
RETSSAGEN MOD 
>>POUL TYSKER<< 

Af Andreas Skov 

»Poul Tysker er endelig anholdt!« Sådan 
står der på forsiden af Fyens Stiftstiden
de den L august 1945. 

Navnet »Poul Tysker« er omgærdet 
med frygt på hele Fyn. Avisen omtaler 
ham som »Odenses kendteste og mest 
frygtede krigsforbryder«. Han har pint 
fanger på Gestapos fynske hovedkvarter, 
Husmandsskolen, og angiveligt også be
gået et par mord. 

Lige siden den tyske kapitulation har 
han været eftersøgt af det danske politi, 
og talrige gange har rygtet gået, at han 
var taget, men hver gang har det vist sig 
kun at være et rygte. Men denne gang er 
det rigtigt. M hensyn til politiets videre 
efterforskning kan avisen ikke fortælle, 
hvor anholdelsen har fundet sted, men 
kan dog informere om, at han forment
lig i løbet af nogle dage vil blive ført til 
Odense for at blive afhørt om sine uger
ninger. 

Fyens Stiftstidende er som de øvrige 
lokale aviser præget af befrielsessom
merens hævntørst over for dem, som un
der besættelsen har været i tysk tjeneste. 
Det skinner tydeligt igennem i avisens be-

Retssagen mod »Poul Tysker« 

S agen om Poul Tysker er en af 
de mere bemærkelsesværdige 
sager i retsopgøret efter be

sættelsestiden i Danmark.Sagen vak

te stor opmærksomhed efter krigen 
på grund af hovedpersonens samar
bejde med tyskeme og frem for alt 
hans grusomhed overfor blandt an
det de danske modstandsfolk, som 
han var med til at fange og torturere 
på Husmandsskolen i Odense.Arkivar 
ved Odense Stadsarkiv, Andreas Skov, 
har gennemgået alle sagens akter, og 
i artilden bliver vi præsenteret for sa
gens detaljer og retssystemets opgør 
med Poul Tysker efter 2. Verdenskrigs 
ophør. 

skrivelse af Poul Tysker: »Ingen lokal 
stikker eller tyskerhåndlanger er så kendt 
som Poul Michael Hansen, der under 
navnet Poul Tysker - et øgenavn, som 
han for øvrigt fik hæftet på sig, længe før 
krigen udbrød - var kendt, og man tør vel 
også sige hadet af hvert eneste menneske 
i Odense. Fræk, ubehøvlet og brutal var 
han, men tyskerne på Husmandsskolen 
priste ham i høje toner og betragtede ham 
- med rette - som en af deres bedste 
»danske« medhjælpere«. 
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Poul Tysker ankommer til domhuset i Albanigade, 
efter at han i få dage har været interneret i Får
hus-lejren. Bi/ledet er taget, da han træder ud af 

bilen, og bag ham ses kriminalassistent P.D. Ras
mussen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, 
Odense Stadsarkiv). 

Dagen før kl. 14 er Poul Tysker blevet 
anholdt i Flensborg af det danske politi. 
Anholdelsen sker helt uden dramatik. 
Ved anholdelsen er han i besiddelse af et 
falsk tysk pas, lydende på navnet Kurt 
Ehlert (f. 7.12 1900 i Flensborg). Det er 
udstedt den 28. august 1944 i København 
af »Der Reichsbevollmachtigte in Dane
mark, Konsulatsabteilung «. 
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Han bliver herefter taget med til poli
tistationen i Krusaa, hvor han bliver af
hørt. Poul Michael Hansen sigtes for 
landsskadelig virksomhed, bl.a. for drab. 
Til denne sigtelse erklærer han sig uskyl
dig. Efter forhøret bliver Poul Tysker ført 
til interneringslejren Fårhus-lejren, som 
indtil den tyske kapitulation har været 
kendt under navnet Frøslev-lejren. 1 

Den tyske arv 

Poul Michael Hansen er født 1. oktober 
1898 i Flensborg, som tredje barn af en 
børneflok på seks. Hans far, Hans Peter 
Michael Hansen, var former og dansk 
statsborger, mens moren var tysk stats
borger. Parret bleY skilt i 1910, og 1916 
flyttede faren til Odense. 

Poul Michael Hansens første skoleår 
foregik på Duborg skole i Flensborg. I for
bindelse med forældrenes skilsmisse flyt
tede han til Hamburg, hvor han fortsatte 
sin skolegang i Altona. 

Herefter kom han i lære som bager i 
Flensborg, men sprang fra lærepladsen 
og begyndte i stedet at arbejde som ar
bejdsdreng på forskellige arbejdspladser, 
blandt andet i landbruget. 

I 1916 - midt under 1. verdenskrig -
blev han indkaldt til tysk militærtjeneste, 
som varede i halvandet år, og foregik først 
i Elsass-Lotringen og derefter i Frankrig. 

Efter endt soldatertjeneste var Poul 
Michael Hansen herskabskusk i Segeburg 
hos godsejer Hasstedt i Slesvig-Holsten 
indtil 1922. 

I 1923 flyttede han til Odense og blev 
ansat som arbejdsmand hos Thomas B. 
Thrige. Hans far arbejdede allerede i fir
maet som støbemester. 

I 1926 blev han gift med en kvinde, 
med hvem han fik to børn. Ægteskabet 
varede indtil 1932, hvor det blev opløst 
ved dom. Forinden var han i 1929 be-
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gyndt at arbejde som vulkanisør for fir
maet Krogh Christensen, Albani Torv 5. 

I 1931 gik han arbejdsløs i seks måne
der; herefter flyttede han til København, 
hvor han i de næste halvandet år arbej
dede som vulkanisør. Turen gik herefter 
tilbage til Odense, hvor han efter en ny 
arbejdsløshedsperiode - denne gang på 
et halvt år - fik beskæftigelse hos vulka
nisør Lund på Vesterbro. 

I midten af 193o'erne blev han inter
esseret i nazismen og meldte sig ind i 
DSNAP. I 1938 meldte han sig dog ud 
igen, men forblev aktiv i det nazistiske 
miljø i en af de små politiske fraktioner, 
hvor han var gruppe- og stormfører. 

Da Vinterkrigen brød ud i 1939, meld
te han sig som frivillig. Han blev uddan
net som sergent, men - ligesom de andre 
danske frivillige - nåede han ikke at kom
me til fronten, før krigen sluttede, og i 
april 1940 blev han hjemsendt.2 

Kort tid efter den tyske besættelse af 
Danmark rejste han til Berlin for at ar
bejde for firmaet Askandia Werke. Her 
var han formand for et hold danske civil
arbejdere. 

I maj 1941 blev han indkaldt til mili
tærtjeneste med ordre om at melde sig til 
session i Graz. Han efterkom ordren, men 
(ifølge eget udsagn) under protest, idet 
han skriftligt over for kommandanten 
gjorde opmærksom på, at han var dansk 
statsborger. Protesten blev dog ikke taget 
til følge, og i august 1941 blev han sendt 
til Østfronten. På grund af åre betændelse 
blev han imidlertid hjemsendt i novem
ber 1941. Han tog derefter tilbage til sit 
gamle firma i Berlin, hvor han arbejdede 
i kort tid. 

I juli 1942 var han tilbage i Odense, 
hvor han indtil januar 1943 arbejdede 
som vulkanisør for Svend Jensen, Klo
stervej 23. Omkring dette tidspunkt blev 
han imidlertid kontaktet på sin bopæl af 

Retssagen mod »Poul Tysker« 

Poul Tysker efter at han er ankommet til dom
huset. Den oprindelige billedtekst lyder: Læserne 
må undskylde, at billedet ikke er tydeligt. Da det 
første billede var taget nede i bilen, satte Poul 
Tysker hånden for ansigtet, hver gang fotografen 
gjorde tegn til at knipse igen, og dette portræt er 
fotograferet gennem en dørsprække på politi
kommandørens kontor (Fyens Stiftstidendes 
pressefotosamling, Odense Stadsarkiv). 

et par tyske officerer, som bad ham om at 
melde sig på Gl. Artillerikasernen i Kø
benhavn. Ifølge Poul Michael Hansen 
havde man fra tysk side i forbindelse med 
hans hjemsendelse fra krigstjeneste be
tinget sig, at han vedblev at være i tysk 
tjeneste i en eller anden form.3 

I august 1943 begyndte han som ma
rinevægter i Esbjerg. Han blev dog hur
tigt ked af jobbet og søgte om enten af
skedigelse eller forflyttelse. Hans ønske 
om forflyttelse blev imødekommet, og i 
slutningen af april 1944 begyndte han 
som tolk for Gestapo på Husmandssko-
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len i Odense. Omkring den 20. januar 
1945 blev han forflyttet til Politigården i 
København.4 

Poul Tysker tilbage i Odense 

Ved middagstid den 3. august 1945 bliver 
Poul Tysker afuentet i Fårhus-lejren af 
kriminalassistent P.D. Rasmussen samt 
politibetjentene, Gunnar Christensen og 
Carl V. Nielsen fra Odense politi. 

Turen går herefter til Odense. Poul 
Tysker opfører sig under køreturen roligt, 
nærmest afslappet. Han fortæller endda 
helt uopfordret, at han havde haft til hen
sigt at begive sig hjem til Odense for at 
melde sig selv til politiet og få »den smu
le regnskab« gjort op, der kunne være at 
tale om. Årsagen er angiveligt, at han ger
ne ville se sin kone og lille barn. Måneder 
senere bliver det dog afsløret, at han i vir
keligheden er blevet angivet af en af dem, 
han har skjult sig sammen med i Flens
borg.5 

Selv om han mener, at han er uskyl
dig, regner han med at blive dømt til » 12-

14 år i spjældet«. Han venter i hvert fald 
ikke at blive dømt til døden. Han har 
nemlig læst flittigt i aviserne om de hidtil 
afsagte domme over krigsforbrydere og 
mener derved, at han står til en fængsels
straf af denne længde. 

Om eftermiddagen ankommer politi
bilen til Odense Domhus. Hele den loka
le presse står parat til at modtage ham. 
Poul Tysker er fortsat rolig, da han træ
der ud af bilen og føres op til domhuset. 
Fyens Stiftstidende skriver: »Havde man 
ikke kendt Poul Tysker som en forhærdet 
og rå landsforræder, måtte man tro, den 
lille, firskårne mand, der af og til smilede 
venligt og optrådte særdeles høfligt så 
langt fra var den bandit af de værste, ty
skerne omgav sig med«. 

Poul Tysker bliver foreløbig fængslet 
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indtil 31. august 1945, men alle er klar 
over, at der vil gå lang tid, før han kom
mer for retten. Der venter et stort opkla
ringsarbejde. 

I forhør 

Få dage efter at Poul Tysker er blevet ind
sat i arresten i Odense, henvender krimi
nalpolitiet i Odense sig via de fynske avis
er til offentligheden. Man vil gerneikon
takt med folk, der har været i nærkontakt 
med Poul Tysker, mens han var i Gesta
pos tjeneste på Husmandsskolen eller an
dre stedet i landet. »Enhver, der er blevet 
mishandlet eller på anden måde har væ
ret udsat for overgreb af Poul Tysker, an
modes om at henvende sig til kriminal
politiet på rådhuset i Odense eller til kri
minalpolitiet på sit hjemsted, for at der 
kan blive optaget rapport til brug ved un
dersøgelsen imod ham«. 6 

I den følgende tid modtager kriminal
politiet dusinvis af henvendelser fra folk, 
som har været i nærkontakt med Poul 
Tysker. Samtidig begynder politiets af
høringer af hovedpersonen selv. 

Poul Michael Hansen fortæller, at han 
den i. maj 1944 tiltrådte tjenesten på 
Husmandsskolen som tolk. Hans nær
meste foresatte var lederen af Gestapo, 
Kriminalrat Guttmann. De første tre må
neder fik han ca. 465 kr. i løn om måne
den. Han fik anvist værelse på Hus
mandsskolen, for hvilket han betalte 50 
kr. om måneden, mens han betalte 2 kr. 
pr. dag for middagsmad. Han holdt sig 
selv med tørkost. Herefter fik han udbe
talt 600 kr. om måneden og senere også 
giftetillæg, som udgjorde 60 kr. 

Under forhøret indrømmer han, at 
han under sin tjeneste har medvirket ved 
efterforskning, eftersøgning, anholdelser 
og atbøringer, men kun som tolk. Han 
hævder, at han altid har handlet efter 
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direkte ordre fra en af de tyske overord
nede. 

Poul Tysker hævder ganske bestemt, 
at han aldrig nogen sinde har opfordret 
nogen til at være stikker for ham eller an
dre inden for tysk politi, og at han aldrig 
selv ved nogen lejlighed har optrådt som 
stikker. Han kan med sikkerhed også si
ge, at han aldrig har ledet noget forhør af 
anholdte, men at han udelukkende her
under har fungeret som tolk og har stillet 
spørgsmål til de anholdte efter begæring 
af de tyske overordnede. 

Poul Tysker indrømmer dog, at der 
under forhørene af de anholdte blev gjort 
anvendelse af vold, når disse ikke ville for
tælle noget, eller når forklaringerne var 
usandfærdige. Der forelå direkte ordre fra 
Kriminalrat Guttmann, at der skulle an
vendes »VerscharfterVernehmung« over 
for de anholdte, såfremt disse ikke ville gi
ve de ønskede oplysninger. 

Han tilstår, at han under forhørene 
har været med til at slå. Almindeligvis fik 
de anholdte under »Verscharfter Ver
nehmung« først nogle lussinger med flad 
hånd. Det var altid Beamterne, som be
gyndte at slå, og det var derfor naturligt, 
at når forhørene ikke gik, som de skulle, 
at han også slog de anholdte. Han siger i 
den forbindelse, at dersom han ikke slog, 
blev han karakteriseret som »en dårlig 
Angestellter«. 

Såfremt lussinger ikke gav det ønske
de resultat, hændte det, at de blev banket 
med en stok - hovedsagelig i bagdelen. 
Han tør ikke benægte, at de anholdte her
under til tider blev lagt over en stol eller 
et bord, men han vil påstå, at de anhold
te ikke herunder blev bundet fast. Det er 
sket et par gange, at de anholdte har fået 
bank over den nøgne ryg, og det vil han 
ikke nægte, at han har deltaget i. Han sig
er, at han aldrig har set, at de anholdte 
har fået åbne sår efter slagene. Han me-

Retssagen mod ))Poul Tysker« 

ner imidlertid ikke, at det kan karakteri
seres som tortur mod de anholdte. Det 
var kun vold. 

Under forhøret bliver Poul Tysker 
spurgt, om han er i besiddelse af sadisti
ske tilbøjeligheder, hvilket han afviser. 
Han anser sig selv for at være ganske nor
mal i enhver henseende, men han mener, 
at den tyske mentalitet i almindelighed er 
brutal, og det var den, der gav udslag 
under afhøringerne. 

Poul Tysker fortæller, at når han var 
grusom overfor de anholdte, skyldtes det, 
at han nærede et inderligt had til kom
munisterne. Det var nemlig hans opfat
telse, at det var dem, der stod bag sabo
tagen og drabene under besættelsen. 
Hans erfaring har vist ham, at det som re
gel var kommunisternes illegale grupper, 
som havde med sabotagehandlingerne at 
gøre. Når medlemmerne af disse grupper 
blev pågrebet, forsøgte de som regel at 
skyde skylden på ganske sagesløse per
soner. Derfor blev han ofte rasende og be
gyndte at slå dem, beretter han. 

Han siger, at det direkte er noget slud
der, når nogen påstår, at man på Hus
mandsskolen torterede fangerne, f.eks. 
ved at rive deres negle af eller foretage 
lignende handlinger. 

Poul Tysker fortæller videre, at han al
tid var bevæbnet, når han færdedes uden 
for Husmandsskolen - enten med en pi
stol kaliber 7,65 mm eller maskinpistol, 
men han hævder på det bestemteste, at 
han aldrig har affyret sit våben mod noget 
menneske. 

Den 12. juli 1944 deltog han i en ak
tion mod nogle modstandsfolk ved Geels 
Kro, hvor han blev alvorligt såret ved et 
skud i nakken og indlagt på Odense 
Amtssygehus, men blev kort efter over
ført til det tyske lazaret i Fredericia. Her
efter tog han på rekreation hos sin mor i 
Berlin. Han har varigt men af skuddet, 
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idet han er lam i højre ansigtshalvdel og 
har nogen talebesvær. 

Den 19. september 1944 var han kom
met så meget til hægterne, at han kunne 
deltage i tyskernes aktion mod det dan
ske politi. Han deltog således i den del af 
aktionen ved Odense Domhus, hvor flere 
betjente blev anholdt og senere blev ført 
til tyske kz-lejre. 

Han oplyser videre, at han den 29. 
december 1944 blev borgerligt viet på 
Odense Rådhus til en kvinde, som var 
ansat som kontordame på Husmands
skolen. I marts 1945 fik de en pige sam
men. 

Den 20. februar 1945 flyttede han tje
nestested til Politigården i København, 
hvor han arbejdede som tolk for det tyske 
sikkerhedspoliti under Kriminalrat Bun
ke. Under sin tjeneste i København del
tog han i razziaer efter våbenlagre og lig
nende også uden for København. 

Han hævder, at han under sin tjene
ste i København ikke har foretaget sig no
get, som kan være af interesse for politi
et i hovedstaden eller politikredse på 
Sjælland. 

Han forklarer videre, hvordan det lyk
kedes ham at flygte til Tyskland: Nogle få 
dage før kapitulationen holdt Kriminal
rat Bunke en tale for sit personale på Po
litigården, hvori der deltog ca. 50 person
er. Han sagde, at det hele ikke så særlig 
godt ud hverken for de danske eller tyske 
kammerater, men der var ikke noget at 
være nervøs for, idet der nok skulle blive 
sørget for dem alle sammen og herunder 
også deres hustruer. Det stod enhver frit 
af de danske kammerater at rejse, hvor
hen de ville, og såfremt de ønskede det, 
kunne de få nogle andre papirer. De til
bageværende skulle der nok blive draget 
omsorg for. Men den påfølgende nat for
svandt Bunke selv, det samme gjorde 
brødrene Birkedal-Hansen. 
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Dagen før kapitulationen blev perso
nalet kaldt sammen på ny af Unter
sturmfi.ihrer Koch, og han meddelte dem, 
at Kriminalrat Bunke samt en del af hans 
personale desværre natten i forvejen ef
ter ordre fra General Pancke måtte rejse. 

Poul Tysker fortæller videre, at han 
den 4. maj fik udleveret et falsk pas, som 
lød på navnet Kurt Ehlert, født i Flens
borg den 7. december 1900. Samme dag 
rejste han fra København i en af det tyske 
sikkerhedspolitis biler sammen med tre 
andre danskere fra sikkerhedspolitiet. 

Før afrejsen havde han fået udbetalt 
fire måneders løn, 2.800 kr" og han var i 
forvejen i besiddelse af i.200 kr.7 

I rollen som vidne 

I de følgende måneder optræder Poul Ty
sker ofte i retten i Odense - som vidne. 
Han lader til at nyde rollen fuldt ud. Alle
rede den 18. august er han igen i over
skrifterne: »Poul Tysker angiver friheds
kæmper som stikker«, skriver Fyens 
Stiftstidende. Under afhøringerne afslør
er han en gruppefører fra den odensean
ske modstandsbevægelses 3. kompagni 
som stikker. Modstandsbevægelsen hav
de i forvejen indledt en sag imod denne 
person, men måtte opgive på grund af 
manglende beviser. Poul Tysker leverer 
imidlertid beviserne. 

Der går ikke lang tid, før aviserne igen 
kan berette, at Poul Tysker afslører »en 
virksom stikker«. Denne gang drejer det 
sig om en odenseansk malersvend, som 
angiveligt har solgt oplysninger om mod
standsfolk til tyskerne. Fyns Tidende 
skriver: »Afhøringen af »Poul Tysker« gi
ver gode resultater. Han fortæller ikke så 
meget om sine egne handlinger, men han 
er efterhånden blevet meget villig til at gi
ve oplysninger om de personer, han har 
haft samarbejde med. Og på den måde får 
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man et godt materiale til afsløring af stik
kere«. 

I de følgende måneder bringer aviser
ne fra tid til anden artikler, som fortæl
ler, at Poul Tysker angiver endnu en stik
ker. I november er han i byretten for at 
vidne mod en frihedskæmper, som under 
besættelsen tilsyneladende også har solgt 
oplysninger til Gestapo på Husmands
skolen. Han leverer også gerne en god 
overskrift til lokalpressen. Under over
skriften »Poul Tysker Harmes!« skriver 
Fyens Stiftstidende således: »Forinden 
Poul Tysker blev ført ud af retslokalet, 
fremkom han med en lille privat be
mærkning, idet han sagde: »Jeg har dog 
kæmpet for en ide, men en mand som El
legaard vil stå med et ben i hver lejr - føj 
for pokker!«. 

I marts 1946 bliver han igen hentet til 
byretten i Odense for at vidne, denne 
gang mod en 19-årig, døv kvinde, der er 
anklaget for i december 1944 at have an
givet en dansk politibetjent til Gestapo i 
Odense. Blandt andet på baggrund af 

Retssagen mod »Poul Tysker« 

Poul Tyskers vidneudsagn bliver kvinden 
idømt seks års fængsel samt tab af almen 
tillid for bestandig. 8 

Nedtælling til retssagen 

Sagen mod Poul Tysker er så omfattende, 
at den først kommer for byretten i febru
ar 1947. Men gennem hele 1946 holder 
lokalpressen læserne orienteret om ud
viklingen i den. I marts 1946 fortælles 
det, at Poul Tysker er ved at blive men
talundersøgt. Senere, da undersøgelsen 
er tilendebragt, er konklusionen, at Poul 
Tysker »er et degenereret individ med 
dårligt bevarede skolekundskaber. Der er 
ikke tegn på sindssygdom, og han anses 
for egnet til påvirkning af almindelig 
straf«.9 

Man tog ingen chancer, da retssagen mod Poul 

Tysker gik i gang. Tilhørerne til retsmøderne blev 
kropsvisiteret, inden de fik lov til at komme ind i 
retssalen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, 

Odense Stadsarkiv). 
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I juli 1946 begynder aviserne at spe
kulere i, om dødsstraffen vil blive taget i 
brug i nogle af sagerne mod de danske 
tolke på Husmandsskolen. Pressen men
er at vide, at Statsadvokaten for Fyn vil 
rejse krav om dødsstraf mod to af Poul 
Tyskers tidligere »kolleger«. Den ene an
klages blandt andet for at have medvirket 
under en række anholdelser, udøvet mis
handlinger af forskellig art samt fremsat 
trusler mod to fanger om nedskydning. 
Den anden anklages også for anholdelser 
og mishandlinger, i alt godt 20 forhold. 10 

Det skal dog senere vise sig, at begge slip
per med fængselsstraf. 

Men i 1947 falder den første dødsdom 
med tilknytning til Odense. Den 8. janu
ar 1947 kan Fyens Stiftstidende fortælle, 
den første dødsstrafsag fra særretten i 
Odense vil blive prøvet i Højesteret. Det 
drejer sig om den 22-årige Erik Laurits 
Larsen, som er blevet dømt til døden, 
blandt andet for at have skudt en person 
og været med til at mishandle en fæng
selsbetjent. Erik Laurits Larsen har gjort 
tjeneste både på Husmandsskolen og i 
København samt været vagt for Organi
sation Todt. Larsen bliver henrettet den 
17. maj 1947 ved Undallslund plantage 
ved Viborg. 

Set i lyset af sagen mod Erik Laurits 
Larsen kan det ikke komme som en stor 
overraskelse for ret mange, da avisen 
samme dag kan fortælle, at Poul Tysker 
vil blive krævet dømt til døden, når hans 
sag kommer for retten i Odense. 

Retssagen begynder 

»Dødsstrafsagen mod Poul Tysker be
gyndt i Særretten i Odense ". Poul Tysker 
kræves af anklagemyndigheden dømt til 
døden, men der vil gå mindst en uge, in
den dommen falder, idet det vil tage tid 
at afhøre sagens ca. 100 vidner og trænge 
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til bunds i de mange forhold - ca. 90 -
som han er tiltalt for«. Således kan man 
læse i Fyens Stiftstidende mandag aften 
den 24. februar 1947. 

Retssagen har samlet mange tilhøre
re, og sagen bliver fulgt nøje af de man
ge, som ufrivilligt har stiftet bekendtskab 
med Poul Tysker, mens han gjorde tjene
ste på Husmandsskolen. 

Halvdelen af anklageskriftet indehol
der tiltale for vold og for legemsbeskadi
gelse som følge af mishandlinger. Nogle 
af forholdene er særdeles grove. Han sig
tes blandt andet for at have givet en mand 
ca. 30 slag med en ridepisk, mens den på
gældende lå på en bænk med en jernlæn
ke om halsen. I København skal han have 
givet en skibsværftsarbejder ca. 100 slag 
over hele kroppen med en gummiknippel 
samt givet ham håndjern med indvendi
ge spidser på. Flere af Poul Tyskers ofre 
har som følge af mishandlingen mistet ar
bejdsevnen. F.eks. er et ofrene stærkt 
mærket, efter at Poul Tysker har gen
nembanket ham med en gummiknippel 
og slået ham i ansigtet med en udskåret 
knytnæve af træ, slået ham på fodballer
ne med en »kat«, sparket ham i maven og 
slået ham i skridtet med en gummistav. 

Tiltalen omfatter også manddrab og 
forsøg herpå, herunder hans rolle i affæ
ren ved Geels Kro. De alvorligste forhold 
stammer dog fra de første måneder af 
1945, hvor Poul Tysker gjorde tjeneste 
ved det tyske sikkerhedspoliti i Køben
havn. Han tiltales for at have taget del i 
flere aktioner omfattende drab og drabs
forsøg." 

Poul Tysker har svært ved at benægte, 
at han i visse tilfælde har slået fangerne. 
Anklageskriftet er simpelthen for over
vældende. Men han vælger sine tilståel
ser med omhu. 

Et af de første mere alvorlige forhold, 
han bliver præsenteret for, drejer sig om 
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bogbinder Emil Scharnweber, Nyborg, 
som Poul Tysker var med til at anholde i 
maj 1944. I forbindelse med anholdelsen 
og afhøringen på feltgendameriet stak 
Poul Tysker en revolver i tindingen på 
ham og sagde, at han ikke var bedre værd 
end at skyde. Poul Tysker og de andre be
gyndte bagefter at slå løs på Scharnwe
ber, så han til sidst faldt om på jorden. 
Herefter begyndte Poul Tysker og en an
den at sparke løs på Scharnwebers skin
neben, så det til sidst var revet helt op. 
Bagefter blev Scharnweber ført til en cel
le på Husmandsskolen, og senere blev 
han sendt i kz-lejr i Tyskland. Et vidne 
havde overværet mishandlingen gennem 
en dør, men på trods af dette vidneud
sagn nægter Poul Tysker at have slået el
ler sat en revolver for tindingen af 
Scharnweber. 

Sagens første retsmøde slutter med, at 
anklageren, Politifuldmægtig Harck, stil
ler nogle spørgsmål til Poul Tyskers virk
somhed og fremgangsmåder i tjenesten. 
Hertil svarer hovedpersonen, at det fulg
te automatisk med tolkenes arbejde, at de 
skulle slå fangerne. Han havde selv slået 
nogle med stave og knipler, fordi han var 
en hidsig natur og ophidset over, at fire 
likvideringsgrupper var ude efter ham. 
Han indrømmer, at han måske en gang 
imellem var gået over gevind, men be
nægter at have slået på afklædte fanger. 
Han nægter ligeledes under sin tjeneste
tid nogen sinde at have affyret et skud 
med sine våben. Kun på skydebanerne 
har han brugt dem. 

Anklageren går til slut nærmere ind på 
mishandlingerne i anklageskriftet og 
spørger Poul Tysker, om han aldrig hav
de været med til at piske fangerne, bræn
de dem under fodsålerne, løsne deres 
negle, hænge dem op over en dør i hånd
jern etc. Hertil svarer Poul Tysker ophid
set: »Jeg ville ønske, at min kone, jeg selv 

Retssagen mod »Poul Tysker" 

og min lille datter ville falde død om på 
stedet, hvis jeg nogen sinde havde gjort 
noget sådant!« .12 

Tortur 

Vidneafhøringerne tegner et billede af en 
mand, der ikke har skyet nogen midler 
for at opnå resultater i efterretningsar
bejdet. Volden har været et middel til at 
opnå resultater. 

Maskinarbejder Carl Villy Larsen, 
Odense, kan fortælle, hvordan han på 
Husmandsskolen fik knytnæveslag i an
sigtet af både Poul Tysker og Gestapole
der Dohse, hvordan han blev beordret til 
at tage 200 knæbøjninger med håndjern 
på, mens han blev slået med spanskrør, 
og hvordan han efter 175 knæbøjninger 
faldt om af udmattelse. 

Tekstilarbejder Marinus Pedersen for
tæller, hvordan han under afhøringer på 
Husmandsskolen blev sparket i skridtet 
af Poul Tysker og en anden Gestapo
mand, efter at Poul Tysker havde beord
ret ham til at samle en skriveblok op. 
Herefter hentede Poul Tysker en hassel
kæp, beordrede Pedersen til at tage sit tøj 
af, hvorefter han piskede løs på ham. 

En efter en kommer de i vidnestolen 
og fortæller om knytnæveslag, pisk og 
spark. De mest gruopvækkende vidneud
sagn stammer fra Poul Tyskers virke i Kø
benhavn. Skotøjsarbejder Jens Villy Mor
tensens vidneudsagn ryster de fleste i 
retssalen. Mortensen fortæller, at Poul 
Tysker gik under navnet »overbanke 
mesteren«. Han blev anholdt i februar 
1945 og ført til afhøringer på Fælledvejs 
politistation. Senere kom han til Politi
gården, hvor han var til ca. otte afhørin
ger. Her blev han mishandlet på forskel
lig måde, blandt andet blev han lænket 
fast og fik slag med en knippel. Poul Tys
ker havde ved denne lejlighed brugt sin 
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knippel over hele Mortensens krop og 
havde også slået ham over knæene. I 
»tortursalen« blev han mishandlet alvor
ligt sammen med en kammerat, hvis ar
me tyskerne haYde brækket under tortur, 
så benpiberne stak ud. Mortensens højre 
arm var, efter at han havde fået bank, ble
vet spændt fast på et slags bord, og deref
ter havde Poul Tysker givet ham tre hår
de slag, så håndledet brækkede eller gik 
af led. Efter flere slag blev han spændt 
fast på en undersøgelses briks, og så kom 
Ib Birkedal-Hansen til stede med en glød
ende elektrisk koger, som han anbragte 
skiftevis under Mortensens højre og ven
stre fod. Mortensen fortæller, at han be
svimede hver gang, men fik hældt vand i 
ansigtet. Alligevel formåede han at holde 
inde med de oplysninger, tyskerne for
søgte at få ud af ham. Poul Tysker tog 
derefter Mortensens ene hånd og holdt 
den sammen med nogle af de andre Ge
stapofolk fast på bordet, mens han filede 
løs på og omkring hans negle. Da filen 
nåede igennem til neglekødet, skar de i 
dette, og Ib Birkedal-Hansen brækkede 
derefter neglene løs, så de stod helt lodret 
op. Da Mortensen efter afhøringen krav
lede ud af døren på alle fire, sparkede 
Poul Tysker ham i skridtet. 

Efter at have lyttet til Jens Villy Mor
tensens vidneudsagn erklærer Poul 
Tysker, at han overhovedet ikke kender 
ham! 

Men vidnerne fortæller den samme 
historie om og om igen; om en hensyns
løs og brutal Poul Tysker, som ikke har 
skyet nogen midler for at få oplysninger 
ud af folk. Skibsværftsarbejder Jacob Chr. 
Krogh fortæller, at Poul Tysker slog ham 
ved anholdelsen, mens hans hustru og to 
små børn så på. Senere slog Poul Tysker 
ham med en pistol oven i hovedet og gav 
ham så hårde knytnæveslag, at hans un
derkæbe brækkede to steder samt spar-
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kede ham i underlivet. På Politigården 
blev Krogh Nielsen lagt på to stole, hvor
efter Poul Tysker og en anden Gestapo
mand satte sig på ham og slog løs med 
gummiknipler. Krogh Nielsen besvime
de. Efter at have lyttet til Krogh Nielsens 
vidneerklæring indrømmer Poul Tysker, 
at han havde slået ham med en gummi
knippel. 

Derimod nægter Poul Tysker ethvert 
kendskab til et andet vidne, Fotograf Ha
rald Emil Sørensen, Aulum. Sørensen kan 
til gengæld godt huske Poul Tysker. På 
Politigården blev han nemlig den 14. april 
1945 udsat for en brutal behandling, hvor 
Poul Tysker først slog ham med en gum
miknippel, derefter blev han anbragt på 
en stol og pisket med en stålwire, så han 
til sidst besvimede. Men han fik hældt 
vand i ansigtet, og piskningen fortsatte. 
Til sidst var hans ene hofteben slået i 
stykker. 13 

Drabsmand? 

De sidste forhold i tiltalen mod Poul Tys
ker omhandler sigtelser for to drab og et 
drabsforsøg, mens han gjorde tjeneste i 
København. Det ene drab og drabsforsøg
et fandt sted den 24. februar 1945 under 
en omfattende tysk aktion i København, 
hvor man begik otte drab og et drabsfor
søg på danske modstandsfolk. Aktionen 
var planlagt af de tyske ledere Bunke og 
Pancke og var angiveligt gengældelse for 
drabene på 28 tyske soldater. Aktionen 
involverede mange folk og i alt 12 last
biler, som startede fra Politigården. 

Poul Tysker erkender, at han deltog i 
aktionen, og forklarer, at han fungerede 
som tolk for tyskeren N eumann. Hans 
gruppe kørte ud på Sydkærsvej 101 i 
Hvidovre, hvor man anholdt skomager 
Anders Christian Olsen. En af tyskerne 
skød ham ned, da han blev ført ud til bil-
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en. Hans lig blev smidt op på ladet og se
nere anbragt i en af Shellhusets kældre. 

Poul Tysker indrømmer også, at han 
var med, da hans gruppe efterfølgende 
kørte til murersvend Helge Ulriksens bo
pæl på Tingskrivervej. Han vedgår også, 
at Ulriksen blev anholdt og skudt ned 
bagfra, men hævder imidlertid, at det var 
en af tyskerne, som affyrede det dræben
de skud. Aktionsgruppen fortsatte, men 
de fandt ingen hjemme nogen af steder
ne. Mens de gjorde holdt, gik det op for 
dem, at der kun lå et lig på ladet aflast
bilen. Det var Ulriksen, som var for
svundet. Han var ikke død af skuddet og 
havde haft held til at vælte sig ned fra 
lastbilens lad og slippe i sikkerhed. Poul 
Tysker fortæller, at han, Neumann og de 
andre kørte tilbage for at lede efter ham, 
men de fandt ham ikke og vendte så til
bage til Shellhuset. Han nægter, at han 
skulle have affyret nogen af skuddene. 
Ulriksen, som er vidne, er dog aldeles 
sikker på, at det var Poul Tysker, som af
fyrede skuddet imod ham. q 

Retssagen mod »Poul Tysker« 

Geels Kro 

Det sidste forhold, som bliver behandlet, 
inden proceduren går i gang, omhandler 
den såkaldte affære ved Geels Kro. Den 12. 

juli 1944 kom det til ildkamp mellem en 
gruppe modstandsfolk og Gestapofolk fra 
Husmandsskolen. Under ildkampen blev 
modstandsmand Gunnar Nielsen dræbt, 
og to andre blev såret. Poul Tysker er i den 
forbindelse sigtet for forsøg på manddrab. 

Poul Tysker erkender, at han deltog i 
aktionen, der udgik fra Husmandsskolen, 
men han påstår, han overhovedet ikke af
fyrede skud ved denne lejlighed. 

Alle medlemmerne af den illegale 
gruppe, der var til stede på Geels Kro, bli
ver afhørt som vidner. Arbejdsmand Nor
mann Grønvig Rasmussen forklarer, at 
de havde været ude for at hente en del til 

I forbinde/se med retssagen mod Poul Tysker blev 
der foretaget påvisning ved Gee/s Kro, som her ses 
pa billedet (Fyens Stiftstidendes pressefotosam
ling, Odense Stadsarkiv). 
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Poul Tysker under påvisningen ved Geels Kro. 
Han blev skarpt bevogtet og var iført håndjern 
(Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense 
Stadsarkiv). 

et maskingevær, som var tabt under en 
øvelse. På tilbagevejen drak de kaffe på 
Geels Kro, da Gestapomænd, deriblandt 
Poul Tysker, pludselig dukkede op i en bil 
foran kroen. De flygtede alle, og Gunnar 
Nielsen blev dræbt af den næstkomman
derende for Gestapo på Fyn, Erwin Miis
sener, da han ville springe ud af et vin
due. Rasmussen løb en anden vej, og så 
sin kammerat, Erik Giersing, blive såret 
af et skud fra en Gestapomand. Da Ge
stapomanden havde tømt sit magasin, be
nyttede Rasmussen lejligheden til at flyg
te. Men netop som han begyndte at løbe, 
blev han ramt i skulderen af et skud fra 
en person, som stod ved et vindue. Ras
mussen er sikker på, at denne person var 
Poul Tysker. Det lykkedes ham dog alli
gevel at flygte fra stedet. 
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Et af gruppens andre medlemmer, 
Poul Arne Andreasen, forklarer, at han 
var blevet tilbage og havde gemt sig bag et 
klaver, da han i det samme så Poul Tysker 
komme løbende ind i lokalet og skyde ud 
af vinduet, mens Norman Grønvig Ras
mussen løb forbi dette. Andreasen havde 
derefter skudt Poul Tysker. »Men ikke 
godt nok«, som han siger fra vidnestolen. 
Skuddet ramte Poul Tysker i halsen. And
reasen sprang herefter ud af det omtalte 
vindue, men blev såret af to maskinpi
stolsalver. 

Efter vidneerklæringerne er overstået 
bestemmer dommer Levinsen, at der skal 
være åstedsforretning på Geels Kro. Om 
eftermiddagen tager retten, Poul Tysker, 
Andreasen, Rasmussen og et stort antal 
politibetjente ud på Geels Kro. Det er et 
forrygende snevejr, men det forhindrer 
ikke en masse nysgerrige i at kæmpe sig 
frem til kroen. Under militærsagkyndig 
bistand undersøger man de forskellige 
skudvinkler etc" mens de tre implicerede 
stiller sig op, som de mener, at de stod 
den dag, hændelsen fandt sted. Påvis
ningen bringer ikke noget væsentligt nyt, 
og Poul Tysker virker ikke synderligt på
virket over udflugten. Han snakker en del 
og kommer med provokerende bemærk
ninger. Efter afslutningen af påvisningen 
udbryder han: »Skal vi ikke en gang have 
kaffe, sikke noget svineri!«.10 

Dommen 

Nævningesalen er fyldt til sidste plads, og 
folk har taget opstilling på trapperne 
uden for, da dommen over Poul Tysker 
skal afsiges tirsdag den 8. marts 1947. 
Der er et stort politiopbud, og alle tilhø
rere skal visiteres, inden de kan komme 
ind i nævningesalen. Svært bevæbnede 
betjente har taget opstilling både inde i 
og uden for selve retslokalet. 
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Lidt før kl. 15 bliver Poul Tysker ført 
ind i retslokalet. Det er tydeligt, at han er 
mere nervøs end normalt. Herefter kom
mer dommer Levinsen og de to doms
mænd ind i retslokalet. Mens alle står op
rejst, læser Levinsen kendelsen: »Thi 
kendes for ret: Tiltalte, Poul Michael 
Hansen, bør straffes med livsstraf«. Poul 
Tysker ser nærmest uberørt og uforstå
ende ud, mens dommeren oplæser resten 
af kendelsen. 

Præmisserne går ud på, at Poul Tysker 
gennemgående er blevet dømt skyldig ef
ter anklageskriftets ca. 90 forhold. Han 
kendes skyldig i de fleste mishandlinger 
af anholdte modstandsfolk. Han frifindes 
dog for forsøg på manddrab i forbindelse 
med affæren ved Geels Kro. Retten finder 
det ikke godtgjort, at han har forsøgt at 
dræbe modstandsmanden Norman Ras
mussen. Til gengæld bliver han dømt for 
legemsbeskadigelse. 

I manddrabsanklagerne fra Køben
havn frifindes han, men dommes for at 

Retssagen mod "Po ul Tysker« 

Politiets foto af Poul Tysker. Den lidt hængende 
mund skyldtes, at han var blevet skudt gennem 
hovedet i 7 944 (Fyens Stiftstidendes pressefoto
samling, Odense Stadsarkiv). 

have deltaget i anholdelserne, ligesom 
han dømmes skyldig for forsøg på 
manddrab i tilfældet med murersvend 
Ulriksen, som overlevede et nakkeskud. 

Til slut gør dommeren Poul Tysker 
opmærksom på, at han kan anke dom
men til landsretten. Efter en kort konfe
rence med sin forsvarer erklærer Poul Ty
sker, at han ønsker betænkningstid med 
hensyn til appel. 16 

Henrettelsen 

Dommen bliver anket til både Landsret
ten og Højesteret, men den 14. februar 
1948 stadfæster Østre Landsret dommen, 
og det samme gør Højesteret den 7. sep
tember 1948. Som et sidste desperat for
søg på at redde livet sender Poul Tysker 
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en skriftlig klage til justitsminister Niels 
C.F. Busch-Jensen. 17 Men dommen står 
ved magt. 

Den 12. november 1948 kl. oi.oo hen
rettes den nu 50-årige Poul Michael Han
sen ved skydning i Undallslund plantage 
ved Viborg. Aviserne bringer efterfølgen
de en kort, officiel meddelelse fra justits
ministeriet om henrettelsen, men derud
over skrives der ikke mere om den en
gang så be1ygtede Poul Tysker. • 
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1. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads 
Politimesters Arkiv, Rapport fra Lundtofte og 
Nybøl Herreders Politikreds den 31.7.1945. 

2. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads 
Politimesters Arkiv, Amtsbogen d. 26.3.1946. 

3. Det skal bemærkes, at hans forklaringer på 
dette punkt ikke er enslydende i alle afhø
ringsrapporterne. 

4. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads 
Politimesters Arkiv, politirapporter af 6., 7., 
11 ., 14. og 23. august, 19. sept. og 5. oktober 
fra kriminalpolitiet i Odense. 

5. Fyens Stiftstidende 25.7.1946. 

6. Fyens Stiftstidende 8.8.1945. 

7. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads 
Politimesters Arkiv, Kriminalpolitiet i Odense, 
rapport 14.8.1945. 

8. Fyens Stiftstidende 14.3.1946. 

9. Fyens Stiftstidende 8.3.1946 og Fyens Stifts
tidende 2.3 .1947. 

10. Fyens Stiftstidende 25.7. 1946. 

11. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads 
Politimesters Arkiv, Anklageskrift mod Poul 
Michael Hansen samt Fyens Stiftstidende 
24.2.1947. 

12. Fyens Stiftstidende 25.2.1947 og Straffeakt 
nr. 513 1948, Odense Købstads Politimesters 
Arkiv, Odense Købstads Kriminalrets Dom. 

13. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads Po
litimesters Arkiv, Odense Købstads Kriminal
rets Dom og Fyens Stiftstidende 27.2.1947. 

14. Fyens Stiftstidende 1.3.1947. 

15. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads 
Politimesters Arkiv, Odense Købstads Krimi
nalrets Dom, Fyens Stiftstidende 28.2.1947 
og Fyens Stiftstidende 1.3.1947. 

16. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads Po
litimesters Arkiv, Odense Købstads Kriminal
rets Dom og Fyens Stiftstidende 9.3.1947. 

17. Straffeakt nr. 513 1948, Odense Købstads 
Politimesters Arkiv, Poul Michael Hansens 
klage til justitsministeren. 
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