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Stikkeren Henning N. Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Arne Pedersen var landsforræder uden
samvittighedskvaler. Han uddelte illegale blade for at foregive, at han tog del i kampen mod den nazistiske
besættelsesmagt. Han spredte falske rygter mod kollegaer og venner fra modstandsbevægelsen for at bortlede

mistanken om, at han selv var stikker.
Arne Pedersen var aktiv i store dele af Jylland, især omkring Sønderborg og på Randersegnen.

Efter krigen blev Arne Pedersen dømt for at være skyld i bl.a. tre mord, tre mordforsøg, en deportation til KZ-
lejr i Nazityskland, og fængslingen af seks personer. I realiteten havde han langt mere på samvittigheden.

Arne Pedersen dømtes til døden og blev henrettet i juli 1949. Han var tilsyneladende ikke drevet af sympati
for den tyske besættelsesmagt. Men hvad drev den sønderjyske lærer til så nidkært at udøve aktivt landssvig?

Henning N. Larsen bor i Sønderborg, uddannet økonom og autodidakt historiker. Hans portræt af stikkeren
Arne Pedersen bygger på flere års imponerende research, hvor helt nye kilder og vidner er gravet frem. Kilder

der trækker spor langt ind i efterretningstjenestens virke under besættelsen.
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