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Kapitel 5 
”Table Talk”. Telegramkrisen. Scavenius statsminister. SOE ger grönt ljus för sabotage i Danmark. 
1942-mars 1943.

Under 1942 var förutsättningarna för dansk motståndsverksamhet i Sverige inte de bästa. 
Rädslan för Tyskland var fortfarande stor i politiska och militära kretsar i Sverige. För 
regeringen gällde det att inte företa sig någonting, som kunde provocera tyskarna till en 
militär aktion mot Sverige. ”Det är självklart att så länge det i Danmark fanns övervä-
gande majoritet bland folket för den politik som representerades av Stauning, Buhl och 
Scavenius kunde man inte officiellt och knappast heller i större delen av svenska pressen 
räkna med så stor förståelse för ’privat utrikespolitik’ eller ’privata krigsansträngningar’ 
”, skrev Munck senare och fortsatte: ”Det första danska försöket till nationell självhäv-
delse, sabotage, illegal press o. s. v. vann därför inte bifall inom svenska regeringskretsar. 
Statsminister Per Albin Hansson och regeringens övriga medlemmar stödde sina kolleger 
i Köpenhamn och med de kända undantagen uttalade svenska tidningar förståelse för 
nödvändigheten för den danska pressen att kompromissa…. . Motivet var helt enkelt 
att inte motarbeta strävanden i Danmark att bevara vad som ännu kunde räddas av 
kontinuitet i det danske folkstyret. Den spirande danska moståndsrörelsen med dess 
självpåtagna försök att samarbeta med de allierade via svängdörren i Stockholm kunde 
därför inte påräkna officiell välsignelse i den svenska huvudstaden, även om socialmi-
nister Gustav Möller på ett tidigt stadium räckte en hjälpande hand, och försöken att 
påverka opinionen i Sverige till förmån för den aktiva antityska inställningen i Danmark 
hade till en början föga framgång. Först efter de senare tyska provokationerna och den 
slutliga brytningen med de tyska myndigheterna i Danmark växte förståelsen för den 
danska motståndsrörelsens mål och metoder och i praktiken fördes såväl från officiellt 
som privat håll historiska bevis för att Norden var ett levande begrepp”. Så långt Ebbe 
Munck.1 

Statsminister P A Hanssons, utrikesminister Günthers och flertalet av övriga statsråds 
målsättning var tveklöst att hålla Sverige utanför kriget och att iaktta ett sådant uppfö-
rande gentemot Tyskland, att tyskarna inte fick anledning att ifrågasätta den svenska s k 
neutraliteten.

Efter Hans Lundings besök i Stockholm i mars 1942 accepterade SOE Ligans önskemål 
om att t v inte utföra sabotage mot mål i Danmark. Det dröjde emellertid inte längre än 
till slutet av maj förrän andra signaler kom från London. I ett brev till Ligan den 30 maj 
1942 skrev Turnbull, att han framfört Ligans synpunkter till det brittisk-amerikanska 
högkvarteret i England, ”namely that you do not wish unnecessary sabotage to disturbe 
the status quo in Denmark. However, after long consideration, the General Staff have 
decided that there are certain targets in Denmark wich must be destroyed now, as soon 
as possible . These are targets whose destruction now can have a definite influence of the 
result of the war. One of these vital targets is the Helsingör-Helsingborg Ferry. This must 

be knocked out at any rate for some time…”.
”Top” /Rottböll /och ”Hertugen”/ Borch 

Johansen /skulle leda operationen, som hade kod-
namnet ”Table Talk”. Tre fallskärmsmän med 
specialutrustning skulle flygas in över Danmark 
i slutet av juli. De var tränade och utrustade för 
att genomföra just sprängningen av färjeläget och 
färjorna i Helsingör…”it is sencerely hoped that 
you will not feel too strongly opposed to their 
work…”. Turnbull begärde så utförliga tekniska 
data om färjorna och färjeläget som möjligt. 

Orsaken till det starka brittiska intresset för 
Helsingörfärjorna var främst att tyskarna an-
vände dem för transporter av soldater och varor, 
bl a olja, via Sverige till och från Norge. Möjligen 
var operationen också ett led i britternas försök 
att oroa och vilseleda tyskarna om var en eventu-
ell invasion var att vänta. Kanske använde SOE 
också brevet som ett test på Ligans solidaritet 
med Storbritannien. 

Kapten Per Winkel var Ligans yngste med-
lem. Han hade nyligen varit i Helsingör och sett 
mycket tyska trupper på tågen och färjan till Helsingborg. Han underrättade britterna om 
sina iakttagelser och tycks ha varit positiv till ”Table Talk”. De övriga i Ligan motsatte sig 
däremot operationen. Argumentationen var densamma som tidigare: ”Table Talk” kunde 
få allvarliga politiska följder i förhållande till ockupationsmakten och därmed äventyra 
resterna av den danska krigsmaktens, inklusive Ligans, existens. 

Ebbe Munck underströk Ligans synpunkter vid flera möten med Turnbull, men SOE:
s ledning i England yrkade ändå på att aktionen skulle genomföras. Operationen blev 
fördröjd, men i slutet av augusti 1942 skulle de tre för uppgiften specialutbildade sabotö-
rerna med utrustning hoppa med fallskärm någonstans i Danmark. Deras enda uppgift 
var att spränga färjorna. Om motståndsrörelsen i Danmark inte ville åta sig uppgiften 
skulle SOE genomföra operationen utan bistånd från danskt håll.

Ligans och Muncks invändningar ledde dock till att det brittisk-amerikanska hög-
kvarteret i England kopplade in Lt. Colonel George Larden på ärendet. Operationen 
berörde ju också i hög grad Sverige och Larden var vid den tiden ledare för SOE Mission 
to Stockholm, vars uppgift var att förbereda subversiv verksamhet i Sverige, om landet i 
likhet med grannländerna blev ockuperat av Tyskland. Larden skulle överlägga med en 
representant för Ligan innan ”Table Talk” sattes igång. 

”Prinsen”, vars ankomst till Stockholm aviserades av Svend Bahnsen i telefon-

Karikatyr, som syftade på Scavenius sam
arbete med och beroende av den tyska 
ockupationsmakten. 
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samtalet till Ebbe Munck den 21 juli 1942, visade sig vara kapten Volmer Gyth. Han 
hade fått tillstånd av de tyska myndigheterna att resa till Sverige för att överlämna 
ett bokverk om det danska Livgardets historia vid en högtidlighet vid Svea Livgarde 
i Stockholm. Hans egentliga ärende var förstås att förhandla med Turnbull och 
överstelöjtnant Larden om ”Table Talk”. Ligan hoppades kunna påverka Larden 
att inhibera eller åtminstone uppskjuta operationen. För att ändå visa Ligans goda 
vilja att medverka, om engelsmännen insisterade, hade örlogskapten Mörch skaffat 
fram fotografier av detaljritningar av färjelägena och av alla DSB:s trettiotvå färjor. 
Gyth gömde dem i en dubbelbottnad kartong, i vilket bokverket om Livgardet låg. 
Dessutom låtsades han glömma kartongen med boken vid avresan, så att Nordentoft 
”måste” be en kontaktman vid svenska beskickningen i Köpenhamn att skyndsamt 
sända den med svensk diplomatpost till Stockholm. Det var en säker väg och Gyth 
kunde företa turen över Öresund utan minsta risk. 

Mötet mellan Larden och Gyth ägde rum i London Times’ korrespondent Mr. Oliver 
Urchs kombinerade kontor och bostad i en vindsvåning i Stockholms city. Munck och 
Turnbull var också med. Larden berömde inledningsvis den danska militära underrät-
telsetjänsten, som han betecknade som den bästa i de ockuperade länderna i Europa, men 
han kunde inte förstå varför ”Table-Top” skulle få så ödesdigra följder för underrättel-
setjänsten. Gyth talade sig varm för P-planen och berättade att stora vapenbehållningar 
fanns undangömda för P-gruppernas behov på olika håll i Danmark. Han underströk att 
officerarna i Danmark inte fick bli ertappade med illegal verksamhet. Det kunde nämligen 
leda till att tyskarna upplöste och internerade eller t o m deporterade de sista resterna av 
den danska härens och marinens personal. 

Gyth framhöll dessutom, att om man skulle uppnå någon verklig effekt mot de tyska 
transporterna över Sverige, så måste man också utföra sabotage mot färjeförbindelserna 
mellan Köpenhamn och Malmö samt Sassnitz och Trelleborg m fl färjelägen och färjor. 
Han framförde också andra argument mot ”Table Talk”. Larden såg betänksam ut. Han 
sa, att han inte hade befogenhet att fatta beslut på egen hand, men att han skulle åter-
komma i ärendet efter konsultationer med staberna i England. 

Enligt Ebbe Munck avstyrde Larden ”Table Talk”. Det var emellertid inte bara Gyths 
och Lardens förtjänst att färjorna fortsatte att gå. Orsaken var förmodligen i minst lika hög 
grad att SOE:s fallskärmsfolk råkade ut för allvarliga missöden. Table Talk-gruppen, som 
var specialutrustat för att förstöra färjorna i Helsingör, bestod av Hans F. Hansen, Peter 
Nielsen och Knud E. Pedersen. De hoppade ut över Farsö i Himmerland i Mitdjylland 
natten till den 1 augusti 1942. De tre männen kom lyckligt ner och mottogs av Rottböll 
och folk från Dansk Samling, men containrarna med sabotageutrustningen kastades ut så 
klantigt, att det hamnade flera kilometer från den planerade nedslagsplatsen. De återfanns 
inte – förmodligen föll det i tyskarnas händer – så det fanns inte längre några tekniska 
möjligheter för fallskärmsagenterna att utföra ”Table Talk”. Hansen och Pedersen greps 
f ö några månader senare av tyskarna. 

Ebbe Munck skrev: ”… färjorna gick ostört över Öresund under hela kriget till gagn 
för alla parter, också för det krigförande England”. Han hade rätt i så måtto att färjorna 
gick, men han hade fel när han skrev att de gick ostört. Många turer, både på leden 
Helsingör-Helsingborg och leden Köpenhamn-Malmö måste inställas av antingen tyska, 
danska eller svenska marinmyndigheter på grund av faran från av brittiskt flyg nedkastade 
magnetminor. I april 1943 minsprängdes färjan ”Malmö” utanför Middelgrundfortet och 
började sjunka. Kaptenen lyckades dock ta in henne på svenskt vatten och sätta henne 
på grund 600 m utanför Barsebäcks hamn nära Landskrona. I samband med händel-
serna i Danmark den 29 augusti 1943 låg också färjetrafiken till Sverige nere under c a tre 
veckors tid.2 

Den 26 september 1942 fyllde Christian X 73 år. När kungen som vanligt tog sin dagliga 
ridtur hyllades han av tusentals entusiastiska undersåtar på Amalienborg Plads och längs 
gatorna runt slottet. Bland lyckönskningstelegrammen fanns ett från Tysklands rikskansler 
och statschef Adolf Hitler. Kungens tacktelegram var som vanligt kortfattat, men denna 
gång blev det för lakoniskt för att passa den stortyske Führern. Det löd kort och gott: 
”Spreche meinen besten Dank aus, Christian Rex”. 

Danmarks kung Christian X (18691947) blev en samlande nationell symbol för stora delar av det danska folket 
under ockupationstiden, trots att han egentligen stod närmare regeringens och de samverkande politiska partiernas 
förhandlingspolitik än den danska motståndsrörelsens försök att framtvinga en brytning med tyskarna. På bilden 
ses han till häst under en ridtur på en gata nära Amalienborgs slott på sin 73årsdag den 26 september1942, 
som blev inledningen till den s k telegramkrisen. Den populäre kungen är omgiven av hurrande och vinkande 
köpenhamnare. 
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Hitler blev kränkt. Han var redan tidigare irriterad över att danskarna inte hindrat 
Christmas Möllers flykt till England och för den illegala danska pressens tyskfientliga 
propaganda och maningar till sabotage. Därtill kom den danska befolkningens demon-
strativa fientlighet mot Fritz Clausen och hans nationalsocialistiska parti DNSAP. De 
frivilliga i Frikorps Danmark och Schalburgkåren, som gått i tysk krigstjänst på östfron-
ten, men som varit hemma i Danmark på permission, hade dessutom blivit trakasserade 
av hånfulla danskar med slagsmål på Köpenhamns gator som följd.

Renthe-Fink besvärade sig hos utrikesminister Scavenius över kungens opassande 
svarstelegram: ”En Konge af Danmark kan ikke svare det stortyske Riges Förer paa denne 
Maade”. Det var ju som en ”Varekvittering”, sa Renthe-Fink och tillade att saken var all-
varlig. Han själv och den kommenderande tyske generalen i Danmark Erich Lüdke var 
hemkallade och Danmarks sändebud i Berlin Otto Carl Mohr var inte längre önskvärd 
i Berlin och måste omedelbart kallas hem.

För en tid var alltså de diplomatiska förbindelserna mellan Tyskland och Danmark 
brutna. Hitler var till en början inne på att både kungahus och regeringsform skulle 
bort i Danmark. Det gick ju inte att ha en demokrati mitt i det nya Europa. Kung 
Christian skulle ersättas med Fritz Clausen som statschef, liksom Quisling i Norge, 
och en rent nazistisk regering tillsättas – om den hade stöd i befolkningen eller inte 
spelade ingen roll.3 

Under den s k telegramkrisen fick Ebbe Munck i Stockholm ett ovanligt uppdrag. 
Winston Churchill räknade med att Christian X skulle utsättas för tyska påtryckningar 
i syfte att förmå kungen att abdikera. Den brittiske premiärministern riktade ett privat 
budskap till kung Christian med uppmaning att motsätta sig abdikation. Den 5 okto-
ber överlämnade brittiska legationen i Stockholm budskapet till Ebbe Munck och bad 
honom förmedla det till kung Christian. Redaktör Harry Bendixen skulle resa hem till 
Danmark samma kväll och Munck anmodade honom att åta sig uppdraget som ”kunglig 
kurir”. Munck bad Bendixen att uppsöka ”Teddy”, d v s örlogskapten Rostock-Jensen, 
som var god vän med kronprins Frederik. Rostock-Jensen skulle be kronprisen att ta med 
sig Churchills budskap till kungen. Bendixen träffade kronprinsen vid en tillställning i 
Studenternas roddklubb i Köpenhamn, men Munck fick aldrig veta hur kungen reagerade 
och om något svar någonsin sändes till Churchill.4

Det gick dock inte så långt att tyskarna krävde någon abdikation. Efter ett tag lycka-
des mer sansade personer i Hitlers omgivning, bl a Ribbentrop, förmå ledaren att avstå 
från att verkställa sina mest katastrofala planer rörande Danmark. Hitler nöjde sig t v 
med att ersätta Tysklands riksbefullmäktige i Danmark Cecil Renthe-Finck med SS-
Obergruppenführer Dr. Werner Best och den konciliante kommenderande generalen i 
Danmark Erich Lüdke med den mer hårdföre Herman von Hanneken, som fick order 
att utan betänkande slå ned allt motstånd i Danmark.

Hitler gav till sist Ribbentrop fullmakt att återuppta de diplomatiska förbindelserna 
med Danmark, men på villkor att den danska regeringen ombildades, så att den blev ett 

fogligt redskap för tyska önskemål och att den skaffade sig maktmedel, som satte den 
istånd att effektivt förhindra sabotage i Danmark. 

Först vid månadsskiftet oktober-november 1942 hörde von Ribbentrop av sig till 
Köpenhamn igen. Scavenius kallades till Berlin för samtal om den nya ordning, som nu 
skulle gälla i Danmark. Den 2 november infann han sig i Auswärtiges Amt. Ribbentrop 
krävde i korthet en ny dansk regering med Scavenius som statsminister. Flertal av ministrarna 
skulle vara opolitiska. Dessutom måste riksdagen ge regeringen en fullmaktslag, ”saaledes 
at det ikke var nödvendigt at gaa til Rigsdagen i Spörgsmaal, der vedrörte Forholdet til den 
tyske Vaernemagt og til Tyskland i det hele taget”. Det gällde t ex ärenden rörande illegal 
bladverksamhet och sabotage i Danmark. 

När Scavenius efter hemkomsten lade fram de tyska kraven i regeringen var flera 
ministrar till en början inställda på att säga nej och ta brottet med ockupationsmakten. 
En serie överläggningar inom regeringen och förhandlingar mellan regeringspartiernas 
representanter i Nimandsudvalget och överläggningar mellan Scavenius och Tysklands nye 
riksbefullmäktige Werner Best följde. De resulterade till sist trots allt i att Vilhelm Buhl 

SSObergruppenführer, Dr. jur. Werner Best (19031989) kom i mars 1942 till Danmark som Tysklands 
riksbefullmäktige. Han blev förstås hatad i Danmark, men han var i själva verket, trots SSuniformen, en 
civiliserad, smidig och jämförelsevis konciliant representant för Nazityskland i Danmark. Efter kriget dömdes 
han av Köpenhamns byret till döden, men Höjsteret ändrade slutligen domen till 12 års fängelse. Best frigavs dock 
redan 1951. På bilden hälsas Best välkommen av udenrigsdepartementets direktör Niels Svenningsen. 
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