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På dagen for Danmarks befrielse havde vi besøg af Erland Leth Pedersen, der 
fortalte om ”De danske varulve”. Erland er en garvet københavnsk politimand, 
der en tidlig sommerdag i 2012 gør en usædvanlig opdagelse på et støvet loftsrum 
på Københavns Politigård. Her finder han en pakke, hvis indhold bringer ham 
helt tæt på et sjældent belyst hjørne af Anden Verdenskrig - historien om 
de danske varulve.

Det var en dramatisk beretning om en gruppe landsforrædere, der i årene 1944 
og 1945 forsøgte at give den såkaldte varulvebevægelse fodfæste i Danmark. 
Varulvene opstod som idé i ledende nazistiske kredse i Tyskland og var i praksis 
undergrundsgrupper, der skulle arbejde bag fjendens linjer. Deres formål var at 
fortsætte kampen for nazismen, selv efter et eventuelt tysk nederlag. 
Midlerne var vold, terror og propaganda. 

Optegnelserne i rapporterne fra politiet og materiale fra politihistorisk museum og rigsarkivet påviste, at de 
danske varulve bestod af danske nazister, så som Henning Brøndum, Ib Nedermark Hansen og Kai Henning 
Bothildes Nielsen fra Petergruppen, samt tyske nazister sendt til Danmark.

Lige dele stædighed og nysgerrighed drev Erland til, over flere år, at efterforske og kortlægge et stykke indtil 
nu stort set ukendt Danmarkshistorie. Via sin omfattende politiefterforskning lykkedes det ham at oprulle 
en ekstraordinær fortælling om landsforræderi og ondskab i 1940’ernes Danmark. Hele hans gravearbejde er 
samlet i en bog. Og han fortalte, at han har set arkiver, der når de åbnes i 2025 betyder, at noget af Danmark´s 
historie under Anden Verdenskrig må skrives om. Men han ville desværre ikke fortælle os, hvad det var, selv 
om vi alle var meget nysgerrige.

De danske varulve

Den røde kop

Endnu en hilsen fra den røde kop, som nu er 
draget over vandet til byen Victoria på Van-
couver Island. Som navnet måske antyder, er 
byen meget engelsk i sin arkitektur. Selve den 
lovgivende forsamling for provinsen British 
Colombia har til huse i en bygning, der er 
ren Downton Abbey stil med protesterende 
foran (MY BODY MY CHOICE, NO VAXX 
PASS, NO DIGITAL ID) og kareter med 
hvidt hesteforspand.
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