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Du inviteres til gratis foredrag om ”Nazi-politinetværk”
tirsdag den 15. november 2022 kl. 1800

på Kolding Politimuseum, Rømøvej 4, 6000 Kolding,
hvor Erland Leth Pedersen i sit foredrag primært tager udgangspunkt i sin bog; ”De Danske
Varulve” - og den nazistiske modstandsbevægelse, der skulle træde i kraft efter at russerne
havde invaderet Danmark.
Indledningsvis vil han med baggrund i en anden bog, han har skrevet, fortælle om ”Svend
Staal-Gruppen” og dens virke m.v.
Foredraget vil med andre ord give tilhørerne mere viden om det hemmelige nazistiske
politinetværk, der under 2. verdenskrig arbejdede bag linjerne og uden publikums bevågenhed i
ledtog med den tyske militære efterretningstjeneste ”Abwehr” for at bekæmpe den danske
modstandsbevægelse.
Man konkluderede i sin tid; at miljøet af nationalsocialistiske politifolk var særlig farligt for
frihedskampen. De nazistiske betjente ikke bare havde viljen til at hjælpe tyskerne, de havde
også deres professionelle kunnen som politifolk!
Erland Leth Pedersen blev 1. februar 2022 pensioneret som kriminalassistent efter næsten 44
år i Københavns Politi. Sideløbende har han sammen med Niels-Birger Danielsen forfattet
bogen om ”Svend Staal-gruppen”, der udkom i 2017, hvor det blev udtalt, at bogen bygger på et
nærmest komplet researchmateriale som Erland Leth Pedersen har indsamlet over en periode
på ti år. Som nævnt er han også forfatter til bogen om ”De danske Varulve”.
Foredraget indledes kl. 18 med et par stykker smørrebrød og en ostemad samt øl eller vand.

Tilmelding / gratis billetter;
Du kan sammen med en ledsager bestille adgang til foredraget ved at sende en mail til
Foreningen v/ Torben Nilaus Jensen på mail; tnj002@gmail.com senest mandag morgen den 7.
november 2022.
Spørgsmål vedrørende arrangementet kan i øvrigt stilles til Torben Nilaus Jensen på
mobiltelefon 21 93 60 46.
Opmærksomheden henledes på, at deltagerantallet er begrænset, hvorfor bekræftelsen vil ske
efter princippet ”først til mølle”. Bekræftelse på deltagelsen vil ske via mail.

Venligst - og vel mødt.
Hans Bundesen
formand

