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Endelig besvarelse af
sporgsmàl nr. S 806 af 15.
november 2006 iii
udenrigsministeren stillet af
Kim Mortensen (S).

Spørgsmâl nr. S 806
'>IKan udenrigsministeren oplyse, om Danmark i forbindelse med afslutningen af 2. verdenskrig,
som det er blevet oplyst af den tyske ambassade iii Ugeavisen Esberg, hat fàet udbetalt tyske
formuer og verdier dl dekning af de erstatningskrav, der matte konime i forbindelse med
krigsskader forvoldt af den tyske bestte1sesmagt, samt hvor stort et beløb Danmark i givet fald
hat modtaget?<<

Svar:
Det følger af den humanitre folkeret, at en krigsførende part, der indleder en ulovlig krig, er
forpligtet til at betale erstatning svarende iii den skade, som den krigsførende part har pàfort et
andet land. Dette fremgar blandt andet af artikel 3 i Haag-konventionen af 1907. Tyskiand var
sâledes forpligtet dl at betale erstatning for de skader som 2.Verdenskrig pâførte andre lande.

Efter gennemgang af Udenrigsministeriets historiske arkiver kan følgende oplyses om
udbetaling af krigsskadeerstatning fra Tyskiand efter 2. Verdenskrig:

Med henblik pa inddrivelse af krigsskadeerstatning fra Tyskiand afholdtes efter 2. Verdenskrigs
afslutning en konference i Potsdam den 2. august 1945, hvor det blev vedtaget, at
Sovetunionens og Polens krav pa krigsskadeerstatning skulle søges fyldestgjort i den sovjetiske
besttelseszone af Tyskiand, mens USA, Storbritannien og alle øvrige erstatningsberettigede
lande skulle søge deres krav dekket i den affierede besttelseszone.

For blandt andet at sikre en ligelig fordeing af erstatningerne mellem de allierede (i alt 18 lande)
afholdtes en konference herom i november 1945 i Paris. Det samlede danske erstatningskrav
blev i den forbindelse opgjort dl kr. 11,6 mia. for skade lidt i besttelsestiden 1940-1945. Det
bemerkes, at det fremgâr af erstatningsopgorelsen, at udgifter afholdt af de under
Handeisministeriets henhorende institutioner for sâ vidt angik sømend og fiskere androg kr.
19.250.000.

Konferencen mundede ud i den sàkaldte Paris-aftale af 14. anuar 1946, som Danmark tiltràdte
og efterfølgende radficerede den 5. april 1946. Pa baggrund af de anmeldte erstatningskrav
tillagdes i aftalen hvert land ret dl en vis procentdel af de dl ràdighed vrende aktiver samt af de
erstatninger, der senere matte blive fastsat.



Det af Danmark anmeldte erstatningskrav p. kr. 11,6 mia. blev ved aftalen konverteret dl 0,25
% af de samlede tyske erstatninger samt 0,35 % af visse tyske industrian1g og tyske skibe. Det
skal bemrkes, at Danmarks erstatningskrav var minimalt i forhold til de fleste allieredes krav.
Kun Albaniens, Luxembourgs og Egyptens krav var mindre. De storste krav hidrørte fra USA
og Storbritannien, hver med 25 % samt Frankrig med 16 %.

Ud over en procentmssig fordeling af Tyskiands samlede krigsskadeerstatninger bemyndigede
Paris-aftalen de deltagende lande iii at beslagliegge og likvidere de aktiver, som Tysidand ved
krigens afslutning efterlod pa de enkelte landes territorium. Verdien heraf skulle modregnes det
págldende lands krav til krigsskadeerstatning. I den anledning vedtog Folketinget by nr. 132
af 30. marts 1946 om konfiskation af tysk og japansk ejendom. Til at gennemfore loven
oprettedes en midlertidig stilling som konimissarius med den opgave at eftersøge og overtage al
af loven omfattet ejendon-i og realisere den, for sâ vidt staten ikke havde behov for den. Ved
by nr. 146 af 13. maj 1959 blev det besluttet at nedhegge stiffingen som kornmissarius pr. 31.
marts 1960.

I henhold nil Paris-dekiarationen og i overensstemmelse med den fastlagte procentsats modtog
Danmark efrerfølgende maskiner og skibe fra Tyskiand dl en verdi af Ca. kr. 13. mio. Det
forrad og udstyr, Tysidand efterlod i Danmark, indbragte ca. kr. 30 mb., mens det af
kommissarius beslaglagte materiel og gods indbragte kr. 237 mio. brutto, svarende dl et
nettobelob pa kr. 156 mio. Den samlede faktiske krigsskadeerstatning beløb sig herefter iii ca.
kr. 200 mio.

Det fremgâr af Udenrigsministeriets arkiver, at de indbragte beløb blev anvendt dl delvis
nedskrivning af statens reguleringskonto i Danmarks Nationalbank. Da det faktiske
erstatningsbeløb sâledes alene dkkede en meget lille del af den danske stats erstatningskrav
mod Tyskiand, vile der ikke kunne blive tale om at dekke private erstatningskrav af de
modtagne midler. Dette blev tiltrâdt af Handelsministeriet, Finansministeriet og
Udenrigsministeriet i 1954.

Det skal for fu1dstndigheden oplyses, at Tyskiand ved en overenskomst med Danmark af 26.
februar 1953 indvilgede i at betale kr. 160 mio. i erstatning for de udgifter, den danske stat
havde haft ved de tyske flygtninges ophold i landet efter krigens afslutning. Endvidere indgik
Tysidand og Danmark den 24. august 1959 en overenskomst om ydelser dl fordel for danske
statsborgere, der har veret ramt af nationalsocialisdske forfølgelsesforanstaltninger, i henhold
dl hvilken Tysidand betalte 16 mio. tyske mark dl Danmark. Med Lov om fordelingen af en fra
Forbundsrepublikken i Tyskiand modtaget ydelse dl danskere under nationalsocialisdsk
forfølgelse (by nr. 242 af 10. juni 1960) blev der nedsat et fordelingsruevn dl behandling af
sager om clisse ydelser. Fordelingsnvnet blev dog opløst ved Socialministeriets bekendtgørelse
af 20. juni 1963, da loven blev anset at have opfyldt sit formal.

Spørgsmalet om udbetaling af den resterende krigsskadeerstatning, den sàkaldte Tysidands-
ge1d, blev rejst flere gange i Folketingssalen i midten af 1970'erne. Det fremgar blandt andet af
davrende statsminister Anker Jørgensens besvarelse af folketingsmedlem Kurt Bauers (SF)
spørgsmal dateret 15. december 1976, at storrelsen af den Danmark dlkommende erstatning
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ikke var bekendt, da der ikke forelâ en endelig afgørelse af sporgsmàlet om Tyskiands
ktigsskadeerstatning overfor alle de affierede lande. Man vidste kun, at Danmark hat fàet tillagt
en vis procentdel (0,25 0/s) af det samlede erstatningsbelob. Endvidere anførte den davrende
statsminister, at Danmark ikke isoleret kunne rese noget krav over for Forbundsrepublikken,
dels fordi Danmark folkeretligt var bundet dl kun at gøre dette sammen med de ovrige
kreditorlande, dels fordi man ikke havde kendskab dl erstatningens størrelse.

I forlngelse heraf oplyste davrende statsminister Ankerjørgensen den 12. januar 1977 pa
spørgsmal fra folketingsmedlem Knud Jespersen DK1P), at Danmark ikke vile tage initiativ dl
at samle de øvrige erstatningsberettigede lande for at fa Danmarks tilgodehavende udbetalt.
Denne udmelding skulle ses i lyset af at et sâdant initiativ da vile udgá fra et land, hvis
fordringer - omend et stort beløb i dansk màlestok - udgjorde en forsvindende del af den
samlede masse af krav. Statsrninisteren tilføjede afslutningsvist, at der i denne sammenheng
ogsà var grund dl at minde om de katastrofale virkninger for hele verdenssamfundet, som
udløstes af de tyske erstatningsbetalinger efter 1. Verdenskrig.

Det er fortsat muligt for danske statsborgere at soge om erstatning for skade lidt under
besette1sestiden. Det kan blandt andet ske i medfør af følgende love:

Loven om erstatning iii besettelsestidens ofre (by nr. 136 af 23. februar 1995, som
ndret ved by nr. 1018 af 4. december 1996), som administreres af

Arbejdsskadestyrelsen.
Lov om krigsulykkesforsikring (boy nr. 396 af 25. jul 1940 med senere ndringer som
administreres af Arbejdsskadestyrelsen.
Lov om forhøjelse af hdersgaver (by nr. 1421 af 22. december 2004), som
administreres af økonomistyrelsen.

Spørgsmal om eventuel erstatning i medfør af disse love skal rettes di de rnevnte myndigheder
afde skadelidte.
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