
Syremordet og skibssabotagen  
 

Illegal kommunistisk virksomhed i Danmark i mellemkrigstiden 

 

Efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 flyttede Kommunistisk Internationale 

– en medlemsorganisation for kommunistiske partier over den ganske verden - sit 

Vestbureau fra Tyskland til København, hvor også ISH – en revolution 

sømandsbevægelse - slog sig ned.  

Flere danske kommunister udførte skibssabotage til fordel for Sovjetunionen. I 

Danmark blev to spanske trawlere forsøgt bombesprængt i Frederikshavn og i 

København stak man ild på DFDS-damperen United States 

Andre danske socialister tog del i den spanske borgerkrig på den republikanske 

regerings side imod oprørerne ledet af fascisten Franco.  Da de kom hjem, blev de 

straffet.  

København var i 

mellemkrigstiden også asyl for 

europæiske kommunister, som 

var flygtet fra deres hjemland. 

Bl.a. boede der en koloni 

estiske kommunister. I 1936 fik 

lederne ordre fra Moskva om 

at likvidere landsmanden 

Johannes Eltermann, som 

angiveligt var forræder. Det 

skete i et sommerhus på 

Amager, hvor liget bagefter 

blev parteret og lagt i syrebad. Den perfekte forbrydelse, som kun kom for dagens 

lys, da en af morderne nogle år senere blev taget til fange af tyskerne og stod til at 

blive henrettet. Han bad i 1942 om at blive overført til Danmark, sådan at han kunne 

blive straffet for syremordet og afsone i Danmark. Og sådan blev det, men det gik 

ham alligevel ilde…… 



Foredraget fokuserer på Richard Jensen, der var Moskvas mand i Danmark og en 

central person i de illegale apparater, bl.a. organiserede han våbentransport til den 

republikanske regering, da den spanske borgerkrig brød løs i 1936, men han plejede 

også omgang med folk fra den kriminelle underverden, kørte i dyre biler og 

manglede aldrig penge.   

Foredraget vil også handle om nogle af de menige kommunister, der som de glade 

amatører, de var, fulgte parolerne og udførte illegalt arbejde dvs. kriminelle 

handlinger, som de blev straffet for. 

Og det vil handle om de spaniensfrivillige og samtidens syn på deres indsats. Her vil 

der blive draget paralleller til de danskere, der tog til Syrien for at deltage i kampen 

mod Assad-regimet.  

 

Foredraget varer ca. halvanden time eksklusiv eventuel pause. 

Honorar: 2500 kroner plus transport.  

Arrangøren skal stille projektor, lærred og håndfri mikrofon til rådighed.   

 


