. Han blev
tilknyttet OSS, og han udarbejdede i 1943



et memorandum med en plan for en
allieret befrielse af Finland, som på det
tidspunkt var allieret med Adolf Hitler.

Planen blev ikke til noget, men i 1945
blev han sendt til retsopgøret i Nürnberg,
først som tolk, men senere som
afhøringsofficer, og han var manden, som
fik ideen om at bruge Rudolf Höss,
kommandanten fra Auschwitz, som vidne
mod SS-toppen. Robert Conot beskriver
ham i bogen »Justice at Nuremberg« som
»en sarkastisk finne, der var glad for
flasken«, og når Nebel i sit dommerbrev
skrev, at de fejrede nytår 1945/46
sammen, så er det formentlig med en
mental understregning af ordet »fejrede«.

De blev så gode venner, at Nebel
begyndte at lette sit hjerte, og han fortalte
Sender Jaari om Skorzeny, og han fortalte



også om sin egen krig og om - som han
skrev - »aktiviteterne i Unternehmung Peter«,
det tyske navn for Peter Gruppen, og han
gjorde det »for at være med til at opklare
de forbrydelser, som Peter Gruppen
havde begået«, skrev han.

»Men jeg må have været godt tosset,«
skrev han bittert, for Jaari gik direkte til
de danske myndigheder. Det fremgår
både af danske og amerikanske
dokumenter, at finnen gik til dansk politi,
og at danskerne henvendte sig til
krigsforbrydertribunalet i Nürnberg for at
få Nebel anholdt. 7. marts 1946 troppede
tysk politi derfor op i villaen på
Opitzstrasse og anholdt Nebel; han blev
overført til CIC, hærens
efterretningstjeneste, som internerede
krigsforbrydere, og nu ville danskerne



have ham udleveret og overført til
København.

Det satte OSS i en slem klemme.
Skulle de modsætte sig en udlevering eller
ej?

Louis Nebels gamle kontakter var ikke
længere i München, og spørgsmålet
havnede hos chefen for OSS i Tyskland,
Sidney Lenington. Lenington valgte i
første omgang at skyde spørgsmålet til
hjørnespark. Han beordrede en af sine
folk, den 22-årige tidligere bombepilot
Sherman Lamb, til at undersøge, om
danskerne havde en sag.

I et brev fra 12. marts 1946 opridsede
han sagen for Lamb i punktform:
»1. En tidligere agent fra vores
organisation er anholdt af CIC efter en
anmodning fra den internationale



forbryderdomstol i Nürnberg.
2. Den danske mission ved domstolen i
Nürnberg har anmodet om udlevering af
agenten, benævnt Kohler (Nebel, red.), på
baggrund af et drab begået i Danmark.
3. Kohler var en af vores tidlige rekrutter,
og han gennemførte en række missioner
bag tyske linjer (…) og hans
efterretninger var af stor nytte for den
allierede kommandos OB (order of battle,
red.) overfor den tyske hær og for den
akkumulerede information om
medlemmer af den tyske
efterretningsorganisation.
4. De efterretninger, som vi fik fra
Kohler, har siden vist sig absolut
troværdige, og vi føler en forpligtelse til
at beskytte ham så meget som muligt og
hjælpe ham med at etablere en ny



tilværelse. Derfor er vi interesserede i at
høre, om de danske anklager er baseret på
tilstrækkeligt med beviser. På det
tidspunkt, da Kohler blev rekrutteret, gik
der rygter om, at han havde været
involveret i en ubehagelig affære i
Danmark, men anklagerne blev aldrig
underbyggede, og vi vil være meget kede
af at udlevere ham til retsforfølgelse ved
en folkedomstol og for en sag uden basis i
virkeligheden«.

Lenington gav derefter ordre til
Sherman Lamb om at tage kontakt til en
amerikansk major Hodges i Nürnberg, og
han skulle fortælle ham følgende:
»5. Vær venlig at informere ham om, at
hvis Kohler vitterligt er skyldig, vil vi ikke
stå i vejen for en udlevering til
retsforfølgelse i Danmark. Men vær venlig



at understrege over for ham, at Kohler
har været til uvurderlig assistance for den
allierede sag, og også at han er i
besiddelse af en stor mængde hemmelige
informationer om den amerikanske
efterretningstjenestes operationsmetoder,
og alene ud fra et spørgsmål om national
sikkerhed vil det være uhensigtsmæssigt
at lade ham afhøre af en fremmed magt.
6. Hvis ikke de danske myndigheder kan
fremlægge tilstrækkeligt med
bevismateriale, vil du så bede major
Hodges om at sørge for frigivelsen af
Kohler (…)«

Sidney Lenington havde tre
overvejelser i sit brev, nemlig hensynet til
Nebel, hensynet til OSS og hensynet til
USAs nationale sikkerhed.

Hvis man tager tiden i betragtning og



ser det fra Leningtons synspunkt, var det
formentlig ikke urimelige overvejelser, og
USA gjorde sig da også efter krigen store
anstrengelser for at beskytte og belønne
meget værre forbrydere end Nebel, fordi
de havde hjulpet til i den sidste fase, bl.a.
»slagteren fra Lyon«, Klaus Barbie, og SS-
sturmbannführer Wilhelm Höttl, som var
dybt involveret i jødedeportationer fra
Ungarn. Også en række
nøglemedarbejdere hos Adolf Eichmann,
iscenesætteren af Endlösung, fandt
amerikansk beskyttelse.

Så amerikanerne kunne have valgt at
feje de danske myndigheder til side og
f.eks. sendt Nebel med deres
»rotteekspres« til Sydamerika.

Men det skete ikke.
Sherman Lamb rejste til Nurnberg for



at møde major Hodges, og 16.marts 1946
skrev han en rapport om sit besøg.
Hodges var ikke var til stede, og hans
stedfortræder, kaptajn Soach, kendte
meget lidt til sagen, og derfor fik Soach
fat i en af sine kolleger, som kendte sagen
- og ind ad døren kom Sender Jaari.

Lamb skrev: »Både Soach og Jaari
anerkendte risikoen ved at lade en
fremmed magt afhøre Kohler (Nebel,
red.), men de var også enige om, at der på
nuværende tidspunkt ikke kunne gøres
noget for at forhindre eller forsinke
udleveringen til Danmark (…) Jaari
understregede, at de danske myndigheders
sag var baseret på beviser, som var
overbevisende nok til med vished at sikre
en dødsstraf.«

29. juni 1946 henvendte schweizerne



sig igen og hørte, om de kunne få Nebel
udleveret, men de kunne stille sig bag i
køen, skrev Lenington tilbage til OSS-
chefen i Bern, for danskerne havde
allerede været der. I begyndelsen havde
Lenington følt sig forpligtet til at beskytte
Nebel, skrev han, men »den danske
regering er blevet mere og mere
insisterende og har fremlagt beviser, som
gør det umuligt for os at blokere en
udlevering«.

Om kort tid ville Nebel derfor blive
transporteret til Danmark, skrev han, og
ganske rigtigt - ti dage senere blev Nebel
hentet i fængslet og sendt til Danmark.

Det danske retsopgør kunne begynde.



Kapitel 27
Otto Himmelstrup var tidens mest
legendariske opdager. Som Berlingske
dengang skrev i et portræt - bare han var
til stede ved et forhør, tilstod
gerningsmanden.

Helt så simpelt var det ikke, og helt så
let kom han ikke til sine store
gennembrud; han var en nidkær
systematiker, og hans efterforskning af
drabet på Kaj Munk beviser det. Han var
på det tidspunkt vicepolitiinspektør og
chef for Rigspolitiets Rejseafdeling, og
under besættelsen gjorde han Kaj Munk
til den sag, som han ville opklare.
Himmelstrup var selv vestjyde, han var
født i Nysogn på Holmsland, tæt på



Vedersø, og han kendte egnen, og
afhøringerne bugnede sig op, og til sidst
fik han de afgørende ni cifre - »Pol. 198-
935« - nummerpladen, som førte til
Dagmarhus.

Efter besættelsen genoptog han
efterforskningen, og i sommeren 1946
havde han fået fat i tre af
gerningsmændene: Wolfgang Söhnlein,
Otto Schwerdt og Kurt Carstensen.

Den fjerde gerningsmand, Anton
Gföller, blev på det tidspunkt betragtet
som omkommet på Østfronten, og han
havde også kun spillet en mindre rolle,
viste efterforskningen.

Dermed manglede kun den femte
mand, Louis Nebel.

11. juli 1946 mødte Otto Himmelstrup
ham så ansigt til ansigt, klokken 9.45 på



Tinghuset i Aarhus; den 68-årige opdager
over for den 34-årige terrorist, sabotør,
agent, dobbeltagent, »diplom købmand«
og direktør, og for tredje gang på 18
måneder sad Louis Nebel ved et forhør,
som kunne koste ham livet. Ikke ved en
amerikansk eller tysk henrettelsespeloton,
men dansk, og denne gang havde han
ingenting at handle med. Han kunne ikke
sælge danskerne informationer eller
loyalitet, for krigen var forbi, og han
havde ingen gamle venner eller kolleger
omkring sig til at gribe ind, og den første
afhøring på Tinghuset blev en forsigtig
affære.

Nebel bekræftede alle de alias'er, som
han havde haft gennem tiden, og han
bekræftede, at han havde deltaget i både
drabsforsøget på redaktør Damm og i



bortførelsen af Kaj Munk, men han havde
ikke skudt ved nogle af lejlighederne. Han
havde to skydevåben, en ni mm Colt-
pistol og en 7,65 mm Webley-revolver, og
ved begge lejligheder forblev de i
lommen.

Han anede intet om Munk før mødet
med de andre gerningsmænd i Odense,
og, nej, han var ikke udset som
gerningsmand. Han anede i det hele taget
ikke, hvorfor han var udtaget til
missionen, og i det hele taget kneb det
med hukommelsen. Han havde
blodforgiftning i venstre arm, og under
hele bortførelsen af Munk havde han
feber, og derfor kunne han ikke huske
meget fra den aften, og på vejen fra
Vedersø til Hørbylunde Bakke sad han og
slumrede.



Hvis det ikke var ham, der skød Munk
- hvem var det så? Schwerdt skød det
første skud, og derefter skød Gföller,
svarede Nebel.

Han var helt alene om den forklaring,
sagde Himmelstrup, og som det hedder i
rapporten:

»Nebel blev foreholdt hans tre
medskyldiges overensstemmende
forklaring om, at Nebel skød tre skud
mod præsten, efter at det første skud var
affyret mod præsten med en lydløs pistol.
Nebel nægter fremdeles at have skudt på
præsten og påstår, at han overhovedet
ikke havde skydevåben i hænde, da
skuddene faldt. Begge hans pistoler havde
han opbevaret i udvendige lommer.«

Ved sin fremstilling nævnte Nebel
intet om, at han havde arbejdet for OSS.



Det er uklart, hvorfor han tiede om så
væsentlig en formildende omstændighed -
og de amerikanske rapporter giver heller
ingen forklaring. Derfor kan det kun være
et gæt, at han følte sig bundet af den
tavshedspligt, som OSS tidligere havde
pålagt ham, og at OSS måske inden
afrejsen til Danmark havde indskærpet
ham pligten.

Men han kunne ikke blive ved med at
tie stille.

2. december 1946 blev Nebel afhørt på
Politigården i København, og nu stod
kriminalbetjent Hørving Pedersen for
afhøringen. Nebel forklarede, at han ikke
ville komme ind på enkelthederne i
samarbejdet, men at han i november 1944
var begyndt at arbejde med »den
amerikanske kaptajn Michaelis«, og at han



i samarbejde med amerikanerne havde
optrevlet hele den hvide maquis. Han
blev derefter dobbeltagent og også efter
krigen anvendt af kaptajn Michaelis, sagde
han.

Oplysningerne står u-udfordrede i
rapporten, de står som en forklaring fra
Nebels side, og ikke på noget tidspunkt
stillede den danske kriminalbetjent
spørgsmål ved dem; måske accepterede
han dem, men sandsynligvis fandt han
dem en kende for fantasifulde; på det
tidspunkt var tusindvis af landssviger- og
krigsforbryder sager gået gennem
Politigården, og kriminaloverbetjenten
havde sikkert hørt det meste.

Til gengæld kunne han fortælle Nebel,
at man havde fået svar på en henvendelse,
som man havde sendt til strafferegistret i



Schweiz, og det fremgik, at Nebel under
krigen var idømt 20 års fængsel og 20 års
tab af borgerrettigheder in absentia for
forbudt politisk og militær virksomhed
og højforræderi, oplyste
kriminalbetjenten. Nebel erkendte
straffen, men nægtede at udtale sig om
det »under henvisning til, at han ikke er
pligtig til at udtale sig til forhold, som
han eventuelt kan drages til ansvar for i
andre lande«.

Derefter hed det:
»Nebel har under afhøring ikke lagt

skjul på, at han er »en eventyrer«, der
uden politisk motiv har arbejdet i
fremmed lands efterretningstjeneste. Han
anvender selv udtrykket: Es hat mir spass
gemacht.«

Louis Nebel havde haft det sjovt.



Kapitel 28
Det er muligvis et tilfælde, men det er i så
fald et påfaldende tilfælde. I december
1946 fortalte Nebel for første gang over
for dansk politi - om end i generelle
vendinger - at han havde arbejdet for de
allierede, og i den følgende måned
vågnede briterne og amerikanerne op. 28.
januar 1947 skrev den britiske
brigadegeneral Roberts fra MI6 til den
amerikanske efterretningstjenestes mand i
London, orlogskaptajn Winston Scott.

Under overskriften »Ludwig Nebel«
skrev han: »Du husker formentlig, at vi
kørte denne mand som dobbeltagent i
Paris i 1944 og 45 (…) Vi har nu erfaret,
at han er i hænderne på de danske



myndigheder (…) Selv om denne mand
uden tvivl var en forbryderisk bandit og
en gennemført nazist, så er det stadig en
kendsgerning, at han under betydelig fare
for sit eget liv gav os betydelige
informationer om SD og arbejdede loyalt
for de allierede.«

Så hvad nu?
Roberts foreslog, at de sammen

rettede en diskret henvendelse til de
danske myndigheder og gjorde dem
opmærksom på, at de ikke havde til
hensigt at blande sig i et internt dansk
anliggende, men at den pågældende mand
- Nebel - havde været de allierede en god
mand, så danskerne kunne tage det med
som »en formildende omstændighed«.

Allerede samme dag sendte Scott et
telegram til sine chefer i Washington, og



han bad dem om at handle hurtigt, så vi
»kan redde et menneskeliv«. Washington
handlede hurtigt og beordrede allerede
den følgende dag deres mand i
København til at rette en uformel
henvendelse til danskerne; formålet var
ikke, at Nebel skulle slippe for straf, men
undgå dødsstraf, hed det.

7. februar 1947 skrev den amerikanske
efterretningschef i København tilbage til
Washington. Det afklassificerede telegram
er slemt censureret og navne på bl.a.
danske kontaktpersoner er udraderet, men
meningen er ikke til at misforstå.
Tilsyneladende havde den amerikanske
agent rettet en uformel henvendelse og
fået at vide, at han skulle fare med lempe.

Han skrev: »Nebel er sigtet som leder
af en gruppe, som likviderede major (sic)



Munk, hvis mord i Danmark bliver
betragtet som den største tyske terrorist
handling, og også for meddelagtighed i
andre gengældelsesdrab. Nebel, som
længe afventede intervention, har nu
informeret politiet om sin kollaboration
med de allierede for at få sympati for
strafnedsættelse. Danske myndigheder
oplyste til briterne, at Nebel uden tvivl vil
modtage dødsstraf.«

Det var et klart signal om, at
danskerne ikke ville se med milde øjne på
en allieret forbøn, men som det hed i
telegrammet - de allierede havde et es i
ærmet. Louis Nebel var formelt kun
udlånt af amerikanerne, og amerikanerne
kunne til enhver tid kræve at få ham
tilbage, og det ville sætte danskerne i en
kattepine. De ville ikke kunne dømme



ham uden at få grønt lys fra de
amerikanske krigsforbrydermyndigheder.
Både danskerne og de amerikanske
krigsforbryder myndigheder skulle gøres
bekendt med det forhold, og de
sidstnævnte skulle orienteres om Nebels
»allierede tjeneste«, hed det i brevet.

1947 blev til 1948, og Louis Nebel
kom stadig ikke for retten - og det var til
hans fordel. Umiddelbart efter
besættelsen sad dødsstraffene løst, og
henrettelserne blev eksekveret, men med
årene blev de færre og eksekveringerne
endnu færre. I 1948 begyndte Nebels
forsvarer, landsretssagfører Lauritz Kant,
også at presse på overfor de allierede. I en
række høflige, men også insisterende
breve bad han briterne og amerikanerne
om at bekræfte Nebels allierede tjeneste,



enten gennem et officielt brev eller ved at
vidne i retten, og Kant - stadig høfligt -
undrede sig tydeligvis over, at han aldrig
fik noget svar på sine breve.

Den danske landsretssagfører kunne
ikke vide det, men årsagen var ikke, at
brevene var gået tabt i bureaukratiet, eller
at de allierede havde væsentligere ting at
foretage sig. Årsagen var, at de ikke ville
svare ham. Kants breve findes i kopi i
CIAs arkiver, det fremgår også, at CIAs
stationschef i London i slutningen af 1948
havde spist lunch med en MI6-chef i
London. 7. januar 1949 sendte han en
indberetning til CIAs hovedkvarter i
Washington, vedlagt indberetningen var
to af Lauritz Kants breve, og også
følgende vurdering fra stationschefen i
London:



»Nebel er anklaget for at have myrdet
Kaj Munk, som er en national martyrhelt.
Alene hans navn udløser store følelser. At
tage stilling til denne sag på vegne af
forsvaret vil ikke på nogen måde ændre
udfaldet af Nebels retssag, og det vil
udsætte denne organisations forgænger
(OSS, red.) og den amerikanske regering
for en temmelig ufavorabel omtale.«

Briterne ville ikke svare på brevene,
skrev stationschefen, og de ville heller
ikke engagere sig i sagen.

Måske var det denne følelse af at være
forladt af sine gamle venner, som fik
Louis Nebel til at skrive det ni sider lange
og tysksprogede brev til retsformanden i
Københavns Byret. For det er et ganske
opsigtsvækkende brev. Bl.a. undrede han
sig over, hvorfor hans chef - Otto



Skorzeny - overhovedet havde udpeget
ham til missionen mod redaktør Damm
og pastor Munk.

»Gennem min uddannelse og gennem
de forelæsninger, som jeg gennemførte
for andre i Berlin, var jeg et meget
værdifuldt medlem af (Skorzenys
afdeling). Som specialist i sabotage og i
efterretninger om sabotage blev jeg kun
udtaget til vigtige missioner. Var der
f.eks. i de tyskbesatte områder en stor
sabotageaktion under opsejling, blev jeg
fløjet dertil og tog beslutninger om
materiel og metode. Jeg har personligt
uddannet livgarden for stormuftien af
Jerusalem, og jeg har fastlagt
uddannelsesplanen for sabotage skolen i
Haag og Heinrichs Burg-skolen ved
Beograd.«



»Hvorfor skulle jeg, af alle, så dræbe
denne ubetydelige og ukendte dansker,
Christian Damm? Hvad foregik der i
hovedet på Skorzeny?«

Nebel nægtede i brevet at skrive om
Kaj Munk, for han »nægtede at tage bare
det mindste ansvar for den forbrydelse«,
men anderledes med Damm. Jo, skrev
han, det var ham, som havde forsøgt at
dræbe Christian Damm, men det var også
en anden type forbrydelse, noterede
Nebel, og af to grunde. For det første
fordi Damm var tysk og havde kæmpet
for Tyskland i Første Verdenskrig, og han
havde tidligere været pro-tysk, skrev han.
»Derfor var han i mine øjne en forræder,
og min daværende indstilling tillod mig
ikke at tvivle på nationalsocialismens
alvidenhed og almagt. Jeg var mig heller



ikke bevidst om, at mord ikke var et egnet
middel til at skaffe retfærdighed og
gengæld.« Desuden, skrev han, havde jeg
»udtrykkelig pligt til at gøre det«.
Skorzeny havde udtrykkeligt beordret
Nebel til at foretage drabet, og »jeg er
stadig ikke klar over, hvordan jeg skulle
komme uden om en befaling.«

Ingen af grundene er videre
overbevisende, i det mindste set i
bakspejlet. Krigsforbrydere undskyldte sig
per rutine med, at de havde handlet efter
ordre. Under hovedprocessen i Nürnberg
nægtede dommerne at anerkende den
undskyldning, for i givet fald ville al skyld
ligge hos Hitler, ingen andre ville kunne
straffes, og Hitler var død. Senere
forskning af bl.a. Christopher Browning
har også vist, at ingen tysk soldat eller



officer blev straffet for at nægte at udføre
en krigsforbryderisk ordre.

Nebels anden undskyldning er ikke
meget bedre. Han skrev, at hans
daværende nazistiske fanatisme bød ham
at skyde en »forræder« som Damm. Men
hvis Nebel på det tidspunkt - 30.
december 1943 - var nazistisk fanatiker og
skød forrædere, hvad skulle så være til
hinder for, at han fem dage senere ville
skyde en erklæret fjende af nazismen, Kaj
Munk?

Til slut i sit brev oplyste Nebel, at
hans forsvarer havde skrevet flere gange
til de allierede og bedt dem bekræfte
Nebels allierede tjeneste - men uden at få
svar. Derfor bad Nebel retsformanden
om at tilsige en række personer som
vidner, bl.a. Charles Michaelis, for demed



at få deres forklaring.
Men retsformanden indkaldte hverken

den ene eller den anden allierede officer,
og 27. januar 1949 kom sagen så for
byretten. Dommens dag - og også for
CIA og den amerikanske regering, som
risikerede skandale - og man kan næsten
fornemme lettelsen i et telegram sendt fra
CIA i København og til hovedkvarteret i
Washington:

»Louis Nebel dømt 27. januar 1949 til
12 års fængsel. Vi ikke inddraget. Risiko
for anke.«

4. februar 1949 lukkede CIA sagen
med at konstatere, at
efterretningstjenesten havde givet Nebel
»så meget beskyttelse som muligt på
grund af hans arbejde for vores forgænger
organisation (OSS, red.).« CIAs mål var



aldrig at undgå straf, men blot at undgå
dødsstraf, og eftersom Nebel »kun blev
idømt 12 års fængsel«, var målet opfyldt,
hed det.

CIA ville ikke gøre mere.
Det danske retsvæsen lukkede også det

følgende år for sagen. Østre Landsret
skærpede i 1950 dommen til 16 års
fængsel.



Kapitel 29
Nebel kom til at afsone sin straf i fængslet
Kærshovedgård i Midtjylland.

Det var 11 kilometer fra det sted, hvor
der stod et simpelt trækors i vejkanten, og
hvor bilister ofte satte farten ned,
forældre pegede og fortalte deres børn
om en præst ved navn Kaj Munk, som
talte tyskerne imod, og som tyskerne
derfor slog ihjel. Så satte de farten op
igen og fortsatte mod Aarhus, akkurat
lige som fem mænd i en grå Opel Kaptajn
engang havde gjort.

I foråret 1952 bad Louis Nebel om lov
til at måtte lægge en blomst ved
trækorset, og det fik han lov til, og han
blev foreviget sammen med to



fængselsbetjente på stedet. Det er et
ejendommeligt billede. I baggrunden
holder et stort, sort skrummel af en bil,
med trinbræt og sprossedelt forrude og
officiel nummerplade. Den ene
fængselsbetjent står med det ene ben på
trinbrættet, den anden stirrer frem for sig
og med nedadvendt blik. Manden i
midten dominerer billedet, han læner sig
nonchelant tilbage mod bilens kofanger,
og iklædt et tofarvet jakkesæt og lyst slips
står han med hænderne i lommen og
ligner en forbryder, som krydser sit spor
uden at kere sig synderligt om hverken
forbrydelse eller spor.

Få måneder senere blev Louis Nebel
benådet efter at have afsonet knap seks og
et halvt års dansk fængsel. Han blev fulgt
til grænsen og udvist.



Men Louis Nebel var ikke helt færdig
med Danmark.

17. maj 1953 sendte han et brev til
fængselsinspektøren på Kærshovedgård,
Niels Sølling. Brevet er offentliggjort af
forfatteren Bjarne Nielsen Brovst, og
Nebel skrev det som en tak til
inspektøren fra »fangenummer 143. Det
er - eller bedre - det var mig«. Han skrev
brevet på dansk, for selv om hans tyske og
franske var bedre, så syntes han, at det
danske sprog ofte var mere rammende
end de andre sprog - og han tog somme
tider sig selv i at gribe til danske ord og
vendinger.

»Det lyder mærkeligt, for jeg troede
engang, at jeg aldrig mere ville kunne lytte
til det danske tungemål. Men efter lidt tid
får man distance til alle begivenhederne,



og man glemmer så hurtigt og - hvem ved
- måske finder man, at det hele ikke har
været så slemt. Og så bliver man også lidt
klogere. Men nok om det.«

I januar 1953 fik han tysk
statsborgerskab og status af tysk flygtning
fra Schweiz, og efter et job som
repræsentant for en fabrik, der solgte »en
skrækkelig chokolade«, blev han
forretningsfører for en østrigsk ven, der
havde etableret en handelsvirksomhed,
men - betroede Nebel - han håbede stadig
at begynde for sig selv en dag.

Han havde også arbejdet som
turistguide, og somme tider viste han
danske turister rundt, og de spurgte
næsten alle til, hvor han dog havde lært at
tale så godt dansk. »Jeg kunne jo ikke sige
- »som krigsforbryder i danske fængsler«,



og derfor svarede jeg, »at min mormor
(var) sønderjyde, og vi talte lidt dansk
derhjemme«.

Han sluttede med at skrive:
»Mærkeligt nok glemmer man hurtigt

de mørke begivenheder fra mørke tider.
Men man husker så udmærket
lyspunkterne, og Kærshovedgård har
været ét stort lyspunkt for mig.
Kærshovedgård er skyld i, at jeg ikke går
med nag i sindet. Herr Sølling, jeg siger
Dem tak. Jeg siger Dem tak for, at De har
givet mig en bro fra fangenskabet til
friheden.«

»Jeg vil slutte nu, for ellers tror man,
at jeg længes efter Danmark. Men hvem
ved …

Deres meget hengivne
Louis Nebel.«



Brevet var skrevet på maskine, men i
håndskrift tilføjede Nebel:

»Hvis De går forbi ved Hørbylund
Bakke, så læg en blomst i mit navn.«

I foråret 1952 tager Louis Nebel sammen med to
fængselsbetjente til Hørbylunde Bakke for at lægge en
blomst på det sted, hvor han otte år forinden dræbte
Kaj Munk.





Epilog
Historien om Louis Nebel og Kaj Munk
efterlader to spørgsmål.

Det ene spørgsmål handler om
amerikanernes indflydelse på retsopgøret,
og det andet spørgsmål handler om Louis
Nebels videre skæbne.

Det første først: Influerede
amerikanerne det danske retsopgør mod
Louis Nebel? Vi ved, at i januar 1947
besluttede den amerikanske og den
britiske efterretningstjeneste at rette »en
diskret henvendelse« til de danske
myndigheder og gøre dem opmærksom
på, at Louis Nebel havde været allieret
dobbeltagent, og at danskerne skulle fare
med lempe. Begge tjenester beordrede



deres agenter i København til at gå til
danskerne. Senere meldte agenterne
tilbage til hovedkvarteret, at danskerne
var følsomme omkring netop Munk-
sagen, men - som de skrev - amerikanerne
kunne fortælle dem, at Louis Nebel kun
var udlånt af de amerikanske
krigsforbrydermyndigheder, og at
danskerne ikke kunne dømme Nebel uden
at koordinere med Washington.

Hvad var danskernes reaktion? Det
fremgår ikke af de allierede arkiver, og det
er fortsat en hemmelighed begravet i
statsadministrationen, men her et logisk
bud: De allierede efterretningstjenester
influerede formentlig ikke direkte
dommen over Louis Nebel, det ville
kræve en sammensværgelse, som
involverede domstole og domsmænd, og



Nebel fik ikke en dom, som var ude af trit
med samtidige domme over andre tyske
krigsforbrydere.

Men den allierede reaktion udsatte
sandsynligvis opgøret med Nebel, og på
det tidspunkt var udsættelse ofte
forskellen på liv og død. Umiddelbart
efter befrielsen i 1945 faldt dødsdommene
tungt, kort efter faldt skuddene, men med
årene gik iveren af regnskabets mænd.
Lige efter befrielsen blev SS-soldaten
Flemming Helweg Larsen dødsdømt for
et enkelt drab og henrettet kort efter. I
1950 blev massemorderne Finn Prehn og
John Kolling benådede fra deres
dødsdomme.

Tid var liv, og Louis Nebel fik tid.
Han blev overført til Danmark i juli 1946,
og han og de andre Munk-gerningsmænd



kunne være kommet for retten kort efter,
men Nebel sad fængslet i tre år og fire
måneder, inden hans sag kom for - og det
er troværdigt, at en allieret henvendelse
var med til at købe ham tid og liv.

Det andet spørgsmål handler om
Louis Nebels videre skæbne. Hvad blev
der af ham?

I 1998 indledte de canadiske
myndigheder en sag mod en »Ludvig
Nebel«, og de anklagede ham for
krigsforbrydelser i Polen, men den sigtede
døde i 2000, inden sagen blev afgjort.
Louis Nebel hed »Ludvig Nebel« i sin
tyske soldaterbog, og var det hans
skæbne? Var det Kaj Munks morders
endeligt?

Research i SS-arkivet og nazi-
partiarkivet samt assistance fra historiker



Peter Black fra U.S. Holocaust Museum
dokumenterede, at der var tale om en
anden Ludvig Nebel, en østriger, som var
to ældre og havde en lang karriere som
SS-officer og nazist, og som aldrig havde
været i Danmark. Sporet var altså et
vildspor.

Dermed var - og er - spørgsmålet
ubesvaret. Det sidste kendte livstegn fra
Louis Nebel er fra 1953, og det er brevet
til fængselsinspektøren på
Kærshovedgård. På det tidspunkt havde
han etableret sig med job og kone i
Vesttyskland, han havde fået sig sin egen
Folkevogn, og Louis Nebel så lyst på
fremtiden. Og der ender historien, et sted
i det vesttyske efterkrigsmirakel, og det
forbliver ubesvaret, om fremtiden også så
lyst på Louis Nebel.



Dokumentation
4. januar 1944 dræbte Louis Nebel den
danske præst og dramatiker Kaj Munk.

Godt ti måneder senere rekrutterede
amerikanere ham som dobbeltagent -
trods hans fortid, som bl.a. talte en dom
forhøjforræderi i Schweiz og drabet i
Danmark.

Her er Nebels karriere som
amerikansk agent fortalt i amerikanske
dokumenter.



2. november 1944. En efterretningsofficer
fra den amerikanske 7. Armé varskoer
sine kolleger i resten af armégruppen om,
at man har anholdt »to sabotører«, som



forsøgte at krydse gennem frontlinjen, og
som kom for at sprænge en allieret
olierørledning i luften. Den ene hed
»Ludwik Nebel« (sic), og han er et
medlem af SicherheitsDienst (SD). Nebel
var i civil, og han blev pågrebet med penge,
våben og sprængladninger, og amerikanerne
kan henrette ham som spion.



30. november 1944. Først vælger Louis
Nebel at holde tæt, også selv om det
franske Sécurité Militaire torturerer ham.
Han er tæt på henrettelse, men de



amerikanske OSS-agenter i Paris -
forløberen for CIA - ser potentialet i ham,
og han begynder at samarbejde og udpeger
tysk femte kolonne og våbendepoter i
Frankrig. OSS begynder at overveje at
sende ham tilbage til Tyskland som
dobbeltagent.



8. december 1944. OSS giver Louis
Nebel kodenavnet »Ostrich«, og hans
føringsofficer, Charles Michaelis, begynder
at vurdere, om Nebel kan bruges som



amerikansk dobbeltagent. Michaelis er
optimistisk, for Nebel er tydeligvis
»prototypen på en talentfuld eventyrer, han
har overhovedet ingen skrupler, og for ham
gælder kun én herre, penge, og én passion,
kvinder …«



19. december 1944. Nebels føringsofficer,
Charles Michaelis, foreslår OSS-chefen i
Paris at gøre Louis Nebel til dobbeltagent.
»Vi har tillid til ham,« skriver



Michaelis, for han samarbejder, og han
»har indset, at den tyske sag er tabt.«
Chefen, den senere CIA-direktør Allen
Dulles, siger ja.



8. januar 1945. Louis Nebel ændrer
status internt hos OSS. Han har ikke
længere karakter af en anholdt fjende, men
af en kontraspionage operation. Kaj



Munks morder er nu amerikansk agent.



9. januar 1945. OSS-chefen i Bern i
Schweiz skriver til Allen Dulles i Paris
og advarer ham om, at Nebel er en giftig
sag. Nebel var nazist i Schweiz op gennem



1930erne, og det schweiziske politi har ét
råd til amerikanerne: »Skyd ham«.



22. januar 1945. Nebel bliver afleveret
ved frontlinjen, og amerikanerne sender
ham gennem fjendens linjer ved Ettelbruck
i Luxembourg. Nebel er nu tilbage hos



sine gamle venner, som nu er fjender.
Amerikanerne er bekymrede for, om
tyskerne vil gennemskue Nebel - eller tro
på ham?



18. marts 1945. To måneder senere hører
amerikanerne nyt fra Nebel. En
tilfangetagen fransk nazi-spion, som
kommer fra SD i Berlin, fortæller, at



Nebel er øjeblikkets mand. Han har
overbevist tyskerne om, at han var tæt på
at dræbe de Gaulle, og Hitler har tildelt
ham både Jernkorset og Det tyske kors af
guld for heltemod. Halvanden måned
senere slipper Nebel væk med hænderne
fulde af hemmeligheder - og melder sig
tilbage hos OSS i Paris.



12. marts 1946. Efter krigen fortsætter
Louis Nebel som amerikansk agent - nu
under navnet Louis Kohler - og i marts
1946 indser amerikanerne, at de har et



problem. De danske myndigheder kræver
Nebel udleveret til retsforfølgelse for drabet
på Kaj Munk. Allerede »på det
tidspunkt, hvor [Nebel] blev rekrutteret,
gik der rygter om, at han havde været
involveret i en ubehagelig affære i
Danmark, men anklagerne blev aldrig
underbyggede,« erkender chefen for OSS i
Tyskland.



28. januar 1947. Louis Nebel er nu
udleveret til Danmark og fængslet, og han
står til dødsstraf for drabet på Kaj Munk.
De amerikanske og britiske



efterretningschefer stikker hovederne
sammen. Nebel var måske »en
forbryderisk bandit og gennemført nazist«,
men han spionerede trods alt for dem og
fortjener ikke dødsstraf, og de foreslår »en
diskret forespørgsel« til danskerne.



7. februar 1947. Ti dage senere skriver en
amerikansk efterretningschef i København
tilbage til Washington. Navnene i
telegrammet er censureret, men



tilsyneladende har han rettet den omtalte
»diskrete forespørgsel« til danskerne, og
han rejser tvivl om rigtigheden af at blande
sig. Nebels forbrydelse »bliver betragtet
som den største tyske terroristhandling i
Danmark (…) De danske myndigheder
oplyste til briterne, at Nebel uden tvivl vil
modtage dødsstraf.«



7. januar 1949. Nebels forsvarer har
sendt en række breve for at få de allierede
til at bekræfte hans klients tjeneste, men
de vælger at ignorere dem. Det er bedst at



holde lavest mulig profil, anbefaler CIAs
stationschef i London i en indberetning til
Washington. »Nebel er anklaget for at
have myrdet Kaj Munk, som er en
national martyr-helt. Alene hans navn
udløser store følelser. At tage stilling til
denne sag på vegne af forsvaret vil ikke på
nogen måde ændre udfaldet (…) og det vil
udsætte denne organisations forgænger
(OSS, red.) og den amerikanske regering
for en temmelig ufavorabel omtale.«



1. februar 1949. Lettelse efter Nebels
retssag. CIA får opfyldt begge sine ønsker.
Nebel får ikke dødsstraf, og CIA bliver
ikke nævnt under sagen. CIAs mand i



København skriver i telegram: »Louis
Nebel dømt 27. januar 1949 til 12 års
fængsel. Vi ikke inddraget.«
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