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Årets virksomhedsgeneralforsamlinger er ved at
rinde ud, og pengene er nærmest væltet ud fra
børsselskaberne. Aldrig er der blevet udbetalt så
store udbytter. Alene A.P. Møller - Mærsk sender
43 mia. kr. til aktionærerne,  og samlet set har de
største danske børsselskaber mere end fordoblet
aktionærudbyttet.
Journalisterne mødes af lutter smil og glade
miner under denne udbytterfest. Der er ingen
grund til at frygte nærgående spørgsmål. Den
gængse journalistik kan ikke drømme om at
trænge om bag facaden og afdække baggrunden
for denne rekordindtjening. 
Mærsk f.eks. var det første udenlandske firma der
fik amerikanske militærkontrakter. I de første syv
år af Irak-krigen fik Mærsk 36 mia. kroner for at
transportere amerikanske tropper og krigsudstyr.
Mærsk har sejlet eller sejler store mængder mili-
tært udstyr hjem fra Afghanistan for det ameri-
kanske militær. Mere end noget andet rederi. Der
er tale om en transportaftale for milliarder. Da
USA startede deres Joint Strike Fighter projekt –
et nyt super kampfly – efter 11. september 2001
kom Mærsk-gruppen naturligvis med. Det er en
af de helt store spillere på verdensmarkedet og et
klart bevis på, at krig og bomber er en strålende
forretning.
Så  hvem vil støde en stormagt som A.P.Møller? 
Forleden understregede handels og udviklingsmi-
nister Mogens Jensen, at Danmark er en ”huma-
nitær stormagt”, da han meddelte , at Danmark
vil yde 250 millioner til de syriske ofre for krigen
der, der er ansporet af Mærsks krigsglade boss
med makkere. 
En humanitær stormagt! Tyg lige på den et øje-
blik. Den sprogbrug indikerer tankegodset bag

Leder. Håndslag 2-2015

Den stærkes ret og profitten

2

Det antifascistiske tidskrift Håndslag
(haandslag@gmail.com) udgives i fæl-
lesskab af Folkebevægelsen mod Nazis-
me (FMN) og Aktive Modstandsfolk
med støtte fra andre organisationer.
Tidsskriftet redigeres af et udvalg.
Redaktion: Ebbe Riis Klausen (FMN)
(ansvarlig), Ottingvej. 93, 2860 Søborg,
tlf. 31 10 20 41, (folkmodnazi@gmail.
com), og Frede Klitgård, (Aktive Mod-
standsfolk) Byparken 23, 3450 Allerød,
tlf. 27 11 29 72, (aktivmodstand@gmail.
com).
Synspunkter i Håndslag deles ikke ube-
tinget af redaktionen, medlemmer eller
abonnenter. Eftertryk og citater er til-
ladt med angivelse af kilde og tilsendel-
se af den pågældende publikation.

Håndslag udkommer hvert kvartal eller
fire gange årligt. Tidligere numre kan
bestilles. Pris 30 kr. plus porto.
For medlemmerne af Aktive Modstands-
folk er abonnement inkluderet i med-
lemskontingentet, 300 kr. årligt. Fore-
ningens hjemmeside: www.no-nazi.dk.
For medlemmerne af Folkebevægelsen
Mod Nazisme (FMN) er abonnementet
gradueret. Medlemmer under 25 år:
100 kr., pensionister, arbejdsløse og stu-
derende: 150 kr., for alle øvrige: 250 kr.
Interesserede kan tegne abonnement,
for 100 kr. for en årgang med levering
via Post Danmark.. 
Kontingenter samt abonnement på
Håndslag betales til Danske Bank
Reg.nr. 9570 konto 1310003 .

de skiftende danske regeringens såkaldte aktivi-
stiske udenrigspolitik. ’Rød’ såvel som blå bloks
enige opslutning, der nu har fastholdt Danmark
på bombemarkedet i 13-14 år. Stormagtsdrøm-
mene.
Konsekvenserne af krigspolitikken, den anden
side af bomberne, betyder i den forbindelse
langt mindre. Terrorlovgivning, skrump i retssik-
kerheden, indskrænkninger af demokratiet i form
af f.eks. en offentlighedslov med mindre åben-
hed, mere politi, mere militær og meget mere
overvågning. ´Demokrati’ – for ikke at tale om
’velfærd’ – er omkostninger ved de politiske
ambitioner. Krigene dræber begge dele.
Nu har politikerne sat køb af Joint Strike Fighter
flyet for mere end 30 milliarder på dagsordenen.
Og mange gange det beløb til vedligeholdelse i
deres forventede levetid. For ikke at tale om pri-
sen på deres laster. Det er rene angrebsvåben.
Dødbringende teknologi, bygget til at være i for-
reste linje under krigstogterne.
De hundredvis af bomber, de danske fly indtil nu
har kastet over slagmarkederne i Libyen, Irak osv.
har kostet masser af menneskeliv. Herhjemme
har  de kostet milliarder, der tages fra den offent-
lige service, fra velfærden. 
Danmark bør føre en helt anden politik, en fre-
delig udenrigspolitik, der siger nej til erobrings-
togter i andre lande. Der forkaster tanken om, at
bomber og granater skaber fred,  og  at magt
vokser ud af bombekraterne. 
Et Danmark i rollen som en neutral og alliancefri
nation, som uafhængig mægler, kunne virkelig få
en betydning - og vi kunne have milliarder til
rådighed til at få lappet på den tabte velfærd. I
den forstand kunne Danmark blive en stor magt.
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Knud Pedersen, 88 år
Den meget kendte modstandsmand 
og kunstformidler Knud Pedersen er 
død i en alder af 88 år.
I 1941 var Knud Pedersen som gym-
nasieelev medstifter af Churchill-klub-
ben i Aalborg. Gruppen blev revet op 
af dansk politi i 1942 og idømt ganske 
hårde fængselsstraffe for at have stjå- 
let våben fra den tyske besættelses-
magt, begået sabotage og antændt 
brande i tyske lagre. De danske sam-
arbejdsfolk gav imod almindelig for-
ventning ikke “drengesabotørerne” 
lempelser i fængslet i Nyborg.
Knud Pedersen etablerede i 1957 
Kunstbiblioteket i Nikolaj Kirke i 
København. Her blev kunst udlejet 
eller kunne købes billigt.
Han var fadder til antikunstbevægel-
sen Fluxus og oprettede i 1993 Den 
Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft.

Befrielsen i 1945 
af Auschwitz
Den 27. februar 1945 nåede en fortrop 
af styrker fra Sovjetunionens Røde Hær 
frem til den enorme tysknazistiske ud-
ryddelseslejr AuschwitzBirkenau i det 
tysk besatte Polen og kunne befri de 
7600 fanger, der endnu var i live.
Dagen, der er indstiftet som “Ausch-
witz-dagen”, blev traditionsmæssigt 
markeret med et stort internationalt 
møde med deltagelse af mange stats-
overhoveder.
I Danmark blev befrielsen af Ausch witz-
lejren bl.a. markeret med Ensemble 
Nordlys’ opførelse af den franske kom-
ponist Olivier Messiaens værk “Kvartet 
til Tidens Ende” i Holmens Kirke i 
København.
Olivier Messiaen havde under Første 
Verdenskrig været sygeplejer i den 
franske hær, men blev taget til fange af 
tyskerne. Han noterede sit værk på no-
deblade, en tysk officer skaffede ham.
Mange andre steder blev Auschwitz-
dagen markeret med musik af Viktor 
Ullman, der var indespærret i Theresi-
enstadt, inden han i 1944 blev depor-
teret videre til Auschwitz og myrdet 
der. Den gamle fæstningsby Theresi-
enstadt på grænsen mellem Tyskland 
og Tjekkoslovakiet havde nazisterne 
omdannet til en koncentrationslejr, 
hvor også danske jøder blev anbragt.

Farvel

Tysk orden til dansk 
historiker
Det er overgået historikeren og forfat-
teren Hans Kirchhoff den sjældne ære 
at få tildelt en høj tysk orden.
Kirchhoff har modtaget “Verdienst-
kreutz 1. Klasse des Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschlands.”
I begrundelsen for udmærkelsen hed-
der det bl.a., at Hans Kirchhoff har 
gjort sig fortjent ved at skabe en diffe-
rentieret fremstilling af Danmarks 
besættelse.
Hans Kirchhoff forholdt sig tidligere 
kritisk til den tyske og de danske sam-
arbejdspolitikeres politik.
Senere indledte han samarbejde med 
det tyske udenrigsministerium og del-
tog i hvidvaskningen af den nazistiske 
krigsforbryder Duckwitz.

Hans Kirchhoff

Tegning af David Friedmann, der overle-
vede Auschwitz.
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Prisuddeling
for 34. gang
Gelsted-Kirk-Scherfig-Fonden har for 
34. gang foretaget prisuddeling. Fon-
den mindes hvert år de tre store kultur-
personligheder ved at uddele en pris 
til foreninger eller personer, der har 
handlet i Otto Gelsteds, Hans Kirks el-
ler Hans Scherfigs ånd.
Ved en uformel højtidelighed i 
Krudttønden - nu desværre mere 
kendt som mål for terrorangreb - blev 
der uddelt tre priser.
En pris blev givet til den kurdiske ra-
diostation Roj-tv, som danske myndig-
heder har lukket uden lovmedholdelig 
grund. Den anden prismodtager var 
stand-up-komikeren Omar Marzouk, 
der er dansker med egyptiske rødder. 
Den tredje prismodtager var musike-
ren og sangeren Peter Ingemann.

Fredspris til 
Annisette
Foreningen Kunstnere For Fred, der 
blev stiftet i 1984 med det formål at 
tilskynde professionelle kunstnere til at 
stille deres talent og faglige kunnen til 
rådighed for projekter, der støtter fred 
og nedrustning, beskyttelse af miljøet 
samt menneskers ligeret uanset hud-
farve, køn og religion, har tildelt san-
geren Annisette Koppel foreningens 
prestigefyldte fredspris.
Foreningens mangeårige formand 
Carsten Rutting Schweitz, er afløst af 
Pernille Grumme.

Annisette modtager Kunstnere For Freds 
fredspris.

Mosquito-flyet var et britisk kampfly, der 
blev anvendt som bombefly, natjager og 
jager. Det var bygget af træ, havde to 
motorer oa varieret besætning.

Knap 100 mio. kr. 
til Frihedsmuseet
Frihedsmuseet på Esplanaden i 
København råder nu over den nød-
vendige kapital til genopbygningen. 
På den kommende finanslov er der 
afsat 63,7 millioner kroner til genop-
bygningen af museet, der blev totalt 
ødelagt ved et brandattentat natten 
mellem den 27. og 28. april 2013. To 
donationer bragte rådighedsbeløbet 
op på knap 100 millioner kroner. A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til Almene Formål tråd-
te til med en donation på 20 millio-
ner kroner, mens Augustinus-Fonden 
spenderede 10 millioner kroner.
Knud Højgaards Fond, Grosserer Alfred 
Nielsen og Hustrus Fond samt Aage og 
Johanne Louis Hansens Fond har også 
bidraget til resultatet.
Et beløb vil blive anvendt til udbygning 
af databasen med over 80.000 navne 
på dokumenterede modstandsfolk. 
Modstandsbasen, der er tilgængelig 
på Internettet, har det seneste år haft 
350.000 besøgende, hvoraf 175.000 
søgte personoplysninger.

Mosquito-fly udstilles
Nationalmuseet, Kultuministeriet og 
Styrelsen for Slotte og Kulturejendom-
me, der forestår Frihedsmuseets gen-
etablering, har ifølge pressen planer 
om at vise en fuld skalamodel af det le-
gendariske britiske bombefly Mosquito 
(17x14 meter). Flyet var ganske vel-
kendt i det danske luftrum og foretog 
bl.a. det berømte præcisionsangreb på 
Gestapos hovedkvarter i Shell-huset i 
København i 1944.
Planerne skal desuden omfatte gen-
etab leringen af et illegalt trykkeri og 
en otte meter lang båd, “Ternen”, 
der deltog i jødernes flugt til Sverige 
i 1943.

Mosquitoen var godt. kendt i Danmark. 
Formationer af Mosquitoer deltog bl.a. 
i angrebet på B&W i 1943, Aarhus 
Universitet i 1944 og Shellhuset i 1945.

Udstilling i Ringkøbing
Under Anden Verdenskrig var jyderne 
ofte nær ved de dramatiske begiven-
heder, bl.a. ved de massive overflyv-
ninger af larmende, bombefly på vej til 
eller fra Tyskland.
Næsten 70 år efter befrielsen har 
Ringkøbing-Skjern Museum åbnet en 
udstilling om de britiske bombetog-
ter. Der vises bl.a. en kopi af en Avro 
Lancaster, der var et af de mest kendte 
britiske bombefly.
19 allierede fly styrtede ned omkring 
Ringkøbing Fjord. Mange slægtnin-
ge eller venner til dræbte eller over-
levende flyvere vender stadig tilbage 
til området.

Debatten om museets hovedvinkel
Straks efter branden blev der luftet pla-
ner om at omdanne Frihedsmuseets 
indhold. Nationalmuseets direktør, 
Per Kristian Madsen, samme muse-
ums formidlingschef, Lene Floris, og 
også Frihedsmuseets konstituerede 
leder, Henrik Lundbak, vil “brede hi-
storien ud”, så den ikke alene omfatter 
friheds kampen.
I en kronik i Politiken den 27. maj 2013 
røbede de, at hensigten var at give 
plads til at “udfolde sidehistorierne i 
deres egen ret: Det officielle Danmarks 
tilpasning som udtryk for demokratiets 
overlevelsesstrategi”.
Selv om de omdøber den foragtelige 
og af befolkningen afviste samarbejds-
politik i tysk-nazistisk interesse til det 
harmløse “overlevelsesstrategi”, står 
det klart, at de tilsigter rehabilitering 
af det intense samarbejde med Hitlers 
krigspolitik.
I forbindelse med en såkaldt prækva-
lifikationsrunde som forberedelse til 
en arkitektkonkurrence hedder det, at 
Frihedsmuseet skal engagere andre i 
historien om den danske modstands-
kamp 1940-45 og skabe forståelse for 
de reflektioner over de valg og midler, 
der blev taget i brug.
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En side i Mindelunden i Ryvangen (t.h.) 
er afgrænset af en langstrakt pergola 
med indgraverede navne på 151 dræbte 
modstandsfolk. De fleste omkom under 
fangenskab i Nazi-Tyskland, men deres 
lig blev aldrig fundet. I alt blev der fundet 
og hjemført 115 lig.

Ønske om flagdag 
for krigssejlerne
Danmarks rolle under Anden Ver-
denskrig er fortsat til diskussion, selv 
om det snart er 70 år siden, krigen 
sluttede.
Men de over 6000 danske sømænd, 
der aktivt deltog som krigssejlere 
på de allierede skibe, blev overset.  
Og de danske søfolk, der døde i kri-
gen på verdenshavene, er glemt af 
historien.
Det mener foreningen Senior Sailors, 
der er gået til politikerne med ønsket 
om et tydeligt og varigt tak for de dan-
ske sømænds indsats. Dels i form af 
en officiel dansk flagdag 6. juni. Dels 
i form af en mindemur, der fortæller 
historien via indgraverede navne på de 
dræbte søfolk.
Det er CO-Søfart, Søfartens Ledere, 
Maskinmester-Foreningen og 3F 
Sømændene, der støtter idéen om en 
officiel dansk flagdag.
- Ingen anden dansk befolkningsgrup-
pe led så store tab som den danske 
sømandsstand. De hjemvendte over-
levende fik ingen heltemodtagelse og 
hædersbevisninger. Et anker i Nyhavn 
mellem to pissoirer var det minde, der 
blev sat for de døde af det officielle 
Danmark. Det bør der rettes op på, si-
ger Morten Bach, der er medlem af 3F 
Sømændenes bestyrelse.
De danske søfolk blev hædret i 
Frankrig i sommeren 2014. Det ske-
te, da der 6. juni blev afholdt en stor 
markering for 70-året for de allieredes 
landgang i Nomandiet. Det bidrog til 
Nazitysklands sammenbrud i 1945, og 
800 danske søfolk deltog i invasions-
flåden.
Derfor vajede Dannebrog på de nord-
franske kyster, og en officiel dansk 
delegation med deltagelse af repræ-
sentanter for krigssejlere og dronning 
Margrethe deltog.

Hovedafsnittet i Mindelunden i Ryvangen 
rummer ligene af 135 modstandsfolk, 
deriblandt de fleste af de 105, der ulov-
ligt blev henrettet af den tyske besæt-
telsesmagt. Nogle lig af henrettede blev 
efter deres familiers ønske ført til deres 
hjemsted og bisat der.

Søfolkenes forslag
Foreningen Senior Sailors ønsker, at de 
over 6000 danske sømænd, der deltog 
aktivt som krigssejlere, bliver hædret. 
Og at de over 2000 sømænd, der om-
kom i indsatsen, får en særlig plads i 
historien.
Forslagsstillerne synes at have glemt, 
at historikeren Christian Tortzen med 
fem-seks fremragnde bøger har sat de 
danske søfolk og specielt krigssejlerne 
et vægtigt og uforglemmeligt minde. 
Senior Sailors fremsætter tre ønsker:
1.  6. juni gøres til officiel dansk 
flagdag for de danske søfolks krig-
sindsats. Datoen er valgt, fordi det er 
årsdagen for de allieredes landgang i 
Frankrig, hvor 800 danske sømænd 
deltog.
2.  Folketinget bevilger støtte 
til en mindemur. Den kan opføres i 
Mindelunden i Ryvangen med indgra-
verede navne på de danske søfolk, der 
omkom i allieret krigstjeneste i krigen 
mod Nazityskland. . j
3.  Det overvejes at flytte 
Mindeankeret for søfolkenes krigsind-
sats fra den nuværende placering i 
Nyhavn til Mindelunden.

En af de aldrig fundne er Hedevig 
Alexandra Carlsen, der var logivært for 
mange illegale modstandsfolk. Efter an-
giveri blev hun i december 1942 arreste-
ret af dansk politi, udleveret til det tyske 
Gestapo og deporteret til KZ-Stutthof, 
hvor hun døde af plettyfus.

Ankeret
på rette plads

Aktive Modstandsfolk mener ikke, at 
det sidstnævnte forslag bør få ben at 
gå på. Mindeankerets placering har 
fået historisk hævd og er placeret på 
Kongens Nytorv, der hver dag minder 
titusinder af forbipasserende om krigs-
sejlernes unikke indsats. En flytning af 
Mindeankeret til Ryvangen vil fremstå 
som en art forvisning til et forholdsvis 
ringe besøgt sted.
Mindemuren vil med rette placere 
krigssejlerne som en uadskillelig for-
trop i modstandskampen.
Senior Sailors opererer med et tal på 
1087 omkomne søfolk, mens krigssej-
leren Erik Kragelund, i sin korrigerende 
undersøgelse nåede frem til lidt over 
2300.
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I den svenske hovedstad er det blevet 
ret almindeligt, at nazisterne marcherer 
gennem arbejderkvartererne, mens de af 
fuld hals skråler nazistiske og fremmed-
hadske fyndord.
Herover et glimt fra en nazidemonstra-
tion forleden.

Nordiske nazister 
forbereder racekrig
Nazister i Norden samler våben og 
krigserfaring. De forbereder racekrig 
og krig mod venstreorienterede og vil 
med vold indføre “en nordisk national-
socialistisk republik”.
Før USA erklærede krig mod Islamisk 
Stat, blev unge danske jihadister, 
der tog til Syrien for at vælte Assad-
regimet og etablere fundamentalisti-
ske islamistiske regimer, i de borger-
lige medier fremstillet som idealistiske 
frihedskæmpere. Så blev de pludselig 
skurke og potentielle terrorister, og 
Christiansborg-politikerne fik travlt ved 
håndvasken.
Den ‘offentlige opinion’, der er be-
styret af hurtigtsnakkende TV-værter, 
gik i selvsving: Danmark stod over for 
en altoverskyggende terrortrussel fra 
dansk opvoksede fundamentalister 
med våbentræning og krigserfaringer 
fra en brutal krig.
Ingen taler om terrortruslen fra mi-
litante nordiske nazister, selv om 
nazisten og terroristen Breivik bom-
bede, skød og slagtede løs på sages-
løse unge i den største terroraktion i

Som det ses stiller Stockholms politi med 
eskorte, der skal beskytte provokatørerne 
mod modangreb.
Især i Skåne har de svenske nazister 
en ganske stærk position, som oppisker 
fremmedhad, men som støttes af bl.a. 
indflydelsesrige industrifolk.

Norden nogen sinde - de gamle tyske 
nazisters og deres håndlangeres aktio-
ner og massemord indbefattet.
Ved razziaer hos den norske under-
gruppe af den hierarkisk opbyggede og 
topstyrede Svenska Motståndsrörelsen 
har norsk politi beslaglagt en del auto-
matvåben.
Razziaen fandt sted hos Den Norske 
Motstandsbevegelsen, der også 
har afdelinger i Finland (Suomen 
Vastarin taliike) og i Danmark, som 
frækt betegner sig som Den Danske 
Modstandsbevægelse.
Andre nazister træner i krig i Ukraine 
på EU’s, NATO’s og imperialismens 
side mod befolkningerne i de østukra-
inske republikker, der har modsat sig 
Kiev-regimet, der kom til magten ved 
et voldeligt kup i februar i år, og som 
bliver bombet, skudt og fordrevet.
I Sverige har et liberalt formiddags-
blad. bragt en reportage, der over seks 
sider berettede om, hvorledes et antal 
unge svenske højreradikale og nazister 
deltager i den voldelige undertrykkelse 
af oppositionen i Ukraine ifølge bladets 
oplysninger skal der også være et antal 
danskere, som er rejst til Ukraine for at 
støtte det nye regimes voldelige frem-
færd.

Nyt dansk militært 
efterretningscenter
I mistænkelig stilhed har det danske 
militær, regeringen og indviede poli-
tikere den 1. marts 2014 oprettet en 
helt ny efterretningsenhed, Hærens 
Efterretningscenter (HEC), der specielt 
er beregnet til at blive sat ind mod civi-
le demonstranter.
Den nye styrke skal bl.a. trænes i kon-
frontationer med demonstranter samt 
overvåge og indhente oplysninger hos 
civile borgere.
Den faste styrke tæller 457 mand plus 
12 civile med base på kasernerne i 
Varde, Ryes Kaserne i Fredericia og 
Svanemøllen i København. Staben er 
placeret i Varde.
Kaptajn K.A. Petersen, der er chef for 
det nye efterretningsorgan, bekræf-
tede i et svar til dagbladet Arbejderen 
(14.11.2014), at enheden i uge 43 hav-
de holdt øvelse i Nymindegablejren og 
på øvelsesterrænet i Oksbøl. Øvelsen 
med deltagelse af 250 mand gik ud 
på at håndtere demonstranter, “der er 
imod en lokal regering og ikke ønsker 
militærets tilstedeværelse”. Øvelsen 
byggede på et Nato-scenarie med ud-
gangspunkt i Skandinavien. Formålet 
var bl.a. at træne de forskellige ind-
hentningsmidler, som HEC har til at 
finde ud af modstanderens hensigter.
Desuden trænede efterretningsmand-
skabet i “humints”, det vil sige ind-
hentning af informationer ved hjælp 
af små droner, der er udstyret med 
kameraer.
Mandskabet blev undervist i at skulle 
beskytte regeringen og hjælpe den 
med at opretholde lov og orden.
Ifølge øvelsesgrundlaget skulle delta-
gerne desuden lære at “håndtere min-
dre grupper af demonstranter, og det 
kan nogle gange eskalere til håndge-
mæng”, udtalte kaptajn Petersen.

“Fra den danske militaristiske øvelse i 
“håndtering” af foragtelige civile de-
monstranter ses her en anholdelse.
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Krigsstat
eller retsstat
Advokat Christian Harlang peger her 
på, at ifølge Grundloven må Danmark 
kun forsvare sig imod angreb eller del-
tage i militære aktioner i oversenstem-
melse med FMN-pagten:
Ved grundlovsændringen i 1953 lagde 
Danmark sig på linje med civiliserede 
nabolande som Norge, Sverige og 
Tyskland. En forkert dom for Højesteret 
i 2010 burde ikke ændre herpå. Inden 
for retsvidenskaben, blandt jurister og 
andre, benyttes betegnelsen “en for-
kert dom”, hvilket afspejler, at retsaf-
gørelser er menneskeværk og derved 
ikke er noget sakralt, der hentes ned 
fra en gudeverden.
Professor Bent Sørensen (pioner 
i kampen mod tortur) har siden 
Højesteretsdom fra 2010 i grundlovs-
sagen om Irak-krigen (hvor han var 
sagsøger) forgæves forsøgt at fa op-
klaret, hvorfor Højesteret endda uden 
for selve sagen (under et formalitetsan-
liggende) dømte anderledes end den 
grundlov, som han selv havde stemt 
for i 1953.
Samtlige såkaldte retskilder til Grund-
lovens paragraf 19, stk. 2, nemlig 
forarbejderne, intentionen, og 50 års 
retsvidenskab gik ud på 100 procent 
det samme, som kunne læses i noten 
i Karnovs lovsamling:
“Efter at Danmark igennem interna-
tionale aftaler har afstået fra krig som 
middel for sin udenrigspolitik, kan an-
vendelse af militære magtmidler mod 
andre stater kun forekomme som for-
svar under angreb eller som deltagelse 
i sanktioner i overensstemmelse med 
FN-pagten.”
Denne tekst stod uafbrudt i Karnov 
frem til og med 22. udgave i 2007, 
men var (uden begrundelse) fjernet i 
23. udgave, der i 2008 udkom efter 
at sagen var indbragt for Højesteret. 
Redaktøren er selv dommer i Højesteret 
og deltog i sagens afgørelse.
Trods udgivelse af to pamfletter har

Bent Sørensen ikke fået svar, og sagen 
er fortsat mørklagt.
Irakkrigens katastrofe har nu et så-
dant accelererende omfang, at Bent 
Sørensens krav på svar bliver mere og 
mere påtrængende.
At der (indtil videre) ikke svares, kan 
ikke forhindre, at vi andre søger et svar 
på et elementært spørgsmål: Strider 
det mod Grundloven, hvis Danmark 
(igen!) uden FN-mandat involverer sig 
i en angrebskrig mod en fremmed su-
veræn stat?
Svaret er juridisk: ja, for det har det 
danske folk besluttet i sin grundlov, 
og Højesterets dom fra 2010 er derfor 
forkert, idet den strider mod samtlige  
anerkendte, gængse retskilder.
Således er situationen nødvendigvis, 
hvis vi fortsat befinder os i et retssam-
fund, hvor Grundloven kun kan æn-
dres af det danske folk, som ikke øn-
sker ulovlige krige.

Ikke individulelt 
forfulgtes skæbne
Den, kendte skribent Ulla Jessing går i 
rette med Radikale Venstres flygtninge-
politik. Ulla Jessing taler af egen erfa-
ring. Hendes forældre blev myrdet af 
nazisterne. Hun havde held til at kom-
me med den sidste transport af jødiske 
børn, der slap ud af Hitlers Tyskland og 
kom til England:
Radikale Venstre mener, at man ikke 
kan kritisere partiets asylpolitik, fordi 
alle individuelt forfulgte ifølge regerin-
gens nye stramning af asyllovgivnin-
gen vil få lov at komme til Danmark 
med deres familie.
Men hvor mange er det?
Dengang man i Hitlertyskland gen-
nemførte den frygtelige pogrom mod 
alle tyske jøder i 1938, satte ild til alle 
synagoger, nedbrændte jødiske skoler 
og jødiske kulturinstitutioner og øde-
lagde alle jødiske butikker, så der lå

Ulla Jessing, f. Friedländer, blev som 
flygtning i England bl.a. klinikassistent 
hos en tandlæge.

glasskår i gaderne (deraf navnet 
»Krystalnatten«) forstod alle jøder i 
Tyskland, at de ikke længere kunne 
leve i landet, hvis de ville overleve.
Men i denne fortvivlede situation var 
alle grænser til europæiske nabolande 
lukket for tyske jøder. Man anså dem 
ikke som individuelt forfulgte.
Kun engelske hjælpeorganisationer 
som Quaker m.fl. forstod, at de tyske 
jøder var i livsfare, og besluttede at 
redde jødiske børn, trods modstand 
fra den engelske regering, som kræ-
vede penge for hvert barn, som kom 
til England.
Indtil Anden Verdenskrig brød ud i 
1939, kom 10.000 jødiske børn med 
børnetransporter fra Tyskland og 
Østrig til Storbritannien - og overle-
vede. Men deres forældre måtte blive 
tilbage i Nazityskland og omkom i 
Auschwitz og andre udryddelseslejre; 
fordi de ikke var individuelt forfulgte. 
Derfor er det så vigtig at vi nu, 76 år 
senere, endnu holder mindemøder 
den 9. november i Danmark og pro-
testerer mod den stramme asylpolitik, 
som splitter familier i nød, som må 
flyg te fra lande, hvor der er krig og alt 
bliver ødelagt og de bliver forfulgt.
Det er umenneskeligt ikke at hjælpe 
dem, som det var også dengang.
Man må spørge: Hvad har vi lært af hi-
storien?    Ulla Jessing

Breve og kommentarer fra læserne
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Når løgn bliver 
sandhed
Det tidligere medlem af Folketinget 
for “sømandsbossen” Preben Møller 
Hansens Fælles Kurs, Jørgen Tved, tager 
til orde imod en bastant løgn om kom-
munisternes indsats i frihedskampen:
Når man deltager i den politiske debat 
om besættelsen og frihedskampen, 
sker det ofte, at man møder den kend-
te “sandhed”, at kommunisterne først 
begyndte at interessere sig for kampen 
mod nazisme og den tyske besæt-
telse efter den 22. juli 1941, da Nazi-
Tyskland overfaldt Sovjetunionen. 
Denne løgn er blevet gentaget utallige 
gange på møder og i en del af det me-
get skriftlige materiale, som efterhån-
den er kommet ud om besættelsen og 
frihedskampen.
Den 14. september 1945 var der i 
Folketinget en debat om udenrigs-
loven, hvor den socialdemokratiske 
ordfører, Hartvig Frisch, gentog en 
påstand, som tidligere var fremsat af 
en anden kendt socialdemokrat, Hal 
Koch, om, at kommunisterne efter 
9. april 1940 var de mest tyskven-
lige. Påstanden blev den gang skarpt 
imødegået af to af de kommunistiske 
Folketingsmedlemmer Svend Nielsen 
og Martin Nielsen.
Men også af daværende udenrigs-
minister Christmas Møller, der var par-
tileder for de konservative, også før 
krigen og besættelsen. Fra Folketingets 
talerstol fortalte han, at han og Aksel 
Larsen allerede i sommeren 1940 
havde haft forhandlinger om kampen 
mod tyskerne.
Man skulle tro, at dette ville være nok 
til, at mane den socialdemokratiske 
“sandhed” langt ned under jorden. 
Men nej. De, der fejt havde bøjet nak-
ken og spist af tyskernes hænder, måt-
te naturligvis svine dem til, som tog 
kampen op.
Der var naturligvis også før den nævn-
te debat i Folketinget fra flere sider 
oplyst om kommunisternes kamp mod 
først den nazisme, der var vokset frem 
i Tyskland, og som havde betydet en 
menneskejagt med mord, tortur og 
indespærring, først og fremmest mod 
de tyske kommunister. Men også 
om den meget bemærkelsesværdige 
kamp, kommunister over hele. ver-
den deltog i for at bevare det span-
ske demokrati. Kommunister viste om 
nogle, at alle demokratiske kræfter

måtte samles for at standse nazisme, 
undertrykkelse og krig.
I dagbladet Information kunne man 
den 3. september 1945 læse en artikel 
af den konservative journalist og mod-
standsmand Ole Kiilerich, som skrev, 
at han havde haft føling med danske 
kommunister allerede fra den 9. april 
1940, at han havde haft samtaler med 
Aksel Larsen, Martin Nielsen og Helge 
Holm.
Han skriver sin artikel bl.a. “som et kor-
rektiv til de mange helt usandsynligt 
hadske angreb på kommunisterne ved 
at fremhæve, at partiet havde en an-
den indstilling til krigens virkelige ud-
spring end flertallet herhjemme, men 
at de straks forberedte sig omhyg-

geligt, men forsigtigt på den kamp 
mod besættelsesmagten, som de si-
den optog med så eminent dygtighed, 
og hvor de leverede os andre en aldrig 
svigtende og altid loyal støtte, som 
ikke kan vurderes for højt”. Eftertidens 
historie har til fulde bevist, at sandhe-
den altid er det første ofre i en krig, 
så selv når fremtrædende ledere, jour-
nalister og andre, der tog kampen op 
sammen kommunisterne, siger sand-
heden, så er det den socialdemokrati-
ske løgn, som efterhånden er blevet til 
den “sandhed”, socialdemokratiet og 
store dele af borgerskabet ønsker.

Jørgen Tved

Vinterkrigen i 
Finland 1939
Af respekt for det overordnede princip 
om at skabe enhed i frihedskampen 
undlod modstandsfolkene som regel 
at bringe politiske og interne strids-
spørgsmål frem i offentligheden.
En undtagelse var for eksempel 
Sovjetunionens angreb på Finland i 
den såkaldte Vinterkrig i 1939.
Begivenheden udløste en hidtil uset 
vrede og indignation. Selv om sagen 
og hele baggrunden var ringe belyst, 
blev den anvendt til at rette ødelæg-
gende slag imod kommunisterne i 
alle lande. De blev uden videre gjort 
til medansvarlige og desuden påhæf-
tet alle mulige nederdrægtige motiver, 
stemplet som landsforrædere og me-
get mere.
Som et led den iværksatte hetz blev 
det f.eks. af faglige tillidsfolk og andre 
krævet, at de frasagde sig deres tillids-
hverv.
Nationalistiske og naziinficerede kon-
servative kredse iværksatte hjælpetje-
nester, hvor kvinderne strikkede muffe-
disser og strømper og sendte dem og 
gavepakker til Finland.
I den glimrende artikel Their finest 
hour af Knud Kristensen i Håndslag 
1/2015 refererer forfatteren, hvorledes 
han i det illegale blad Budstikken affy-
rede en svada imod kommunisterne, 
fordi de efter hans mening aldeles for 
ukritisk forsvarede den sovjetiske ag-
gression imod det lille naboland.
 

Soldater iklædt, hvide kamuflagedragter 
i forreste linje under Vinterkrigen.

Artiklen medførte en mindre protest-
storm blandt Håndslags læsere, hvoref-
ter redaktionen bad Knud Christensen 
om en kommentar.
Den dengang meget unge redaktør 
erkendte, at han nok havde været for 
hård i sin kritik. Han var senere blevet 
klar over, at Sovjetunionen havde en 
legitim interesse i at sikre sine grænser 
imod den latente fare fra den truende 
Hitler-fascisme.
Knud Christensen havde senere ind-
set, at Sovjetunionens næststørste by, 
Leningrad, kunne beskydes direkte 
med kanoner fra Det Karelske Næs i 
Finland og at dette land havde tæt for-
bindelse med Hitler-Tyskland.
Den omfattende tillid, som 
Sovjetunionen havde opnået på grund 
af sin konsekvente freds- og sikker-
hedspolitik i 30’erne, blev afløst af dyb 
mistillid og fjendskab.
Vinterkrigen var til ubodelig skade 
både for Sovjetunionen og for alle 
kommunister, fredsforkæmpere og an-
dre antifascister.  Frede Klitgård
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●  Terroranslaget ved Krudttønden på
Østerbro og den jødiske synagoge i
Krystalgade i København er tilsynela-
dende opklaret – som en enkelt
mands aktion og ikke på opdrag af en
voldelig islamistisk organisation. De
uskyldige ofre og den formodede
morder er begravet under stor medie-
bevågenhed.
Men de mest betydningsfulde reaktio-
ner kommer først nu – blandt andet i
form af nye kostbare ’terrorpakker’
med  øget overvågning og flere
beføjelser til efterretningstjenesterne.
Regeringens udspil til mere anti-ter-
rorlovgivning kritiseres for at give
mere magt til Forsvarets Efterretning-
stjeneste (FE) end den, som det altse-
ende NSA er tildelt i USA.
Faktisk har nye tiltag af denne type
været på dagsordenen siden terroren i
Paris mod Charlie Hebdo og et jødisk
supermarked, som blev kopieret i
København. Både toppen i EU og den
amerikanske præsident har kaldt til
’forstærket kamp mod terror’. Terro-
ren i København har gjort det lettere
at gennemføre nye politistatstiltag og
øge militariseringen af samfundet og
samfundslivet – og få de sociale
nedskæringer i den sammenhæng til
at glide ned.
Og det er bare en top af isbjerget. En
anden eftervirkning er det stadig
tydeligere indslag af religion i det
offentlige liv og den offentlige debat.
Terroren tolkes ikke politisk, men sim-
pelthen som et nærmest uforståeligt
udslag af religiøs fanatisme, der giver
sig udtryk i et angreb på ’fundamen-
tale vestlige værdier’ som ’ytrings’- og
’religionsfrihed’.
Den islamistiske organisation Hizb ut-
Tahrir har Rigsadvokatens ord (fra
2008) for at være ikke-voldelig og dri-
ve sin virksomhed på lovens grund.
Den talsmand Junes Kock antydede,
at hovedårsagen til terrorangrebet var
Danmarks deltagelse i krige i muslim-
ske lande:
- Når unge mennesker, der er født og
opvokset i Danmark og har gået på

Krig, terror og religion
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Ytringsfrihed og ‘vestlige’ værdier

Terrordramaet i København i marts-
måned i år indledtes med et skudatten-
tat mod et debatmøde i Krudttønden
nær Idrætsparken på Østerbro, arrange-
ret af Lars Vilks-Komiteen, og fortsatte
med et attentat ved den jødiske synago-

ge i Krystalgade om natten, og fik sin
foreløbige slutning med at gernings-
manden blev skudt og dræbt, da han
åbnede ild mod politiet.
Det ligner en copy-cat aktion efter Char-
lie Hebdo-terroren.

danske skoler, kommer så langt ud, at
de er villige til at tage andre menne-
skers liv og i sidste ende dø selv, så er
man nødt til at spørge sig selv, hvad
det er, der skubber dem derud.
-Og her kan man ikke ignorere det
faktum, at Danmark uafbrudt har
været involveret i krige i den islamiske
verden de sidste 10-15 år, hvor de og
andre vestlige lande har dræbt utalli-
ge muslimer.
Dansk krigsdeltagelse er unægtelig en
kendsgerning, som de danske krigspo-
litikere foretrækker helt at overse som
forklaring på terror og en ’øget terror-
trussel’, selvom det ligger lige for. Så
er religionsvanvid at foretrække.
De selvsamme krigspolitikere og glor-
værdige forsvarere af ytringsfriheden
(den totale ytringsfrihed) og andre
’vestlige’ (synonym for ’demokratiske’,
i modsætning til suspekte mellemøstli-
ge) værdier, har prompte reageret ved
at kræve kalifatforkæmperne i Hizb ut-

Tahrir forbudt.
Den socialdemokratiske justitsminister
Mette Frederiksen siger:
- Min egen holdning er, at den orga-
nisation skal opløses. Og i det sekund,
Rigsadvokaten mener, at der er
grundlag for at få den opløst, skal det
ske.
Liberal Alliance, Venstre, SF og Dansk
Folkeparti bakker hende op.
De ’vestlige’ værdier holder med
andre ord ikke længe. Så bliver det
politik, og det er noget helt andet! Så
meget for ytringsfriheden!
Det benægtes stædigt af alle krigspoli-
tikere – fra præsident Obama til den
sidste partisoldat i de to danske blok-
ke – at krigene og interventionerne i
Mellemøsten er en religionskrig, en
krig mod muslimer. Til gengæld kan
man ikke forklare, hvorfor krigene så
er der – andet end som en krig mod
terror (islamistisk) efter at man har
opgivet at fremstille dem som en
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kamp for demokrati.
De virkelige forklaringer: At det er kri-
ge om magt og indflydelsessfærer, om
olie og ressourcer - med andre ord
imperialistiske krige - må under ingen
omstændigheder nævnes.
Der er hele tiden en dobbelttydighed i
krigsmagternes positioner, og derfor
er det også let for islamister, fredelige
eller voldelige, at fremstille krigene
som religionskrige, de kristne og
jøderne mod muslimerne.
Men at det er politik og ikke religion,
der er motivkraften, ses f.eks. af de
’alliancer’ og kampfællesskaber, der
også etableres mellem de vestlige
krigsnationer og islamisterne – indbe-
fattet mellem så tilsyneladende for-
skellige kræfter som Dansk Folkeparti
og Hizb ut-Tahrir som i krigen mod
Ghadafi i Libyen – hvor islamisterne
og Islamisk Stat  i sidste ende trak det
længste strå i denne alliance mellem
dybt reaktionære kræfter.  
Islamisternes politik er demagogisk og
bedragerisk. Ikke anti-imperialistisk på
nogen måde, men dybt reaktionær.
Dansk Folkepartis tvilling.
Muslimske moskeer i Europa har i lang
tid været angrebsmål for nazister,
fascister og racister. I Sverige f.eks. er
der i den senere tid gennemført en
række brandattentater mod moskeer
flere steder i landet. Angrebet ved den
jødiske synagoge i København har
fået muslimer til at danne en fredsring
om synagogen i Oslo, en aktion der
nu tilsyneladende vil blive gentaget
Sverige og Danmark.
Den folkelige danske reaktion på ter-
roren har – uanset om man har delta-
get i de officielle manifestationer med
deres appel om nationalt sammen-
hold eller har afvist at gå hånd i hånd
med notoriske racister fra Dansk Fol-
keparti – været at opfordre til ikke at
skærpe modsætningerne, til tolerance
og accept af og respekt for mangfol-
dighed. Pegida-kopi demonstrationer-
ne ser ud til at klinge af.
Og sådan bør reaktionerne og den
fortsatte kamp mod de reaktionære
konsekvenser af terrorhandlingerne
være: Som en kamp mod nye skridt
mod politistat og overvågning, som
en kamp mod racisme og fascisme,
som en kamp mod imperialistisk krig
og afledt terror.
Ikke som en kamp med religionssam-
fund som dominerende aktører. Det
fører kun til sekterisk strid. Men som
en fælles kamp – kristne, jøder, musli-
mer og ateister.

Klaus Riis
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Den svenske 'plakatkunstner' Dan Park
ses her sammen med ungarske nazister
fra Blood & Honour ved en nazistisk
markering i Ungarn i år. 

Blood and Honour afholdt en såkaldt
»ærens dag« til minde om et slag
nazistene vandt i Ungarn under Anden
Verdenskrig.

● Svenskeren Lars Vilks, manden bag
den stærkt dyrkede tegning ’Muham-
med som gadekryds’ og kunstkritiker,
bliver i medierne fremstillet som en
uforfærdet helt i kampen for ytrings-
friheden og en forsvarer af ’vestlige
værdier’. Denne fortælling er ikke ble-
vet mindre af terrorattentatet ved
Krudttønden på Østerbro i Køben-
havn, hvor et møde arrangeret af Lars
Vilks-komiteen blev beskudt og en
deltagende filminstruktør blev dræbt.
Men Vilks er langtfra nogen demokra-
tiets vagthund, men derimod en vig-
tig skikkelse for at gøre de ekstremt
højreorienterede bevægelser i USA og
Europa mod ’islamisering’ af hen-
holdsvis det ene og andet kontinent
stuerene. 
Det er ikke ytringsfrihed generelt, han
er forkæmper for, men den ubegræn-
sede ret til at forhåne muslimer og til
antisemitisk propaganda i almindelig-
hed.
En af dem, Lars Vilks aktivt er gået i
brechen for, er den svenske plakatma-
ger Dan Park, som i sit hjemland blev
dømt for ’hetz mod en folkegruppe’.
Park blev kendt for at klistre plakater
med racistiske motiver op i Malmø –
blandt andet af beholdere med Hitler-
tysklands udryddelsesgas Zyklon B
rundt om et jødisk forsamlingslokale. 
Det såkaldt Trykkefrihedsselskabet sør-
gede for at udstille hans makværker i
København sidste efterår. Mens antira-
cister og antifascister demonstrerede

udenfor, holdt Vilks i oktober et fore-
drag til forsvar for Park på det Dei-
chmannske bibliotek i Oslo, inviteret
af den stærkt højreorienterede net-
blog Dokument.no, som blev flittigt
benyttet af Anders Breivik.
Dan Park selv er aktiv i mange sam-
menhænge. Han var annonceret som
taler den 9. februar på en Pegida-
demo i Malmø, der samlede omkring
40 personer. Der kom han lige fra et
nazistisk arrangement i Ungarn – en
årlig markering af et slag, nazisterne
vandt i Ungarn under 2. verdenskrig,
arrangeret af den lokale afdeling af
den berygtede internationale nazig-
ruppe Blood and Honour. Nazigrup-
pen udtrykker sorg over, at Hitlertysk-
land led nederlag i 2. verdenskrig.
Ifølge gruppens hjemmeside talte Park
ved arrangementet og deltog i den
efterfølgende fest. 
I Oslo i oktober havde Lars Vilks holdt
en glødende forsvarstale for Park. Han
erklærede, at nazipropagandisten stod
for ’det eneste, som sker af overskri-
dende natur i kunsten i dag’. Nazi-
symboler og insignier på Parks plaka-
ter blev forsvaret som kunstnerisk fri-
hed.
Det er med andre ord nazistisk og
fascistisk ytringsfrihed, og dermed
'retten' til at ophidse til racistiske
mord og pogromer både på muslimer
og jøder, som Vilks og hans allierede
baner vej og slås for.

Klaus Riis
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og krænkende adfærd er umoralsk.
Vi, der mener at bomber og under-
trykkelse skaber mere terror, kan ikke
være med.
Århus mod Krig og Terror mener at:
-Terrorister skal straffes ved rettergang
og domfældelse, ikke med krig.
-Terror kan kun forebygges med
udvikling og social retfærdighed, ikke
med bomber og undertrykkelse.
Århus mod Krig og Terror har længe
peget på, at Danmark med sin krigs-
politik har bidraget til at skabe kaos

og udbredt, håbløshed og desperati-
on i lande som Afghanistan, Irak,
Somalia, Libyen og Syrien. Det har
skabt basis for at hverve terrorister, og
det har gjort Danmark til et terrormål.
Vi har ligeledes peget på at fremmed-
fjendsk politik i Danmark skaber uds-
tødelse, og håbløshed, som giver
basis for at hverve terrorister i Dan-
mark.
Vi opfordrer politikerne til at stoppe
krigspolitik og fremmedhad.

Århus mod krig og terror

●  Efter drabene i København kalder
politikere og presse til national sam-
ling.
I den nye nationale samling skal vi
holde hinanden i hånden og stå sam-
men om Danmarks politik for terror-
bekæmpelse og vi skal i nationens og
ytringsfrihedens navn acceptere kræn-
kende tegninger. Man gør krænkerne
til en slags frihedskæmpere og forsva-
rere af ytringsfrihed.
Vi der mener, at man som et anstæn-
digt menneske ikke bør krænke andre
eller bifalde krænkelser, kan derfor
ikke være med.
Kurt Westergaard og Lars Vilks ved, at
deres tegninger krænker folk, men de
bliver alligevel ved. Man må antage,
at de bevidst ønsker at krænke.
Det er udtryk for dårlig moral. Det er
en forvrængning at gøre det til udtryk
for ytringsfrihed og modstand mod
terror.
Man kan godt diskutere religion uden
at krænke. Det viser Jens Galsciøts
udstilling i Silkeborg.
Det er ærgerligt, at politikerne, med
Birthe Rønn Hornbeck som en hæder-
lig undtagelse, ikke tør tage afstand
fra krænkerne og give plads til en ans-
tændig terrormodstand, hvor man
både kan være imod terror og samti-
dig synes at krænkere er usympatiske

Protester mod krig og terrorpolitik

»Ikke i vores navn«

Selv om man i den landsdækkende pres-
se sjældent dækker demonstrationer og
aktioner, der vender sig mod dansk

krigsdeltagelse, så præges gadebilledet
jævnligt af protester mod den førte poli-
tik, 

It-eksperter tilbyder gratis beskyttelse
mod overvågning

●  I protest mod lovgivningen på det
elektroniske område har fagforenin-
gen Prosa sammen med IT-Politisk for-
ening udgivet en cd, der gør det
muligt for internetbrugere at undgå
politiets overvågning af internettet.I
en artikel i gratisavisen metroXpress
langer IT-Politisk forening og Forbun-
det af It-professionelle, Prosa, hårdt
ud efter den danske terrorlovgivning,
der efter deres mening er gået amok.
– Den nye lovgivning lægger op til
omfattende registrering af alle danske-
res kommunikation, som vi normalt
betragter som privat. Det vil vi gerne
sætte fokus på og samtidig give folk

en mulighed for privat kommunikati-
on«, siger Jesper Gødvad til metroX-
press.
– Vi har snart en lovgivning på det
elektroniske område, der ville have
gjort det østtyske Stasi grønne af mis-
undelse.
Derfor har de to foreninger i fælles-
skab sendt en cd til Prosas 12.000
medlemmer med et program, der for-
hindrer politiets overvågning. Cd’en
hedder »Privatlivets fred«, og softwa-
ren er oprindeligt udviklet af det ame-
rikanske militær for at sikre deres
hemmelige agenter mod at blive spo-
ret.
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● Researchkollektivet Redox har net-
opoffentliggjort årsrapporten »Truslen
fra højre«, Rapporten kan downloades
i pdf-format på redox.dk
Forordet til rapporten lyder:

Tilbageblik på 2014
I dag offentliggør Researchkollektivet
Redox årsrapporten Truslen fra højre,
der gennem tekst og billeder ser tilba-
ge på 2014 på den yderste højrefløj.
Det er første gang siden dannelsen af
Redox i vinteren 2005-2006, at vi
udgiver en årsrapport.
Tanken bag rapporten er at give plads
til tilbageblik og analyser af de begi-
venheder og tendenser, der har ken-
detegnet den fascistiske bevægelse i
2014 i ind- og udland. Blandt andet
bringer vi en reportage i tekst og bille-
der fra Danmarks Nationale Fronts
demonstrationsforsøg ved Christians-
borg i maj, der var kulminationen på
flere måneders gadeoffensiv fra DNF's
side. Demonstrationen blev på mange
måder den definerende begivenhed i
2014 for både den nazistiske
bevægelse og for antifascistiske mod-
stand.

Truslen fra højre
Samtidig var 2014 året, hvor debatten
om politisk ekstremisme blev reaktua-
liseret i den offentlige debat, bl.a.
med SFI’s mangelfulde og fagligt pro-
blematiske ekstremismerapport, hvor
vi også selv blev beskyldt for ekstre-
misme. Redox’ journalistiske arbejde
med at afdække det yderste højres
strukturer og aktiviteter sker på bag-
grund af en reel trussel. De historiske
erfaringer med stærke, fascistiske
bevægelser, og de aktuelle, i lyset af
den nye bølge af højreradikalisme i
Europa, viser vigtigheden i at kende
de fascistiske organisationer.
I årsrapporten bringer vi en analyse af
den konkrete og potentielle trussel i
Danmark, som en række nazistiske og
højreradikale grupper i dag udgør i
det danske samfund. Vi udpeger fem
organisationer, der udgør en trussel

for enten enkeltpersoner eller organi-
sationer på venstrefløjen, inden for
minoritetsgrupper eller dele af befolk-
ningen som sådan. For os ligger den-
ne form for trussel ikke i gruppernes
ekstreme holdninger eller forhold til
det parlamentariske demokrati, men i
gruppernes eller medlemmernes vold
eller voldparathed over for politiske
modstandere.

Internationale tendenser
Vi mener at truslen fra højre er mere
virkelig end nogensinde. Også inter-
nationalt, idet hovedparten af de nati-
onale organisationer på den yderste
højrefløj indgår i internationale net-
værk. Derfor har vi i vores årsrapport
foruden det indenlandske stof bedt
vores internationale samarbejdspart-
nere i Norge, Sverige, Finland og
Tyskland om at beskrive de vigtigste
tendenser i 2014 i deres hjemlige
fascistiske bevægelser.
I Norge og Finland var 2014 præget
af Nordfronts forsøg på at etablere
søsterorganisationer til svenske SMR
og manifestere sig på gadeplan i disse
to lande, mens Svenskernas Partis val-
goffensiv op til Rikdagsvalget i efte-
råret var den centrale begivenhed i

Sverige. 2014 bød på flere nye orga-
niseringer på den yderste højrefløj i
Tyskland, bl.a. Pegida-bevægelsen og
det nye højreparti Alternative für
Deutschland. 
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Landsmøde i FMN
Lørdag den 6. juni kl. 13

Folkebevægelsen Mod Nazisme
(FMN) indkalder til landsmøde lørdag
den 6. juni kl. 13.
Mødet afholdes hos Frede Klitgård,
Byparken 23, 3450 Allerød. Fra Alle-
rød Station er der kort afstand med
bus.
Dagsorden i følge foreningens ved-
tægter:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Hovedbestyrelsens beretning. 
4. Eventuelle udtalelser. 
5. Årsregnskab. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Bevillinger til lokalafdelinger. 
9. Valg. 
10. Eventuelt.

Her ses Danmarks Nationale Front
under massiv politibeskyttelse foran
Christiansborg i maj. Nazierne blev

mødt af en moddemonstration og pak-
kede sammen efter blot 10 minutter. Se
Håndslag nr. 3/2014

Truslen fra højre
Redox udgiver ny årsrapport



13

Det svenske konfliktforskningsinstitut 
SIPRI har beregnet, at ca. 4000 atom-
våben er klar til affyring. Desuden rå-
der atommagterne over lidt flei*. end 
12.000 sprænghoveder, som er lagt på 
lager. Rusland og USA står for over 90 
procent af atomarsenalet, der kan sikre 
gensidig udslettelse.

Samtidig med at mange toppolitike-
re har erklæret, at de ikke føler deres 
lande truet militært, har de spæk-
ket deres lande med først og frem-
mest atomvåben og har iværksat 
en stærkt forøget oprustning. Ikke 
uventet indtager USA førerpladsen 
med mere end en fordobling af mili-
tærbudgettet fra 2000 til 2011.
Præsident Barack Obama og hans 
generaler forbereder en ganske 
massiv opgradering af USA’s atom-
våbenarsenal.
I statsbudgettet for 2016 regner 
Obama med at bruge flere milliar-
der dollars som et første skridt i den 
bebudede opgradering af verdens 
næststørste arsenal af atomvåben. 
Rusland har øget antallet af stra-
tegiske flytogter med atomvåben. 
Desuden har russerne genoptaget 
montering på jernbanevogne af 
missiler til affyring af atomvåben. 
Sådanne jernbaneramper til raket-
affyring har bl.a. været anbragt i 
Kaliningrad-området ved Østersøen.
Ifølge den uafhængige militærana-
lytiker Pavel Feigenhauer er Rusland 

midt i et oprustningsprogram, der 
fortsætter frem til 2020.
Shannon Kile fra SIPRI har beregnet, 
at Rusland anvender 20-25 procent 
af sit militærbudget til atomvåben, 
mens den tilsvarende andel for 
USA er ca. 5 procent. Borgergrupen 
Global Zero demonstrerede for nylig 
ved Det Hvide Hus i Washington. De 
opsendte et oppusteligt missil i fire 
etagers højde som protest mod præ-
sidentens atompolitik.
En af bevægelsens stiftere, Matt 
Brown, citerede præsident Obama 
for tidligere at have kaldt atomvå-
ben for den farligste arv efter Den 
Kolde Krig, mens han nu forbere-
der en voldsom opgradering af ato-
marsenalet. Han sagde, at det ville 
låse amerikanerne og deres børn 
og sandsynligvis børnebørn fast i 
en fremtid med atomvåben, hvilket 
ikke burde ske.

Barack Obamas oprustningsplan er 
ifølge Kongressens budgetudvalg 
beregnet til 348 milliarder dollars 
eller over ca. 2300 milliarder kroner 
over de næste 10 år.
Ifølge den såkaldte Star-aftale mel-
lem USA og Rusland skal begge 
lande i 2018 have reduceret antallet 
af atomvåben til 1550 på hver side. 
USA har i øjeblikket 2000 atomvå-
ben klar til affyring og er for længst 
løbet fra alle højtidelige løfter om 
nedrustning og fræser nu den mod-
satte vej.
I august markeres 70-året for USA’s 
unødvendige - krigen var faktisk for-
bi - og brutale nedkastning af atom-
bomber over Hiroshima og Nagasaki 
i Japan i august 1945, da den øvrige 
verden fejrede freden og sejren over 
de fascistiske aggressorer.
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Bog om dansk politi udelukker kontroversielle emner

Falskneri om politiet
 

I en boganmeldelse i Jyllandsposten 
(7. oktober 2014) skriver Gerhardt 
Eriksen korrekt, at forfatteren Frank 
Bøgh loyalt taler betjentenes sag i 
sin nye bog om besættelsen. Frank 
Bøgh har tidligere skrevet flere ud-
mærkede, saglige og oplysende 
bøger om begivenheder under den 
tyske besættelse, bl.a. ”De danske 
fanger i Buchenwald” og ”Peter-
gruppen” om danske mordere og 
terrorister.
Derfor er ”19. september. Da poli-
tiet blev taget” fra forlaget Peoples 
Press af den tidligere politibetjent 
Frank Bøgh en skuffelse.
Bogen er desværre et let gennem-
skueligt eksempel på, hvorledes der 
kan manipuleres med historien på et 
tidspunkt, - hvor næsten alle davæ-
rende aktører er ude af billedet. Det 
varsler ilde for fremtiden. Nu vil der 
være fri bane for nye og genopliv-
ning, af mange forvanskninger og 
forfalskninger.
Frank Bøgh griber til det gamle trick 
med at sortere i kendsgerningerne 
og frasortere alt, der ikke passer ind 
i hans forvrængede billede. I hans 
øjne har politiet ikke gjort noget 
forkert under den tyske besættelse 
1940-45 og og fremstår efter en 
grundig hvidvask som ren og uplet-
tet.
Men billedet af politiet under be-
sættelsen er grumset og viser en 
ordensmagt, som først og fremmest 
var loyal over for samarbejdspoliti-
kerne og deres gerninger og gik så 
langt i bestræbelserne på at være 
besættelsesmagtens og Gestapos 
forlængede arm, at politistyrken 
generelt pådrog sig befolkningens 
vrede, afsky og foragt.

Tyskerne begik en alvorlig krigsfor-
brydelse, da de den 19. september 
1944 arresterede ca. 1700 politibe-
tjente af den opsvulmede styrke på 
mere end 12.000 mand og depor-
terede dem til koncentrationslejren 
Buchenwald, men hurtigt gav dem 
krigsfangestatus med generelt bedre 
behandling, indkvartering og føde 
med adgang til pakker med levneds-
midler, støvler og varmt tøj fra Røde 
Kors. Alligevel døde mange, hvilket 
blev tilskrevet det dårlige indbyrdes 
sammenhold og deres fælles opfat-
telse af, at de var sagesløse ofre, 
som helt ufortjent blev straffet.
Frank Bøgh mener åbenbart, at det 
er acceptabelt at revidere og pynte 
på historien ved at undlade at om-
tale de kontroversielle problemer. 
Og når problemerne ikke kendes, 
eksisterer de ikke!
Frank Bøgh undlader bl.a. at fortæl-
le, at det nævenyttige danske po-
liti jagtede og arresterede over 500 
danske modstandsfolk, som uden 

videre blev overdraget til Gestapo 
med udsigt til henrettelse straks el-
ler senere.
Efter krigen, da der efter højtidelige 
løfter skulle renses ud ”til bunds og 
til tops”, slap alle implicerede politi-
folk af krogen - ligesom de ansvar-
lige tyske krigsretsdommere med

Frank Bøgh

Tilfangetagne danske politifolk blev stu-
vet i lastvogne og kørt til Frihavnen, hvor 
et deportationsskib lå klar.
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Ernst Kanter i spidsen, og Hitlers 
faktiske statholder i Danmark, 
SSgeneralen Werner Bæ(e)st. 
Sidstnævnte blev sendt til krigsfor-
bryderdomstolen i Nürnberg som 
vidne imod de øverste tyske krigs-
forbrydere. Han blev ikke anklaget 
og dømt, skønt han stod til døds-
straf. Men man skyder jo ikke vidner.
Kanter havde den frækhed, at 
han nogle år efter krigen kom til 
Danmark, hvor han lagde pres på 
regeringen for at få de dømte krigs-
forbrydere løsladt.
Efter befrielsen regnede de danske 
myndigheder med, at mindst 250 
tyske krigsforbrydere skulle arre-
steres, anklages og idømmes straf 
efter de nye forræderilove. Mange 
tyskere var skyldige i grove krigsfor-
brydelser som medlemmer af døds-
patruljer, der havde begået hen ved 
1000 mord på sagesløse danskere 
deriblandt mange såkaldte clearing-
mord - og stod til dødsstraf.
De kalkulerede 250 retssager blev 
lynhurtigt reduceret til 70, og af 
disse blev kun et lille mindretal 
stillet for retten. Der var tale om 
for eksempel Kaj Munks morder, 
Wolfgang Sohnlein. Han var leder 
af den tyske dødspatrulje, som ud-
spionerede og den 4. januar 1944 
bortførte og myrdede den kontro-
versielle digterpræst. Morderne kør-
te ham i bil mod Silkeborg, men lidt 
vest for byen gjorde de holdt ved 
Hørbylunde Bakker, trak Kaj Munk 
ud af bilen og myrdede ham på grøf-
tekanten med en serie revolverskud.
Mordet blev søgt maskeret som en 
handling fra modstandsbevægel-
sens side. Ugerningen blev begået 
med viden og billigelse fra Werner 
Bæ(e)st, Hitlers faktiske statholder 
i Danmark. Men han slap uden om 
anklagen for medvirken til mordet, 
ligesom han også undgik flere andre 
belastende anklager. Ubekræftede 
forlydender vil vide, at Bæst havde 
truet med at røbe fatale hemmelig-
heder vedrørende samarbejdspoli-
tikernes maskepi med besættelses-
magten.
Frank Bøgh udelader politiets for-
følgelse af spaniensfrivillige - de 
første sabotører - i 1939 og af de 
danske kommunister i 1941. Det er 
stærkt kritisabelt på denne måde at 
medvirke til opretholdelse af den al-
mindelige historieforvanskning og 
-falskneri. -     klit.

Øverst: Danske polititropper marcherer 
strækmarch i æresparade for tyske nazi-
politiledere på Kløvermarken 1941.

I midten: Tysk politipatrulje har arreste-
ret dansk politibetjent ved overfaldet på 
dansk politi — aktion Möwe/Måge - den 
19. september 1944.

Nederst: Op til tyskernes overfald på poli-
tiet og deportationen den 19. september 
1944 af knap 2000 betjente, deltog ’po-
litiet ivrigt i forfølgelsen af modstandsfolk 
og demonstranter. Kort tid før den tyske 
aktion uddelte politiet knippelsuppe på 
Nørrebrogade i København.
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Nødråb fran koncentrationslejren

Hilsen til tante Irma

l ”Hils Irma.” De to ord henviser til 
supermarkedskæden af samme navn 
og var for danske jøder i KZ-lejren 
Theresienstadt et nødråb. Ordene blev 
skrevet på de postkort, jøderne allernå-
digst fik lov at sende hvert halve år, og 
i Danmark forstod man budskabet og 
fik sendt så mange fødevarepakker til 
fangerne som muligt.
Dette er blot en lillebitte anekdote 
fra holocaust-overleveren Robert 
Fischermanns erindringsbog med den 
fine titel ”At forstå er ikke at tilgive”.
Om postkortene bemærker 
Fischermann (f. 1928), at det for de 
nazistiske censorer må have virket 
ejendommeligt, at samtlige danske jø-
der havde en tante Irma. Denne efter-
tænksomme stil gennemsyrer bogen i 
lighed med en fin sproglig præcision. 
Egentlig kan det skrives ganske kort: 
Fischermanns værk er fremragende.
På blot 194 sider får man mere ind-
tryk af holocaust end fra nok så mange 
mere akademiske værker af tredob-
belt længde. Fischermann behersker 
kunsten at bevæge sig fra sine egne 
oplevelser over i det store forkromede 
overblik over holocaust. Han fremhæ-
ver flere steder som eksempel, at ho-
locaust kostede 1,5 millioner jødiske 
børn livet.
Kort fortalt levede familien 
Fischermann før 1943 et normalt, 

 
Robert Fischermann

men fattigt liv i København. Han var 
en af seks søskende, men fik en sær-
lig rolle i oktober 1943. Hårdt såret 
undslap faderen i første omgang na-
zisterne sammen med to børn, mens 
Robert Fischermann som 15-årig sam-
men med moderen og de mindre børn 
blev stuvet sammen i kreaturvogne og 
sendt til KZ-lejren Theresienstadt. Her 
martredes de i 18 måneder af sult, utøj 
og fornedrelse, men de overlevede.
Det værste sted i Theresienstadt var 
Kleine Festung/Lille Fæstning, hvorfra 
kun få fanger undslap levende. Det er 
kendt viden, men Fischermanns be-
skrivelse er konkret og håndgribelig, 
når han beretter om mødet med en af 
disse få ”overlevere” (i virkeligheden 
et levende lig). Fischermanns bog er 
prisværdigt kort, men kunne have in-
kluderet følgende anekdote: Det tyske 
retssystem lod en af Lille Fæstnings 
herskere, Anton Malloth, undslippe i 
55 år. Manglende beviser, hævdedes 
det, og juridisk forældelse. Malloth 
personificerede en af Fischermanns 
konklusioner: Retfærdighed opstår al-
drig af sig selv.
Noget af det fine ved bogen er, at 
den er mere end en ”normal” offerbe-
retning. I virkeligheden er værket en 
guide for mennesker, som har været 
udsat for monumental uretfærdighed, 
men som må videre i livet. Bogen er 
fuld af autenticitet og menneskelig 
dybde, når Fischermann tager læse-
ren med på sin egen følelsesmæssige 
rejse, inklusive immigrationen til Israel 
hvor han føler sig i sikkerhed - i be-
gyndelsen af 1970’erne. Fischermann 
klandrer stort set ikke sit fødeland 
Danmark, selv om læseren undervejs 
konfronteres med glimtvise pinlighe-
der: Et bud, der på flugtdagen skal 
overbringe 15.000 kr. til den flygtende 
Fischermann-familie, viser sig aldrig. 
Efter deportationen bliver der i løbet 
af resten af krigen rapset fra familiens 
lejlighed. Faktisk er Fischermann påfal-
dende taknemmelig over for den dan-
ske stat. Klart nok bidrog samarbejds-
politikken på mange måder til at redde 

de danske jøder i Theresienstadt (no-
get, som svenskeren Folke Bernadotte 
uretmæssigt fik for megen hyldest for, 
mener Fischermann).
Men de danske embedsmænds besøg 
i Theresienstadt i juni 1944 får knub-
bede ord med på vejen. Lejren er til 
lejligheden omdannet til et nazistisk 
propagandashow. Alligevel er de ef-
terfølgende danske embedsrappor-
ter ”som dikteret af nazisterne selv.” 
Fischermann er hård ved de allierede, 
som kunne have bremset holocaust 
lidt ved at bombe Auschswitz, og han 
afvejer nøje det dilemma, som det 
jødiske ”ældsteråd” i Theresienstadt 
spillede. Med livet som indsats købte 
ældsterådet lidt tid ved at samarbejde 
med lejrvagterne, herunder udvælgel-
sen af de jøder, der blev sendt til de 
store udryddelseslejre.
Netop det er måske bogens eneste lap-
sus, for i den målestok slipper de dan-
ske samarbejdspolitikere i V, K, S, R og 
Retsforbundet for nemt. Ældsterådet 
samarbejdede under en ekstrem tvang, 
der får de danske samarbejdspolitike-
res dilemma til at blegne. Unævnt i 
bogen: Kort før jødeaktionen i 1943 
foreslog Udenrigsministeriet selv at 
internere de danske jøder, vel vidende 
hvad der forinden var sket med de in-
ternerede danske kommunister.
Som nævnt er Fischermanns indre 
rejse interessant. Holocaust får ham til 
at miste troen på en gud, hvilket han 
eksemplificerer ved at nævne, at en 
del af de 53 danske jøder, som døde 
i Theresienstadt, havde nægtet at 
spise af de tilsendte Røde Kors-pakker 
trods en udtrykkelig kosherdispensa-
tion. Tilbage som de vigtigste ting i 
Fischermanns univers står i virkelig-
heden kun familiefællesskabet og den 
israelske kampånd efter aldrig-igen-
princippet. Fischermanns bog er frem-
ragende. Og aldeles nødvendig i en 
tid, da danske jøder igen udsættes for 
overgreb.

Erik Høgh-Sørensen
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Svensk Gladio/Stay Behind kræves undersøgt

Mordet på Olof Palme
 

Olof Palme

l Den svenske socialdemokrati-
ske statsminister Olof Palme (bil-
ledet) blev dræbt med et skud i 
ryggen den 28. februar 1986. Der 
skete midt i den svenske hoved-
stad Stockholm, da han sammen 
med sin hustru forlod en biograf 
efter en filmforevisning.
Den kriminelle Christer Pettersson blev 
anholdt og dømt for mordet i byret-
ten, men blev frikendt i landsretten.
En stor Palmedokumentar og serien En 
Pilgrims Død, der nu vises på svensk 
tv, har sat nyt fokus på det gådefulde 
mord.
De nævnte udsendelser er baseret på 
Leif C.W. Perssons bøger. Persson tror, 
at mordet blev begået af en mindre 
gruppe politifolk fra sikkerhedspoli-
tiet (Säpo) og militæret, der agerede 
på egen hånd med en højtstående 
Säpoofficer som bagmand.
Lige siden mordet har der verseret 
rygter om, at en gruppe fascistiske 
politifolk, indbefattet højtstående poli-
timænd, nogle tilknyttet terrorkorpset 
ved Stockholms politi, var involveret.
Som muligt motiv anføres gruppens 

utilfredshed med Palmes deltagelse 
i de store, verdensomspændende 
Vietnam-demonstrationer i 1968. 
Gruppen var tilsyneladende tilknyttet 
det hemmelige terrornetværk Gladio 
eller Stay Behind, som opererede i 
Europa efter Anden Verdenskrig og op 
i halvfemserne, og som samarbejdede 
med fascistiske og kriminelle organi-
sationer og bevægelser. Og i Sverige 
også med velkendte nazister.
Inga-Britt Ahlenius, tidligere chef for 
FN’s interne revision, var med i den 
kommission, som undersøgte efter-
forskningerne af Palme-mordet, og 
hun har i et debatindlæg i Dagens 
Nyheter skrevet, at oplysningerne om 
Gladio/Stay Behind-tilknytningen bør 
undersøges.
Gladio/Stay Behind blev dannet og 
styret af NATO og den amerikanske 
spionage- og kontraspionagetjeneste 
CIA. Det var en undergrundshær, som 
skulle lede modstanden ved en even-
tuel sovjetisk besættelse og sikre en 
modstandsregering. Men den skulle 
også rette sig mod optræk til folkelige 
revolutioner.
Gladio var navnet på dens italienske 
gren, som blev afsløret i 1990, og 
den spillede en stor rolle i den fasci-
stiske højreterror i Italien i 70’erne og 
80’erne.
EU-parlamentet fordømte Gladio-
operationen i en resolution i 1990, 
hvor man krævede total opløsning af 
de paramilitære strukturer og en fuld-
stændig undersøgelse af netværket. 
Undersøgelsen blev dog aldrig gen-
nemført. Ahlenius skriver i sit indlæg: 
”Motivet skulle findes i Olof Palmes 
stadig mere aktive arbejde for inter-
national nedrustning. Med tiden gik 
Palme fra at argumentere for svensk 
atombevæbning til aktivt at virke for 
international atomnedrustning. Som 
formand for Palme-kommissionen gik 
han aktivt ind i spørgsmålet om en 
atomvåbenfri zone i Norden”.
Ifølge Ahlenius ”ville det have betydet 
en svækkelse af NATO’s strategiske for-
måen. Danmark og Norge ville i så fald 

forlade NATO, som sandsynligvis også 
ville tabe sine synkefri hangarskibe. En 
sådan forandring af de militære styr-
keforhold i verden blev betragtet med 
stor uro i Vesten”
Om Gladio/Stay Behind siger IngaBritt 
Ahlenius:
”Beværkelsesmærdigt nok har Sverige 
aldrig gennemført en udredning af 
spørgsmålet. Det vil nu være pas-
sende, at regering og rigsdag snarest 
tager initiativ til en sådan for at kort-
lægge bevægelsens omfang, karakter, 
struktur og finansiering.”
Danmark har ikke oplevet et statsmi-
nistermord - men Gladio/Stay Behind 
var overordentlig aktivt i Danmark 
og er ikke på nogen måde blevet 
inddraget i de koldkrigsundersøgel-
ser, som især VKO-regeringen rekla-
merede meget med. Den tidligere 
NATOgeneralsekretær Anders Fogh 
Rasmussen har overhovedet ikke inte-
resseret sig for denne sag.
 

Gladio blev bl.a. afsløret, fordi medlem-
merne bar dette tøjmærke. 
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• Interessen for Anden Verdenskrig har 
aldrig været større, og bøgerne for-
melig vælter ud fra forlagene. Senest 
er den britiske historiker lan Kershaws 
værk om Tysklands desperate mod-
stand i 1944-45, The End, oversat til 
dansk med titlen ”Slutspil”.
Lidt mere skralt står det til med forspil-
let til verdenskrigen, og kun få dan-
skere tænker nok på, at det er over 80 
år siden, at Tysklands præsident, krigs-
helten fra Første Verdenskrig, Paul von 
Hindenburg, udnævnte Adolf Hitler, 
der var leder af det tyske nazistiske 
parti, NSDAP, til ny tysk rigskansler.
Få timer efter udnævnelsen kunne 
Berlins indbyggere betragte titusinder 
af de nazistiske stormtropper fra SA 
(Sturm-Abteilung) med fakler marche-
rende igennem den tyske hovedstad 
Berlin i et dystert varsel om de kom-
mende mere end 12 års ufattelige li-
delser.
Forud var gået mere end tre år, hvor 
den globale økonomiske krise i den 
kapitalistiske økonomi, der begyndte 
i efteråret 1929, ramte Tyskland med 
en uhyre kraft - forstærket af det tyske 
nederlag i Første Verdenskrig og med-
følgende enorme krigsskadeerstatnin-
ger til de allierede sejrsmagter. Hvis 
deltidsarbejde og skjult arbejdsløshed 
medregnes, stod omkring halvdelen 
af den tyske arbejdsstyrke - lige under 
ni millioner personer - i slutningen af 
1932 uden for arbejdsmarkedet. Hertil 
kom, at rigskansler Heinrich Brunings 
ultrakonservative regering fra foråret 
1930 til sit fald i maj 1932 med en nid-
kærhed, der bringer tydelige mindelser 
om EU’s neoliberalistiske finanspagt, 
havde undergravet arbejdsløshedsun-

derstøttelsen og andre sociale ordnin-
ger.
En uhyre nød og fattigdom var resulta-
tet, og hundredtusinder af arbejdssø-
gende var tvunget til at forlade deres 
bolig og begive sig ud på landevejene.

Bønderne var lette ofre
Den enorme arbejdsløshed betød na-
turligvis et voldsomt faldende forbrug, 
ikke mindst af fødevarer, hvilket gav 
en mangedobling af tvangsauktioner i 
det tyske landbrug, primært blandt de 
mindre bønder.
Hvor arbejderbevægelsen kun blev på-
virket i mindre grad af den nazistiske 
propaganda, var de hårdt ramte bøn-
der i lighed med middelklassen et let-
tere offer for en tøjlesløs demagogi, og 
NSDAP kunne da også med sine løfter 
om en skånselsløs kamp mod marxis-
men notere stor medvind i deciderede 
landbrugsområder samt blandt funk-
tionærer og embedsmænd.
Med til at gøde den tøjlesløse antikom-
munisme var den reelle borgerkrig i 
Tyskland, som bestod i årene fra 1932 
mellem nazisternes velorganiserede 
SA-horder og det tyske kommunistpar-
tis og andre bevægelsers og gruppers 
aktivister, hvor det i de fleste tilfælde 
lykkedes for de stort set vel afrettede 
stærkt borgerlige medier og de høj-
reorienterede domstole at fremstille 
SA-stormtropperne som angrebne 
uskyldigheder og kommunisterne som 
voldelige og udenlandsk betalte pro-
vokatører.
Industriproduktionen i Tyskland var 
ved årsskiftet 1932-33 faldet med 
mere end 40 procent siden den øko-

Forspillet til Anden Verdenskrig

Fascismen er fjenden
I disse år er der en forstær-
ket interesse for Anden 
Verdenskrig, men selve op-
takten til krigen har der ikke 
været megen blæst om.
Det er nok kun de færreste, 
der tænker på, at det er over 
80 år siden, at Adolf Hitler og 
hans nazistiske terrorregime 
kom til magten i Tyskland. 
Journalist Leif Hansen, 
Vipperød, minder her om, 
hvad der gik forud - om de 
omstændigheder, der gødede 
jordbunden for den nazistiske 
magtovertagelse.
Han understreger, at nazis-
men ikke blev udryddet, men 
igen stikker næsen frem i bl.a. 
Ungarn og Grækenland. Leif 
Hansen fastslår, at nu som før 
er fjenden fascismen.
Glosen fascisme er faktisk 
den oprindelige betegnelse, 
”opfundet” af bevægelsens 
grundlægger, den italien-
ske tidligere socialdemokrat 
Benito Mussolini. men fik en 
lille drejning, da de tyske nazi-
ster erobrede magten i januar 
1933.
Gloserne fascisme og nazisme 
blev brugt i flæng og dækker 
stadig det samme reaktionære 
og militaristiske regime, såle-
des at de to ord må anses for 
identiske.
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Strasser stod for en mere pragmatisk 
linje, mens Hitler stod benhårdt fast på 
sit krav om at blive udnævnt til rigs-
kansler.
- Hvis partiet sprænges, skyder jeg mig 
en kugle for panden, lød de lovende 
ord fra Adolf Hitler, da partikrisen var 
på sit højeste i begyndelsen af decem-
ber 1932.

Hitler udpeges
På samme tid var nazistpartiets pen-
gekasse næsten tom efter de mange 
valgkampagner i 1932, hvor rigsdags-
valget i begyndelsen af november end-
og havde givet en betydelig tilbage-
gang for NSDAP. Hertil kom, at der nu 
var beskedne tegn på, at den globale 
økonomiske krise var over det værste. 
Men ironisk nok blev Hitler Og NSDAP 
reddet på målstregen efter den drama-

tiske januar 1933, hvor det lykkedes 
den detroniserede, tidligere rigskans-
ler Franz von Papen i samarbejde med 
blandt andre præsident Hindenburgs 
søn, Oskar von Hindenburg, at over-
tale præsidenten til at gøre det, han 
hidtil hårdnakket havde nægtet: at 
udpege Hitler til leder af en regering 
med fuldmagt til at regere uden om 
rigsdagen.
Her var det i slutspillet ikke så meget 
storindustrien, der lagde et afgørende 
pres på den aldrende og politisk re-
aktionære præsident, men det store 
landbrug med Hindenburgs godsejer-
venner i spidsen, der spillede førstevio-
lin i bestræbelserne på at få anbragt 
NSDAP’s øverste leder som regerings-
chef.
Målet for både storindustrien og stor-
landbruget var at få en tysk regering,

omiske krises start i efteråret 1929, og 
for topcheferne i de toneangivende in-
dustrikoncerner var det primære mål 
at benytte krisen til at få smadret den 
tyske arbejderbevægelse og dens to 
store partier KPD (kommunistpartiet) 
og SPD (Socialdemokratiet), hvis inter-
ne ideologiske stridigheder i katastrofal 
grad svækkede kampen mod de tyske 
nazister.

Afvikling af Weimarrepublikken
Kun et fåtal af industrilederne - for 
øvrigt inklusive den tidligere national-
bankchef og senere økonomiminister 
under Hitler, Hjalmar Schacht - ønske-
de umiddelbart at få indsat en natio-
nalsocialistisk regering. For flertallet var 
målet snarere i første omgang at støtte 
den afvikling af Weimar-republikken, 
der allerede var indledt i begyndelsen 
af 1930 med en de facto suspension af 
den tyske rigsdag.
Dette betød en autoritær styre-
form med hyppig brug af den me-
get berømte/berygtede paragraf 48 i 
Weimar-forfatningen, hvor skiftende, 
såkaldt præsidiale regeringer regerede 
uden om den valgte rigsdag via nød-
forordninger godkendt af præsident 
Hindenburg.
Denne opgave blev lettet af den kends-
gerning, at den overvejende del af den 
tyske befolkning med middellagene i 
spidsen stod fjendtligt indstillet over 
for det borgerligt-demokratiske ekspe-
riment, som Weimar-republikken - født 
i efterveerne af Tysklands kapitulation 
i efteråret 1918 som et kompromis 
mellem SPD og en modvillig, men rea-
listisk del af den gamle kejserlige hær 
- udgjorde.
Ved årsskiftet 1932-33 tydede ikke 
meget på, at Adolf Hitler en måned 
senere sad som chef for et styre, der 
på få måneder fik forvandlet Tyskland 
til en etpartistat. NSDAP stod nemlig i 
betydelig fare for at blive sprængt, idet 
Weimar-republikkens sidste rigskans-
ler, general Kurt von Schleicher, havde 
formået at tiltrække den moderate del 
af partiet med NSDAP’s nummer to, 
Gregor Strasser, i spidsen.

Efter at Hitler-nazisterne havde overta-
get statsmagten under kupagtige om-
stændigheder den 30. januar 1933, blev 

rigsdagsbygningen nedbrændt den 27. 
februar. Det var signalet til uhæmmet 
nazistisk terror, diktatur og krig.
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blev beskyldt for egenhændigt at have 
satte ild til den tyske rigsdag.
Branden var det perfekte påskud for 
Hitler-regeringen til at levere det ende-
gyldige slag mod de tyske kommuni-
ster og på længere sigt mod andre po-
litiske modstandere, og dagen efter fik 
Det Tredje Rige med den såkaldte rigs-
brandsforordning sin reelle forfatning, 
langt vigtigere end den fuldmagtslov, 
som den amputerede rigsdag uden de 
kommunistiske rigsdagsmedlemmer, 
som nu sad bag lås og slå, vedtog knap 
en måned senere. Det første tyske de-
mokrati havde lidt en krank skæbne, 
og forude ventede en verdenskrig fra 
1939 til 1945 med millioner af døde, 
ufattelige ødelæggelser og et totalt 
tysk nederlag. Nazisternes totale sejr 
i Tyskland i 1933 er et dystert vidnes-
byrd om, hvordan et land med autori-

tære aner kan reagere, når det politisk, 
økonomisk og socialt er spændt til det 
yderste. Og vi kan nu så mange år efter 
frygte, hvorledes en moderne fascisme 
vil agere.
Kig blot på Ungarn, hvor hundredtu-
sinder af. mennesker i kølvandet på 
kommunismens sammenbrud i 1989 
blev kastet ud i den yderste fattigdom 
og håbløshed.
Her sidder det nynazistiske parti Jobbik, 
Europas største og mest aggressive 
højreekstreme parti, nu på 17 pro-
cent af stemmerne. Og i Grækenland 
- sønderbombet af sparekrav fra EU, 
Den Europæiske Centralbank og Den 
Internationale Valutafond - står det fa-
scistiske parti Gyldent Daggry til om-
kring 14 procent af stemmerne ved et 
kommende parlamentsvalg.

der kunne føre en effektiv tilintetgø-
relseskamp mod den politiske og fag-
lige arbejderbevægelse, og hertil var 
NSDAP som skræddersyet:
Lad SA få kontrol med gaderne, så vil 
der ikke være en kommunist tilbage 
om to måneder, lød ordene fra en af 
partiets topfolk, Hermann Göring, i be-
gyndelsen af februar 1933.

Kun tre naziministre
Hitlers konservative samarbejdspart-
nere satsede på at få nazistpartiet ind-
dæmmet og bragt under kontrol, og i 
den nye regering var der da også kun 
to nationalsocialistiske ministre ud over 
Hitler, nemlig minister uden portefølje 
Hermann Göring samt indenrigsmini-
ster Wilhelm Frick med kontrol over 
det tyske politi, hvilket skulle vise sig 
at få en skæbnesvanger betydning i de 
kommende måneder.
Vi har ansat ham (Hitler), lød den opti-
mistiske vurdering fra vicekansler Franz 
von Papen i januar 1933, mens den 
nye økonomi- og landbrugsminister, 
Alfred Hugenberg, fra det ultrakon-
servative parti DNVP efter regerings-
dannelsen den 30. januar jublende 
kunne udbasunere, at ”vi har Hitler i 
ringhjørnet”. Stort set alle topfolk i 
Weimar-republikkens politiske liv, her-
under også fra de socialistiske partier 
KPD og SPD, regnede med, at Hitler-
regeringen kun ville få en kort leve-
tid, og undervurderede katastrofalt 
den nazistiske bevægelses dynamik, 
magtvilje samt dens enorme folkelige 
opbakning, som langt oversteg parti-
ets stemmetal før Rigsdagsbranden.

Rigsdagen opløses
Allerede den 1. februar blev Rigsdagen 
opløst og nyvalg udskrevet til den 5. 
marts.
Og den 4. februar underskrev den nu 
helt føjelige præsident Hindenburg en 
nødforordning ”til beskyttelse af det 
tyske folk”, som ophævede en lang 
række borgerlige frihedsrettigheder. 
Og Weimar-republikken fik sit nådes-
stød den 27. februar, da den holland-
ske kommunist Marius van der Lubbe 

Efter den aldrig efterforskede og klarlagte 
rigsdagsbrand blev parlamentet flyttet til 
Operaen, hvor nazisterne snart besatte 
alle pladser. Nu fulgte slag i slag en lang 
række beslutninger til konsolidering af 
mindretalsdiktaturet. Omkring 10.000 
kommunister, socialdemokrater, fagfor-
eningsfolk og borgerlige oppositionelle 
blev straks arresteret. Hollænderen van 
der Lubbe blev udpeget som attentat-
manden og henrettet. Ifølge pålidelige 
kilder blev storbranden, der umuligt 

kunne være en mands værk, anlagt af 
nazisterne. Hitlers højre hånd, Hermann 
Göring, havde som rigsdagsformand sin 
lejlighed i bygningskomplekset. Fra boli-
gen gik en underjordisk gang til rigsda-
gen. Gruppen af brandstiftere og en stor 
mængde let antændelig væske skal være 
blevet sluset ind i rigsdagen denne vej. 
Alene mængden af brandvæske og det 
store antal arnesteder for kæmpebran-
den udelukker, at der kan være tale om 
kun én attentatmand.
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Englandstogtet
I slutningen af september måned 
1944 indløb der fra Frihedsrådet i 
København, som vi i øvrigt ikke ellers 
hørte meget til, en anmodning om 
hurtigst muligt at arrangere direkte 
transport til England af en vigtig per-
son. Vejen over Sverige duede ikke, da 
man der kunne risikere langvarige for-
sinkelser.
Elvin Pedersen fra regionsledelsen og 
jeg lejede herefter en tandemcykel og 
begav os på vej til Hirtshals. Der var på 
dette tidspunkt ingen mulighed for at 
komme med tog, da tyskerne havde 
indført spærretid på banen, og selv var 
jeg i udmærket cykleform. Det var af 
landsretssagføreren bestemt ikke, men 
alligevel nåede vi trods vedvarende 
klager fra corpus juris hen på dagen 
til Hirtshals, hvor jeg straks fik fat i min 
bror Poul, der havde hyre hos skip-
per Frode Løth på dennes kutter. Han 
mente helt sikkert, at Frode var den 
mand, der ville påtage sig opgaven, så 
Elvin P. og jeg opsøgte straks Løth og 
forelagde ham sagen. Frode var også 
parat til at sejle, men der var det pro-
blem, at hans kone, Margit, ventede 
sig og i løbet af et par måneder skulle 
nedkomme, og i de særdeles usikre ti-
der, vi levede i, syntes han, at han i en 
sådan situation dårligt kunne forlade 
hende på ubestemt tid, medmindre 
der ikke var anden mulighed.
”Vi går hen og snakker med Harald”, 
sagde Frode, og sammen begav vi os 
hen til Harald Fibiger. Harald var ud-
dannet som civilingeniør og havde 
arbejdet på Aalborg Værft. Da han 
imidlertid ikke ville lave skibe til ty-
skerne, havde han opgivet jobbet, 
købt en kutter og var begyndt at fiske. 
Eftersom han jo hverken havde fiske-
rierfaring eller de nødvendige eksa-
menspapirer, var Jens Vadsager hyret 
som skipper.
Vi forelagde sagen for Harald. ”Vi har 
ingen petroleum”, sagde han. Det 
havde Frode imidlertid, og så var den 
sag klar. Et par dage efter rundede 

kutter ”J.N. Fibiger” Skagen på vej til 
Limfjorden. Tyskerne havde på den tid 
anlagt et minefelt mellem Hirtshals og 
Hanstholm, og hvis kuttere skulle di-
rekte i Nordsøen, skulle man have en 
tysk marinesoldat med som lods. Det 
var der ingen, der var vilde med, så 
trafikken til og fra Nordsøen gik her-
efter gennem Limfjorden. Imidlertid 
var manden, som skulle til England, 
ankommet. Det viste sig at være en 
gammel bekendt, højskoleforstander 
Robert Stærmose, som siden valget i 
1943 og indtil 29. august samme år, 
da også rigsdagen ophørte at fungere, 
folketingsmand for Dansk Samling. 
Stærmose var en af modstandsbevæ-
gelsens pionerer. Fra hans højskole i 
Støvring var flere modtagelser af fald-
skærmsfolk blevet organiseret, og her 
blev der med mellemrum afholdt ille-
gale møder for nørrejyske modstands-
folk. Her traf jeg således første gang 
folk som Chr. U. Hansen og hans ven 
Erik Nymann, Niels Fiil fra Hvidsten, 
”Skomageren”, det vil sige boghandler 
Otto Olesen, som var en af lederne af 
modstandsbevægelsen i Randers, pa-
stor Harald Sandbæk og Ove Nielsen 
fra den århusianske ledelse.
Fra en af grupperne i Hirtshals havde vi 
fået søfartsbog og sejlpas for en mand 
af nogenlunde samme alder som 
Stærmose. De tilhørte Chr. Jørgensen, 
den senere indehaver af blomsterfor-
retningen ”Mimosa” i Hirtshals.
Jørgensen havde sejlet som sømand 
i flere år og var fuldbefaren matros, 
som tilmed havde oplevet forlis på 
Atlanterhavet. På hans papirer skulle 
Stærmose mønstres som kok på kut-
ter ”J.N. Fibiger”. Problemet var, at 
sejlpasset, som var en tysk opfin-
delse, i modsætning til søfartsbogen 
var forsynet med fotografi af inde-
haveren. Også det blev klaret. En 
af vores folk, Eilif, var særdeles fiks 
på fingrene med hensyn til at frem-
stille falske papirer og den slags. 
Fotografiet i sejlpasset var forsynet 

Her fortsætter den legenda-
riske modstandsleder Knud 
Christensen sin beretning fra 
Håndslag 1-2015 - Their finest 
hour • 2 - om den storartede 
frihedskamp i Nordjylland.
Trods alle de uoverskuelige 
farer det indebar foretog mod-
standsfolk en ret enestående, 
risikabel og eventyrlig sejlads 
fra Danmark til England med en 
senere meget kendt modtandsle-
der, Robert Stærmose.
Mens mange danskere faktisk 
kun sjældent så en tysk besæt-
telsessoldat, var Jylland, og 
især Nordjylland fyldt til briste-
punktet med konstant mellem 
300.000 -400.000 tyske tropper. 
De var enten sendt til uddan-
nelse eller kort orlov og omgrup-
pering.
De store tyske flyvepladser, fæst-
ningsanlæg, nedgravning af de 
enorme minefelter, bygningen 
af over 7000 bunkers og mange 
andre militære anlæg var krigens 
hverdag for de fleste jyder og 
bragte dem krigen tæt ind på 
livet.
Det satte også sit præg på fri-
hedskampen/hvor hovedvægten 
i den sidste fase blev forskudt fra 
sabotage til opbygning af den 
hemmelige hær med en styrke 
på langt over 50.000 bevæbnede 
mand.

Nærbillede af den nordjyske modstandskamp

Their finest hour • (2)

 
Knud Christensen
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med et stempel fra den udstedende 
myndighed, akkurat som i nutidens 
almindelige, rødbedefarvede rejsepas 
af neuropæisk model. Et varmt, pillet, 
hårdkogt æg blev nu kørt hen over 
stemplet, som herefter på forunderlig 
vis kopieredes på æggets hvide. Det 
oprindelige billede fjernedes fra pas-
set, og det nye blev omhyggeligt sat 
ind. Så blev ægget med stemplet med 
stor forsigtighed og præcision ført hen 
over det nye fotografi, og den oprin-
delige pasindehaver lignede herefter 
grangiveligt Robert Stærmose.
Mønstringsbestyreren hed, så vidt jeg 
husker, Hjarlitz og var også en god be-
kendt af Stærmose. Han blev sat ind 
i sagen, og samme eftermiddag som 
”J.N. Fibiger” var kommet til Aalborg, 
blev den nye kok mønstret. Om afte-
nen blev der i en lejlighed i Hasseris 
holdt en lille afskedskomsammen 
for Stærmose. Til stede var - foruden 
Stærmose, naturligvis Harald Fibiger 
og Jens Vadsager fra kutteren og Elvin 
Pedersen og jeg selv fra ”rejsebureau-
et”. Lidt senere dukkede også nedkast-
ningschefen Toldstrup op.
Det blev en hyggelig aften. En eller an-
den havde bl.a. sørget for kogte mus-
linger og brød, og for første i gang i 
mit liv smagte jeg den slags skaldyr. 
De bekom mig særdeles godt. Også 
brændevin smagte jeg for første gang, 
men jeg må blankt indrømme, at det 
bestemt ikke var kærlighed ved første 
nip mellem Rød Aalborg og mig selv. 
Senere har vi dog affundet os med hin-
anden!
Engang efter midnat fulgte jeg som 
stedkendt Harald og Jens gennem 
de mørklagte gader ned til kutteren. 
Under mødet var det blevet aftalt, at 
Stærmose ved ankomsten til England 
i den danske radioudsendelse fra BBC 
skulle sørge for en særmelding, der 
lød: ”Hilsen til Knudsen fra Robert”.
Mit dæknavn var på den tid Jørgen 
Knudsen. Når denne særmelding 
var opfanget, skulle jeg sørge for, at 
Haralds og Jens’ familier, som på for-
hånd ikke vidste noget om formå-
let med Nordsørejsen, fik besked om 
mændenes nuværende opholdssted. 
Desuden skulle jeg drage omsorg for, 
at de gennem Toldstrups hovedkvar-
ter fremover fik de nødvendige midler 
til at opretholde livet. De to yngste 
ombordværende, ”Sofus”, Thomas 
Nielsen Houbak og min gamle klasse-

Øverst fiskekutteren J.N.Fibiger, der 
foretog den yderst farlige sejlads over 
Nordsøen midt under krigen.
Kutteren er forsynet med dens britiske 
registreringsnummer, der blev påmalet 
efter det heldige togt fra Danmark til 
England.
Efter ankomsten til England i oktober 
1944 fiskede kutteren til nogen tid efter 
krigens slutning.
Efter hjemkomsten til Damark fortsatte 
besætningen med kutteren at fiske i 
Nordsøen.
Nogle år senere forliste den frelsende kut-
ter desværre i Nordsøens oprørte bølger.

Herover søfartsbogen, der bærer Kristian 
Jørgensens navn. Det var på bogen med 
dette navn, at den prominente passager, 
senere folketingsmand Robert Stærmose 
(Dansk Samling) blev påmønstret som 
kok og derefter kunne passere den 
strenge tyske kontrol og blive transpor-
teret over Nordsøen til det kæmpende 
England.
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kammerat fra Hirtshals skole, Frank 
Engbjerg, var ugifte, så dem spekule-
rede vi ikke så meget på, selv om de-
res familier naturligvis også skulle in-
formeres. Det skulle imidlertid komme 
til at gå anderledes.
Efter ”J.N. Fibiger”s hjemkomst i 
sensommeren 1945 fik jeg af jens 
Vadsager at vide, at turen op gen-
nem Limfjorden var gået fint, selv om 
den nye kok ikke ligefrem impone-
rede ved sine maritime færdigheder. 
Men i Thyborøn blæste man imidler-
tid inde på grund af storm. Også her 
vakte det nye besætningsmedlem en 
del opmærksomhed hos nogle andre 
Hirtshals-fiskere, som havde søgt havn 
i Thyborøn. For eksempel bemærkede 
en besøgende på ”J.N. Fibiger”, at 
den nye kok var gået til køjs i pyjamas. 
Noget sådan havde man aldrig før set 
på en dansk fiskekutter!
Da speciel interesse omkring fartøjet 
ikke lige var sagen og jeg fik en tele-
fonopringning fra Harald, der i kryp-
tiske vendinger berettede om forhol-
det, aftalte jeg med ham, at Stærmose 
skulle tage en lille ferie et eller andet 
sted i nærheden af Thyborøn, således 
at han kunne nås pr. telefon, når vej-
ret bedrede sig. Det gjorde det i løbet 
af et par dage, og så sejlede man mod 
England.

Undervejs, fortalte jens Vadsager, ville 
man drage fordel af de kolossale fiske-
mængder, som fandtes i Nordsøen på 
grund af det sparsomme fiskeri under 
krigen, og man fik da også båden fyldt 
op på rekordtid. Der skete imidlertid 
det, at Harald ved et uheld faldt over 
bord og faktisk var ved at drukne. Det 
lykkedes dog at få ham bjerget op på 
dækket og få ”en ordentlig pøsfuld 
vand hældt ud af ham”. Under alt 
dette sprang Stærmose ned i lukafet, 
hvor han i sin kuffert havde en halv 
flaske akvavit. Den blev sat for mun-
den af Harald, og Stærmose hældte 
en ordentlig dram ned i ham. ”Mæn 
wel do tenk dæ”, sagde jens med dyb 
forundring i stemmen: ”Harald haj 
sput dæj dææleme uk.”

Halvvejs under jorden
Forud for dette var der hændt fle-
re ting. Lige før eksamenstiden på 
Handelshøjskolen var en af mine klas-
sekammerater, der tilhørte en ned-
kastningsgruppe i Nibe, som efter 
en mislykket modtagelse var revet 
op, nu eftersøgt af tyskerne. Et par 

Gestapofolk, som jeg senere skulle stif-
te nærmere bekendtskab med, mødte 
op på skolen, hvor han heldigvis ikke 
var. Jeg fik nu til opgave at få ham an-
bragt i sikkerhed, indtil han via Sæby 
kunne komme til Sverige, hvilket også 
lykkedes. Men da jeg også kendte et 
par af de arresterede Aalborgfolk, som 
havde medvirket ved nedkastningen, 
og da der nu skete eftersøgninger og 
arrestationer blandt folk, jeg på en 
eller anden måde havde haft med at 
gøre, fik jeg en følelse af, at jorden 
begyndte at blive varm under mine 
fødder.

Uden at give mine tidligere værtsfolk 
besked flyttede jeg derfor skyndsomst 
mig selv og mine få ejendele til et 
værelse, som blev stillet til rådighed 
af en kammerat, der flyttede hjem til 
sine forældre uden for byen. Samtidig 
skiftede jeg navn til Jørgen Knudsen. 
Det navn havde jeg i forvejen legiti-
mationskort på. Efter aftale med sko-
lens forstander mødte jeg dog op til 
eksamen på den måde, at jeg først 
ringede til ham, fik aftalt en ganske 
bestemt tid, ankom til skolen og blev 
eksamineret og derpå straks forsvandt 
igen. Det mærkværdige var, at ingen 
af mine klassekammerater tilsynela-
dende opdagede noget usædvanligt« 
Også Arne Nielsen havde måttet gå 
under jorden, syg og overanstrengt, 
og nærmest ved et under slap han fra 
Gestapo og kom til Sverige.
Efter eksamen, hvor jeg bestemt ikke 
brillerede ud over i et par enkelte fag, 
af hvilke jeg i det ene sikrede mig et 
af de to rene ug’er, der dette år faldt 
på landsplan, fik jeg mærkværdigvis 
uden at forevise eksamenspapirer el-
ler andet straks plads som chefens se-
kretær i et værnemagerfirma, der be-
skæftigede sig med alskens leverancer 
til tyskerne. Ved ansættelsessamtalen 
var direktøren i øvrigt temmelig med-
taget efter en forretningsfrokost, og 
under samtalen, som afgjort foregik 
på hans præmisser, lykkedes det ham 
at overbevise sig selv om, at jeg lige 
netop var den mand, han ikke kunne 
undvære. Selv betragtede jeg ansæt-
telsen i et firma med så nære og ven-
lige forbindelser til tyskerne som et 
udmærket skalkeskjul. Og så fik jeg 
endda råd til nu og da at spise mid-
dagsmad!
Den 19. september 1944 blev der 
blæst luftalarm, og mens den stod på, 
søgte tyskerne at arrestere det danske 

politi. Det lykkedes dem at få fat på 
mange af de folk, som var på tjeneste 
i Aalborg, men en hel del politifolk var 
ikke på stationen eller havde fri, og de 
fleste af disse undgik den følgende rej-
se til Buchenwaldlejren ved Weimar.
Samme aften blev jeg opsøgt af 
Svendsen og Borch. De var kommet 
under vejrs med, at en af politiets 
store amerikanske personbiler stod 
opstaldet på værkstedet hos firmaet 
Lange & Unmach. Den var der kun 
for at få ny akkumulator. Var det ikke 
synd, hvis tyskerne skulle have den, 
og kunne vi i det hele taget selv und-
være et sådant køretøj?
Selvfølgelig kunne vi ikke det! Bilen 
blev hentet og midlertidig anbragt på 
et værksted på Hobrovej, som ejedes 
af en af Borchs gode venner.
Her blev den benzindrevne bil kamu-
fleret, idet den bagtil blev forsynet 
med en kasseret ”kakkelovn”, en gas-
generator, og på siderne maledes en 
sølvstribe mage til den, Aalborg Taxa 
havde som kendemærke. Vi fandt 
herefter en garage til den på Aalborg 
Gasværk, hvis overingeniør var en af 
mine Dansk Samlingbekendte, og 
som jeg derfor uden risiko kunne 
spørge.
Turen til garagen i østbyen blev des-
værre min sidste i det pragtfulde 
køretøj. Men andre fik nytte af vog-
nen. Efter befrielsen fik jeg at vide, at 
den engang i foråret 1945 var ble-
vet brugt i kampen mod Gestapo. 
Modstandsfolk havde opdaget, at 
Gestapo var i gang med at fjerne et 
depot et sted på det sydlige Vesterbro. 
Min tidligere sabotørkammerat ”Carl” 
- jeg kan ikke huske hans rigtige navn, 
kun at han var polytekniker - og nogle 
af hans folk fik fat i vores fine bil, og 
med tre-fire maskinpistoler strittende 
ud af vinduerne kørte man i fuld fart 
op langs de holdende Gestapobiler, 
hvis mandskab var ved at være klar til 
at køre bort.
Da maskinpistolernes magasiner var 
skudt tomme, var flere Gestapofolk 
dræbt og mange såret. Uheldigvis var 
også et par af vores egne såret og den 
fine bil smadret under det tyske mod-
angreb, men trods Gestapos intense 
eftersøgning slap ”Carl” og de øvrige 
kammerater bort, skønt det måtte ske 
til fods.
Mens Svendsen og Borch var travlt 
optaget af at hente politibilen, fik jeg 
besøg af endnu en kammerat, der på
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grund af sin spinkle vækst og sit ung-
dommelige ydre aldrig hed andet end 
”Konfirmanden”. Han var tidligere 
værnepligtig inden for civilforsvaret el-
ler luftværnet, eller hvad det nu kald-
tes, og fortalte straks, at man i vagtlo-
kalet i det lokale hovedkvarter plejede 
at opbevare et par pistoler i aflåste 
skabe.
Nu havde han fået at vide, at ledelsen 
efter aktionen mod politiet skyndsomst 
havde forladt kontoret. Måske havde 
de glemt våbnene? Øjeblikkelig tog vi 
af sted for at undersøge sagen. Der var 
ikke noget, der tydede på, at tyskerne 
havde været på stedet. Uden særligt 
besvær kom vi ind i lokalet, og ved 
hjælp af det medbragte brækjern fik vi 
hurtigt skabene åbnet. Og her lå for-
uden mange æsker med ammunition 
seks eller syv fine, nye pistoler: Vi hav-
de trukket den store gevinst i lotteriet.

I Gestapos klør
Den 11. oktober 1944 var jeg på vej ud 
af kontoret på min arbejdsplads, da jeg 
på gangen mødte tre mænd, af hvilke 
jeg straks genkendte den ene som en 
af de Gestapofolk, jeg tidligere på året 

havde set på skolen. De spurgte høfligt 
efter Jørgen Knudsen, og jeg fortalte 
beredvilligt, at han var taget på hav-
nen, men sikkert kunne ventes hjem 
hvert øjeblik. Den gik ikke! Med en 
pistol i ryggen blev jeg skubbet foran 
ind i forkontoret, hvor frk. Christiansen 
residerede. Under udfoldelse af blink 
og ansigtstrækninger, som måske bur-
de have sagt hende, at noget var galt, 
spurgte jeg efter hr. Knudsens tilbage-
komst.
Den arme dame så helt forvirret ud, 
men fik så fremstammet et: ”jamen, 
jamen, det er jo Dem selv.” Så faldt 
Gestapos hammer. Med et slag i nak-
ken blev jeg sendt i gulvet. Så blev jeg 
lagt i håndjern, og to uniformerede 
SS-mænd slæbte mig ud til det ven-
tende ”salatfad” - indtil for nylig en af 
det danske politis kæmpestore udryk-
ningsvogne.

Højskolehotellet på Boulevarden var 
Gestapos hovedkvarter, jeg blev ført 
ned i kælderen og anbragt i en af tre-
fire små opbevaringsceller af træ, der 
var lavet i forbindelse med det store 
køkken. Cellen var på størrelse med et 

almindeligt karlekammerskab og op-
ført af høvlede og pløjede brædder. 
Jeg vidste jo ikke, hvorfor jeg var arre-
steret, så det var med en vis nervøsitet, 
jeg ventede på at blive forhørt. Ikke 
mindst, da jeg i forvejen gennem en 
polsk flygtning havde kendskab til de 
ret usentimentale metoder, Gestapo 
normalt anvendte.
I min lomme havde jeg et papir - af en 
eller anden grund var jeg ikke blevet 
kropsvisiteret før anbringelsen i skabet 
- og dette papir forsøgte jeg nu at spi-
se. Men min spytproduktion slog hver-
ken helt eller halvt til. Så opdagede jeg 
nederst i et hjørne et hul, hvor en knast 
var faldet ud. Hurtigt blev det delvis 
tyggede papir formet til en kugle, som 
herefter udfyldte den tomme plads.
Da jeg kort efter blev hentet op til for-
hør, opdagede jeg hurtigt, hvad der 
var årsag til min arrestation. En relativt 
ny deltager i en af bladgrupperne var 
aftenen i forvejen blevet taget med il-
legalt materiale på sig. Under Gestapos 
specialbehandling havde han opgivet 
en af sine gruppekammeraters navn, 
og hen på morgenstunden havde de 
fået ud af ham, at en person ved navn 
Jørgen Knudsen var den, de havde fået 
materialerne fra. Adressen kendte han 
ikke, hvilket i øvrigt var sandt. Jeg var 
endnu en gang flyttet til et andet væ-
relse. På en eller anden måde havde 
han imidlertid fundet ud af min ar-
bejdsplads, og den var han så blevet 
”overtalt” til at opgive.

Sagen var altså for mit vedkommende 
ret så beskeden. Det skulle den gerne 
blive ved med at være! Naturligvis fik 
jeg som indledning til vores bekendt-
skab en omgang tærsk af et par goril-
laer, som forhørslederen straks havde 
tilkaldt for at opfriske min dårlige 
hukommelse vedrørende de illegale 
skrifter, som havde ført til den første 
arrestation. Så i løbet af dagen måtte 
jeg efter endnu et par omgange med 
spark og slag gå til bekendelse: Jeg 
havde fået dem af en kammerat, som 
hed Hans Jørgen, og som jeg kendte 
fra tidligere spejderarbejde. Begge 
påstande burde have givet mig sorte 
streger i panden. Efter endnu en be-
handling brød jeg endelig sammen og 
fortalte, at han boede hos sine foræl-
dre i et hus på jernbaneterrænet.
Hvad tyskerne ikke vidste, var, at jeg en 
uge eller to forinden havde været med 
til at sende ham til Sverige.
Jeg blev nu kørt til påvisning af stedet, 

Her et eksempel på bri-
tisk propaganda, der i 
store mængder blev 
kastet ned i Danmark. 
Inkassoregningen til 
Herr A. Hitler ligger 
meget nær virkelighe-
den med den grove 
udplyndring.
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som vi hurtigt fandt, og Gestapofolkene 
trængte ind i huset for at arrestere min 
angivelige bagmand. Hvilket naturlig-
vis var forgæves. Jeg blev herefter kørt 
til den tyske afdeling af Kong Hans 
Gades arrest og anbragt i en celle. Og 
det var måske lidt mærkværdigt i den-
ne situation: Jeg faldt straks i dyb søvn 
på cellebriksen. Omkring midnatstid 
blev jeg imidlertid vækket og ført ned 
til en ventende bil, som hurtigt kørte 
mig til Højskolehotellet. Her ventede 
en særdeles opbragt Kriminalrat Fritz 
Bech på mig. Ved undersøgelsen af 
mit værelse havde man i en bukselom-
me fundet tre stk. 11 mm patroner og 
lykkeligvis også et tomt patronhylster. 
Jeg kunne godt huske, at jeg et par 
dage i forvejen havde glemt dem der. 
Pludselig havde min sag taget en ny 
og særdeles uheldig vending. Illegale 
blade var én ting, våben og den slags 
en anden. Jeg blev nu udsat for en ret 
hårdhændet behandling, men holdt 
fast på, at det var nogle ting, jeg hav-
de fundet på vej hjem til mit værelse. 
Og jeg kunne nøje fortælle hvor. På 
et bestemt hjørne, hvor to villaveje 
stødte sammen, havde der nogle 
dage forinden været en kort skudveks-
ling mellem en tysk patrulje og et par 
modstandsfolk, som imidlertid begge 
var sluppet bort i god behold. En af 
disse havde fortalt mig om hændel-
sen. Efterhånden blev tyskerne trætte, 
og jeg blev - stadig i håndjern anbragt 
i karlekammerskabet i kælderen, hvor 
jeg stod og hang resten af natten.

Da det næste morgen var blevet lyst, 
blev jeg igen sat i en bil og ført til på-
visning. Til alt held havde jeg husket 
rigtigt med hensyn til stedet. Tyskerne 
fandt under eftersøgning endnu et 
tomt patronhylster. Og jeg var red-
det. Min troværdighed var bekræftet. 
At de aldrig nogen sinde fandt på at 
mistænke mig for at have været en af 
de skydende sabotører, har siden un-
dret mig.
I nogle dage blev jeg fra Kong Hans 
Gade hentet til nye forhør og følgende 
rapportskrivning. Ved min arrestation 
var jeg ude af stand til at forstå tysk, 
idet jeg havde fundet ud af, at man så 
fik tid til at tænke over svaret, mens 
Gestapotolken oversatte. I mit tilfælde 
fungerede imidlertid Gestapomanden 
Fritz Eckhardt, boghandlersøn fra 
Sønderborg og tilhørende det tyske 
mindretal, både som tolk og bød-
del. Han var en modbydelig karl, og 

jeg fik ret hurtigt en lejlighed til at 
fortælle forhørslederen, at jeg havde 
været så nervøs, da jeg blev arreste-
ret, at det helt havde blokeret for 
mine tyskkundskaber, men - som han 
kunne høre - gik det nu meget bedre. 
Kriminalrat Fritz Beck, som havde min 
sag, var vist den eneste politiuddan-
nede blandt de mange Gestapofolk i 
Aalborg. Han var en hidsig rad, men 
ind imellem kunne vi dog tale helt for-
nuftigt sammen. Senere fik jeg at vide 
af en god kammerat, maleren Carlo 
Wognsen, som jeg var med til at passe 
på sygehuset i Frøslev, hvor han var 
indlagt som følge af den rædselsfulde 
behandling, han havde fået i Aalborg, 
at netop Beck var ophavsmanden til 
denne medfart.

På grund af mine genvundne tysk-
kundskaber blev jeg udset til at være 
”kalfaktor” i fængslet. Det vil sige, at 
jeg - ud over at gøre rent på gange og 
i vagtstue - under opsyn af en af de 
tyske fangevogtere naturligvis, skulle 
uddele madrationerne til de øvrige 
fanger. Det skulle senere vise sig at in-
debære visse fordele. En aften var jeg 
sat til at skrubbe gulvet i vagtstuen. 
Den vagthavende tysker opholdt sig 
andetsteds - mandskabet i fængslet 
var for øvrigt almindelige, ældre sol-
dater, ikke Gestapofolk og stuens ra-
dio kværnede løs på tysk. Efter et blik 
på uret slog det mig, at det netop 
var tiden for den danske radioavis fra 
London. Hurtigt fik jeg radioen stillet 
ind på rette station, og efter de ind-
ledende bemærkninger kom ordene: 
”Vi bringer en særmelding: ”Hilsen til 
Knudsen fra Robert.”
Det var faktisk lidt af et mirakel! Men 
af gode grunde var jeg afskåret fra at 
lade meddelelsen om ”J.N. Fibiger”s 
ankomst til England gå videre til 
Hirtshals.
En nat blev vi vækket og en halv snes 
personer beordret ud af cellerne. Vi 
blev med håndjern lænket sammen to 
og to, og straks efter gik turen i lastbil 
til jernbanestationen. Efter mange ti-
mers kørsel nåede vi Padborg station, 
hvorfra vi blev ført til Frøslevlejren.

Første ophold i Frøslev
Efter at være blevet fotograferet til 
forbryderalbummet etc. blev et par af 
os afhentet fra tyskernes kontor i ho-
vedvagttårnet af en kæmpe i stor, sort 
kavaj med bogstaverne GF malet på 
ryggen. GF stod for Gefangenenlager 

Fröslev og skulle vist hindre, at en 
fange skulle flygte iklædt en af den 
kgl. danske marines overfrakker. Det 
var ”Dovregubben”, formanden i den 
barak, hvor jeg skulle komme til at til-
bringe et par ugers tid.

Lejren styredes internt af fangerne selv 
med en af tyskerne udnævnt dansk 
kaptajn som lejrchef. I hver af de 
mange barakker var der en formand 
og en næstformand til varetagelse af 
den lokale administration. Og rum-
mene var udmærkede. Der var en lille 
brændeovn i hver stue, et bord med 
to bænke og syv-otte to-etages køjer. 
Forplejningen stod det danske fæng-
selsvæsen for, og maden var både god 
og rigelig. Tillige var man i særdeles 
godt selskab og traf en hel del gamle 
kammerater og bekendte. Når man 
endelig skulle spærres inde bag pig-
tråd og landminer, kunne man sag-
tens være tilfreds med Frøslevlejren.
Tyskerne forlangte, at fangerne 
skulle arbejde, og det gjorde vi da 
også - sådan da. For mit eget ved-
kommende var mit første job i 
”Tipvognskommandoen”. Det be-
stod i at grave fædrelandets sandede 
jord op i tipvogne i den ene ende af 
lejren og derefter køre det til aflæs-
ning i den anden. Næste dag gjorde 
man det samme i omvendt række-
følge. Sjakformand i den gruppe på 
syv-otte mand, jeg nu tilhørte, var 
dommerfuldmægtig Knud Thestrup 
fra Herning. Han blev mange år se-
nere justitsminister. En af vores gode 
kontaktfolk til ”Budstikken”s Aarhus-
afdeling, redaktør og bogforlægger 
Knud Tågholt, var i samme gruppe. 
Han var storryger og led vist lidt hårdt 
under manglen på tobak, når den til-
ladte, beskedne månedsration var 
sluppet op. En dag dukkede der un-
der vores yderst stilfærdige gravning 
en snog frem af sit hi. ”Hvis du kan 
bide hovedet af den, Tågholt, skal du 
få en cigaret!”, sagde Thestrup. Det 
var selvfølgelig ment som en spøg. 
Men rask greb Tågholt den søvnige 
snog, og med et hastigt bid var hove-
det skilt fra resten af dyret. Tågholt fik 
sin cigaret. Men først da Thestrup var 
færdig med at kaste op!

Efter et par uger eller tre blev jeg kaldt 
til Tårnet. Det betød som regel dårlige 
nyheder. Overførsel til Vestre Fængsel 
i København skete nu og da, og var 
næsten altid ensbetydende med
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krigsret og dødsdom. Da jeg kom der-
over, fik jeg af vagthavende SS-mand 
besked på i løbet af 10 minutter at 
gøre mig klar til transport, jeg skulle på 
”Himmelfartskommando”. Tyskerne 
bildte sig i en periode ind, at hvis de 
anbragte nogle fangne modstandsfolk 
som gidsler i vognen lige efter loko-
motivet i de tyske transporttog - det 
var den, det som regel gik hårdest ud 
over ved en sprængning - så ville sa-
botagen høre op. Hvad den naturligvis 
ikke gjorde.

På ”Himmelfartskommando”
Da jeg sammen med syv andre mødte 
op til transport, fik jeg den yderst ke-
delige besked, at jeg skulle i nye for-
hør i Aalborg og altså ikke med de øv-
rige tilbage. Det kunne kun betyde, at 
Gestapo var kommet under vejrs med 
nye ting i mit synderegister. Gennem 
det vestlige Jylland kørte vi nordpå, 
og sent næste dags aften nåede vi via 
Struer og Thisted til Nørresundby. Her 
blev vi kommanderet af toget, og sam-
menlænket blev vi til fods ført over 
Limfjordsbroen og videre til Kong Hans 
Gade. Her ventede såvel Fritz Beck som 
Fritz Eckhardt og Nagelschmidt, en af 

de største og mest brutale SS-gorillaer. 
jeg- blev straks beskyldt for at være en 
fordømt løgnhals, der havde ført det 
tyske politi bag lyset, men det skulle 
jeg ikke en gang til slippe godt fra. Fra 
en celle blev der nu hentet en fange 
ned på gangen, hvor vi stod. Det var 
Christian Svendsen, min nærmeste 
medarbejder i den hårde afdeling. 
Hans ansigt var blegt og ophovnet. 
Det kunne ikke være værre!
”Kender du ham?” spurgte 
Gestapofolkene. ”Nej”, sagde jeg. 
Herefter fik jeg et baghåndsslag af 
Eckhardt, så jeg røg med nakken ind i 
vinduestremmerne bag mig.
Tremmerne var lavet af firkantede jern-
stænger med en af de spidse kanter 
vendt fremad. Med blodet løbende fra 
baghovedet faldt jeg til jorden og fik 
her et par spark af gorillaen, ”jeg har 
sagt, jeg kender dig”, råbte Svendsen 
fortvivlet.

Nye forhør
Natten i cellen blev ikke behagelig. 
Og de næste dage kom der evindelige 
forhør med lige så evindelige spark 
og næveslag afbrudt af piskning med 
en tyremie - det er det indtørrede 

Tegningen er udført af en ukendt dansk 
fange i den tyske koncentrationslejr 
Neuengamme, hvor over 6000 tilfange-
tagne danske modstandsfolk blev holdt 
indespærret under kummerlige forhold.

kønsorgan fra en tyr - og stokkeslag. 
Allerede efter første dags forhør var 
jeg dog heldig, jeg blev kørt tilbage 
til arresten, og om eftermiddagen var 
der gårdtur i en af de lange, smalle lø-
begårde med høje mure omkring og 
ståltrådsnet som tag. Fra nabogården 
hørte jeg en fløjten og genkendte den 
straks som Christians. Også jeg fløj-
tede så - samme melodi. Der var ved 
et tilfælde skabt kontakt. Christian 
havde en pragtfuld sangstemme. Og 
han begyndte nu at synge Sjöbergs 
”Tonerne”, men ordene var bestemt 
ikke de originale, hvilket den tyske vagt 
naturligvis ikke kunne ane noget om. 
Jeg fik nu i korte træk at vide, hvordan 
han nogle dage forinden var blevet ta-
get. Da han kom til et illegalt møde i 
en lejlighed på Vesterbro, sad Gestapo 
der allerede med et par arrestanter. 
Christian fik med knipler så hård en 
medfart, at hans hørelse på det ene 
øre blev ødelagt. Da fangerne kort ef-
ter førtes ned på gaden, kom Borch, 
som også skulle have deltaget i mødet, 
cyklende. Han så straks, hvad der var 
sket, og kørte videre. Og Christian vid-
ste nu, at Borch straks ville gå under 
jorden.
Under de hårde forhør havde Christian 
derfor læsset alt over på Borch, som 
han havde måttet tilstå, at han havde 
lært at kende gennem en af dennes 
tidligere elever. Og med dette var jeg 
jo så desværre kommet ind i billedet. 
Med begge navne!
Nu fulgte et par ubehagelige uger med 
daglige forhør. Men det gik hurtigt op 
for mig, at blandt mine sparsomme, 
naturlige anlæg viste et sig at være ret 
fremtrædende: Jeg var god til at være 
Gestapofange. Nu vil onde tunger nok 
antyde, at dette er det samme som at 
være en mesterlig løgnhals, og jeg skal 
- uden at det dog skal opfattes som en 
generel indrømmelse - undlade at pro-
testere alt for voldsomt. En hyppigt an-
vendt teknik, som faktisk hver gang lyk-
kedes, var stift at benægte noget, som 
jeg vidste, Gestapo vidste, at jeg vid-
ste, uden at de vidste, at jeg vidste, at 
de vidste det... Når man så havde fået 
det til lejligheden passende lag tæsk, 
brød man sammen og indrømmede 
tøvende sin viden. Tæv skulle man jo 
under alle omstændigheder have, og 
jeg demonstrerede ret overbevisende 
en lav smertetærskel. Det betød så, at 
de i mit tilfælde formodentlig ikke blev 
ved at slå så længe som ellers, når der 
dukkede et eller andet op, som jeg be-
stemt ikke
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syntes, de skulle vide noget om. Min 
troværdighedsgrad havde tilsynela-
dende fået et løft!
Ind imellem gik det dog hårdt til al-
ligevel. En dag blødte jeg således ret 
kraftigt fra næse og mund, og - nok 
mest for gulvets skyld - blev en tilste-
deværende SD-mand beordret til at 
føre mig nedenunder til et toiletrum, 
hvor jeg kunne blive spulet. På vej ned 
ad trappen sagde han lavmælt til mig, 
at havde han været dansker, ville han 
forhåbentlig også have været i min si-
tuation. SD stod for Sicherheitsdienst 
og var vist en slags efterretningstjene-
ste.
I arresten blev jeg atter udset til at 
være kalfaktor, og ved hjælp af en bly-
ant, som jeg skrupelløst havde stjålet 
på et Gestaposkrivebord, og ekstra 
toiletpapir, som jeg under påskud af 
dårlig mave franarrede fængselsper-
sonalet - reglementet gav ellers kun 
mulighed for udlevering af to blade 
toiletpapir pr. besøg. ”Ordnung muss 
sein!” - kunne jeg nu imellem kartof-
lerne til Christian Svendsen nedlægge 
små snydesedler med meddelelse om 
sagernes udvikling. Med den halvdel 
af blyanten, som det ligeledes var lyk-
kedes at stikke til ham, kunne han så 
benytte sedlernes bagside til kortfat-
tede informationer.
På denne måde lykkedes det at læs-
se en masse over på Borch, og det 
var mere end heldigt for os alle, at 
Gestapo aldrig fik fat på ham. Hans 
lejlighed havde Gestapo ransaget kort 
efter Christians arrestation.
Her havde man bl. a. fundet og med-
taget et fotoalbum. Der var heri ama-
tørbilleder af Kaj, der før krigen var 
ivrig svæveflyver, sammen med unifor-
merede, tyske piloter, der med, deres 
maskiner vist havde trukket svævefly-
ene i luften. For Gestapo betød det én 
ting: Manden var spion! Der var også 
et ungdomsbillede af ham, hvor han 
- iført shorts og med en tropehjelm 
på hovedet står mellem nogle høje 
siv. Sagen var nu ganske klar: Han var 
selvfølgelig engelsk agent og havde på 
et tidspunkt gjort tjeneste i kolonierne. 
Mere end én gang udbrød Fritz Beck 
henvendt til de øvrige Gestapofolk: 
”Klar! Block ist der Kopf!” - og ”Block”, 
der var Kajs dæknavn, blev mere og 
mere belastet.

Kammerat Johannes
I Kong Hans Gade havde jeg fået en 
lidt ældre, rødskægget medpensio-

nær. Det var Johannes Poulsen, den 
kommunistiske leder i Nordjylland, 
som var blevet anbragt i min enecel-
le. Jeg havde, mens vi begge endnu 
var på fri fod, mødt ham ved et par 
illegale møder uden dog egentlig at 
vide, hvem han var. Da han var ble-
vet sat ind i cellen, var jeg på besøg 
på Højskolehotellet, og ved hjemkom-
sten var jeg ikke i alt for pæn stand. 
Johannes trådte straks hjælpende til 
og fik vasket blodet af min ømme ryg 
og bagdel. Dette var indledningen til 
et storartet kammeratskab med lange 
diskussioner og megen politisk uenig-
hed. I begyndelse, tror jeg, regnede 
Johannes det vist ind imellem som en 
raffineret ekstrastraf at være blevet an-
bragt i celle med mig. Vores tidligere, 
illegale liv kom vi af sikkerhedsgrunde 
aldrig med et ord ind på, så det var 
derfor mest - som jeg til hans fortry-
delse kaldte det - johannesevangeliet 
som måtte holde for. Kommunismens 
ideologiske dogmer var for Johannes 
uantastlige. Han var troende kommu-
nist og en fremragende debattør, men 
ingen af os slog hos den anden igen-
nem som politisk missionær.
Jeg tror ikke, Johannes regnede med at 
overleve krigen, og måske derfor hav-
de han anmodet Gestapo om at få lov 
at gifte sig. Hans tilkommende, Anne 
Marie, var lærerinde. Hun havde et par 
gange sendt ham pakker med gode 
sager, som vi selvfølgelig broderligt 
delte, og nu ville de gerne giftes. Og 
så mærkværdigt var Gestapo indret-
tet, at Johannes fik tilladelsen. Vielsen 
var borgerlig, hvilket jeg drillede ham 
med.
Som tidligere elev på Leninskolen i 
Moskva og som en, der personlig hav-
de vekslet håndtryk med den skinbar-
lige Stalin, var Johannes jo ikke nogen 
udpræget borgerlig type!
Bortset fra ceremonien så parret nu 
ikke ret meget til hinanden, men bag-
efter nød vi i cellen både smørrebrød 
og wienerkringle, som bruden havde 
medbragt.

De sidste forhør
På Højskolehotellet var Kriminalrat 
Beck og jeg efterhånden ved at ken-
de hinanden temmelig godt. Vi var 
endog blevet halvvejs du’s. Han sagde 
”du” og ”Schweinehund” til mig, og 
jeg sagde ”De” og ”Herr Kriminalrat” 
til ham. Under en af de sidste afhørin-
ger komplimenterede han mig for mit 
udmærkede tysk, og spurgte, om jeg 

også talte andre sprog. Han fik så at 
vide, at jeg jo i skolen havde lært en-
gelsk i mange år, og at jeg også havde 
fået franskundervisning. Desuden var 
man som dansker i stand til ubesvæ-
ret at kommunikere med både nord-
mænd og svenskere, som jeg i øvrigt 
nærmest var vokset op med hjemme i 
Hirtshals.
I det samme stak Gestapochefen, SS-
Sturmbannfuhrer Bolle sit højst ube-
hagelige fjæs ind ad døren: ”Nå, si-
ger han noget?” spurgte han på tysk. 
”Doch”, svarede Beck, ”Er lügt in sie-
ben, verschiedenen Sprachen!” - Han 
lyver på syv forskellige sprog! Bolle 
var utvivlsomt ikke nogen stor humo-
rist. ”Was!” skreg han og for blodrød i 
hovedet ind i lokalet. Og så er det, at 
Beck redder mig og fortæller chefen, 
at det går ganske udmærket.

Efterhånden er forhørene overstået. 
I tre-fire dage blev jeg hentet ind på 
kontoret til rapportskrivning og af 
Beck sat til på skrivemaskine at ned-
fælde mine egne forklaringer. ”Du er 
alligevel den eneste, der kan finde ud 
af dem”, sagde han bistert, jeg tog 
det som en kompliment, selv om det 
næppe var sådan ment! På kontoret 
var der flere Gestapofolk beskæftiget 
med kontorarbejde, og på et tidspunkt 
dukkede en yngre dame op. Hun blev 
budt hjerteligt velkommen af tysker-
ne, og Beck, der indimellem havde en 
vis, robust humor, præsenterede mig 
som ”vores nye kontorist”. Kvinden 
hilste venligt på mig og begyndte så 
på et ret ubehjælpsomt tysk at fortælle 
en af Gestapofolkene noget. Hun blev 
dog straks med et nik hen mod mig 
afbrudt, og hun og Gestapomanden 
forsvandt ud af kontoret. Damen var 
stikker.

En formiddag blev en række fanger 
kommanderet ud af cellerne og ned i 
kælderen. Vi blev anbragt i et køligt, 
nøgent rum, hvor der ikke var meget 
mere plads, end at vi alle kunne sidde 
ned på gulvet. Blandt fangerne her var 
tre-fire stykker fra en Hjørringgruppe, 
som for nylig var arresteret sammen 
med en faldkærmsmand. Et par af 
disse genkendte jeg som folk, jeg tid-
ligere på året havde været instruktør 
for, og en anden var Kaj Jensen, der 
senere blev urmager i Hirtshals.
Hen på eftermiddagen blev der sendt 
bud efter et par ”asociale” blandt 
fangerne. Det var folk, som Gestapo
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efter tyskernes overtagelse af 
Politigården havde fundet navne og 
adresser på i politiets strafferegistre. 
De to, som Gestapo nu ville inter-
viewe, var en stor, tyk smugkrovært, 
der hed Karl, og hans makker, en lille 
tynd, fugleagtig mand, hvis navn jeg 
har glemt. Jeg blev beordret med op 
som tolk. Forhøret eller måske snarere 
rapportskrivningen blev foretaget af et 
par kedelige Gestapofyre, Alois Iser og 
Behrendt. Det var Karl, som først kom 
i ilden.
”Navn?” spørger Behrendt. Ja, det var 
jo altså Karl et eller andet! ”Adresse?” 
Det blev også opklaret. ”Forældres 
navne?” Karl klør sig i nakken med et 
smørret grin: ”Jow, se det forholdt sig 
altså sådan, at han aldrig havde haft 
nogen. Jeg oversatte pligtskyldigst til 
tysk: Han siger, han aldrig har haft no-
gen. Gestapofolkene studser: ”Aldrig 
haft nogen?” ”Nej”, forklarer Karl. 
”Min tante fik mig nemlig med en lo-
gerende!”
Storsmilende oversatte jeg. Så gik ty-
skerne amok. Store, tykke Karl fik alle 
de tæsk, der kunne ligge på ham. Og 
der var god plads! Humor var ikke 
Gestapos allerstærkeste side.

Tilbage til Frøslev
Efter en nats ophold i kælderrummet, 
hvor skiftevis halvdelen kunne ligge 
ned, mens den anden halvdel enten 
stod eller sad, blev vi næste dags mid-
dag kommanderet ud i en overdækket 
lastbil, som kørte os til stationen, jern-
banen havde været afbrudt på grund 
af sabotage, derfor forsinkelsen. Efter 
en langvarig tur med flere ophold kom 
vi næste dag tilbage til Frøslev, hvor 
jeg blev anbragt i Barak 14. Det nær-
mede sig jul, og denne blev i spiseba-
rakken fejret med flæskesteg og rødkål 
og byg à l’amande. Også nytårsaften 
sørgede det danske fængselsvæsen 
godt for os.
Som arbejde fik jeg efter ankom-
sten anvist stilling i den såkaldte 
”Tårnvinduespudserkommando”, hvis 
job bestod i at pudse vinduerne ud-
vendigt og indvendigt i lejrens seks-
syv vagttårne, der var anbragt i for-
bindelse med pigtrådsafspærringerne 
og alle forsynet med maskingeværer. 
jobbet var ikke overbelastende, men 
det var koldt at hænge udvendigt på 
tårnene og pudse. Det var derfor ikke 
uvelkomment, at jeg ad underjordi-
ske kanaler fik møvet mig ind som sy-
gepasser på lejrens lille sygehus. Her 

havde man en fornem besætning af 
læger med professor Mikkelsen som 
chefoverlæge.
Det var lykkedes det danske fængsels-
væsen at indsmugle store kvanta vac-
cine mod de i de tyske KZ-lejre hyp-
pigst forekommende sygdomme som 
dysenteri, tyfus og paratyfus. Og der 
blev nu travlhed på sygehuset. Hele 
lejren skulle vaccineres, inden tyskerne 
opdagede noget, og efter en instrukti-
on i hvor og hvordan blev også jeg om 
aftenen sendt ud som illegal sprøjte-
fører. På stuerne blev beboerne kom-
manderet op i køjerne med bukserne 
nede, og så gik det i hastigt tempo fra 
bagdel til bagdel, alt mens man udvik-
lede en ekspertise som var en gammel 
afdelingssygeplejerske værdig.
Men ikke desto mindre: Høje vræl og 
skrig fra folk, som i mange tilfælde tid-
ligere havde været i nærkontakt med 
Gestapo og været udsat for dets spe-
cielle metoder. Jeg selv var ingen und-
tagelse. Da jeg på sygehuset som en 
af de første fik min sprøjte, skete også 
det under en til lejligheden passende 
jamren. Mænd er jo pylrede. Det siger 
min kone også!
Tyskerne opdagede ikke noget. Og 
der kan ikke herske tvivl om, at denne 
indsats fra fængselsvæsenets side har 
bjerget livet for adskillige af os, der 
blev deporteret til de tyske koncentra-
tionslejre i det sultens og kuldens og 
sygdommenes inferno, som herskede 
i de sidste krigsmåneder.

Deportationen
En tidlig morgen i det nye år blev vi 
i alle barakkerne vækket af tysk råben 
og skrigen: ”Los. Los. Aufstehen”, og 
vi vidste, hvad det betød: udtagelse 
af fanger til transport til Tyskland. 
Søvndrukne væltede vi ud på den 
lange, kolde midtergang og ventede 
så på SS’erne. Den vagthavende, ty-
ske Lagerführer gik fra barak til barak, 
stillede sig op med sin liste og be-
gyndte med tysk accent oplæsningen 
af navne i alfabetisk orden: Andersen 
Aksel, Berg Paul Erik... og så kom det: 
Christensen Knut. Og endnu senere 
Svendsen Christian.
Vi fik nogle minutter til at klæde os på. 
Mit fodtøj var ikke for godt, og en af 
kammeraterne på stuen forærede mig 
sine skistøvler. Vi vidste, at en af for-
udsætningerne for at overleve i lejrene 
sydpå var ordentligt fodtøj. Vi vidste 
blot ikke, om man fik lov at beholde 
det. En anden kammerat kom med 

sine sidste seks-syv cigaretter. Også 
dette skyldtes en viden om, at ciga-
retter i KZ var betalingsmidlet over 
alle andre og langt mere værd end 
guld. Så stillede vi op foran den tyske 
hovedvagt og blev marcheret ud til 
nogle ventende lastbiler. Her stod de 
danske fængselsbetjente parate med 
en madpakke bestående af et halvt 
rugbrød og et stort stykke ost til hver. 
Den lange rejse var begyndt.

I Harreslev syd for grænsen blev vi 
kommanderet ind i nogle overdå-
digt beskidte kreaturvogne, hvor en 
stor blikspand var eneste inventar. 
En modbydelig, hjemmetysk bonde 
havde fået SS-ernes tilladelse til at gå 
fra vogn til vogn og tilbyde halm til en 
pris af 10 kroner pr. knippe. Det svarer 
vel mindst til et par hundrede kroner 
idag. De, som havde penge, skillinge-
de sammen, og hver vogn fik en smule 
halm til udstrøning i den ene ende. 
Efter en besked om, at ethvert forsøg 
på at lave selv den mindste sprække 
i vognene ville resultere i øjeblikkelig 
skydning af de skyldige, blev dørene 
slået i. Vi var 30-35 mand i hver vogn.
I syv døgn kørte vi gennem et søn-
derbombet Tyskland. Der var ingen 
vinduer i kreaturvognene, kun luk-
kede lemme oppe under taget, men 
ved dørene i begge sider var der na-
turlige sprækker, og derfor kunne vi 
så nogenlunde følge rejseruten, der 
zig-zaggede sig ned gennem landet. 
De allierede luftbombardementer 
afbrød ustandseligt skinnelegemet, 
og i timevis holdt toget stille og ven-
tede på fri bane. Uden for stationen i 
en by, hvis navn jeg ikke kan komme 
i tanker om, holdt vi ved siden af et 
militærtog, der var armeret med luft-
værnskanoner. Her udspillede sig et 
slag mellem allierede fly og luftskytset. 
Mellem eksploderende bomber og 
drønende kanoner var vi spærret inde 
uden mulighed for dækning. Også det 
gik mærkværdigvis godt, og ingen af 
danskerne kom noget til.

Tørst var det store problem. Kun en 
eneste gang fik vi - hver vogn efter tur 
- lejlighed til at komme ud til en vand-
hane på en station, og under SS’ernes 
sædvanlige skrigen fik vi lejlighed til 
at drikke og til at få den overfyldte 
toiletspand tømt. 1 min vogn traf jeg 
for første gang min senere så gode 
ven Jens Thurøe Carstensen, som nu 
er professor emeritus i Wisconsin i 
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USA. Og sammen med ham var min 
gamle kammerat fra Aalborg, sergen-
ten og håndbombeinstruktøren Erik 
Sørensen. Deres Holger Danske grup-
pe i København var blevet arresteret 
efter en sabotage mod værkstederne i 
bilfirmaet Bohnstedt- Petersen.

I Dachau
En morgen kørte vi så ind til koncentra-
tionslejren Dachau, nogle få kilometer 
uden for München. Her blev vi sendt 
direkte til aflusning, skønt jeg tvivler på, 
at nogen af os på dette tidspunkt var 
værtsfolk for sådanne insekter. Siden 
skulle vi komme til at stifte et særdeles 
intimt bekendtskab med både lus og 
lopper. Det viste sig nu, at der blandt 
fangerne befandt sig endnu et par 
gamle bekendte. Erik Aalbæk Jensen 
var der, og ligeledes ”Skomageren”, 
boghandler Otto Olesen fra Randers.
På pladsen ude foran badehallen blev 
vi kommanderet på rækker og talt, 
hvorefter vi fik ordre til at aflevere alt 
- ringe, ure, tegnebøger etc. - og der-
efter måtte vi klæde os af og aflevere 
alt vores tøj. Og så stod vi der splitter-
nøgne og blåfrosne i vinterkulden og 
ventede på, at det skulle blive vores 
tur til at komme ind i det iskolde styr-
tebad. Så snart man havde fået gjort 
os våde - om vask var der aldeles ikke 
tale - blev vi gennet ind i et tilstødende 
lokale, hvor nogle fanger i den karakte-
ristiske blå- og hvidstribede fangedragt 
ventede med store sakse og spande 
med koldt sæbevand. Al hårvækst på 
hoved og krop blev herefter klippet og 
barberet bort med knive, der ikke var 
meget skarpere end dem, man nor-
malt bruger ved middagsbordet. Med 
en stor pensel blev de udsatte steder 
sjasket over med lysol, en kemisk væ-
ske, der ud over at svide helt usædvan-
ligt forbandet også skulle være effektiv 
mod lus.
Derpå blev der fra nogle store pjalte-
dynger udleveret såkaldt ”afluset tøj”, 
og i løbet af kort tid lignede vi alle 
fugleskræmsler. Selv havde jeg fået en 
uldsok og en silkeagtig strømpe, et par 
snavsede bukser i king size og en un-
garsk officersjakke. Men til alt held vi 
fik lov at beholde vores fodtøj. Lejrens 
sædvanlige trætøfler var for længst 
sluppet op.
Mens vi ventede uden for badet, kom 
en SS-mand hen til os. På tysk spurgte 
han, hvor vi kom fra, og da jeg stod 
nærmest, svarede jeg, at vi var dan-
skere og forklarede, at vi var politiske 
fanger. Dernæst ville han vide, hvad 

jeg havde forbrudt mig med, og for 
ikke at ødelægge den gode stemning, 
fortalte jeg, at jeg - nærmest af van-
vare - havde modtaget nogle ”illegale 
Flugblätter”. En anden tysker kom til, 
og min samtalepartner oplyste ham 
om, at vi var ”Dänen” og ”anständige 
Leute”. Senere fik jeg af gamle fanger 
at vide, at den SS’er, jeg så frit havde 
konverseret, var en af lejrens værste 
bødler, en mand som uden tøven med 
pistolskæftet slog fanger i jorden, hvis 
de på en eller anden måde havde mis-
haget ham.
Danskerne blev anbragt i Block 19, 
en karantænebarak, som med pigtråd 
var afspærret fra resten af lejren, fordi 
der her var en epidemi af såvel tyfus 
som paratyfus. Barakken var oprindelig 
beregnet til omkring 400 mand, men 
rummede nu med os cirka 1800. Den 
var delt i fire store rum, og disse var 
bortset fra en lille åben plads med et 
bord og et par bænke ved indgangen 
stort set fyldt op med hylder i tre eta-
ger. Dette var vores køjer, og i hver af 
dem skulle dér om natten være 2½per-
son. I bunden af køjerne var der nogle 
meget snavsede og hullede tangma-

drasser, og som dyne fik hver mand et 
lille, tyndt tæppe, der umiskendeligt 
vidnede om tidligere indehaveres ma-
vesygdomme. Men på grund af karan-
tænen slap vi for at blive sendt på op-
rydningsarbejde i det bombehærgede 
München, således som mange af de 
øvrige fanger blev, og under hvilket 
adskillige dagligt omkom.
To gange om dagen fik vi mad i nogle 
udleverede blikskåle. Om morgenen 
var det et brunt fluidum, som kaldtes 
kaffe, og dertil udleveredes en hum-
pel rugbrød, som hovedsageligt var 
fremstillet af avner og klid. Om afte-
nen hed den brune væske suppe. Den 
var kogt på roer og somme tider på 
rådne kartofler. De første par dage, 
hvor de fleste af os efter rejsen havde 
en smule tilbage af vores rugbrød og 
ost fra Frøslev, lod vi den ildelugtende 
og hæslige suppe gå videre til nogle 
af vores udtærede medfanger, som 
grådigt kastede sig over den. Senere 
havde vi ingen problemer med selv at 
spise den!
De følgende uger blev en hård tid. 
Som tidligere sygepasser i Frøslev blev

Den hemmelige danske hær blev bl.a. 
forsynet med en del moderne raketstyr, 
”Bren”, der var et formidabelt våben 
imod kampvogne. En granat kunne gen-
nemtrænge 10 cm panser og udløse en 
temperatur på 2000 grader Celsius.

Illustration fra det britiske hæfte med 
brugsanvisninger, som fulgte med de 
luftbårne leverancer af våben og sabo-
tagemateriel.
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jeg udnævnt til ”Sanitäter” og skulle 
passe de syge. Arbejdet var håbløshe-
den i koncentrat. Hver uge fik jeg fra 
’Krankenstube’, lejrens sygeafdeling, 
udleveret en lille papirspakke indehol-
dende 10 stk. Aspirin-tabletter. Med 
denne medicin skulle i hundredvis af 
syge helbredes

Svenskerne kommer
Og så sker der en dag det helt mira-
kuløse: Uden for lejren holdt en række 
hvide svenske Røde Kors-busser.
Grev Folke Bernadotte, præsident for 
svensk Røde Kors, havde hos SSog 
Gestapochefen Himmler udvirket, at 
alle skandinaviske fanger skulle kon-
centreres i Neuengamme-lejren ved 
Hamburg. Svenskerne medbragte 
varme bukser og stortrøjer, som havde 
tilhørt den danske marine, og efter et 
koldt styrtebad fik vi udleveret dette tøj 
samt en svensk Røde Korspakke med 
bl. a. knækbrød og smør og marme-
lade og kødkonserves samt to pakker 
amerikanske ”Lucky Strike”cigaretter. 
Og de få af os, som endnu ikke hav-
de ”Scheisserei”, fik det straks efter: 
Sulten og grådigheden havde hos de 
fleste taget magten fra fornuften.
Næste dag blev vi under SS’ernes op-
syn ført ud til de svenske busser, og 
den lange tur til Neuengamme be-
gyndte. Begge mine venner, Christian 
Svendsen og Jens Carstensen var me-
get syge under rejsen, jeg var alvorligt 
bange for Christians liv, og jeg er sikker 
på, at han kun blev reddet, fordi Røde 
Kors til Neuengamme havde med-
bragt de nye Sulfa-midler, som var ef-
fektive mod betændelser. Da vi ankom 
til denne lejr, blev Christian indlagt på 
lejrens lazaret, hvor en fransk fange-
læge, som var kirurg, opererede ham 
for en svær øreknoglebetændelse. 
Åbningen af kraniet blev udført med 
primitive instrumenter, men takket 
være operationen og Sulfa-kuren kom 
Christian over sygdommen. Hørelsen 
på det ene øre var imidlertid borte, og 
rigtig rask blev han aldrig senere...

I Neuengamme fortsatte jeg med at 
passe de syge, men her var arbejdet 
langt lettere. Vi var kun danskere og 
nordmænd i barakken, og alle var fri-
taget for arbejde i lejren og på ude-
kommandoer. Her fik vi fra Dansk Røde 
Kors pakker med ost og spegepølse og 
smør, så vi stort set kunne undgå lej-
rens suppe, der dog var noget bedre 
end den tilsvarende i

Dachau. Et stort lejrområde var blevet 
tømt for fanger af andre nationaliteter, 
for at vi kunne få plads, og det var sør-
geligt at se de øvrige fangers blikke ef-
ter de nu så privilegerede skandinaver. 
De fleste af os gjorde, hvad vi kunne, 
for at dele lidt af vores rigdom med 
de andre, men meget hjalp det jo ikke.
På et tidspunkt omkring midten af april 
blev de syge danskere og nordmænd, 
heriblandt også Christian Svendsen, 
overført til Danmark, og senere iværk-
satte dansk Røde Kors aktionen med 
de hvide busser.

Tragedien i Lubeckerbugten
Fronten var nu kommet så nær lejren, 
at Bernadotte mod at love Himmler at 
fungere som kontakt mellem ham og 
de allierede havde fået lov til at overfø-
re de skandinaviske fanger til Danmark 
og Sverige. Den 20. april 1945 kunne 
vi høre kanontorden i det ikke alt for 
fjerne, og med en af de sidste busser 
kom jeg med på rejsen mod Danmark. 
Lejrens øvrige fanger - der var mere 
end en halv snes tusinde - blev sendt 
på en march mod Lubeckerbugten, 
hvorfra de med skibe skulle evakueres. 
Hvorhen ved jeg ikke, eller også har 
jeg glemt det. Det engelske luftvåben 
havde opfattet de opankrede tyske 
skibe som troppetransportfartøjer, og 
mens tusinder af afkræftede fanger 
befandt sig om bord på skibene, blev 
et voldsomt bombardement sat ind. 
Her på tærsklen til freden og friheden 
fandt tusinder af KZ-fangerne døden, 
druknede i de kæmpemæssige last-
rum, hvor de var indespærrede, el-
ler omkom i flammerne på de bræn-
dende skibe. Mellem dem var Tinno, 
en ung hollandsk medicinstuderende, 
som Jens og jeg havde lært at kende 
og sætte pris på. Vi havde aftalt, at når 
krigen var slut, skulle han besøge os i 
Danmark. Men for Tinno sluttede den 
endegyldigt i bugten ved Lübeck...

Den 20. april 1945 om aftenen kørte 
vi i de hvide busser over grænsen ved 
Kruså. Her blev vi modtaget af vin-
kende mennesker, og Danske Kvinders 
Beredskab havde opstillet en gullasch-
kanon, fra hvilken man serverede et 
herligt måltid for os. Også en øl fik 
vi. Og så denne utrolige venlighed og 
hjælpsomhed og hjertevarme. For de 
fleste af os var det himmerige, som 
kom os i møde.
Efter et langt ophold kørte vi i mor-
gendæmringen langsomt mod nord. 

Overalt på vejen blev vi modtaget af 
jublende menneskemængder, og når 
busserne holdt for at ”fyre i kakkel-
ovnene”, komme brænde på gasge-
neratorerne, kunne de tyske vagter 
ikke holde folk tilbage fra vinduerne. 
Mange kom med blyanter og skrive-
papir, og vi fik lejlighed til at skrive en 
hilsen hjem. Bagefter tog de brevene 
med og sendte dem for os. Nogle kom 
med cigaretter og tobak, som på dette 
tidspunkt af krigen for folk i alminde-
lighed var mangelvaren over alle man-
gelvarer. En gammel dame kom med 
en plade rigtig chokolade, hvor hun så 
havde fået den fra.

Ved Horsens drejede busserne fra og 
kørte til en tidligere dansk arbejdslejr, 
gården ”Møgelkjær”. Her var der in-
gen pigtråd eller minefelter, men til 
gengæld var Schalburgkorpset, dan-
ske frivillige i tysk krigstjeneste, sat 
til at passe på os. Et medlem af dette 
landsforræderkorps bemærkede frygt-
somt, at ”i dag skal vi være vagter over 
jer, i næste uge er det nok omvendt”, 
og ingen modsagde ham, for ingen 
vekslede så meget som et ord med 
disse fyre!
Efter et par dage på denne kæmpe-
store gård, hvor vi sov i lader og stalde 
og på hølofter, var der en, som fortal-
te, at en uniformeret luftværnsofficer 
gik rundt og ledte efter mig. Det viste 
sig at være Kaj Brinch, en af de gut-
ter, som havde fortsat ”Budstikken”, 
hvor vi havde måttet slippe! Også 
han måtte på et tidspunkt gå under 
jorden og var havnet i Horsens, hvor 
han under falsk navn gjorde tjeneste 
både i modstandsbevægelsen og i CB-
korpset. Med ham blev der også sendt 
en hilsen til Hirtshals.
Efter endnu et par dage i ”Møgelkjær” 
blev vi i tyske lastbiler kørt til Horsens, 
hvor vi blev sat på et tog med kurs 
mod København og Helsingør. Vi skul-
le til Sverige. Med besked fra tyskerne 
om, at flugt fra toget ville medføre 
øjeblikkelig skydning, hvis man blev 
grebet, og hvis ikke, ville hele trans-
porten blive stoppet. Under kørslen 
igennem København var der alligevel 
enkelte, som sprang af toget og for-
svandt. Der skete ikke noget, men det 
kunne de flygtende jo ikke vide, og jeg 
tror aldrig, nogen af os andre har tilgi-
vet dem denne egoisme.
I Helsingør blev vi beordret om bord 
i en færge. På broen stod en af vo-
res ældre kammerater, kommuni-
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stlederen Aksel Larsen, der i mange må-
neder havde siddet i isolationsfængsel 
i en koncentrationslejr nord for Berlin.. 
Da færgen lagde fra, bad han os synge 
”I Danmark er jeg født...”. Selv sang 
han for med en stemme, der knæk-
kede over.

4. maj
I Sverige fik vi en fantastisk modtagel-
se af de svenske myndigheder. Vask og 
badstue med ris af tykke, skånske ko-
ner. Lægeundersøgelse. Nyt, fint un-
dertøj og sko og habit med skjorte og 
slips. Derpå blev nogle af os indkvar-
teret i Den danske Klub i Helsingborg. 
Det varede kun et par dage eller tre. Så 
blev det den 4. maj 1945. I et lokale, 
som interimistisk var fyldt med senge, 
var der nok et halvt hundrede mænd, 
bragt dertil fra tyske koncentrationslej-
re, de fleste udhungrede, kronragede, 
dødsens trætte.
Så kom frihedsbudskabet. Folk, som i 
dag er langt op i årene, vil kunne fore-
stille sig reaktionen. De yngre vil nok 
aldrig helt kunne forstå det. Efter kort 
tids forløb var jeg alene tilbage i sove-
salen, alene og lidt nedtrykt og med 
en uforklarlig følelse af at være over-
flødig, af som 20-årig at være veteran. 
Af at have kæmpet og midt i sejrens 
øjeblik alligevel have tabt.
Jeg kendte ikke englændernes myte-
omspundne Lawrence of Arabia den 
gang, men anede måske den erfaring, 
som han havde gjort, og som også vi 
skulle gøre:
”Vi levede livet mangefold i de susen-
de togter, vi sparede ikke os selv godt 
eller ondt. Men da vores mål var nået 
og den ny verden dæmrede, da kom 
de gamle mænd frem igen og tog os 
sejren ud af hænderne og genskabte 
den verden, de havde kendt engang. 
Ungdom kunne vinde, men havde 
ikke lært at fastholde og var kun svag 
mod ’de gamle’. Vi stammede frem, at 
vi havde kæmpet for en ny himmel og 
en ny jord, og de takkede os venligt 
og skabte deres fred.”
Det blev den 5. maj. For de af os, som 
er gamle eller på vej til at blive det be-
høver datoen ikke noget årstal. Den 
står mejslet ind i vores sind: 5. maj, 
den dag, da fem års tysk besættelse 
med vold og mord og terror afslutte-
des i en eksplosion af solskin og jubel, 
”mens kysterne blegned af lykke om-
kring den befriede jord.”
Med en fiskerbåd, som en bekendt fra 
Aalborg havde chartret, og hvor han 

havde plads også til Jens og mig, kom 
vi tidligt om morgenen til Snekkersten. 
I en bil, som på mærkværdig vis var 
skaffet til veje, kørte vi ad kystvejen 
ned mod København. Flag ved flag 
og lysegrønt bøgeløv. Hjem til en stor-
mende velkomst hos Jens’ forældre. 
Og så ud på en skole i Gentofte, hvor 
Holger Danske havde hovedkvarter, 
og hvor vi straks blev indrulleret i styr-
ken.
Danmarks første statsminister efter kri-
gen blev Wilhelm Buhi, en mand, som 
et par år i forvejen i en skændsel af en 
”stor” radiotale havde opfordret be-
folkningen til at angive sabotører og 
andre modstandsfolk, til at blive tyske 
stikkere.
Vi havde bekæmpet tyskerne, besæt-
telsestropperne, undertrykkerne. Javel, 
men dybest set var det nok i lige så 
høj grad bekæmpelsen af nazismen og 
den uværdige og selvopgivende dan-
ske samarbejdspolitik, som for mange 
af os havde været hovedsigtet med fri-
hedskampen.
Den illegale presse havde vundet dan-
skerne for det usikre, for risikoen ved 
en helt nødvendig støtte til de rela-
tivt få, som i kampen måtte udføre 
det praktiske arbejde med sabotage, 
transporter til Sverige og England, vå-
benmodtagelse, efterretningstjeneste 
og det hårdeste job af dem alle: stik-
kerlikvidationerne.
På grund af modstandsbevægelsens 
indsats - og også fordi vi havde de 
danske krigssejlere, søfolkene, som al-
lerede 9. april uden tøven var trådt i 
allieret tjeneste - var Danmark fra ude i 
verden at have være anset som en na-
zitysk kollaboratørnation nu blevet an-
erkendt som en allieret i kampen mod 
nazismen. Vi kunne omsider være os 
selv bekendt.

Their finest hour!
Det er længe siden nu. Og de fleste af 
os har ikke tidligere talt så meget om 
det, der var hændt i fortiden. For der 
kom jo en hverdag, som skulle passes. 
Og der var sår...
Vi var så unge dengang, de fleste af 
os. Og det ansvar, vi havde lagt på os 
selv, var så stort og tungt. For det var 
jo Danmarks fremtid, det gjaldt, ikke 
blot vores egen. Nogen måtte gå til 
den yderste grænse, der hvor indsat-
sen var selve livet. Andres skæbne blev 
at overskride denne grænse.
Har vi glemt dem? Eller har mange 
slet ikke vidst, at de engang for længe 

siden levede og kæmpede og døde? 
En af krigstidens unge, det var i øvrigt 
mig selv, slutter nogle år efter befriel-
sen et digt, Efterkrigstid”, således:

Hvem husker vel nu de drenge,
som ene i mørket gik ud?
Hvem hører det fjerne ekko
af smældet fra riflernes skud?
Forstummet er stilhedens klage
fra asken af lejrenes lig.
Og fængslernes celler er tomme
for genlyd af fangernes skrig.
Vores kamp er kæmpet til ende,
og freden er kommet igen
med blodrøde roser, der visner
på grave for glemte mænd.
Og de, som overlevede,
de mænd eller drenge,
som man indimellem
betroede mere end sit eget liv.
Hvad blev der vel af dem?
Ofte tabte vi hinanden af syne.
Somme tider skiltes vi politisk
og menneskeligt blev fremmede
for hinanden.
Og somme tider blev det vel bare
som hos Burns og Åkjær, at
”så kam den haw og skil wos ad”.
Og det er jo alt sammen ”så læng,
læng sin!”

De fleste af dem er borte nu. En ef-
ter en forsvandt de, kammeraterne fra 
dengang, og hver gang blev der et 
ar i ens hjerte. Chr. U. blev henrettet 
i Ryvangen i København den 23. juni 
1944, dagen før Sankt Hans. Niels Fiil 
og hans far og deres kammerater fra 
Hvidsten måtte ugen efter gå samme 
tunge vej. Per faldt sammen med en 
halv snes andre unge på en sjællandsk 
mark, ”skudt under flugtforsøg”, som 
det hed. Edvard og hans kammera-
ter blev myrdet i Shellhusets kælder. 
Henning blev dræbt under forsøg på 
at likvidere en stikker i Nørresundby. 
Det var samme dag, som jeg blev ar-
resteret. Nogle af dem lever givetvis 
endnu. Og kan hænde mindes også 
de den tid, som for nogle af os er den 
sværeste og mest krævende, vi har op-
levet. Men som måske også kan rum-
mes i Winston Churchills ord om de 
unge jagerpiloter i Royal Air Force, der 
mod fortvivlende odds udkæmpede 
luftslaget om Storbritannien: at uanset 
hvor mange år de siden skulle opleve, 
og uanset hvad der senere måtte hæn-
de dem, så ville det om netop den tid 
altid kunne siges: This was their finest 
hour! - deres største stund!



 

Rosa og Karl

Returadresse

Ebbe Riis Klausen, Ottingvej 93, 2860 Søborg

Maleriet af de to kendte tyske politi-
ske ledere Rosa Luxemburg og Karl 
Liebknecht, der begge blev myrdet af 
nazisterne, er udført af Ursula Reuter 
Christiansen.
Maleriet blev vist ved Arbejdermuseets 
udstilling ”Med mennesker. Kunst fra 
museets samling” i foråret. Museet 
udstillede fra egne samlinger politi-
ske og hverdagsrealistiske malerier, 
portrætter og tegninger. Udstillingen 
satte lys på de kunstnere og den kunst, 
som lægger op til medmenneskelig 

stillingtagen og til eftertænksomhed. 
Der blev vist mange kraftfulde, politi-
ske, agiterende, samfundskritiske og 
repræsentative værker, inspireret af 
arbejderbevægelsens ideer eller skabt 
af de faglige organisationer eller insti-
tutioner.
Der blev vist værker af kendte kunst-
nere som Jørgen Andersen-Nærum, 
Anton Hansen, Hans Scherfig og Per 
Ulrich. Med udstillingen satte det kul-
turhistoriske museum en ny milepæl i 
sin forholdsvis unge historie.


