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Amerikansk plakat.
Hagekorset, eller swastika, nazismens logo. 

Den Kejserlige Japanske Flådes flag. 
Fascesen er et symbol for den italienske fascisme
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Ved den lille by Mauthausen i Østrig havde
nazisterne fra 1938 en af deres bestialske KZ-lej-
re. Da amerikanske tropper befriede lejren mødte
dem et forfærdende syn, der rystede de krigsvan-
te tropper i deres grundvold. I dag står lejren der,
som symbol på nazismens forbrydelse mod men-
neskeheden. 
Når den besøgende forlader stedet gennem en
mindelund, hvor 20 nationaliteter, der her var
ofre for nazismens forbrydelser, mindes. På et af
dem lyder det budskab, man får med på vejen:
»Glem ikke os, der her blev dræbt. Thi at glemme
det onde er samtidig at tillade gentagelser!«.
Det kan i dag synes, som om denne dyrekøbte
erfaring er ved at tone bort i takt med, at øjen-
vidnernes antal og stemmer stilner af.
Absurd er det teater som nazisten og massemor-
deren Anders Breivik får lov at opføre. Senest ved
hans sag mod den norske stat for ’umenneskelig
behandling’. Sensationshungrende medier op -
træ der som villige budbringere og formidlere af
det kriminelle nazibudskab i både tekst og bille-
der. Terroristens fascisthilsen til pressefotografer-
ne gik verden rundt, nøjagtigt som det var hen-
sigten. Nemlig at anspore og opmuntre me -
ningsfæller verden over til at organisere fascistisk
terror og vold. 
Naturligvis skal hans fængsling ikke foregå under
torturlignende omstændigheder. Det kan ingen
retsstat tolerere. Og Breivik  har ikke været udsat
for noget, der ligner. Men at give ham mulighed
for at udbrede sin kriminelle budskab og ideologi
er tåbeligt. Det kommer ikke ind under hverken

Leder. Håndslag 2-2016

At glemme er at tillade!
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Det antifascistiske tidskrift Håndslag
(haandslag@gmail.com) er stiftet af
mod standsmanden Frede Klitgård og
udgives af Folkebevægelsen Mod Fascis-
me (FMN) med støtte fra Aktive Mod-
standsfolk og andre organisationer. 
Tidsskriftet redigeres af et udvalg.
Redaktion: Ebbe Riis Klausen, FMN
(ansvarlig), Græslodden 4, Nyrup, 4500
Nykøbing Sjælland. Tlf. 31102041 
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. 
Hjemmeside: https://haandslag.word-
press.com. 

Tidligere numre kan bestilles. Pris 30 kr.
plus porto.
For medlemmerne af Aktive Modstands-
folk (aktivmodstand@gmail.com) er
abonnement inkluderet i medlemskon-
tingentet, 300 kr. årligt. 
For medlemmerne af Folkebevægelsen
Mod Nazisme (folkmodnazi@gmail.com) er
abonnementet gradueret. Medlemmer
under 25 år: 100 kr., pensionister,
arbejdsløse og studerende: 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 Folkebevægelsen
Mod Nazisme på Danske Bank Reg.nr.
9570 konto 1310003 .

retsstatsforpligtelser eller ytringsfrihed. Det er en
utilstedelig og ætsende hån mod hans ofre, eller
hans meningsfælles kommende ofre, som også
har krav på retsstats-beskyttelse. 
Stornazisten Rudolf Hess blev idømt livsvarigt
fængsel ved Nürnbergprocesserne. Han  afsone-
de sine mange år i Spandau-fængslet i Berlin.
Indtil  sin død  som 93-årig, de sidste år som
eneste fange. Han begravedes oprindeligt på et
ukendt sted for at undgå mediernes opmærk-
somhed og for at hindre mørkets kræfter i at
gøre stedet til et kultsted.
»At glemme det onde er at tillade gentagelser« bur-
de være børnelærdom for pressen og dagens po -
li tikere. Men der er nogen, der ikke har hørt efter
i skolen.
Det såkaldte ‘Danskernes Parti’ får i øjeblikket be -
lejlig presseopmærksomhed. Hertil bidrager Ven -
stres Ungdom villigt og afholder uden betænke-
ligheder møde med Daniel Carlsen, partiets leder
og erklæret nazist. Alt dette går rigtig godt i hak
med, at ‘Danskernes Parti’ hævder, at de snart
har samlet nok underskrifter indtil opstilling til
næste folkestingsvalg. De får hjælp - indbefattet
økonomisk støtte – af kræfter, der ønsker et com-
eback for det ekstreme højre, som vejrer mor-
genluft i EU, Europa og globalt.

Det MÅ ikke glemmes, at nazisme ikke er simpel
politik, men derimod forbrydelse mod menne-
skeheden. Mere end 50 millioner døde, dræbte
og lemlæstede er den pris, demokratiet kom til
at betale for den lærdom!
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Frede Klitgård

Sejrrigt oprør
119 udvalgte artikler fra tids-

skriftet Håndslag om den
mest dramatiske epoke i Dan-

marks nyere historie

Få tilsendt bogen gennem Håndslag 
Pris: 298 kr. + porto 70 kr.

Indbetal pengene til 
Danske Bank 

Reg.nr. 9570 konto 1310003
Påfør tydeligt navn og adresse

På mange måder er det en præstation
at det antifascistiske tidsskrift Hånd-
slag, du her sidder med i hånden, er
udkommet i mere end 30 år uden
afbrydelser. 
Med sin direkte baggrund i mod-
standsbevægelsen, med Aktive Mod-
standsfolk som base og Frede Klit-
gaard som initiativtager og redaktør
har Håndslag formået at fastholde den
antifascistiske tradition i Danmark. 
Store ord, men sandt. Efter bedste
evner prøver vi fortsat at formidle, at
forbinde modstandskampens erfarin -
ger med de antifascistiske og demo -
kratiske kampe i dag.
Det er økonomisk svært at få enderne
til mødes i produktionen af Håndslags
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Støt Håndslag

selvom udgifterne ved arbejdet holdes
på det la vest mulige niveau. Alligevel
er det økonomisk svært at få det hele
til at løbe rundt. Håndslag er hårdt
be lastet af de høje portopriser, lige-
som den natur lige afgang blandt
modstandsfol ke ne i væsentlig grad
reducerer de samlede ind tægter. 
Derfor er der brug for et ekstra hånd-
slag, som modtages med stort tak.
Støttebeløb indsættes på Håndslag
girokonto: 131-0003 eller indbetales
via netbank: Reg.nr. 9570 konto
1310003.

Tidligere numre af bladet kan bestilles
for 30,- kr. pr. nr. eller 100,- kr. for en
årgang + porto. 

● Folkebevægelsen Mod Nazisme
(FMN) indkalder til landsmøde lørdag
den 11. juni kl. 13. 
Dagsorden i følge foreningens ved-
tægter:
Valg af dirigent og referent. 2. God-
kendelse af dagsorden. 3. Hovedbe-
styrelsens beretning. 4. Eventuelle
udtalelser. 5. Årsregnskab. 6. Indkom-
ne forslag. 7. Fastsættelse af kontin-
gent. 8. Bevillinger til lokalafdelinger.
9. Valg. 10. Eventuelt.
Ring til foreningen for sted

FMN Landsmøde
11. juni kl.13

Breivik for dom-
stolen: Fascistisk
propagandashow
uden sidestykke

Fakkeltog 4. maj
● Hvert år arrangeres der på Vester-
bro i København det traditionsrige
fakkeltog gennem Istedgade til minde
om befrielsesaftenen den 4. maj 1945
og den fortsatte kamp mod nazisme,
racisme og fremmedhad.
Fakkeloptoget starter på Halmtorvet
kl. 19:30 under overskrifterne 
»Kampen fortsætter: Ingen racisme,
nazisme og fremmedhad. Aldrig mere
9. april!«. 
Optoget afsluttes i Enghaveparken fra
kl. 21.15.

● Breiviks drøm om et nyt propagan-
dashow i verdensklasse blev til fulde
opfyldt. De store medier har fra den
første dag i jagten på sensationer og
ligegyldighed over for fascismen givet
Breivik den største mikrofon, der kun-
ne findes. 
Bombeterroristen og massemorderen
ud nyttede lejligheden maksimalt.
Hans fascisthilsen vandrede påny ver-
den rundt
Hvad sagen drejede sig om er reelt
ligegyldigt for målet med den fra Brei-
viks side var at opmuntre til fascistisk
terror og vold - og placere sig selv
som martyr for den stadig voksende
ekstreme højrefløj i Europa og verden. 
En retsstat kan naturligvis ikke accep-
tere fængselsophold under torturlig-
nende forhold. Men at tillade ham at
udsprede sit kriminelle budskab er sør-
gelig uvidenhed om historiens lær-
dom.
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Heilende nazi’er
ved mindehøjtide-
lighed for terror-
ofre i Bruxelles.

Tråde ved Palme-
mordet følges
ikke op

Det er 30 år siden, den svenske stats-
minister Olof Palme i februar 1986
blev myrdet, skudt ned på åben gade.
Trods enorme ressourcer brugt på
efterforskningen har den ikke ført til
noget som helst – andet end fængs-
ling og løsladelse af Christer Petters-
son, en bekvem, nu afdød alkoholiker.
Men der er relevante bud på hvem
der står bag – og på konkrete ger-
ningsmænd.
Palme var en hovedskikkelse ikke bare
i det svenske, men i det internationale
socialdemokrati, for nogle et håb om
en politisk fornyelse af den kriseplage-
de reformistiske bevægelse. Også der-
for har der altid været stor internatio-
nal interesse for mordet.
Ved 30-året mente svensk politi – uvist
af hvilken årsag – at der ville dukke
nye spor op i sagen. Men dem har
ingen hørt eller set noget til.
Dansk TV har i forbindelse med årsda-
gen bragt tre udsendelser om Olof
Palmes liv og død. De afsluttedes med
et klip fra mindeceremonien, hvor den
daværende formand for den socialde-
mokratiske ungdom i Sverige talte.
Det var Anna Lindh, senere miljø- og
udenrigsminister, og udset til kom-
mende partileder og statsminister, da
hun blev myrdet i september 2003.
Socialdemokraterne i Norden har
været hårdt ramt af højreterror. Senest
af fascisten Breiviks massakre på en
sommerlejr.
De spor i Palme-sagen, som peger på
en sammenhæng mellem mordet og

politifolk i Stockholm, som også var
en del af højreekstremistkredse,  er til-
syneladende aldrig blevet udforsket til
bunds. Men der findes stadig materia-
le, der ikke er offentliggjort.
Interessen for at få opklaret mordet
har måske ikke været så voldsom. Det
kunne udløse politiske jordskælv.  Ind-
til flere ledende socialdemokrater har
udtalt, at det er bedst at mordet for-
bliver uopklaret – og at sandheden vil-
le ’ryste Sverige i sin grundvold’.
Olle Minell, journalist på avisen Prole-
tären, har fulgt Palme-sagen indgåen-
de og fået så megen aktindsigt, som
det er muligt. Han har skrevet en arti-
kel, som ved 30-året for den brutale
likvidering, foretager en kritisk status
på efterforskningen og påpeger en
lang række fortielser og vildspor, der
har hyllet den i tågeslør.
Minell udpeger nogle navngivne høj-
reekstremistiske politifolk som muligt
indblandede. Blandt dem en vis Anti
Avsan, som af vidner er placeret ved
gerningsstedet. Han er nuværende
rigsdagsmand for det tidligere rege-
ringsparti Moderaterna.
For dem, der ikke kender dramaet om
den manglende opklaring, og for
dem, der ikke har forstået, hvorfor det
traumatiske mord fortsat henligger i
det dunkle, er Minells artikel en nyttig
vejledning.

Terrorismen og fascismens tre ansigter
Terrorbanden Daesh har påtaget sig
ansvaret for det feje angreb i Bruxel-
les, som blev gennemført med søm-
bomber for at påføre maksimal skade
på mennesker. Uanset religiøs indpak-
ning er dette rå og brutal fascistisk
terror. Daesh og den italienske fascis-
me har mere end det sorte flag og
sorte gevandter til fælles.
Fascismen er genopstået i Europa,
nogle steder under fortidens gamle
symboler og slagord, andre steder i
mere parlamentarisk dresseret udga-
ve. Den skriger i parlamenterne, mens
hirden slår sig løs i gader og i smug.
Den er genkendelig, og den skaffer sig
nyt albuerum armslag ved at fremme
muslimhad ved at gøre muslimer
ansvarlige for Daesh-fascisternes uger-
ninger.
Ja, de er fascister af samme skuffe.
Jihadistene og salafistgruppene som
spreder frygt og død må kaldes ved
deres rette navn.
Bortset fra at de har byttet en sær-
præget fortolkning af kristendommen
med en mindst lige så sær fortolkning
af islam, har de salafistiske jihadister
det meste til fælles med de klassiske
fascister: Betingelsesløs troskab over
for «føreren», blod og ild som æresko-
deks og et vildt had til bestemte folke-
grupper og religioner – for ikke at tale
om hadet til ateister, kommunister,
kvinder og fagforeninger.
Brunskjorterne vil have et Neuropa
mens jihadistene vil have deres Kalifat.
De vil begge have en stærk og autori-
tær stat, som undersåtterne skal udvi-
se blind lydighed mod.
Kast et blik på billedet: er det Jihadi-
ster fra IS? Fascister i Ukraine i krig for
Kiev-regeringen? Gæt engang  …

Terrorismen og
fascismens 
tre ansigter

Hvad der startede med at være en
højtidelig mindehøjtidelighed på Børs-
pladsen i Bruxelles ændrede sig plud-
selig. En gruppe sortklædte mænd,
mange af dem med masker for ansig-
tet, lavede heilebevægelser, mens de

råbte ting som "Belgien for belgiere".
Der blev kastet kanonslag og tyndt
romerlys.
En mand er blevet slået i gulvet, efter
at han havde forsøgt at fjerne de sort-
klædte demonstranters banner. Der
blev affyret kanonslag 
Iflg. DR - der var på stedet - bestod
den højreekstremistiske gruppe af cir-
ka 50 personer, som  stod og råbte i
et kvarters tid inden, inden politiet fik
presset dem væk fra pladsen.
Den belgiske avis De Standaard vurde-
rer, at der var omkring 450 sortklædte
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Tysk kvinde kort-
lægger falske
historier om flygt-
ninge
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Movia kørte
rundt med nazi-
reklamer
I det tidlige forår kørte københavnske
busser fra Movia rundt med en nazire-
klame, opslået på bag smækken af det
såkaldte ‘Danskernes Parti’.
Det er en ret ny nazisekt, tilsyneladen-
de velbeslået, og med god medie-
dækning og internationale forbindel-
ser til voldsdyrkende typer i tilsvaren-
de sekter. Især i EU-lande.
‘Partiet’  er nøjagtig lige så dansk nati-
onalt som i sin tid DNSAP, det danske
naziparti under besættelsen, der blev
forbudt ved befrielsen for at tjene den
tyske herremagt.
Movia så intet problem i at reklame
med sektens hovedbudskab: Danmark
for danskerne. Her formuleret som
‘Dine børn fortjener et dansk Dan-
mark’.
Det er simpel nazikode for etniske
udrensninger, tvangsfordrivelse af
udlændinge, flygtninge og immigran-
ter, som nazisterne ikke kan lide. Base-
ret på den racisme, som den
nuværende sektleder blev oplært i
som medlem af DNSAPs ‘arvtager’

DNSB.
Nazireklamerne  rejste en storm af
protester mod Movia med krav om at
fjerne reklamerne, hvilket selskabet
afviste.
Det er ret påfaldende. For mindre end
et år siden fjernede Movias nemlig-
nogle helt andre budskaber fra deres
busser.
Dengang gav selskabet og dets poli-
tisk indsatte bestyrelse nemlig Dansk-
Palæstinensisk Forening besked om, at
busserne ikke kunne køre rundt med
en advarsel mod at krænke internatio-

nal ret. Det var en opfordring til ikke
at købe produkter fra israelsk besatte
palæstinensiske områder eller til at
investere i disse.
Det var helt legalt, helt i overensstem-
melse med FN. Men her betød
ytringsfriheden ikke noget for Movia.
Annoncerne blev pillet ned.
Movia forsvarede  sig med, at nogle
kunder havde opfatter annoncerne
som  ‘nazistiske’! 
Derimod har Movia åbenbart ingen
problemer med den rene nazistiske
vare.

Denne reklame ville Movia ikke køre rundt med efter kundeklage.

Tyskland har oplevet en mindre bølge
af falske historier om kriminelle flygt-
ninge, og det blev en tysk kvinde så
træt af, at hun begyndte at kortlægge
dem. 
De falske historier i Tyskland har været
særdeles opsigtsvækkende, og har
blandt andet handlet om en voldtægt
af en 13-årig, supermarkeder der måt-
te lukke på grund af tyverier og at
asylansøgere skulle modtage gavekort
til bordeller, skriver Süddeutsche Zei-
tung. 
Selvom alle historierne har været fal-
ske, har de bredt sig med lynets hast
på internettet, og dermed skabt en
grobund for fremmedhad og mod-
stand mod flygtninge. 
Og det har fik kvinden til at sætte
hælene i. Hun besluttede sig for at

lave tjenesten Hoax map.org, der kort-
lægger og dementerer de falske histo-
rier. 
Det er især udbredelsen af historierne
gennem sociale medier som Facebo-
ok, der gør det svært at stoppe de fal-
ske historier, når de først får fart på. 
Herhjemme har der også være flere
falske historier, der er blevet delt på
sociale medier. 
I sommer drejede det sig blandt andet

om et overfald på en gravid kvinde på
en færge, der skulle være begået af en
flygtning. Efterfølgende viste det sig,
at det var en ældre amerikansk turist,
der skulle have forulempet kvinden på
færgen. 
Et billede af skrald og rod på en
motorvej, som underforstået skulle
være efterladt af flygtninge, blev også
flittigt delt på sociale medier. Den til-
hørende tekst pointerede, at der var
tale om en dansk motorvej, hvilket
viste sig at være forkert.
Et bare lidt mere grundigt blik på bil-
ledet, der skulle være fra Rødekro, ville
have afsløret bjerge i baggrunden. I
virkeligheden var billedet fra en
motorvej i Ungarn.
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Viktor Glysing Jensens beret-
ning blev til på grundlag af
mange timers samtale i 1997.
Den er én ud af flere, som tid-
ligere kz-fanger har givet de
senere år, efter mange års
tavshed om emnet.
1 1995 medførte fejringen af
50-året for 2. verdenskrigs
ophør en stor medie-dækning
med tilbageblik til besættel-
sestiden og befrielsen og viste
samtidigt, at krigstidens begi-
venheder står skarpt i erin-
dringen hos dem, der den-
gang engagerede sig mod
Hitlerrigets misgerninger.
Den tid havde været en alvor-
lig lektion om, at det ufatteli-
ge kunne ske. Ingen havde
haft fantasi til at forestille sig
omfanget af de uhyrligheder,
som først blev helt afdækket,
da de allierede hære brød
igennem ind i nazismens
hjemland og de østlige terri-
torier.

Jørgen Bang Clausen

● Den følgende beretning er efter
min anmodning givet til mig (JBC i
1997 - red.) af Viktor Glysing Jensen,
Beder, mangeårig beboer i den idylli-
ske småby på vejen til Odder - nu en
større satellitby til Århus. Maler af pro-
fession, Charlottenborg- udstiller og
en tid i 1944-45 også KZ fange nr.
60879 - sechzig tausend acht hundert
neun und siebzig. Et fangenummer
han lærte af nødvendighed at kunne i
søvne, og kun genkender i den tyske
form, som her anført. Han overlevede
ophold i fire lejre.
En mange timer lang fortælling om
hans påtvungne indblik i nazi-regi-
mets mareridtsagtige udfoldelser er
vanskelig at nedskrive korrekt, og han
har ikke ønsket hverken at blive filmet
eller indtale til en båndoptager. For
mange år siden har jeg kortvarigt truf-
fet Viktor og lært ham at kende som
en god historiefortæller med en altid
nærværende humor, og forhåbentlig
vil denne evne til at formulere sig om

dette makabre emne også slå igen-
nem i min genfortælling - selvom
humoren her sjældent kommer til
udtryk.
Dette fremstår som en sammenhæn-
gende beretning uden afbrydende
spørgsmål. Mange vil muligvis se på
disse fortidige begivenheder som
noget, der ikke angår os i en nyere
tid, men begivenhederne i Bosnien og
Rwanda har netop vist os, at genta-
gelse af det utænkelige sker, når
mulighederne er til stede. Derfor er
tidligere KZ-fangers oplevelser vigtige
til at minde os om at være på vagt og
reagere i tide, når symptomerne på
politisk og etnisk vanvid viser sig.
Den der ikke lærer af historien er
dømt til at gentage den! En gammel
påstand, der har vist sig at holde stik
igen og igen.
Der kommer nu som baggrund for
fortællingen en kort redegørelse om
Tyskland efter 1. Verdenskrig. Skue-
pladsen for begivenheder der fører

KZ-FANGE 60879

Jørgen Bang Clausen

Portræt af Häftling 60879 - Viktor Glysing Jensen - tegnet i KZ-lejren Stöcken af en anden
kunstner og fransk medfange: René Ramage (René Baümer) den 19. marts 1945

Viktor Glysing Andersen
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direkte frem til næste verdenskrig og
nazismens misgerninger, som savner
sidestykke i historien i omfang og
modbydelighed.

Tyskland 1918-1945
Nederlagets Tyskland med revolter og
politisk kaos førte - sammen med yd-
mygelsen over det militære sammen-
brud, de enorme krigsskadeserstatnin-
ger, der umuligt kunne betales, den
delvise besættelse, hyperinflationen
der undergravede alle værdier og føl-
gende fattigdom, sult og desperation
og sammenbruddet af demokratiske
forsøg på genopretning - frem til den
situation, at en desillusioneret fantast
og desperado som Adolf Hitler kunne
danne et rabiat parti, det national-
socialistiske, der på sit program havde
had mod de regerende, kommunister-
ne, socialisterne, jøderne, zigeuner,
alle ikke-ariere og sejrherrerne i ver-
denskrigen.
De forfærdende mennesketab i denne
krig og de økonomiske efterveer i det
øvrige Europa havde ført til handlings-
lammelse. En ny krig skulle for enhver
pris undgås, men Folkeforbundets
magtesløshed overfor den frembry-
dende fascismes og nazismes brud på
alle aftaler, samt disse diktatoriske
systemers effektivitet til at bekæmpe
arbejdsløsheden gennem hensynsløs
undertrykkelse af demokratiske kræf-
ter skabte tillid i befolkningen i Tysk-
land og Italien, men frygt i resten af
Europa.
Fra 1933 opererede nazismen og dens
bizarre og uhyggelige ledere uden
modstand i det såkaldte “Tredje Rige”,
der hævdedes at kunne eksistere i
årtusinder. Metoden var at give folket
brød og skuespil - en gammel opskrift
- og undertrykke al opposition med
yderste hensynsløshed via uniformere-
de korps, hvis medlemmer var rekrut-
terede fra de mest underprivilegerede
og hadefulde, som SA (Sturmabtei-
lung) og det deraf afledte elitekorps
SS (Schutzstaffel).
Hurtigt skræmtes størstedelen af
befolkningen af skræk for selv at blive
ofre til at blive systemets redskaber
eller blot apatiske tilskuere til grusom-
hederne. Forståeligt nok, da deres
børn i Hitler Jugend blev optrænet til
at angive egne forældre med afvigen-
de politiske eller racemæssige menin-
ger.
De første syndebukke var politiske
modstandere som kommunister og
socialdemokrater. Det var dem der

“indviede” de nyoprettede koncentra-
tionslejre - arbejdslejre indrettet til
langsom - senere hurtig udryddelse -
helt under SS kontrol. Her fik følgagti-
ge og blindt adlydende tilhængere af
førerens ord træning i at udvikle sig til
efterhånden mere og mere brutale
vogtere af Tusindårsrigets ideologier.
Snart fulgte jødeforfølgelser og udryd-
delser af alle andre “undermenne-
sker”, som ethvert folkeslag øst og
sydøst for det ariske Rige betegnedes.
Skjult og ukendt for verdens øjne fik
de store og små tyske koncentrations-
lejre en udbredelse fra Holland i vest
til Polen og de baltiske stater i øst, fra
Danmarks grænse til Østrig i syd. Her
myrdedes vilkårligt, arbejdshold blev
sendt ud på livsfarlige opgaver og
dødsmarcher, og millioner fra adskilli-
ge folkeslag udsultedes, prygledes og
arbejdedes til døde i hundredevis af
pigtrådsindhegnede lejre med
maskingeværer i vagttårne og fulds-
tændigt mentalt afsporede vogtere.
De fleste rene sadister.
Her klarede kun de stærkeste, de mest
selviske og de heldigste fanger sig
med sulterationer på en tiendedel af
det nødvendige. Her opstod musel-
manden
- det omvandrende skelet - på sin tra-
giske vej til legemlig tilintetgørelse. I
løbet af sultens forskellige stadier bli-
ver koncentrationslejrfangen gradvist
tvunget til at blive asocial, egoistisk,
ydmyg og uhygiejnisk. Han eller hun
mister, hvad vi forstår ved menneske-
lighed og skammer sig over det, som
en ekstra byrde.
SSerne lærte tidligt som fangevogtere,
at det var let at tæmme store skarer af
udhungrede fanger ved at udvise total
hensynsløshed og derved skabe kon-
stant frygt for pludselig, meningsløs
død. Ved udnævnelse af overfanger til

at holde lokal justits i de overfyldte og
stinkende barakker, frembragtes en
særlig afart af modbydelige karakterer,
der vandt større personlige fordele jo
mere de mishandlede deres medfan-
ger. Det var mest almindelige krimi-
nelle voldsmænd, der blev udtaget
som KAPOer, en forkortelse for - med
nazistenes særlige evne til at fordreje
og opfinde betegnelser, der reelt dæk-
ker det modsatte: Kameradschaft-poli-
zei!
Morgen og aften blev appellerne,
hvor hundreder eller tusinder af fan-
ger stod opmarcherede i lange ræk-
ker, ventende på en arbejdsdag i
usunde og ofte livs-farlige områder
eller på at kunne træde af til en nats
hvile, ofte trukket ud i flere timer,
mens fanger faldt døde om af kulde
og sygdom i deres lasede, tynde drag-
ter, eller blev dræbt af morderiske
vagter. Ofte var appellerne også skue-
plads for et brutalt og ildevarslen¬de
indslag, når fanger der havde for
brudt sig efter en SSers opfattelse,
blev hængt for alles øjne til hornmusik
fra fangernes eget orkester. I mange
tilfælde henrettedes hele grupper som
en kollektiv advarsel om ikke at bryde
det absolutte underkastelseskrav.
Det må tilføjes, at der i disse menne-
skeskabte helveder også var sammen-
hold og uselviske handlinger på trods
af den konstante risiko for egen død.
Midt i den forfærdende, nedværdi-
gende overlevelseskamp hjalp “häft-
linge” hinanden i det omfang, de
magtede det. Derfor var koncentrati-
onslejrene, indrettet som de var til at
fremkalde de værste egenskaber i
mennesker, også et bevis på, at men-
nesker kan bevare menneskelig an -
stæn dighed under de mest håbløse
forhold.

Jørgen Bang Clausen

Antallet af nazister-
nes dødslejre og
ghet  toer var langt
større end anslået i
tidligere vurderinger.
Amerikanske forskere
har konkret optalt
30.000 arbejds lejre,
1150 jødiske ghet -
toer, 980 koncentra-
tionslejre, 1000
krigs fangelejre, 500
bordeller mm. 
Kortet her viser kon-
centrationslejre, hvor
der sad danskere.
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● Jeg vil begynde med en lille fortæl-
ling, som jeg har illustreret for nogle
år siden til koncentrationslejrfangemes
blad, “Pigtråd”. Tegningen viser en
nedkastning af våben, som skulle have
landet et helt andet sted - nemlig ved
Løgstør.
Men der var en lille dreng på en gård
ved Rønbjerg mellem Struer og Skive,
der havde haft fødselsdag og fået en
stavlygte. Han havde drukket rigeligt
med sodavand og måtte udenfor i
nattemørket for at komme af med
vandet.
Han stod ved husgavlen, og da han
hørte motordurren i luften, kunne han
ikke lade være med at blinke med sin
nye gave. Til hans store bestyrtelse fløj
maskinen lige imod ham og nedkaste-
de 13 hvide faldskærme med våben-
containere. Det var bare én af de
mange mærkelige episoder, der fandt
sted under besættelsen.

***

Vi sidder over for hinanden i Viktor
Glysing Jensens atelier ved et bord
med krukker, pensler, farver, skitser og
bøger. Her ligger også en stabel teg-
ninger, hvoraf nogle var hans illustrati-
oner til en bog, “På det tyske Slave-
marked”, af journalist Niels Jørgensen,
som var hans medfange i to KZ-lejre.
Væggene er fyldt med malerier, teg-
ninger, reoler med maling og musikin-
strumenter, som han selv har sat i
stand, efter andre har kasseret dem.
Sådan er det også med violinen, som
han selv har repareret og forbedret
dens tone ved at slibe dækket til den
rigtige tykkelse før lakering. Han spil-
ler på den i “Beder-spillemændene”,
når de f. eks. underholder på lokalcen-
tret Eskegården. Det begyndte da han
var 79. Tidligere har han ikke spillet
violin.
Da jeg sidste år første gang kom for at
træffe Viktor, var han ikke hjemme for
- som Anna sagde det: “Han er henne
og spille for de gamle”!
Anna er selv 85, let og rørig i
bevægelserne. Viktor stammer fra
Fiskbæk, mens Anna er sønderjyde fra
Trappen ved Rinkenæs.

***
Der er en anden illustration her, som
ikke viser noget jeg selv har oplevet,
men fået fortalt af andre. Jeg kan fore-
stille mig, hvordan det var. Det er en
kolonne af radmagre fanger på vej til
gaskammeret under bevogtning af en
SS-mand. (Billede her til venstre)
Han er selv velnæret og helt ligeglad
med dem. Scenen er fra den største
dødsfabrik af alle, Auschwitz. Fanger-
ne fik besked om, at de skulle i bad.
De gik så i kolonne ind i et rum med
brusere i loftet. Porten blev lukket og
de blev gassede. Efter åbning af por-
ten måtte næste hold bære de døde
ud, før de selv blev drevet ind til gas-
ning. Dette fortsatte hold efter hold.
Ligene kørtes så til krematoriet på
fladvogne. Kan man forstå, at der er
folk, der har gjort sådan mod andre -
kunnet fa sig selv til det?
Min egen arrestation skete den 15. juli
1944. Det var jo for småting, jeg blev
arresteret - for opbevaring af papirer 
for modstandsbevægelsen, illegale
blade og sådan.
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Viktor Glysing Jensen
KZ-fange 60879 beretter

Viktor Glysing Jensen illustrerede journalist
Niels Jørgensens bog ”På det tyske Slave-
market”, der udkom i 1945. Tekst og tegnin-
ger er et vigtig vidnesbyrd om uhyrligheder-
ne i KZ-lejrene.

Kunstmaleren Viktor Glysing Jensen: Auschwitz - fanger på vej til døden i gas-
kammeret (fra Gestapofangernes blad - ”Pigtraad” i 1958)
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Jeg sad ofte i en gruppe af andre
malere i Århus og tegnede i et lokale i
Finlandsgade. Der talte vi stilfærdigt
om illegalt arbejde, mens vi sad med
skitseblok og blyant, og tænkte ikke
over at modellen, Grethe Bartram, sad
lige så stille og lyttede til alt, hvad vi
sagde. Hun var ud af en kommunistisk
familie, der var i modstandsarbejde.
Men det hun hørte, fortalte hun vide-
re til tyskerne, og så kom mange af os
i forhør og blev spærret inde.
Det var her i huset, jeg blev taget af
Gestapo. Da jeg lukkede fordøren op,
stod der en ukendt mand i åbningen.
Han var nobelt klædt med en ansats
til mave og sagde med det samme:
“Jeg skulle hilse fra onkel Christian”.
Det var den korrekte kode, og dermed
skulle det være i orden at udlevere
modstandspapirerne til ham, men jeg
mærkede, at der var noget helt forkert
ved hans opførsel og forberedte mig
på at kaste mig over ham.
Så så jeg, at hans ene hånd var skjult
under jakken, og at der var noget i
hånden, der pegede på mig. Alligevel
overvejede jeg, men opdagede bag
ham to mænd med maskinpistoler. Så
sagde manden: “Du er arresteret”.
Han viste sig senere at være en manu-
fakturhandler fra Odense, der var fal-
det for den nazistiske ideologi, og nu
arbejdede for Gestapo mod god beta-
ling.
Det blev et kort farvel til Anna, før jeg
blev ført ud af huset og et stykke hen
ad vejen, hvor en personbil ventede. I
den var på bagsædet den øverste
Gestapomand i Århus, Schwitzgebel,
så så jeg sad mellem ham og manu-
fakturhandleren, som sagde idet vi
kørte forbi vort hus, hvor Anna stod i
vinduet og kiggede ud: “Du skal vinke
til hende”. Det gjorde jeg. Hun fik
meget travlt med at ringe til forskelli-
ge, hvis navne fremgik af de beslag-
lagte papirer.

Arresten i Århus
Her sad jeg en måned med rimelig
behandling. Under forhørene havde
jeg den fordel, at jeg forstod tysk,
men ikke indrømmede det. Derfor
havde jeg tid til at tænke over svaret
mens tolken oversatte, og kunne der-
for bedre undgå at røbe mere, end
det de allerede vidste fra papirerne.
Når det samme spørgsmål blev genta-
get efter en tid, for at fa mig til at fal-
de i, kunne jeg derfor si-ge:”Det har
jeg jeg allerede svaret på”.
Alligevel var det en meget belastende

tid, for jeg sad i enecelle - i isolation -
overladt til mine egne spekulationer
over, hvad man ville gøre ved mig.
Det var jo helt op til Gestapo, som
allerede havde henrettet mange mod-
standsfolk, hvad der skulle ske.
Jeg fandt nogle tænder fra en kam, og
nu lå jeg hver dag på knæ på gulvet
og ridsede mønstre i gulvpaneleme.
Det afledte tankerne noget af den lan-
ge tid. Den 14. august blev vi drevet
ud på arrestens gange under skarp
bevogtning. Manufakturhandleren var
der, og han nød at råbe og komman-
dere samt slynge trusler ud om, at vi
ville blive skudt hensynsløst ned, hvis
vi ikke adlød ordrer til punkt og prik-
ke.

Frøslevlejren
Derefter blev vi så ført til Frøslevlejren.
Det var det rene paradis imod, hvad vi
senere kom ud for, og vi havde det
godt. En glimrende sammenhold og
god forplejning, men vi var jo alle
urolige for at blive sendt syd på, hvor
rygterne sagde, at der var forfærdeligt
i lejrene. På det tidspunkt vidste vi
ikke, at der var langt værre end ryg-
terne sagde og end nogen af os kun-
ne have forestillet sig.
Der var en afdeling for sig inde i lej-
ren. Man kunne se ind i den fra barak-
ken. Det var dér kvinderne sad. De var
afspærret fra mændene med pigtråds-
hegn, og dér så jeg Grethe Bartram,
som havde sørget for jeg havnede i
fangenskab. Hun var i sikkerhedsarrest
på den tid, fordi nogen havde prøvet

at likvidere hende, men uden held.
Hun var nok den værste stikker af alle.
Foruden mange andre stak hun både
sin egen bror og sin mand til Gestapo.
Familien var kommunister og altså for-
fulgt af tyskerne, men det rørte hende
ikke. Det var de mange hundrede kro-
ner, hun fik for hver anmeldelse, der
betød noget for hende. Det er også
svært at fatte. Mange af dem hun stak
døde i lejrene, og endnu flere fik lidel-
ser resten af livet efter de forfærdelige
ting, de så dér eller selv blev udsat for.
Da hun blev arresteret efter befrielsen
blev hun dømt til døden, men så var
hun så smart, at hun sørgede for at
blive gravid med en af fængselsbe-
tjentene, og man kunne jo ikke hen-
rette hende med et nyt liv i maven.
Det var dengang kun lidt over halvde-
len af dem, der blev dødsdømt, der
kom af med livet. Efter et par år blev
dødsdommen lavet om til livsvarigt
fængsel, hvilket var 16 år, og så blev
den dom senere afkortet. Grethe Bar-
tram slap ud efter nogle år og rejste
så til Sverige, hvor hun blev gift. Nu
går der historier om, at hun igen bor i
Århus. Jeg har forhørt mig, om det
kan være rigtigt, men det ser ud til
bare at være et rygte.
Manufakturhandleren var ikke så hel-
dig. I Frøslevs køkken var der en mod-
standsmand og kok, der fik at vide,
hvordan det var fat med ham. Det lyk-
kedes kokken at flygte i næsten en
måned, før han blev fanget igen.
I den tid nåede han at ringe til manu-
fakturhandleren og fortælle, at han

Grethe Bartram fra Århus var storstikker. En af Gestapos mest effektive stikkere i Danmark
under 2. Verdenskrig. Under hendes perfekte dække som en ung kommunistisk kvinde, der
selv var en del af modstandsbevægelsen i Århus og som bl.a. sad model for den kommunisti-
ske sammenslutning ”Ung Kunst”, angav hun op mod 70 mennesker til Gestapo. Mange af
hendes ofre undergik månedlange forhør og tortur. 35 blev sendt i koncentrationslejr i Tysk-
land. Ni vendte aldrig tilbage. Blandt hendes ofre var Viktor Glysing Andersen men også hen-
des egen bror, hendes mand og hendes søns plejefar. 
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havde oplysninger om modstandsfolk,
der let kunne arresteres, hvis de kunne
mødes et bestemt sted.
Bagholdet lykkedes. Manufakturhand-
leren var meget ivrig for at udmærke
sig for sine tyske arbejdsgivere. Han
kom, og kokken kunne efter sin tilba-
gekomst fortælle til dem det angik, at
nu skulle man ikke spekulere mere på
det bæst.
Som jeg sagde - det værste ved at
være i Frøslevlejren var, at vi aldrig
vidste, om vi ville komme til Tyskland,
eller hvornår det i givet fald ville ske.
Der gik rygter om KZ-lejre, som vi
altså ikke anede noget om. Der var jo
heller ingen undsluppet derfra i live,
der kunne fortælle om det, så det var
forståeligt nok, at vi var uvidende.
Frøslevlejren blev oprettet efter aftale
mellem danske og tyske myndigheder
om, at alle danske fanger ville blive
interneret dér, og dermed forblive i
landet, men vi så jo andre fanger blive
kørt bort, og med beliggenhed så tæt
på den tyske grænse kunne vi jo reg-
ne ud, at aftalen ikke blev overholdt.
Tiden gik og der var flere transporter
efter navneopkald ved appeller, og en
dag var det min tur efter to  måneders
forholdsvis bekvemmelighed. Da jeg
var ret døv, var der nogle af mine
medfanger, der skubbede til mig og
sagde: “Det var dit navn”. - Så måtte
jeg stå frem.

Måske må jeg hellere fortælle her,
hvordan jeg havde fået så dårlig
hørelse. Det var under min tid i maler-
lære i Struer, at det begyndte. Her gik
jeg hver morgen det meste af året
ned til Limfjorden og badede. Jeg
stoppede vat i ørerne for at skåne
dem, men det tog jeg selvfølgelig ud,
når jeg kom op af vandet.

Jeg blev svend og malede i det fag i
mange år, mens jeg i fritiden tegnede
og malede rigtige billeder og efter-
hånden kom med på udstillinger, men
imens blev jeg hele tiden lidt mere
døv. Det var svært at følge med og
opfatte ting i lejrene, men jeg slap
levende fra dem og kom hjem igen til
min familie.
Det blev stadig ikke bedre med hørel-
sen. Da jeg havde respekt for at gå til
læge, fik jeg ikke undersøgt hvorfor,
men midt i 1950-eme blev det allige-
vel for meget og jeg gik til lægen.
Efter en kraftig udskylning af begge
ører kunne jeg pludselig høre alting
meget tydeligt igen! Det viste sig nu,
at jeg under badning som lærling alli-
gevel måtte have glemt at tage det
hele ud nogle gange, så det havde sat
sig på trommehinderne. Med prop-
perne væk efter 30 års mere eller min-
dre døvhed, havde jeg nu pludselig
en hørelse, der var bedre end de fle-
stes. Den var jo blevet skånet i mange
år.
Da jeg kom hjem fra lægen og nyhe-
den om, hvad der var sket, havde
bredt sig i hjemmet, kunne jeg nu
opfatte, hvordan de to største af mine
tre børn hviskede sammen i et hjørne
af stuen - den ene sagde: “Hvor er det
da en skam, at far er kommet til at
høre så godt”!

Men tilbage til afgangen fra Frøslev.
Først blev vi læsset på lastvogne og
kørt over grænsen til den tyske stati-
on, Harrislee. Dér blev vi stuvet i jern-
bane-kreaturvogne uden nogen kom-
fort eller forsyninger overhovedet,
men vi havde dog alle en madpakke
med fra Frøslev, så der var foreløbig
ingen nød.
Selvfølgelig tørstede vi, for der var

ingen vand i vognene. En af os betalte
et sted vi holdt ved en banegård en
soldat for at hente noget vand. Han
kom ikke tilbage, men beholdt beta-
lingen.
Det var ellers fikst gjort at behandle os
som almindelige fængselsfanger i
Frøslevlejren, for så ville vi være mere
rolige og forhåbningsfulde under
trans-porten. Des større blev chokket,
da vi efter et døgns rejse 21. oktober
1944 om aftenen blev læsset af toget
og marcherede i kolonne - fem i hver
række - fünf zu fünf, som det altid
hed, ind igennem lejrens port med
appelpladsen lige fremme og barak-
bygninger til højre, venstre og ligefor. 

KZ-Neuengamme
SS-soldateme var over os med det
samme og jagede os igennem plad-
sen ind i et rum. Vi var nu slet og ret
“Häftlinge”, d. v. s. forbrydere, og det
blev hurtigt fuldstændigt klart, at
enhver rimelig behandling var forbi.
En dansk hjælper i fangedragt hviske-
de i til så mange han kunne: “Skynd
jer, ellers far I tæsk”! Kunne vi begribe
det? Ikke lige med det samme.
Under stadig hysterisk kommando-
råben måtte vi aflevere vores eget tøj,
Vi blev klippet skaldet, raget for al
hårvækst på kroppen, sendt i bad, og
endelig udleveret den såkaldte fange-
dragt. Det var en helt tilfældig tynd
beklædning med huller og flænger, f
Nogle af bukserne var forlængede i
buksebenene med gardinstof med
flæser. Sådan et par havde jeg selv
faet. Der var heller ingen tid til af fa
noget der passede.
Meningen var jo også, at vi snart skul-
le kunne være i hvilken som helst
størrelse.
Jeg stod tæt på en svagelig ældre
mand, der sindigt bukkede sig ned for
at lægge nogle fa personlige ejendele
i sine støvler. De var det eneste, vi fik
lov til at beholde. Det gik lidt lang-
somt, og jeg så, at én af SSerne havde
opdaget hans besvær. Denne SS-
mand stilede lige imod min lands-
mand, der stod med bagen til ham,
svingede sit støvleben og sparkede
ham bagi af fuld kraft. Det lød, som
når man slår med en kølle på et stykke
træ.
Rystede lod vi os jage ud under den
ustandselige råben og kommanderen,
schnell-schnell-schnell, ned mod den
barak, der skulle huse os forbrydere.
Lige så snart vi var kommet udenfor,
stod jeg over for noget, jeg aldrig
havde forestillet mig kunne eksistere -
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en lille og en høj skikkelse - begge
fuldstændig afmagrede og i utrolige
beskidte laser, der hang på knogler
næsten uden kød på - nærmest skelet-
ter i pjalter.
Begge stirrede på mig ud af et ansigt
helt uden mimik og bevægelse med
store, runde og tomme øjne. Jeg hav-
de mødt mine første muselmænd,
begge med fremstrakt hånd, uden at
give udtryk for hverken håb eller det
modsatte. Automatisk rakte jeg rester-
ne af min Frøslev-madpakke frem.
Armen på den højeste af skeletmenne-
skene för frem med en hurtig, meka-
nisk bevægelse og greb alle fire halve
stykker, som blev ført op til ansigtet,
hvor håndfladen kørte det hele ind i
munden på én gang. Fra oven og
nedad. Den magre hals udvidede sig,
mens min madpakke gled ned, mens
den lille muselmand stadig stod med
hånden fremme uden at vise nogen
som helst følelse ved, at den arnden
tog det hele.
En tidlig demonstration af reglerne i
KZ-lejrene: Den hurtigste og stærkeste
tager først og der er ingen mulighed
for at dele med andre, når først du er
nået til muselmandsstadiet. De taben-
de accepterer udtryksløst - der er intet
de kan gøre. De er fortabte og dør
først, men de andre er ikke langt bag-
efter.
Så snart vi var kommet til vores barak
tog Kapoerne over, hvor SSerne slap.
De tævede med gummiknipler, mens
de anviste sovesteder, og ramte alle
steder  på krop og hoved under hyste-
risk rå ben: Los-los-los. De for rundt og
slog løs på os, så de var helt forpuste-
de.
Her kunne man allerede, næsten før
man var kommet, få et slag, der sene-
re gav væskende sår, som ikke ville
læges, eller beskadigede en knogle, et
led eller en muskel, så man ikke kunne
arbejde så godt som Kapoerne eller
SSerne forlangte, og de derfor indled-
te en gentagen afstraffelse, der gjorde
fangen yderligere svag og medførte
stadig værre mishandling, indtil det
endte med døden efter en ydmygen-
de afsvækkelse og under tiltagende
håbløshed og apatisk opgiven. Vi var
nu tilfældige syndebukke under et
ondskabens regime.
Det var Kapoerne, vore medfanger,
der var de værste. De fleste af dem
var tidligere kriminelle voldsmænd,
der nu med fuld tilladelse og uhindret
kunne fortsætte deres voldskarriere på
alle andre “häftlinge”. Senere fik jeg
af en Kapo et kraftigt knippelslag i

nakken, som udviklede sig til en byld,
der nær havde taget livet af mig.
En dansker med dårligt helbred fra vor
transport måtte straks efter ankom-
sten på sygeafdelingen, kaldet Revie-
ret. Derfra kom han glædesstrålende
tilbage og fortalte os, at han på grund
af sit dårlige helbred af SS-ledelsen nu
var blevet lovet snarlig overførsel til en
anden lejr, der især tog sig af svageli-
ge fanger. Han var meget taknemme-
lig for dette, så han kom væk fra den-
ne helvedes forgård. Før han tilfreds
med den gode behandling tog afsked
med os, fik han at vide, at den omtal-
te rekreations lejr hed Bergen-Belsen!
Vi var stærkt forvirrede over dette og
endnu temmeligt naive, så mange af
os mente, at vi måske havde været
lidt for hurtige i vor bedømmelse af
situationen og sagde :”Der er dog lidt
humanitet tilbage i tyskerne”!
Bergen-Belsen blev senere kendt for at
have været en af de værste udryddel-
sesmaskiner i hele KZ-systemet. Det
var en typisk satanisk form for Nazi-
humor, at indgive fanger falske for-
håbninger, før man udslettede dem.
Der er aldrig siden hørt noget om
mandens skæbne - han forsvandt
bare.
Mange andre har skrevet om forhol-
dene i Neuengamme, de daglige ruti-
ner og regler med morgenappel kl. 4
til de efterhånden forhadte toner af
“Alte Kameraden”, svinske vaske- og
toiletforhold og konstante afstraffelser.
Hegnet omkring hele lejren var yderst
et højt pigtrådshegn mellem beton-
pæle. Derefter var der en smal passa-
ge til patruljerende SSere med hunde
og inderst lavere jernpigge, der først
skulle forceres for at komme til det
uoverstigelige ydre hegn. Begge hegn
var med højspændt strøm, der ville
fastholde og dræbe flygtende. Flugt
var i praksis umulig. Alligevel skete det
enkelte gange, at fanger prøvede det,
men blev hængende i tråden til de
døde.

I de mindre lejre, såkaldte udekom-
mandoer, som jeg senere kom til, var
der ikke så omfattende og livsfarlig
indhegning som i hovedlejren Neuen-
gamme, men med vagttårne, skyde-
lystne SSere med hunde, et omkring-
liggende åbent terræn uden skjuleste-
der og en fjendtlig befolkning overalt,
var flugt lig med selvmord. Det indså
man hurtigt. Hvor skulle man også
gemme sig midt i fjendelandet uden-
for?
Jeg ville efter det brutale og uhyggeli-
ge førsteindtryk for enhver pris væk
fra Neuengamme, hvis det kunne lade
sig gøre. Min medfange og malerkol-
lega fra Århus, Thorvald Hansen og
mange andre ville det samme, og
minsandten om vi ikke fik at vide, at vi
kunne blive skrevet op til andre lejre.
Vi lod os notere op, uden at vi havde
anelse om, hvor og hvordan dette nye
sted ville blive.
En af de “gamle” fanger - han var
kommet en måned før os, men så ud
til at have været der meget længere-
advarede os: “Det bliver meget
værre”! Hvordan kunne det blive det?
Vi var urolige, men havde dog et lille
håb.
Allerede på 2. dagen blev vi komman-
deret frem med vort nytildelte num-
mer
- jeg har aldrig kunnet glemme det i
de mange år der er gået siden, men
jeg husker og genkender det kun,
som det blev skreget ud med kom-
mandostemme på tysk: Sechzig(tau-
send), achthundert neun und siebzig.
Man skulle selv identificere sig med
det og kun med det! På fa måneder
var jeg gået fra at være en person
med et navn til at blive et ret ligegyl-
digt nummer - brølet af SSere eller
Kapo’er, der ikke regnede menneskeliv
for at have samme værdi som et krea-
tur.
Nummeret var både syet på tøjet og
på et metalskilt, vi altid skulle bære
om halsen. Så ville vore vogtere ikke

Häftlinger bliver ja -
get ud af barakker-
ne kl. 4 om natten i
alt slags vejr. Erin-
dringstegning.
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have besvær med at finde ud af,
hvem det var de havde slået ihjel på
den ene eller anden måde.

Alt Garge
Transporten på ladet af lastbiler til
vort nye arbejdssted var kort. Alt Gar-
ge-lejren lå ca 70 km sydøst for Ham-
burg ved Elben og var meget mindre
end Neuengamme. Her var vi kun 4-
500 häftlinge og der var rimelig god
soveplads, hvor man i Neuengamme
skulle ligge to eller tre sammen i en ca
60 cm bred køje. De 3-etagers køjer
var kun trækasser med nogle udstop-
pede halm- eller stråmadrasser med
gennemhullet lærred omkring eller
træuld med tykt papir, men der var en
til hver i vores barak. Vi danskere boe-
de nu sammen med mange slags folk,
russere, polak-ker, franskmænd og
belgiere og nordmænd.
Vore plageånder: hele hierarkiet af
Ober- og Unterscharfuhrere, Lageräl-
teste, Blockältester, almindelige SSere
og Kapo’er og Overkapo’er var imid-
lertid af samme støbning som vi efter-
hånden lærte fandtes alle steder.
Magthavere, der benyttede alle lejlig-
heder til at genere os med ting, der
helt åbenlyst morede dem at få os til.
F. eks. En slags soldatereksercits, hvor
vi blev tvunget til at fare frem og til-
bage fra ét sted til et andet for at stille
op, og drevet tilbage igen med kom-
mandoråb ledsaget af skraldgrin,
mens kniplerne susede i luften over os
og ramte her og der for at sætte tem-
poet op. Eller når en fange blev udset
for en mindre forseelse - som f. eks.

ikke at have optrådt høfligt nok over-
for udyrene - til at agere lænkehund
kravlende på alle fire i sølet og snerre
og gø af vagterne. En stor morskab
for primitive individer, der havde faet
magt over forsvarsløse - og nød den.
Vores Lagerälteste, i realiteten en fan-
ge med særlige privilegier, kaldte os
sammen efter ankomsten og holdt en
slags tale til os. Blandt de nyttige råd
han gav os om rationerne var det
navnlig interessant, at han fortalte, at
vi hver dag ville fa en skål suppe og to
skiver rugbrød - og - tilføjede han:
Hvis I kan, så lad være med at røre
suppen!
Det var nok kloge ord, men hvordan
kan man råde sultne folk til at lade
være med at spise den mad, som den
der advarer imod den, selv serverer?
Før eller siden ville de fleste spise sup-
pen, og de der ikke gjorde det, lod
andre få deres ration af dette vand
kogt på ofte rådden kålrabi tilsat sal-
peter og klor for at døve smagen.
Kålrabi er basisk, og far du udelukken-
de basisk kost uden syrestoffer med-
fører det afmagring og manglende
evne for organismen til at hele. Derfor
led vi snart alle af bylder, såkaldte
flegmoner, over hele kroppen. De
opstod efter den mindste hudbeskadi-
gelse af det snavsede og farlige arbej-
de i vinterens slud og frost eller fra
slag af kniplerne.
Resultatet af indtagelse af denne
såkaldte suppe kunne også kun føre til
konstant diarré, og det gjorde det ikke
bedre, at vi under vort arbejde sjæl-
dent eller aldrig fik tilladelse til at træ-

de af, for at lade dette oprørte stof i
vore indvolde slippe ud. Det kom
pludselig som fra en sifon ud i bukser-
ne, mens vi læssede sten fra et nærlig-
gende teglværk i pramme ved Elben.
Jeg fik dog nogle gange tilladelse til
aftræd ved at bede pænt, meget
pænt om det. Parolen var ellers: “Sie
sollen arbeiten - nicht scheissen”!
Foruden brød og suppe fik vi ca. én
gang om ugen en pakke syntetisk
margarine til de 30 mand på vores
stue. Dette blev under opsyn af alle
omhyggeligt delt mellem os, så vi ud
af en pakke på størrelse med en tænd-
stiksæske, hver fik en lille klump på
størrelse med en ært, en meget lille
ært! Rationen rakte ingen steder på de
forholdsvis store og blyanttykke brød-
skiver. Dette brød var ofte bagt med
bl.a. savsmuld.
Under arbejdet fik en af vore vagter
nys om, at jeg kunne tegne, og her
begyndte min “karriere” som illustra-
tor i lejrene. Jeg tegnede ham, og han
var godt tilfreds med resultatet. Det
gav små privilegier som pauser og
mulighed for at færdes lidt friere i lej-
ren.
Da det nærmede sig jul, blev der
under appellen spurgt, hvem der kun-
ne dekorere. Da jeg ikke hørte godt,
var det andre der skubbede til mig og
hviskede: “Spring frem”.
Det gjorde jeg så, og det var ikke en
lumsk måde at lokke frivillige til et
risikabelt eller beskidt job på, men
opgaven gik ud på at udsmykke SSer-
nes barak til jul. Altså SS-julestue! Fred
på jord og julehygge for vores bødler.
Ved uddeling af lidt fra Røde Korspak-
keri fik jeg lov til at tage to yngre dan-
skere med på det lette arbejde. De
skulle senere spille en fremtrædende
rolle ved at redde mit liv. Det var Jens
J. Jensen, kaldet Jejse, og Kurt Christi-
ansen.
En polsk fange, der også tegnede
andre i lejren, var stærkt irriteret over
min indtrængen på hans domæne.
Han henvendte sig til nogle af SSerne,
hvor han fremhævede sig selv som en
meget bedre tegner og dekoratør,
men han fik mig ikke udskiftet. Med
døden pustende én i nakken bliver
konkurrencen i KZ-lejren ubønhørlig
og hensynsløs.
Det værste der kunne ske for en KZ-
fange var, at opgive håbet om, at
man kunne overleve. Det drejede sig
om viljen til at leve videre, uanset
hvad der overgik én. Den der hele
tiden trods dårligdom, personlig
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usselhed og smerter forsøgte at leve
en dag længere, så en enkelt dag
mere osv. havde en chance.
De, der af chok over en behandling
værre end den man bød dyr, opgav at
tro på, at de dog en skønne dag ville
slippe ud af helvedet, ja, de havde
ikke mange muligheder for at klare sig
igennem. Især blandt de lidt ældre var
døden hyppig.
Selv var jeg ingen helt ung mand med
mine 37 år, som jeg kunne fejre i tysk
fangenskab i arresten i Århus, men
havde dog selvopholdelsesdrift, og
netop nu fandt jeg min egen niche i
kraft af, at jeg kunne tegne portrætter.
Pludselig viste det sig at være guld
værd i dette farlige og trøstesløse
system, hvor ingen blomster kunne
gro, men som kun var fyldt med
grumset mudder ligegyldigt hvor man
trådte.
Selvom følelsen af at være mange
danskere sammen i barakkens ensfor-
mige tilværelse var et stort gode, var
der tider, hvor det blev en belastning
for mig under de sammentrængte for-
hold. Vi var 30 mand på stuen, men
der var kun bænke til 8. Når vi var
kommet ind efter appellen om afte-
nen og udmattede sad på de hårde
bænke, eller allerhelst lå på sengen for
at samle kræfter til næste dags mare-
ridt, skete det at en politisk diskussion
brød ud mellem os. Nerverne stod på
højkant.
Det er nærmest utroligt at tænke sig,
at vi under vor livsfarlige dagligdag
skulle opleve, at nogle af os kom i hef-
tigt skænderi over noget, der på dette
sted og i vor situation var fuldstæn-
digt underordnet og meningsløst.
Måske bortledte diskussionen despe-
rate tanker for nogle, men jeg husker,
at jeg mange gange måtte søge hen i
et fjernt hjørne og sætte mig på gul-
vet med hænderne for ørerne, trods
min døvhed, for at undgå at høre på
det galimatias, der rungede igennem
barakken.
Ved udsmykningen kom jeg til at fær-
des med tilladelse i SSernes spisestue,
hvor også den flygtede Unterschar-
führer Reese havde sin gang. Han blev
efter krigen, som mange andre dømt
for mishandlinger og mord og hængt
ligesom Neuengammes lejrleder Thu-
mann og mange andre af de, der tor-
turerede fanger i lejrene. Dengang
havde de uindskrænket magt og
brugte den i overensstemmelse med
nazisternes totale foragt for anderle-
des tænkende.

Alene det ikke at blive sendt ud af lej-
ren og stå i pløre til knæene og mase
med våde og kolde sten, skubbe
tipvogne gennem moradset, flytte
skinnerne i det våde ler o. s. v. forbed-
rede selvfølgelig mine overlevelses -
chancer på kort sigt. De lidt længere
var det ikke sundt at spekulere på,
men man levede selvfølgelig videre
for også igen at se sin egen familie
igen. Det skulle der bare helst ikke
tænkes på for tit.
Der var en episode fra mit ophold på
arbejdsholdet, som jeg lige må fortæl-
le. Mens jeg sammen med de andre
hver dag marcherede ud af lejren -
altid i kolonne fünf zu fünf - forbi de
fjendtlige civile tyskere, der så truende
og foragtende på vores pjaltehær og
med drenge, der råbte ord som
udskud, forbrydere og svin efter os,
trykkede vi os ved tanken om det
arbejde der forestod. Modbydeligt,
langvarigt og med risiko for hver dag,

at det ville blive én selv, der skulle hal-
te hjem efter slag eller ulykke, støttet
eller båret oppe af kammerater, der
selv knapt kunne vakle af sted.
Under vort arbejde med at fylde, tøm-
me og skubbe tipvogne frem og tilba-
ge, mens vi sank ned i den iskolde
jord eller skred på is, var der en slag-
ter fra Vesterbro, der på syngende
københavnsk opildnede sig selv og os
andre med disse tumpede ord: “Så
ruller vi mæ gejen - så ruller vi mæ
gejen”! Selvom det var det rene vrøvl,
og den kolde tipvogn slet ikke minde-
de om en ged, kunne vi efter en tid
ikke lade være med at grine og fnise
midt i vor elendighed, og vi faldt med
ind i et besynderligt kor med de
skøre, men stimulerende ord.
Det er de særeste ting, der kan fa én
til at holde modet oppe midt i en
håbløs situation.
Det kunne ellers være svært at bevare,
når man var tvunget til at stå og se
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på, at vor Oberscharführer Walther
sparkede en udmattet fange så længe
og så brutalt, at han til sidst lå mis-
handlet til døde. Et eksempel til efter-
følgelse for hele rækken af underord-
nede sadister.
Nu var jeg altså blevet “forfremmet”
til at kunne komme ind i SSernes og
den ondskabsfulde Reeses spisestue
for at dekorere til jul. Ganske vist kun,
når de havde forladt den, men hvis
man slap ind lige bagefter, oplevede
man det mirakel, at der var brødskor-
per efterladt på deres tallerkener. Før
SSerne tog deres rugbrød skar de som
regel kanterne af, for de var hårde at
tygge. De brødskorper kunne jeg nu
spise på stedet, men en del fik jeg
smuglet ud i tøj og sko, og så kunne

ger med fingrene. Herren havde fod-
ret sin hund! Han forlod til min store
lettelse rummet efter denne dagens
velgerning, der stod i skærende kon-
trast til den terror, som han fa øjeblik-
ke senere ville udfolde overfor sages-
løse häftlinge ude i lejren.
Det skete også en sjælden gang, at
jeg kom ind i køkkenet, hvor en dansk
grænsegendarm havde tjans, at jeg fik
tilbudt et stykke kød. Første gang tur-
de jeg ikke tage det, for det var streng
straf, måske døden, hvis SSerne opda-
gede det. Gendarmen sagde: Snup da
et stykke! - men da jeg bare stod dér
uden at turde gøre det, af frygt for at
vi blev beluret, tog han resolut og
stoppede det i lommen på min fange-
dragt.
Først lige før jul slap den første Røde
Kors pakke igennem til hver af os dan-
skere i Alt Garge, så nu var vi med ét
pludselig “velhavende”. I pakkerne var
der også tøj, så vi bedre kunne holde
varmen - bl. a. en stortrøje og en
kasket. Kasketten kan man se på den
tegning en fransk billedhugger, René
Ramage, lavede af mig senere i en
anden lejr (forsidebilledet). For rime-
ligt gode cigaretter kunne man købe
næsten hvad som helst, der kunne fås
i lejren - arbejdsfrihed nogle timer, ja,
måske livet!
Madvarerne i pakkerne var selvfølgelig
også utroligt værdifulde, men vi tog
en god bestemmelse og afleverede
havregrynene til fælles benyttelse, så
alle vi hundreder af fanger fra mange
lande kunne fejre juleaften med en lil-
le portion havregrød til hver.
Forøvrigt rettede pakkernes indhold
meget op på vort helbred. Der kom
nu en bedre syre/base balance, så byl-
der og betændelse blev formindsket
på kort tid.
Der blev selvfølgelig stjålet fra pakker-
ne af alle de andre sultende fanger, så
man måtte binde indholdet fast på sig
eller ligge på det. Selv da forsvandt
der ting. Jeg kan huske den sære for-
nemmelse af, at det klør på ens ben
om natten - er det nerver, er det lus?
Til sidst må jeg klø igen og fanger en
mager hånd, der lynhurtigt river sig
løs. Varerne lå imellem mine ben!
Men juleaften holdt vi fest sammen
omkring vores havregrød. Fransk-
mændene sang og russerne sang
pragtfuldt, mens vi skandinaver var
mindre gode til at fremføre vore
hjemlandes sangskatte.
Ikke alt var fryd og gammen. Grufulde
oplevelser indtraf uden varsel, og en
af juledagene lød der frygtelige skrig

jeg pludselig være julemand for nogle
fa udhungrede danskere.
En gang før jul kom Reese, efter de
andre var gået, ind i spisestuen, hvor
man fik maden via en lem til køkke-
net. Jeg sad med mine tegninger til
dekorationen ved et bord i tilbørlig
afstand. Han spiste kødet op, men lev-
nede en smule kartofler med peber-
rodssovs på tallerkenen. Da han var
færdig, rejste han sig og gik lige hen
imod mig, hvilket var tilstrækkeligt til
at fa alle hår på hele min krop til at
rejse sig.
Fra bordkanten slyngede han tallerke-
nen med resterne, så den stoppede
foran mig, og jeg fik fremstammet en
ydmyg tak, mens jeg straks begyndte
at spise af Unterscharführerens levnin-
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Juleaften i Neuengamme-udekommandoen Alt Garge. Med 500 fanger, deriblandt de dan-
ske grænsegendarmer. De danske fanger  havde fået lov til at lave havregrød til hele lejren
af Røde Kors pakkerne. Erindringstegning.
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den ene lagt i en kasse under projek-
tøren ved hegnet. Den overlevende
blev stillet op på et bord, bagbundet,
så han hele nat¬ten kunne se på sin
døde kammerat.
To danskere flygtede fra et arbejdssted
kort efter, men blev hurtigt fanget
igen, og anbragt i selve Neuengam-
me.
Denne sidste flugt fik kollektive konse-
kvenser. Vort gode Røde Korstøj, som
vi kun havde haft i ca en måned, og
som jeg selv havde været med til at
male de store kors på, som man ser
på flere tegninger, blev taget fra os
som straf. Mærkeligt nok fik de to kun
lettere straffe og beholdt deres varme
tøj, mens vi andre nu måtte klare os
med tynde fangedragter i den barske
vinter.
Den 15. februar blev Alt Garge lejren
opløst, og vi blev sendt tilbage til
Neuengamme. Denne gang foregik
transporten på pramme, der sejlede
ned ad Elben med os siddende på
dækket. Jeg har tit spekuleret på,
hvordan jeg kan lave en tegning af
det. Det kommer nok til mig en dag.

Tilbage til Neuengamme
Her var der opsamlet en masse Røde
Kors pakker til os. Forholdene syntes
også at være blevet mindre barbari-
ske, men der blev fortalt en historie
om, hvordan der her var kommet 41
hollændere, som skulle hænges. Det
var fangne modstandsfolk fra den del
af Holland, der stadig var under tysk
herredømme efter at de allieredes
fremgang var gået midlertidigt i stå.
Der var den sædvanlige forestilling
ved aftenappellen med alle stående
på pladsen, mens SSerne foretog
hængningen.
Da de blev trætte, og der stadig
manglede 9, blev disse sendt over i
deres barak for at vente på at hæng-
ningen af dem skulle fortsætte ved
morgenappellen. Der var mange, der
sneg sig over til de ulykkelige for at
tale med dem i det urealistiske håb, at
de kunne gøre noget for dem. De bar
imidlertid deres dødsdom med
bemærkelsesværdigt ro og afklaring.
De blev hængt ved den ny dags
begyndelse. Barmhjertighed var et
ord uden mening i KZ-lejrene. Som
Dachaus regler sagde: Tolerance er
svaghed.
Heldigvis har jeg ikke selv overværet
en hængning, hvilket mest skyldtes, at
jeg kun opholdt mig i Neuengamme-
lejren fa dage af gangen før videre-
sendelse.

mindre her end i de andre lejre jeg
nåede at “besøge”.
Dette optimistiske syn på tingene blev
yderligere bekræftet, da vi til nytåret
i945 fik en ny Oberscharführer. Nav-
net har jeg glemt, men det lød som
ren fantasi, da han under den første
appel, hvor vi efter en nøje inspektion
- hvor han gik tæt forbi hver enkelt og
så os både ind i øjnene og vurderede
vores tilstand - øjeblikkeligt lovede
nye sko.
Han råbte desuden ud over pladsen:
“Hør på mig. Tingene her i lejren vil
ændre sig til det bedre - forplejningen
vil også blive bedre, så I kan arbejde
bedre, og I skal fa suppe, der er så tyk,
at skeen selv kan stå i den”! Selvom
det lød utroligt, så kunne vore med-
fanger - der ikke havde faet støvler af
Røde Kors - dagen efter kigge ned og
se på deres varme, nye fodtøj. Jo,
måske, måske blev suppen nærende?
For vore SS- og Kapo-plageånder må
alt dette have lydt helt besynderligt.
Det nye regime varede kun nogle få
dage og suppen blev aldrig stiv, men
forblev noget tvivlsomt, pjasktyndt
roevand. Der har nok været nogle der
sladrede, og man sørgede for at fjerne
en “Ober”, der så fuldstændigt havde
misforstået, hvordan systemet skulle
fungere. Resten af tiden sad han på sit
værelse i nærmest husarrest. Reese
fortsatte sit terrorstyre.
Omkring den tid kom der et kraftigt
bombardement af sølvglinsende,
ame rikanske bombemaskiner, der højt
oppe i luften løsnede masser af bom-
ber mod et mål i nærheden. Mange af
dem ramte nær lejren i Elben, hvor vi
så vandsøjler rejse sig i floden, mens
jorden rystede. Vi fanger var opmun-
trede af bombardementet, men vagt-
mandskabet og soldaterne ved luft-
værnsskytset uden for lejren virkede
mindre begejstret.
Da angrebet og larmen var overstået
så vi, hvordan de lettede tyskere juble-
de over at faren var drevet over, uden
at de selv kom noget til. Nogen slog
ligefrem saltomortaler og vejrmøller af
bar glæde og opførte sig, som om de
selv havde drevet bombemaskinerne
væk.
I de små lejre sad vi under de efter-
hånden hyppige luftangreb, nat og
dag, i gruber i jorden, ofte med vand
omkring fødderne og helt uden chan-
ser for at overleve, hvis en bombe
faldt tæt på.
I januar forsøgte tre fanger at flygte
om aftenen. Det var en desperat og
halsløs handling. De to blev skudt og
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som af nogen i dødsangst og ufattelig
pine, da plejerne på det primitive
hospital, der som i alle KZ-lejre hed
Revieret, “opererede” på en fange
uden bedøvelsesmidler. Dem havde
de aldrig.
Den stakkels mand var af en firma-
arbejdsleder blevet beordret på Revie-
ret i hjælpeløs tilstand - værdiløs som
arbejdskraft.
Den forfærdende lyd var så kraftig, at
vagtposter kom styrtende ned fra
deres tårn med gevær i hånd i tilfælde
af oprør, men fandt snart ud af, at
den høje tynde mand på “operations-
bordet” havde haft koldbrand i sit
ben, som plejerne så havde været
nødt til at fjerne med en elendig sav.
Han døde alligevel da¬gen efter. Hans
ulykke var, at han ikke døde før “ope-
rationen”.
At have fungeret som amatørkirurg og
hjælpere med at holde den dødssyge
og radmagre fange fast i sådan en
situation, må have været forfærdeligt.
Plejerne var selv udkommanderede
fanger. Nogle havde aldrig før haft
med syge mennesker at gøre, og slet
ikke med så elendige og nedbrudte
patienter, som vi elendige og ned-
brudte patienter, som vi var. Enkelte
havde måske været samaritter, men
det ville være en undtagelse.
Firmaarbejdslederen var en helt utro-
lig, gammel-preussisk fremtoning
med lorgnet, schnurrbart og benvikle-
re. Han optrådte som han så ud, med
kommandoråb, ustandselig jagen
med os for at få mest ud af det beløb,
hans firma betalte til lejren for vor
arbejdskraft, og han beordrede Kapo-
erne til at straffe enhver tøven eller
vaklen. Samme herre forsøgte også at
fa Niels Jørgensen, forfatteren til “På
det tyske slavemarked,” indstillet til
alvorlig straffeforanstaltning, men han
slap dog lettere.
Jeg tegnede sidste år - i 1996 - en
“häftling”, der har dristet sig ind i SS-
ernes brændeskur for at stjæle en lille
spand koks til barakkens kakkelovn.
Vinteren var frygtelig, og vi frøs dag
og nat, så det blev aftalt, at vi skulle
skiftes til at snige os ud af barakken og
langs væggene over til brændeskuret.
Opdagelse kunne medføre tilbagesen-
delse til hovedlejren for hængning, så
der var meget på spil. Det bidrog til
uhyggen, at SSerne havde smidt mag-
re, nøgne lig oven i koksdyngen.
Men alt i alt syntes vi Alt Garge var
bedre, end det vi havde set af Neuen-
gamme. Den allestedsværende uud-
holdelige luseplage, fandt jeg også var
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Her i dødslejren udåndede også lige
efter vor ankomst fim Alt Garge min
kammerat fra Århus, Thorvald Hansen,
af udhungring og sygdom. En søn,
der også var med i Alt Garge overleve-
de lejrene, mens en anden søn
omkom længere sydpå i udekomman-
do Stöcken. Thorvald Hansen var
næsten 50 år gammel, da han blev
KZ-fange og selvom vi rådede ham fra
at bytte sit brød væk for cigaretter,
syntes han ikke, han kunne undvære
smøgerne. Med den sidste rest af
næring fjernet havde han ingen chan-
ce for at overleve.
Neuengamme havde krematorium, så
lugten af brændende lig bølgede
omkring os og blandede sig med de
andre mærkværdige og frastødende
lugte.
Nu lod jeg mig ligesom mange andre
igen skrive op til en anden lejr. Dette
andet ophold i Neuengamme blev
også kortvarigt - 4 dage. Tyskerne
syntes nu temmelig nervøse og min-
dre resolutte, for det var klart for dem,
at ikke alene var krigen tabt, men der
ville for de bødler der overlevede
komme en dag efter, hvor nogen ville
huske, hvordan de havde opført sig.
De var derfor lettere at snakke med. 

Nogle næsten sleske!
Mens vi endnu var her fik jeg forre-
sten en pakke fra min bror, Christian.
Det var helt usædvanligt. Den inde-
holdt et par støvler, som jeg har
gemt. Du kan se dem derovre i kas-
sen. (Billede af støvlerne overfor). Jeg
var vistnok den eneste, der fik sådan
en forsyning igen¬nem i lejrene udo-
ver det, der var i Røde Kors pakkerne.
Vi fik nu at vide hvem der efter 3-4
dage i Neuengamme skulle med til

den nye lejr. Det var på nær dem, der
var døde, mange fra vort Alt Garge-
hold.
En del fanger af forskellige nationalite-
ter var blevet sat til at male bl.a.
toiletter, nu hvor der måske var udsigt
til, at de allierede snart ville nå frem til
lejren. Derfor ønskede jeg heller ikke
at blive flyttet til en anden lejr og
sneg mig ind mellem dem. Jeg fik ved
hjælp af lidt godt fra mine pakker lov
til at hjælpe dem med at male og ryd-
de op. Ideen var, at jeg ikke skulle bli-
ve fundet og sendt videre, men det
blev jeg, og nu gik turen til næste lejr.
Jeg husker ikke, hvordan vi blev frag-
tet dertil.

Misburg
Her var der kun få bygninger. Vi dan-
skere boede sammen med Häftlinge
fra andre nationer i den største af
dem. Latrinerne var primitive og lå
lige ud for Revieret. Om aftenen blev
dørene låst af, så alle måtte bruge en
stor træbalje, der var stillet frem i
barakken. Den skulle tømmes i latri-
nen om morgenen og det foregik
sjældent uden Kapoerne slog imens.
Danskerne havde fået det mærkelige
job, at skulle holde vagt om natten
ved baljen. Det skiftedes vi til, og
meningen med det var, at vi skulle til-
bageholde de sidste to, der benyttede
den, så de senere kunne bære den ud
til tømning.
En gang var der en meget stor russer,
der nægtede at blive stående, da jeg
forlangte det. Han ville gå væk, og vi
kom i håndgemæng, men jeg kunne
ikke holde ham. Det blev jeg så rasen-
de over, at jeg råbte højt, så Kapoerne
kom styrtende og gennemførte ord -
en. Det var som sædvanlig et valg

mellem dig eller mig. Man var tvun-
get til at stå på sin ret for at klare sig
igennem. Ellers ville de andre snart
overlade alt til dig med kendte følger.
Tæt ved lejren lå et syntetisk olieraffi-
naderi, der var blevet bombet fulds-
tændigt i småstykker, og her marche-
rede vi hen i små arbejdshold - ca 15 i
hver kolonne - for at samle metalstyk-
ker og murbrokker sammen i den olie-
tilsølede jord. Hver Kapo havde et
træskur til at sidde i og overvåge
arbejdet. Vi var i slutningen af februar
og ingen troede på, at det sønders-
prængte jern, som vi gik og samlede
sammen, ville blive brugt i krigsindu-
strien. Det var for sent, og vi arbejde-
de sammen to og to for ikke at fors-
læbe os.
I den mere afslappede atmosfære fik
jeg fortalt vores Kapo, at jeg havde
tegnet portrætter i lejren før denne.
Snart efter var vagtposten, der gik og
så uinteresseret ud et stykke derfra,
blevet kaldt ind for at blive tegnet.
Det blev til flere tegninger af andre i
forholdsvis tryghed i Kapoens skur, og
en dag fik jeg endda en halv sæk kog-
te kartofler, hvor jeg skulle spise så
mange jeg kunne under opsyn. Resten
kom i lommer og støvler.
En dag kom Kommandanten, der hav-
de hørt om tegningerne, på besøg.
Han havde et fotografi af en søn, der
var faldet i krigen, og spurgte mig,
om jeg kunne lave en tegning af søn-
nen efter det. Det kunne jeg selvfølge-
lig, men måtte have papir og blyan-
ter. Det kom straks og så snart tegnin-
gen var færdig, blev jeg forsynes med
pastelfarver til endnu en tegning,
denne gang i farver.
I den periode blev jeg en dag ramt i
nakken af en Kapos gummiknippel,
mens jeg var på vej gennem døren.
Det var af ren rutine han slog, men
han så meget betænkelig ud, da det
gik op for ham, hvem han havde
ramt. Nu var jeg jo ved at være mere
betydningsfuld end ham, og han var
tydeligt nok nervøs for, at jeg skulle
angive ham.
Hvis en Kapo begik en alvorlig fejl, var
han ikke bedre stillet end os andre.
Straffen kunne blive fatal. Jeg angav
ham alligevel ikke.
Tiden gik godt med mit tegneri, men
da pastellen var færdig, måtte jeg jo
foreslå ham, at lave et endnu større
billede i oliefarver. Jeg fortalte, at jeg
havde alle de nødvendige malergrejer
hjemme i Beder. Han blev meget opli-
vet ved at høre det og sagde: “Det
sender vi bud efter med det samme”.
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På det tidspunkt var det imidlertid for
sent, for vi skulle videre til en anden
lejr. Jeg bad kommandanten om tilla-
delse til at blive, og det ønskede han
selvfølgelig at jeg skulle, men ansøg-
ningen blev afslået - alle vi skandina-
ver skulle forlade lejren.
Selv om alt nu var vendt til en tålelig
tilværelse for mig, fik det tidligere slag
kombineret med sulten, nedslidnin-
gen og kulden, der gik lige igennem
det tynde tøj ved appeller og på
arbejdet i sne, slud og regn, nu til
resultat, at der kom en stor byld i nak-
ken på størrelse med en knytnæve.
Den gik fra nakken og næsten ud til
den ene skulder.
En cykelsmed tilbød at “operere” med
et tilfældigt stykke jern fra den pløre-
de mark. Det var blevet hvæsset på en
sten, og så meget ubehageligt ud,
men til sidst var jeg så svag og gene-
ret, at jeg gik med til det. Bylden for-
svandt, men det skulle snart vise sig at
være den mindste del af problemet.
Efter kun 3 uger i denne lejr blev alle
danskere og nordmænd nu videre-
sendt efter ordre til en anden lejr. I
min elendige tilstand med begynden-
de blodforgiftning måtte jeg følge
med. Det var Røde Kors, der havde
faet det arrangeret med de bedste
hensigter, men det kunne vi ikke vide.
Vi blev nu læsset på lastbiler og sendt
til den ny lejr.

Stöcken
Denne lejr lå ligesom Misburg i
nærheden af Hanover. Det var en
større lejr med ca 1500 häftlinge,
oprindelig anlagt for at levere arbejds-
kraft til en nærliggende akkumulator-
fabrik.
Alle der arbejdede her med at
omsmelte bly og hælde det i forme
var omgivet af giftige dampe, der blev
optaget i kroppen. De blev alvorligt
syge og mange døde på stedet. Andre
klarede sig en tid, men i hvert fald en
af os danskere blev så skadet af blyet,
at han et stykke tid efter hjemkomsten
tog sit eget liv. Han kunne ikke klare
at leve med lammelser og hjælpeløs-
hed.
Det var uhyggeligt nemt at skelne de
blyforgiftede fra andre häftlinge.
Deres mave blev tyk og benene svul-
mede op, så de lignede elefantben.
Vi ankom den første uge i marts, hvor
det snart ville blive mildere i vejret,
men for mig havde det ikke den store
betydning. Jeg var med alvorlig blod-
forgiftning blevet delvis båret af kam-
merater over på Revieret, hvor plejer-

ne var meget hjælpsomme mod mig.
Der var rygter om det snarlige sam-
menbrud, så vi kunne slippe slavetil-
værelsen, men efterhånden som der
alligevel ikke skete noget, svandt
håbet.
Her skete der, netop som jeg også var
ved at opgive alt håb om igen at skul-
le gense Danmark, noget af et mira-
kel. Nogle nyankomne danskere hav-
de medbragt utrolige forsyninger, der
var blevet “organiserede” i Frøslevlej-
ren og smuglet ud derfra i et specielt
lavet foderal anbragt i endetarmen,
såkaldte røvtolde. De indeholdt røde
sulfamid-tabletter, og det reddede mit
liv, at mine medfanger Kurt og Jejse
skaffede dem til mig via tidligere Frøs-
levfanger, nu i koncentrationslejrene.
Efter nogle dages omhyggelig pas-
ning med regelmæssig dosering af
tabletterne for-svandt forgiftningen
og jeg begyndte at komme mig igen.
Den dag vi ankom til Stöcken, var jeg
som sagt ikke meget værd. Alligevel
har det tit plaget mig, at det ikke var
mig, men en anden dansker, der først
kom til at møde Thorvald Hansens
anden søn, der havde været i denne
lejr i nogen tid.
Da vi nye danske fanger kom til lejren
gik én af os over på Revieret, hvor
denne søn lå. Sønnen spurgte straks
den nyankomne, om han vidste noget
om hans far.
Han fik uden omsvøb og meget bru-
talt at vide, hvad der var sket med
faderen. Allerede om natten døde
denne søn selv. Når livet hænger i en
meget tynd tråd, skal der kun et lille
ryk til at af¬slutte det. Han var kun
lige akkurat fyldt 17, og var med en
transport fra Frøslev 14 dage før far
og broder, fordi han havde røget
under arbejdet!
Som før nævnt var det her i Stöcken,
at jeg blev tegnet af en Iransk med-
fange. Jeg tegnede også ham. (Bille-
det tv.)
Nu var der en uges tid her i Stöcken,
hvor danskere og nordmænd ikke
skulle arbejde. Det var, viste det sig
senere, en del af aftalen mellem Røde
Kors og SS, at skandinaver ikke måtte
arbejde med bly mere. Det var beha-
geligt, men også ulideligt bare at sid-
de og vente helt uvirksomme uden at
ane, hvornår sammenbruddet kom.
Og når det kom - hvordan ville vore
vogtere så reagere? Ville de udrydde
os alle for at undgå identificering af
dem selv?
En nat i slutningen af marts blev vi
kommanderet ud midt om natten.

Alle nordmænd og danskere skulle
stille op på sædvanlig måde på appel-
pladsen, som til en specialtransport.
Der var frygt og behersket forvent-
ning i luften.
Så blev vi sendt ud gennem porten og
dér holdt svenske Røde Korsbiler for at
køre os bort. Scenen var ubeskrivelig.
Vi græd og faldt hinanden om halsen.
Vi fik nu at vide af venlige, omsorgs-
fulde ledere, sygeplejersker og chauf-
fører, at man ville arbejde på at fa os
til Sverige. Bort fra ragnarok i Tysk-
land. En flok udsultede fanger fra bus-
serne marcherede samtidigt ind i lej-
ren. De var den anden del af bytte-
handelen!
Så snart vores mishandlede og pjalte-
de skikkelser var blevet anbragt i bus-
serne, blev vi overvældede med forsy-
ninger, vi knapt havde turdet tænke
på.
Vi holdt for første gang i mange
måneder - eller år - en øl i hånden. Så
satte busserne sig i gang i natten bort
fra den mørkelagte, pigtrådsindheg-
nede lejr.
For første gang i 8 måneder havde jeg
håb om at ville klare mig igennem.

Neuengamme - igen
Her var blevet indrettet en særlig
afdeling for skandinaviske fanger i
Stenhuset og en nabobarak. Røde
Kors folk under grev Bernadotte hav-
de slået i bordet og stillet krav til de
rasende SS-ere. I nattens løb var svin-
ske madrasser og lig smidt ud af vin-
duerne, der var gjort rent og opstillet
rimelige køjesenge - vi havde hver vor
egen - og rundt omkring var der
anbragt ovne, hvor vi kunne tilberede
den nu rigelige mad.
Vores Vesterbro-slagter stod hele tiden
og stegte flæsket fra pakkerne, så duf-
ten bølgede omkring os. Desuden
havde vi afleveret vore lasede fange-
dragter, været i et ordentligt bad og
faet vores eget tøj igen. Det var blevet
opbevaret med stor omhu, pænt lagt
sammen og dermed lige til at sende
tilbage til hjemmet, når én afos døde.
Så kunne de efterladte se, hvor or -
dentligt og civiliseret alting var gået
for sig indtil det beklagelige dødsfald!
Det store bedrag var vel iscenesat,
men nu var komediespillet afsløret.
Vi var ikke mere “häftlinge”, men re -
konvalescenter under trygge forhold,
afspærrede fra den øvrige lejr.
Fra vores vinduer i det 2-etagers sten-
hus nær vejen og indgangen, kunne
vi se ned i lejren på det daglige fange-
liv, vi selv ville have været en del af,
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hvis ikke det havde været for Folke
Bernadotte og Røde Kors. Man kunne
til den ene side se organisationens
biler udenfor porten komme med for-
syninger til os, og som kontrast den
rygende skorsten på krematoriet til
den anden.
Her lå så vi nordmænd og danskere
det meste af tiden og sov eller døse-
de, hvis ikke vi spiste og fik vores huld
tilbage.
Det var på de hule kinder, den gode
behandling først viste sig. De begynd-
te at vokse til den normale størrelse.
Derefter kunne man se, at maven
begyndte at udvide sig, så tøjet igen
passede.
Trods frit udsyn til den elendige situa-
tion i den lejr, vi selv havde været en
del af, begyndte vi nu at fa vores
humør tilbage, så det var ikke så
underligt, at nogle af de andre fanger
en dag stirrede meget bekymret på
mig. Da jeg spurgte hvorfor, svarede
de: “Jo, vi er bange for, at du har faet
trommesyge”!
I disse groteske omgivelser føg det nu
med vittigheder og fanger optrådte
for hinanden i bar overstadighed.
Neuengamme var under afvikling for
øjnene af os. Fanger førtes bort til
andre lejre og SS-eme har også haft
travlt med at udrydde de, der kunne
være en belastning for dem efter kri-
gen.
Mange tusinder, der forlod lejren nu,
skulle gå en grusom skæbne i møde.
Af de skibe, der senere skulle evakuere
dem fra Lübeck, blev flere skudt i

brand eller blev bombet og gik til
bunds under et allieret luftangreb.
RAF-piloterne regnede med, at de
mange mennesker stuvet sammen på
dækket var tyske soldater på flugt og
ikke udtærede fanger. Derfor døde
omkring 7000 fra Neuengamme på
den måde meningsløst i krigens sidste
dage. Der var ingen ende på tragedi-
erne.

Hjemkomst
Vi skandinaver forlod Neuengamme
20. april for at køre til Danmark og
derfra for nogles vedkommende til
Sverige. Det var en risikabel tur, for
flere Røde Kors busser blev på vej
gennem Nordtyskland beskudt af fly,
der regnede med, at markeringerne
på tag og sider var camouflage for
tyske soldater. Nogle fa fanger og fri-
villige hjælpere blev dræbt under dis-
se angreb.
Alle vi andre rullede over grænsen i
sikkerhed og fik en fuldstændig ufor -
glemmelig modtagelse af befolknin-
gen på vores rute op igennem Dan-
mark. Store folkeskarer tog imod os
med jubel og sang og rakte madvarer
og blomster op til os i busserne. Dan-
mark var som før det velordnede, køn-
ne land vi huskede, som kontrast til de
dystre tyske ruiner. I Kruså blev vi kørt
direkte til mejeriet, hvor vi fik alt det
mælk vi kunne drikke.
To uger efter var besættelsen forbi, og
vi var igen hos vores familier efter
mareridtet i det som en af os häftlinge
beskrev i den bog, jeg illustrerede i
1945: “På det tyske slavemarked”.
Nogle tegninger derfra er vist her
sammen med teksten, mens et par af
dem er erindringstegninger fra de
senere år om en tid alle KZ-fanger i de
over 50 år, der siden er gået, uden
held har forsøgt at glemme. Igennem
alle årene er de oplevelser de har haft
kommet tilbage til dem uden skånsel -
især om natten.
Tilbage er kun en enkelt fortælling
som afslutning.

Gensyn med Neuengamme
I 1970, på 25-års dagen for vor befri-
else, arrangerede nogle fanger et
besøg til Neuengamme for tidligere
“häftlinge”. Her blev afsløringen fore-
taget af billedhuggeren Knud Nellem-
oses figur af en muselmand, der i sin
afmagt ligger på jorden forvredet i
dødskamp. I 1965 var lejren blevet
indviet som officielt mindesmærke, så
overlevende kunne komme og bese

rammerne for deres tidligere tilværelse
her.
På hjemrejsen var der en sammen-
komst i Frøslevlejren, hvor en af arran-
gørerne af turen rejste sig efter spis-
ningen og fortalte en historie, som
han indledte med, at nu skulle de
have ro omkring minderne, men én
enkelt ting ville han fortælle fra den
tid:
Det var rygtedes blandt de danske
fanger, at der i ligbunken, som lå
uden for Revieret og ventede på at
blive kørt til krematoriet, muligvis var
én, der endnu levede, og at det skulle
være en dansker. Der blev holdt et
møde i barakken, og en ældre fange
blev udvalgt til at undersøge om det
var sandt, før de opstablede kroppe
blev fjernet.
Fangen talte med den häftling, der
var betroet ansvaret for ligdyngen, og
fandt ud af, at det var rigtigt, at der
mellem ligene lå en ung dansker, der
stadig var lidt liv tilbage i. Han var sik-
kert faldet om af udmattelse og var
blevet båret over i hoben, uden at
nogen havde undersøgt, om han var
rigtig død.
Den ældre fange forhandlede med lig-
vogteren efter at have fået nogle fa
ord ud af den unge, afkræftede og
helt radmagre fange i bunken, men
bestikkelse til gengæld for udlevering
af den trods alt endnu levende blev
afslået.
Tilbage i barakken blev det aftalt, at
der måtte gøres endnu et forsøg. Igen
blev vogteren tilbudt en nu kraftigere
bestikkelse af cigaretter og mad, men
han undslog sig stadig. Han skulle
med sit eget liv som indsats gøre
regnskab for samtlige lig i dyngen.
Manglede der ét ved optællingen til
krematoriet, ville det uden tvivl blive
erstattet med hans egen aflivede krop.
Nu foretog man et besøg hos russerne
i en nærliggende barak. Russere var
blandt de mest hårdføre og handle-
kraftige i lejrene og var leveringsdygti-
ge i de mest utrolige ting, og de kun-
ne mod passende betaling levere et
lig. Så gik det tilbage til ligdyngen
igen, hvor afhentning til krematoriet
kunne ske når som helst.
Nu gik vogteren af de døde, eller
måske ikke helt døde, med på et byt-
te, for man ville næppe kende forskel
på det ene eller det andet afsjælede
legeme. Han fik sin bestikkelse, og det
lykkedes at foretage den risikable
ombytning uden at vagtmandskabet
opdagede noget.
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Niels Jørgensen beskriver tiden i de sidste par
uger før hjemtransporten fandt sted, som
næsten et herregårdsliv i bogen ”Paa det
tyske slavemarked” med Viktor Glysing
Jensen tegninger.. 
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Den unge mand blev bragt til sin
barak, hvor han kom i nogenlunde
stand på en uge. Den ældre fange,
der havde sat så meget ind på at red-
de den unge mands liv, sagde til ham
ved ankomsten: ”Nu er du her - nu
kommer du nok også hjem”. Her
pegede taleren ned i salen og sagde:
”Den ældre mand, Mikael, der gjorde
så meget for en anden fange trods sin
egen svære situation - han sidder ved
bordet dér nede.
Og hvad der blev af den unge mand,
der skylder ham og andre sit liv?
Han står her-det er mig ......”

● Anna beretter: Den dag Viktor blev
taget, gik jeg ud på gaden og så efter
ham, mens bilen kørte mod Århus.
Der var nogle folk i vinduerne, der
havde set at Viktor blev ført hen til
den med en bevæbnet mand på hver
side og den danske nazist bag- efter.
Det havde nogle børn der legede på
gaden også. Én af dem, en 12-årig
pige, spurgte mig:” Hvad vil de med
maleren?” Viktor var kendt slet og ret
som maleren i Beder og omegn.
Hjemme lå både Mulle og Jens i sen-
gen med halsbetændelse og feber på
denne sommerdag.Da jeg forlod
huset løb vores lille hund med ud.
Rent mekanisk tog jeg den op, mens
jeg gik et stykke i retning af den for-
svundne bil med Viktor og Gestapo-
folkene. Som jeg stod dér på vejen
med hunden i armene var det pludse-
lig som om alt blev drænet ud af mig
og omgivelserne med landevejen,
haverne og husene blev noget uvirke-
ligt.Pigen fik mig efter en tid tilbage
til realiteternes verden. Hun fortalte
nu, at hun havde taget bilens num-
mer. Det havde hun med en lille, hvid
sten fra fortovet ridset ind i en af
murstenene på det hus hun legede
ud-for. I mange år efter kunne man
stadig læse nummeret.
Da jeg ringede til politiet fik jeg at
vide,: at bilen tilhørte en dyrlæge i
Hundslund. Han var netop blevet arre-
steret dagen før, og Gestapo, der altid
havde brug fof dé fa biler, der ikke var
opklodsede, havde straks konfiskeret
hans bil til eget brug.
Hvad der var sket spredtes naturligvis
med dét samme overalt i det lille sam-
fund, hvor de eneste pålidelige nyhe-
der dengang, var dem der gik fra
mund til mund. Venlige naboer ringe-
de efter vores læge, som straks kom
og tilså børnene og talte med mig.
Efter denne lammende oplevelse fulg-

te nu en lang periode med uvished og
angst. Vi fik at vide, da Viktor blev ført
til Frøslev og nogen tid senere til tysk
fangelejr. Selvfølgelig kendte vi intet
til rædslerne dér, men det var slemt
nok endda, for at være fange i et
krigsførende land, der var ved at blive
erobret af de allierede under voldsom-
me kamphandlinger, og som vi vidste,
blev bombet nat og dag, var i sig selv
tilstrækkeligt forfærdeligt at spekulere
over. Hvis nogen havde kunnet fortæl-
le os, hvad der virkeligt foregik i KZ-
lejrene, ville vi nok også have troet, at
det trods alt var ren skrækpropaganda
og ville have rystet på hovedet. Så
slemt kunne intet være. ,
Tiden gik med lejlighedsvise brevveks -
linger. De fortalte i virkeligheden kun
én ting. Viktor var stadig i live, da bre-
vet blev afsendt. Andre KZ-fangers
familier havde faet den endelige
besked, at deres far, søn, mor eller
datter var omkommet. Jeg og børne-
ne holdt hele tiden liv i håbet.
Endelig en dag i slutningen af april
ringede Viktors ældre broder Christian
i Aars til mig med en opmuntrende
nyhed. Han fortalte, at Røde Kors hav-
de gennemført en stor hjemtransport
fra Neuengamme her i krigens sidste
dage.
De hjemsendte fanger var foreløbig
anbragt i henholdsvis Frøslevlejren og
Møgelkærlejren ved Horsens fjord.
Da Viktors mor, som drev Malling Kro
med hans søster Dagmar og broder
Magnus, også havde hørt om det, tog
jeg ind til Røde Kors i Århus. Dér kun-
ne man bekræfte, at der var hjemført
fanger, men man havde endnu ikke
lister over, hvem der var hvor.
De syntes dog det var værd at forsøge
et besøg i Møgelkær, og dér cyklede
jeg til sammen med Magnus.
Uden for lejren stod der en tysk vagt-
post. Jeg gik hen til ham og forklarede
på tysk, som jeg jo havde lært i mine
første skoleår, at jeg gerne ville inden-
for for at se om min mand var imel-
lem fangerne.
”Nicht möglich” var svaret. ”Ingen
kan komme ind her”.
Jeg argumenterede nogle gange og
gik imens lidt forbi vagtposten, mens
jeg fortalte ham om omstændigheder-
ne. Han afslog igen og truede mig
med geværet.
Da skete netop det utrolige, at der på
den åbne plads mellem bygningerne
krydsede en enkelt person tværs over
- fuldt synlig selv på afstand - og det
var umiskendeligt Viktor.

”Det er min man, der går dér”, nær-
mest råbte jeg. ”Jeg må tale med ham
og nu går jeg derind”.
Vagtposten stillede sig frem og
spærrede for mig mens han sagde:
”Hvis du går ind, skyder jeg dig - det
har jeg ordre til at gøre”.
Jeg blev nu både vred og desperat og
råbte til ham:” Hvis du var mig, og
din mand havde været borte i fangen-
skab, og du så endelig ser ham i live,
så ville du også tale med ham for
enhver pris. Nu går jeg ind til ham -
også selvom du skyder mig”.
Det var en tom trusel. Efter lidt tøven
trak vagtposten nu endelig på skulde-
ren og satte geværet ved fod, mens
jeg gik indenfor og mødtes med Vik-
tor, som jeg fløj om halsen. Nu var alt
godt igen.
Kort efter blev Viktor af Røde Kors ført
til Sverige for et kort rekreationsop-
hold og et grundigt lægecheck. Man-
ge af fangerne under Røde Kors- forp-
lejningen var inden da stukket af fra
Møgelkær og taget hjem.
En dag da det var særlig tydeligt
under appellen, at der var svundet i
rækkerne, og de tilbageblevne frygte-
de repressalier fra den tyske lejrleder,
kom denne med en bold under
armen, tog et overblik over den inds-
krumpede skare og sagde:” Her - nu
kan I lige så godt spille bold”! Så
kastede han bolden til de forbløffede
fanger og gik ind.
I krigens sidste dage under det gradvi-
se sammenbrud af  ”ordnung muss
sein”, kunne man altså undertiden
opleve tysk humor og sympati.
Fem dage efter befrielsen - 10. maj
1945 - kom Viktor til Århus. Han var i
sit ny jakkesæt, som Røde Kors gav de
tidligere fanger i Sverige, og spadsere-
de ad Oddervej mod hjemmet i
Beder. Buskørsel fandtes endnu ikke
dertil. 
Udenfor Højbjerg overhalede en far
og søn fra Beder ham på cykel. De
genkendte ham og sønnen sagde:
”Du kan tage min cykel hjem, for du
har vist mere brug for den - jeg klarer
mig.”
Sådan gik det til, at Viktor Glysing
Jensen, arresthusfange, Frøslevfange,
KZ-fange i fire lejre og hjemsendt
Røde Korspatient midt i landets befri-
elsesrus kom cyklende de sidste kilo-
meter ad landevejen hjem til Anna,
Mulle, Jens og resten af familien efter
en højst ufrivillig og i ordets værste
forstand - uforglemmelig - periode af
sit liv.
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● Bogen om brødrene Nielsen, de
første danske spaniensfrivillige er et
udvalg af personlige breve og enkelte
artikler, bundet sammen af en fin selv-
biografisk tekst der er basseret på
interviews.
Bogen genopfrisker fronterne i den
spanske borgerkrig, og optakten til
kampen for den spanske republik i
1936, for 80 år siden. Og vi lærer og -
så nogle få års forhistorie frem til
General Franco satte sig i spidsen for
et væbnet kup med massiv militær
støtte og intervention fra det fascisti-
ske Italien og nazistiske Tyskland og
med brug af erfarne mauriske lejesol-
dater.
Spanien blev samtidig skueplads for et
voldsomt opgør på venstrefløjen. Det
er et særligt spørgsmål som bogen
også kommer kort ind på, sammen
med de danske helte. På et tidspunkt
nævnes at den manglende interne
enhed i Spanien antageligt medvirke-
de til at man tabte borgerkrigen til
Franco, men der fokuseres i bogen på
de ting, der lykkedes og hvor de man-
ge politiske strømninger og ideer stod
sammen mod fascismen.

Udgivelsen af brødrene Nielsens breve
fra den spanske borgerkrig er samlet
set en god og spændende bog. Nogle
steder tæt på en selvbiografisk familie-
krønike der fokuserer på dagliglivet
med kærester og arbejde, andre ste-
der med detaljer fra fronten. 
Bogen holder fast i sit primære formål
at fortælle om de danske spaniensfri-
villige og deres kamp mod fascismen,
og det gøres loyalt og med deres
egne ord.
Det er dog ikke helt forløst hvad der
gjorde netop disse unge mænd til
noget særligt. Det lykkedes dem at
køre et langt stykke ad vejen på cykel
og ankom til Spanien som de i øvrigt
første danske frivillige. Dette berettes
med deres egne beskedne ord i breve
til forældrene. Nogle personlige karak-
tertræk der virker letlevende og ung-
dommelige antydes flere gange, og
det er en af de lidt uheldige konse-
kvenser af valget af de personlige bre-
ve som primær kilder og omdrejnings-
punkt. 
Hovedvægten på den private sfære
understreges ligeledes i valget af
fotos. 

Brødrene Nielsen, de første
danske spaniensfrivillige

Kampen for den spanske republik

Af Franz Krejbjerg, 
Folkebevægelsen Mod Nazisme

Borgerkrigen i Spanien 1936-39,
hvor fascistgeneralen Franco blo-
digt nedkæmpede det spanske
demokrati, blev Hitlers general-
prøve på 2. verdenskrig, hvor han
bl.a. afprøvede det nazistiske luft-
våben. Fra hele verden kom den-
gang unge frivillige til Spanien,
hvor den såkaldte internationale
brigade deltog i kampene på den
demokratiske regerings side. 

En aften i august 1936 cykler tre brødre af sted fra København. Destinationen er Spanien,
hvor et fascistisk oprør er brudt ud en måned tidligere. De frygter, at hvis det lykkes for
fascisterne at knuse det spanske demokrati, er det kun et spørgsmål om tid, før Danmark står
for tur.

»Brødrene Nielsen – Breve fra Den
Spanske Borgerkrig« af Albert
Scher fig, Charlie Kraut wald, Daniel
Madsen & Nadia Ø Zarling
368 sider, ill.
Forlaget Nemo, 
Normalpris: 299,00
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blev en republik, og kvinder fik stem-
meret.
Den almindelige befolkning håbede at
der nu kunne komme frihed og lighed
til Spanien.
Det nye demokrati var under pres fra
store landejere, et stærkt militær og
kirken. Første militær kupforsøg kom i
1932.
Det lykkedes det nye demokrati at
sætte statsuddannelse i gang, 10.000
folkeskoler blev åbnet i løbet af de
første år.

● I 1934 gik socialisterne (PSOE) i
generalstrejke mod regeringen. Enkel-
te steder gik strejken over til en egent-
lig magtovertagelse. Regeringen satte
hæren og den spanske fremmedlegi-
on ind mod de arbejderne og strejken

blev brutalt nedkæmpet, omkring
2000 døde i kampene.
Efterfølgende fandt det meste af ven-
strefløjen sammen og dannede folke-
fronten. Ved valget i februar 1936 fik
de flertal og kunne danne regering.

● I militæret organiserede man i
foråret 1936 et nyt kupforsøg. 
I samarbejde med fascister og militser
og monarkister kaldte man til kamp
mod de gudløse bolsjevikker.
Fra Marokko rekrutterede militæret
lejesoldater. Da militærets oprør mod
demokratiet brød ud 17. juli 1936,
blev de bedste soldater fra Spansk-
Marokko fløjet til Spanien af tyske fly.
Hitler og Mussolini støttede aktivt
Franco med moderne våben og trop-
per under hele borgerkrigen.
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●  Ved slutningen af 1800 tallet var
der kun en lille rest tilbage af det store
spanske kolonirige. I 1898 røg de sid-
ste spanske besiddelser i Caribien og
Stillehavet. Filippinerne, Guam og
Puerto Rico blev købt af USA fra Spa-
nien for 20 mio. USD efter en kort
krig.

● I begyndelsen af 1920erne var Spa-
nien i kamp mod oprørsgrupper i
Spansk-Marokko. Krigen om Marokko
var en af flere faktorer der førte til det
første militær kup i 1923, det blev
støttet af kongemagten og kirken og
holdt syv år.

● I 1931 havde kongen mistet enhver
form for opbakning og autoritet.
Monarkiet blev afskaffet og Spanien

Det er positivt, at en række andre
danske spaniensfrivillige også kommer
til orde, f.eks. Leo Kari og Karl Kristen-
sen, der selv udgav bøger om deres
oplevelser. Ligesom der også er flere
udklip fra aviser. Meget nyttigt er det,
at der i bogens sidste sider er en
udførlig samling af referencer til de
anvendte kilder og bøger.
Bogen kan anbefales som en indgang
til spørgsmålet om Spaniens borger-
krig og optakten til Anden Verdens-
krig, men er i sagens natur selvsagt
langt fra udtømmende.
Den vil forhåbentlig give nogle blod
på tanden om at dykke ned i den nye-
re europæiske historie med dens sorte
fortid med diktatur og kolonier,
undertrykkelse og fascisme. 

Øverst: Her ses
brød rene i fuld
ornat som frivil-
lige i Den Inter -
natio nale Briga-
de 

Til venstre: Den
Internationale
Brigades mærke

Nedest: Her ses
brød rene fordy-
bet i læsningen
af Ar  bej der bla -
det.

Lidt baggrund:



22

onale Brigader. I 1936 var olympiaden
henlagt til Hitlers Berlin. Vel vidende,
at Hitler ville misbruge denne til prop-
aganda for menneskefjendske, racisti-
ske ideer, helt i strid med den olympi-
ske ånd, besluttede antifascistiske
kredse at afholde en »mod-olympia-
de« og valgte som værtsby Barcelona.
Det var berettiget hæders-tillids erk-
læring til det spanske folk, som i de år,
- hvor fascismens pest med dens krigs-
trusler tilsyneladende uimodståelig
bredte sig over Europa, viste en anden
vej: da det samlede alle demokratiske
kræfter i en folkefront, der sejrede ved
demokratiske valg i februar 1936.
Men de mange unge, der nu samle-
des i Barcelona fik ikke lov at prøve
kræfter i fredelig, idrætslig kappestrid.
Den reaktionære storkapital, der altid
forlanger af andre., at de skal overhol-
de lov og orden, agter ikke selv at
bøje sig, når lov og orden går dem
imod. Og hærens handlinger vidste i
hvor høj grad talen om et »troværdigt
forsvar« afhænger af at demokratisk
og nationalt troværdigt officerskorps.
I Spanien blev den fredelig mod-olym-

●  Det er med særlig bevægelse, at jeg
og nogle af mine kammerater mødes
her. For 3 dage siden mindedes vi -
sammen med spanske kammerater de
sidste 10.000 Inter-brigadisters af -
skeds parade i Barcelona - efter at vi
forudgående 14. dage havde besøgt
nogle af de fronter, - hvor vore lands-
mænd sammen med tusinder af andre
frivillige fra 54 nationer og titusinder
af spanske brødre nu hviler i Spaniens
jord: Fra Madrid - »du vidunderlige«,
som det hed i en af vore sange - byen,
der i 2½ år levede op til parolen »No
passaran« - De skal ikke komme igen-
nem. - »De« - Franco, også danske
aviser holdt de »nationale« med tyske,

italienske, marrokaner og frem-
medlegionær divisioner, mod
deres eget folk. Over ruinby-
erne Quinto og Belchites og
ved Ebro, hvor der faldt flere
danske i forsvaret af en demo-
kratisk valgt regering, end der
faldt danske soldater i Dan-
mark under den 2 verdens-
krig. I Barcelona lagdes for 50

år siden spiren til de Internati-

Den spanske krig 1936-39 var mere
end en borgerkrig. Hitlers og Mus-
solinis indgriben som et led i deres
magt planer gjorde krigen til en alt-
omfattende kamp mellem to verde-
ner: mellem datidens fascistiske høj-
redrejning og demokratiets og fre-
dens kræfter.
Havde de vestlige demokratier bi -
stå et den spanske republik i samme
omfang som fascistdiktaturerne i
Tyskland og Italien hjalp Franco, så
havde Spanien ikke oplevet de føl-
gende 40 års diktatur.
Den såkaldte ikke-indblanding be -
tød at man i praksis hindrede den
lovlige regering i at skaffe sig
våben, selv om man så fasciststater-
ne forsyne Franco med våben og
tropper. 
Så selvom unge frivillige fra hele
verden strømmede til Spanien for
at deltage i forsvaret for den demo-
kratisk valgte regering, så kunne
den unge republik ikke i længden
modstå fascistgeneralernes tropper.
Mere end 40.000 unge kom til Spa-
nien, hvor den såkaldte internatio-
nale brigade deltog i kampene på
den demokratiske regerings side.
Unge amerikanere dannede således
en »Lincoln-brigade«, og tyske anti-
nazister dannede »Thålmann-batal-
jonen« og »Beimler-bataljonen«.
Også fra Skandinavien kom et stort
antal frivillige, deriblandt henved
600 unge danskere, hvoraf i hvert
fald 220 faldt i kampen for det
spanske demokrati.
De overlevende fik, efterhånden
som de i 1939 og 1940 vendte tilba-
ge, en temmelig uvenlig modtagel-
se af de danske myndigheder. I
1942 lod det danske politi på tysk
ordre henved hundrede Spaniens-

»Frivillige for friheden«
Den internationale brigade
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Mindesmirket for de danske spaniensfrivillige
står i Churchilparken i København ved siden
af det nu nedbrændte Frihedsmuseum.
Det er kunstneren Per Ulrich, der har skabt
monomentet

frivillige arrestere og indsætte i
Horserødlejren (resten var gået
under jorden eller forblevet i
udlandet). Og i 1943, da de dan-
ske myndigheder overlod Horse-
rødlejren i tyskernes hænder, var
der 41 Spaniensfrivillige blandt de
150 danskere, der blev deporteret
til koncentrationslejren Stutthof. 
Den 1. november 1986 rejste en
monoment skabt til minde om de
danske spaniensfrivillige i Chur-
chilparken i København.
Ved den lejlighed hyldede den
spanske ambassadør de spaniens-
frivillige og erklærede, at borger-
krigen i Spanien og den anden
verdenskrig opstod af samme ide-
ologi, og derfor var stedet, hvor
mindesmærket nu står ved siden
af museet for Danmarks friheds-
kamp også et naturligt valg.
En anden taler var Villy Fuglsagn,
selv spaniensfrivillig. Han sagde
bl.a. (hentet fra Danske Spanien-
frivilliges forenings medlemsblad
nr. 1/1988):
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onale Brigader. I 1936 var olympiaden
henlagt til Hitlers Berlin. Vel vidende,
at Hitler ville misbruge denne til prop-
aganda for menneskefjendske, racisti-
ske ideer, helt i strid med den olympi-
ske ånd, besluttede antifascistiske
kredse at afholde en »mod-olympia-
de« og valgte som værtsby Barcelona.
Det var berettiget hæders-tillids erk-
læring til det spanske folk, som i de år,
- hvor fascismens pest med dens krigs-
trusler tilsyneladende uimodståelig
bredte sig over Europa, viste en anden
vej: da det samlede alle demokratiske
kræfter i en folkefront, der sejrede ved
demokratiske valg i februar 1936.
Men de mange unge, der nu samle-
des i Barcelona fik ikke lov at prøve
kræfter i fredelig, idrætslig kappestrid.
Den reaktionære storkapital, der altid
forlanger af andre., at de skal overhol-
de lov og orden, agter ikke selv at
bøje sig, når lov og orden går dem
imod. Og hærens handlinger vidste i
hvor høj grad talen om et »troværdigt
forsvar« afhænger af at demokratisk
og nationalt troværdigt officerskorps.
I Spanien blev den fredelig mod-olym-

●  Det er med særlig bevægelse, at jeg
og nogle af mine kammerater mødes
her. For 3 dage siden mindedes vi -
sammen med spanske kammerater de
sidste 10.000 Inter-brigadisters af -
skeds parade i Barcelona - efter at vi
forudgående 14. dage havde besøgt
nogle af de fronter, - hvor vore lands-
mænd sammen med tusinder af andre
frivillige fra 54 nationer og titusinder
af spanske brødre nu hviler i Spaniens
jord: Fra Madrid - »du vidunderlige«,
som det hed i en af vore sange - byen,
der i 2½ år levede op til parolen »No
passaran« - De skal ikke komme igen-
nem. - »De« - Franco, også danske
aviser holdt de »nationale« med tyske,

italienske, marrokaner og frem-
medlegionær divisioner, mod
deres eget folk. Over ruinby-
erne Quinto og Belchites og
ved Ebro, hvor der faldt flere
danske i forsvaret af en demo-
kratisk valgt regering, end der
faldt danske soldater i Dan-
mark under den 2 verdens-
krig. I Barcelona lagdes for 50

år siden spiren til de Internati-

Den spanske krig 1936-39 var mere
end en borgerkrig. Hitlers og Mus-
solinis indgriben som et led i deres
magt planer gjorde krigen til en alt-
omfattende kamp mellem to verde-
ner: mellem datidens fascistiske høj-
redrejning og demokratiets og fre-
dens kræfter.
Havde de vestlige demokratier bi -
stå et den spanske republik i samme
omfang som fascistdiktaturerne i
Tyskland og Italien hjalp Franco, så
havde Spanien ikke oplevet de føl-
gende 40 års diktatur.
Den såkaldte ikke-indblanding be -
tød at man i praksis hindrede den
lovlige regering i at skaffe sig
våben, selv om man så fasciststater-
ne forsyne Franco med våben og
tropper. 
Så selvom unge frivillige fra hele
verden strømmede til Spanien for
at deltage i forsvaret for den demo-
kratisk valgte regering, så kunne
den unge republik ikke i længden
modstå fascistgeneralernes tropper.
Mere end 40.000 unge kom til Spa-
nien, hvor den såkaldte internatio-
nale brigade deltog i kampene på
den demokratiske regerings side.
Unge amerikanere dannede således
en »Lincoln-brigade«, og tyske anti-
nazister dannede »Thålmann-batal-
jonen« og »Beimler-bataljonen«.
Også fra Skandinavien kom et stort
antal frivillige, deriblandt henved
600 unge danskere, hvoraf i hvert
fald 220 faldt i kampen for det
spanske demokrati.
De overlevende fik, efterhånden
som de i 1939 og 1940 vendte tilba-
ge, en temmelig uvenlig modtagel-
se af de danske myndigheder. I
1942 lod det danske politi på tysk
ordre henved hundrede Spaniens-

»Frivillige for friheden«
Den internationale brigade
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Mindesmirket for de danske spaniensfrivillige
står i Churchilparken i København ved siden
af det nu nedbrændte Frihedsmuseum.
Det er kunstneren Per Ulrich, der har skabt
monomentet

frivillige arrestere og indsætte i
Horserødlejren (resten var gået
under jorden eller forblevet i
udlandet). Og i 1943, da de dan-
ske myndigheder overlod Horse-
rødlejren i tyskernes hænder, var
der 41 Spaniensfrivillige blandt de
150 danskere, der blev deporteret
til koncentrationslejren Stutthof. 
Den 1. november 1986 rejste en
monoment skabt til minde om de
danske spaniensfrivillige i Chur-
chilparken i København.
Ved den lejlighed hyldede den
spanske ambassadør de spaniens-
frivillige og erklærede, at borger-
krigen i Spanien og den anden
verdenskrig opstod af samme ide-
ologi, og derfor var stedet, hvor
mindesmærket nu står ved siden
af museet for Danmarks friheds-
kamp også et naturligt valg.
En anden taler var Villy Fuglsagn,
selv spaniensfrivillig. Han sagde
bl.a. (hentet fra Danske Spanien-
frivilliges forenings medlemsblad
nr. 1/1988):

piade hindret af at generalernes oprør.
Og mange af de unge valgte at
ombytte deres idrætsredskaber med
de ganske vist sparsomme og ofte pri-
mitive våben for sammen med span-
ske kammerater at slå fascismen tilba-
ge. Til de første »Centurier«, til »Thäl-
mann« sluttede sig de 4 første dan-
skere, fortrop for de senere Interna-
tionale Brigader. - På denne baggrund
hilser vi beslutningen nu, netop 50 år
atter at gøre Barcelona til værtsby for
1992 olympiaden, med vort ønske om
og vilje til at denne måtte blive et
sand udtryk for idræts ungdommens
vilje til at leve i venskab og fred.
Hvorfor tog i alt omkring 40.000 frivil-
lige til Spanien? Ved Brigadernes
afskedsparade den 28. oktober 1938
sagde den legendariske »Passionaria«
- »Mødre, Kvinder! - Når år er gået,
og krigens sår er lægte - når en ny tid
i frihed, fred og trykhed fjerner min-
derne om fortidens sorg, betyngede
og blodige dage, når følelserne af had
dør bort og spanierne føler samme
stolthed i deres land - så tal til jeres
børn og fortæl dem om de Internatio-
nale Brigaders mænd. - Om hvordan
disse mænd kom til vort land - for at
kæmpe og dø for Spaniens frihed og
uafhængighed mod den tyske og itali-
enske fascismes trussel. De gav alt til
os: kærlighed, fædreland, hjem, lykke
mødre, koner, søskende og børn. De
sagde til os: jeres sag, Spaniens sag er
vor - er hele den fremskridtsvenlige
menneskeheds sag« - Sådan ville næp-
pe nogle af vore kammerater sige det,
men sådan var det. Man ville give for-
skellige svar, for vi var forskellige -
men et var fælles: vi alle opgav til vor
soldaterbog: vi var antifascister. 
Det var det, vi symboliserede i folke-
hærens militære honnør-hilsen: »Knyt-
næven« - ikke som en - trussel, men et
symbol på sammenholdets nødven-
dighed og styrke: den overbevisning
og det sammenhold, der gjorde det
muligt for vore svagt væbnede folke-
hær at holde Madrid lige så mange år
- som stormagten Frankrig holdt sig i
uger, da de blev ofre for Hitlers storm-
løb. Vi kom som virkeliggørelse af det
større, som ligger i ordet »Solidaritet«
- solidaritet i handling med et folk, der
modigt havde taget kampen op mod
en fælles trussel. - Men mere end det:
Den spanske krig var mere end en
borgerkrig. Hitlers og Mussolinis ind-
griben som et led i deres magtplaner
gjorde krigen til en altomfattende
kamp mellem to verdener: mellem
datidens fascistiske højredrejning og

demokratiets og fredens kræfter. Af
den afhang også Danmarks skæbne.
Ganske vist havde Danmark i modsæt-
ning til Spanien en gammel demokra-
tisk tradition. Men vi havde aldrig
som så mange andre lande, og nu
Spanien, måtte kæmpe for demokrati-
et. - Disse unge viste, at også det var
de rede til, om det var nødvendigt.
De indførte så at sige dette i dansk
tradition, der senere forsatte og udfol-
dedes i Danmarks frihedskamp. Vort
minde skal vidne om den dyrekøbte
erfaring, at der gives situationer, hvor
man hverken kan redde sig selv eller
andre ved at vige tilbage for at tage
parti. Det var der mange, der den-
gang søgte at bilde folk ind, at man
ved at ofre Spanien, kunne redde os
selv og undgå en storkrig.
Det var den såkaldte ikke-indblanding,
hvor man i praksis hindrede den lovli-
ge regering i at skaffe sig våben, selv
om man så fasciststaterne forsyne
Franco med våben og tropper. - Kun
Sovjetunionen opfyldte det, som ellers
alle som medlem af - Folkeforbundet,
- traktatmæssig var forpligtet til: at
hjælpe et medlemsland, der var udsat
for militært overfald. Ikke tilfældigt så
vi dengang overalt på husmure en i
sandhed talende tekst: VIVA RUSSIA -
VIVA LA UNION SOVJETICA! - Vi er
glade og stolte over her i dag at have
en af de sovjetiske flyvere iblandt os,
der dengang var med til at holde
Madrids himmel ren for Hitlers sorte
dødsfugle, de der den.- gang smadre-

de »Guernica« , og senere så mange
af Europas byer.
De vestlige stormagter handlede ud
fra: Hellere Hitler end folkefront. Og
fascismen fik sejren i Spanien, mens
verdens folk med 52 mio. døde betal-
te prisen. Alligevel kan vi sige til vore
kammerater: I døde ikke forgæves!
Som Brigadisterne sagde ved afskeds-
paraden i Barcelona: Vi tager ikke her-
fra som veteraner, men for at kæmpe
på andre fronter - og måske med
andre våben. Og de gjorde det. - Der-
for blev den endelige sejr ikke fascis-
men, den forsvandt stort set fra
Europakortet i 1945. Kun et sted over-
levede den - i Spanien og Portugal -
og igen takket være støtte udefra. Nu
især USA. Men tiden har også lært os,
»Freden og Friheden vindes aldrig en
gang for alle, men må bestandig til-
kæmpes på ny«.
Må tilkæmpes på alle områder og på
alle fronter, verden er mere end
nogensinde en helhed - delt af en fæl-
les front: pa den ene side samme
reaktionære og militaristisk højre - på
den anden demokrati og fred: Vi ser
den i Nicaragua, i Sydafrika, i Melle-
møsten og i vort land. Son vi bl.a. har
set i holdningen til dette vort mindes-
mærke. Og i dag er kampen mellem
disse fronter en kamp for selve livet.
Lad os, i løftet om at forsætte denne
kamp - mindes vore kammerater med
republikens hilsen: »Salud amigos y
Camaradas« - Venner og kammerater.
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Dolores Ibárruri (La Pasionaria) talte ved afskedsparaden for den Internationale
Brigade den 28. oktober 1938 i Barcelona. Brigadens militære honnør-hilsen ses
her - en knytnæve.
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● Nyhedsbureauet The Associated
Press (AP) indgik et kontant samarbej-
de med Hitler-regimet i 1930'erne, og
forsynede amerikanske aviser med
materiale, som direkte blev produce-
ret og udvalgt af det nazistiske propa-
gandaministerium 
Da nazistpartiet kuppede sig til mag-
ten i Tyskland i 1933, gik de straks i
gang med at få styr på pressen, såvel
den nationale presse, som de interna-
tionale medier. 
The Guardian blev forbudt allerede
det første år efter magtovertagelsen,
og i 1935 blev de store britisk-ameri-
kanske bureauer såsom Keystone og
Wide World Photos tvunget til at lukke
for at have ansat jødiske journalister.
Associated Press, der har beskrevet sig
selv som ’journalistikkens marinekorps'
('først ind og sidst ud'), var som det
eneste vestlige nyhedsbureau i stand
til at fortsætte sine forretninger i Hit-
lers Tyskland. De fortsatte endda helt
frem til USA indræden i krigen i 1941. 
Dermed befandt AP sig i en overor-
dentlig gunstig situation i forhold til
konkurenterne. De blev nemlig den
primære kilde til reportager og bille-
der fra den totalitære stat verden over.
I en artikel publiceret i det akademiske
tidsskrift ’Studies in Contemporary
History’, påviser den tyske historiker
Harriet Scharnberg, at AP kun kunne
forblive i  Tyskland, fordi det indgik en
samarbejdsaftale med det nazistiske
regime til gensidig fordel.
Det New York - baserede agentur
afstod kontrollen med sine nyhedshi-
storier til nazisterne ved at underskrive
den såkaldte Schriftleitergesetz (redak-
tørlov), der garanterede ikke at søge
at offentliggøre noget materiale, der
kunne 'medvirke til at svække det 3.
Riges styrke såvel i udlandet som
hjemme'.
Denne lov pålagde AP at ansætte jour-
nalister, der samtidig arbejdede for
nazipartiets propagandaministerium.
En af de fire fotografer, der blev ansat
af Associated Press i 1930'erne, Franz
Roth, var medlem af SS-propaganda
afdeling, hvis billeder blev udvalgt af
personligt Hitler. 

AP har siden afsløringen fjernet Roth’s
billeder fra sin hjemmeside. 
Associated Press tillod det nazistiske
propaganda apparat, at bruge sine
fotoarkiver til den frådende antisemiti-
ske propaganda.  
Publikationer illustreret med AP’s foto-
grafier omfatter bl.a. SS-brochuren
'Der untermensch' og hæftet 'Jøderne
i USA', som havde til formål at
demonstrere de amerikanske jøders
uhumskhed med et billede af New
York’s borgmester Fiorello LaGuardia,
der propper mad i sig med fingrene.

Afsløringen dokumenterer AP’s med-
virken til at skjule det nazistiske Tysk-
land sande ansigt under Hitlers første
år ved magten.
Man kan sige, at AP på den ene side
fik mulighed for at rapportere over -
greb mm. fra det undertrykkende
samfund, som ellers ville være forble-
vet skjult - som f.eks. Berlin-korre-
spondent Louis P. Lochner vandt en
Pulitzer i 1939 for – på den anden
side betød arrangementet også, at
nazi sterne kunne dække over nogle af
sine forbrydelser. Harriet Scharnberg,

fremfører, at AP’s samarbejde med
Hitler regimet betød at nazisterne
kunne 'skildre en udryddelseskrig som
en konventionel krig'.
I juni 1941 invaderede nazistiske trop-
per byen Lviv i det vestlige Ukraine.
Ved at opfinde ’beviser’ på massedrab
udført af sovjetiske tropper, organise-
rede den tyske besættelsesmagt som
gengæld pogromer mod byens jødi-
ske befolkning.
Franz Roth’s fotografier af ligene i
Lviv’s fængsler blev udvalgt efter Hit-
lers personlige ordrer og distribueret
til den amerikanske presse via AP.
I stedet for at vise billeder fra pogro-
merne i Lviv med tusindvis af jødiske
ofre, blev den amerikanske presse fod-
ret med fotografier, der viste ofre for
sovjetiske politis og den Røde Hærs
fremfærd.

For så vidt man kan sige, at disse bille-
der var med til at skjule krigens sande
karakter og tyskernes masseudrydel-
ser, så kan det konstateres at  at AP’s
forsynene nazisterne med billeder, der
tjente nazismens interesser og den
nazistiske fortælling om krigen.      /er

»AP« bag Hitlerpropaganda
Nyhedsbureauet The Associated Press

Associated Press stillede bl.a. fotos
til fuld rådighed for den nazistiske
propagandamaskine.
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● Jeg har været på filmoptagelse på
Marshalløerne, der ligger nord for
Australien midt i Stillehavet. Hver
gang jeg fortæller folk hvor jeg har
været, spørger de: ”Hvor er det hen -
ne?” Hvis jeg giver dem et hint ved at
si ge ”Bikini”, svarer de ”Du mener
badetøjet”.
Kun få synes at være bevidst om, at
bikinien fik sit navn for at hylde atom-
sprængningerne, der ødelagde øen
Bikini. USA sprængte 66 nukleare en -
heder på Marshalløerne mellem 1946
og 1958 – det svarer til 1,6 Hiro shi -
ma bomber hver eneste dag igen nem
12 år.
Bikini er stille i dag, muteret og for -
urenet. Palmetræer vokser i sære for-
mationer. Intet bevæger sig. Der er
ingen fugle. Stenene på den gamle
kirkegård stråler af radioaktivitet. Mine
sko gav udslag for ”sikkerhedsrisiko”

på Geigertælleren.
Da jeg stod på stranden betragtede
jeg det smaragdgrønne Stillehav syn -
ke ned i et aflangt, sort hul. Det var
krateret efter brintbomben kaldet
“Bravo”. Sprængningen forgiftede
mennesker og miljø over et område
på hundredevis af kvadratkilometer,
måske for altid.
På hjemrejsen havde jeg et stop i
Honolulu lufthavn og bemærkede her
et amerikansk magasin med navnet
“Kvinders helbred”. På forsiden sås en
smilende kvinde i bikini, og over-
skriften lød ”Også du kan få en
bikinikrop”. Nogle få dage tidligere på
Marshalløerne havde jeg interviewet
kvinder med en helt anden form for
bikinikrop; de havde været ramt af
kræft i skjoldbruskkirtlen eller andre
livstruende kræftformer.
I modsætning til den smilende kvinde

’En verdenskrig er i gang’
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John Pilger, journalist, krigskorres -
pondent, forfatter, filmmager

Den verdenskendte australske
filmmand, forfatter og jour-
nalist John Pilger holdt den
20. marts 2016 en tale på uni-
versitetet i Sydney under over-
skriften 
’A world war has begun’. 
Han advarer her mod den ver-
densomspændende krig, der
allerede nu føres som en pro-
pagandakrig og på et split-
sekund kan forvandles til en
krig ført med atomvåben. Det
er også en skarp kommentar
til den amerikanske valgkamp
og de to partiers kandidater.

Oversættelse: Tine Spang Olsen

Marshall øgruppen (markeret på kortet)
består af i alt 1.152 øer, heribladt Bikini,
grupperet i 34 atoller og 870 rev. 

Bryd tavsheden

1950'erne brugte USA Bikini-øerne til atomprøvesprængninger. Beboerne fra en ø blev
tvangsdeporterede, hvorefter USA gennemførte en prøvesprængning. I nogle tilfælde fik bebo-
erne derefter lov til at vende tilbage. De deltog ufrivilligt i USA's eksperimenter med langtids-
virkningerne efter prøvesprængningsnedfald. 
Den 1. marts 1954 bragte USA historiens største brintbombe med kodenavnet Bravo til
sprængning på Bikini. Det voldsomme radioaktive nedfald fik uoverskuelige følger og Bikinis
fordrevne folk kæmper fortsat for at overleve. Kun 48 timer efter sprængningen måtte flere
tusinde indbyggere på de omliggende øer evakueres pga. det omfattende radioaktive nedfald.
Den gigantiske atomsky nåede imidlertid helt op i stratosfæren hvilket garanterede at nedfal-
det skete over hele jordkloden.
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i bladet var de alle fattige: Ofre og
forsøgsdyr for en grisk supermagt, der
i dag er mere farlig end nogensinde.
Jeg nævner denne oplevelse som en
advarsel og for at sætte en stopper for
en vildledning, der har grebet så
mange af os. Grundlæggeren af den
moderne propaganda, Edward Ber -
nays beskrev dette fænomen som
”den bevidste og intelligente manipu-
lation med vaner og holdninger” i det
demokratiske samfund. Han kaldte
det en ”usynlig styring”.
Hvor mange mennesker er klar over,
at en verdenskrig er i gang? Lige nu er
det en propagandakrig, en krig på
løgne og vildledning, men det kan
ændre sig på et øjeblik, med den
første forfejlede ordre, med det første
missil.
I 2009 stod præsident Obama foran
en tiljublende menneskemængde i
Prags centrum i hjertet af Europa. Han
gav sig selv et løfte om at ”gøre ver-
den atomvåbenfri”. Folk jublede og
nogle græd, en strøm af banaliteter
flød fra medierne. Og Obama modtog
efterfølgende Nobels fredspris.
Alt var falsk. Han løj.
Obama-administration har produceret
flere atomvåben, flere atomspræng-
hoveder, flere atomfremføringssyste-
mer, flere atomvåbenfabrikker. Alene
udgifterne til atomsprænghoveder er
vokset mere under Obama end under
nogen anden amerikansk præsident.
Over 30 år har udgifterne været mere
end 7 billioner (!) danske kroner. En
miniatombombe er på tegnebrættet.
Den er kendt som B61 Model 12. Der
har aldrig været noget tilsvarende.
General James Cartwright, tidligere
næstkommanderende i den ameri kan -
ske militære overkommando, har sagt:
“Jo mindre dette våben, desto mere
tænkeligt (bliver brugen af det).”
I de seneste 18 måneder er der
foregået den største militære opbygn-
ing siden den 2. verdenskrig – anført
af USA – langs Rusland vestgrænse.
Ikke siden Hitler invaderede Sovjetu-
nionen har udenlandske tropper
udgjort en så demonstrativ trussel
mod Rusland
Ukraine – der engang var en del af
Sovjetunionen – er blevet forvandlet
til en forlystelsespark for CIA. Efter at
have stået bag et kup i Kiev har USA
taget effektiv kontrol over et regime,
der er fjendtligt og befinder sig som
nærmeste nabo til Rusland; et regime
råddent af nazister, bogstaveligt talt.
Prominente parlamentsmedlemmer er

de politiske efterkommere af fascis-
terne i OUN og UPA (organisationer
der samarbejdede med de tyske nazis-
ter under 2. verdenskrig o.a.).
De hylder åbenlyst Hitler og opfordrer
til forfølgelse og udvisning af det rus-
sisktalende mindretal.
Disse forhold omtales sjældent i de
vestlige nyhedsmedier, eller de bliver
fordrejet for at undertrykke sandhe-
den.
I Letland, Estland og Litauen, der er
nabolande til Rusland indsætter det
amerikanske militær kamptropper,
tanks og tunge våben. Denne
ekstreme provokation overfor verdens
anden atommagt bliver mødt med
tavshed i Vesten.
Hvad der gør udsigten til atomkrig
endnu farligere er, at der rettes en
parallel kampagne mod Kina.
Der går ikke en dag uden at Kina bliv-
er benævnt som ‘en trussel’. I følge
ad miral Harry Harris, øverstkomman-
derende for USA’s Stillehavskomman-
do, er Kina i gang med ”at bygge en
stor mur af sand i Det Sydkinesiske
Hav”.
Det han refererer til er, at Kina bygger
landingsbaner på Spratlyøerne, et
stridspunkt i forhold til Fillipinerne.
Men det er en strid der først fik betyd-
ning, da Washington afpressede og
bestak regeringen i Manila, og Penta-
gon lancerede en propagandakam-
pagne under navnet ”frihed for navi-
gation”.

Hvad betyder dette i virkeligheden?
Det betyder frihed for amerikanske
krigsskibe til at afpatruljere og
dominere Kinas vandveje. Man kan
forestille sig den amerikanske reak-
tion, hvis kinesiske krigsskibe gjorde
det samme udfor Californiens kyst.
Jeg lavede filmen ”Krigen du ikke ser”
hvor jeg interviewede fremstående
journalister i USA og Storbritannien;
reportere som Dan Rather fra CBS,
Rageh Omar fra BBC og David Rose
fra the Observer.
Hver og én sagde de, at hvis journalis-
ter og nyhedsformidlere havde gjort
deres job og sat spørgsmålstegn ved
propagandaen om at Saddam Hussein
havde masseødelæggelsesvåben, var
løgnene fra George W. Bush og Tony
Blair ikke blevet styrket gennem gent-
agelsen fra journalister, invasionen af
Irak i 2003 var måske ikke blevet gen-
nemført, og hundredetusinder af
mænd, kvinder og børn ville have
været i live i dag.
Den propaganda der ligger til grund
for en krig mod Rusland og/eller Kina
er i princippet ikke anderledes. Så vidt
jeg ved, er der ingen journalister i de
vestlige mainstream medier – som en
Dan Rather – der spørger hvorfor Kina
bygger landingsbaner i Det Sydkine-
siske Hav.
Svaret burde være indlysende, USA
omringer Kina med et netværk af
baser, med ballistiske missiler, kamp-
grupper og atomudstyrede bombefly.
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Våbenproducenterne oplever stadig gyldne tider. Forsvarsbudgetterne - måske skulle de rette-
re kaldes krigsbugetterne - stiger globalt set. 
Her ses en Top-10 liste over forsvarsbudgetter i 2015 opgjort i milliarder dollars. For at
omsætte tallene til kr. skal der med dagens kurs ganges med 6,5
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Den dødbringende bue strækker sig
fra Australien til Stillehavet, som Mari-
anaøerne, Marshalløerne og Guam, til
Fillipinerne, Thailand, Okinawa, over
Eurasien til Afghanistan og Indien.
USA har hængt en løkke om Kinas
hals. Dette behandles ikke i nyhed-
erne. Medierne er tavse; krigen føres
gennem medierne.
I 2015 gennemførte USA og Aus-
tralien i hemmelighed den største luft
til hav militærøvelse i nyere tid, kaldet
Talisman Sabre. Dens mål var at øve
en luft til hav kampplan, at blokere
vandveje som Malaccastrædet og
Lombokstrædet og afskære Kinas
adgang til olie, gas og andre vitale
råvarer fra Mellemøsten og Afrika.
I det cirkus der er kendt som den
amerikanske præsidentvalgkamp bliv-
er Donald Trump præsenteret som en
sindssyg, som fascist. Han er afgjort
frastødende; men han er også
mediernes hadeobjekt. Alene dette
burde vække vores kritiske sans.
Trumps syn på migration er grotesk,
men ikke mere grotesk end David
Camerons. Det er ikke Trump som er
USA’s store deportør, det er den
Nobelprisvindende Barack Obama.
Ifølge en vældig liberal kommentator
udløser Trump ”voldens mørke
kræfter” i USA. Udløser?
Vi taler om landet hvor teenagere sky-
der deres mødre, og politiet fører en
morderisk krig mod sorte
amerikanere. Dette er landet, der har
angrebet og forsøgt at vælte mere
end 50 landes regeringer, mange af
dem demokratiske, der har kastet
bomber fra Asien til Mellemøsten og
været skyld i død og gjort millioner af
mennesker hjemløse.
Intet land kan matche denne sys-
temiske voldsrekord. De fleste
amerikanske krige (hvor næsten alle er
ført mod forsvarsløse lande) har været
lanceret af præsidenter, der ikke har
tilhørt det republikanske parti. De har
været liberale demokrater: Truman,
Kennedy, Johnson, Carter, Clinton,
Obama.
I 1947 beskrev en række direktiver fra
Det Nationale Sikkerhedsråd det
altoverskyggende mål for den
amerikanske udenrigspolitik som ”en
verden der er skabt i USA’s billede”.
Ideologien var en messiansk
amerikanisme. Vi var alle amerikanere.
Og ellers ville kættere blive konvert-
eret, undergravet, bestukket, smurt
eller knust.
Donald Trump er et symptom på

dette, men han er også på tværs. Han
siger at invasionen i Irak var en forbry-
delse; han ønsker ikke at gå i krig mod
Rusland og Kina. Faren for os andre er
ikke Trump, men Hilary Clinton. Hun
er ingen rebel. Hun inkarnerer
kræfterne og volden i et system hvis
højt besungne særegenhed dækker
over et totalitært samfund med et lej-
lighedsvist liberalt ansigt.
Som præsidentvalget nærmer sig, vil
Clinton blive hyldet som den første
kvindelige præsident, uanset hendes
forbrydelser og løgne – præcis som
Barack Obama blev hyldet som den
første sorte præsident, og de liberale
slugte hans vrøvl om ‘håb’. Og der
savles videre.
Obama, der er beskrevet af the
Guardians klummeskriver Owen Jones
som ”morsom, charmerende, og med
en coolness, som overgår praktisk talt
alle andre politikere” udsendte
forleden dag droner for at myrde 150
mennesker i Somalia. Ifølge New York
Times myrder han sædvanligvis folk
om tirsdagen, hvor han får overrakt
en liste med kandidater til at blive ofre
for dronedrab. So cool.
I 2008 valgkampen truede Hillary
Clinton med ”at udslette Iran totalt”
med atomvåben. Som udenrigsminis-
ter under Obama deltog hun i afsæt-
ningen af den demokratisk valgte
regering i Honduras. Hendes delt-
agelse i ødelæggelsen af Libyen i
2011 var nærmest lystfyldt.
Da den libyske leder oberst Gadaffi i
fuld offentlighed blev dræbt med
knivstik – et mord der blev gjort
muligt genem amerikansk logistik –
lød det opstemt fra Clinton: ”Vi kom,
vi så, han døde”.
En af Clintons nærmeste allierede er
Madeleine Albright, den tidligere
statssekretær, der på TV på modby-
delig vis fejrede en halv million
irakiske børns død med udtalelsen
”det var det værd”.
Blandt Clintons største støtter er den
israelske lobby og våbenproducen-
terne, der tilfører volden i
Mellemøsten dens brændstof. Hun og
hendes mand har modtaget en for-
mue fra Wall Street. Og trods dette er
hun i gang med at blive udråbt som
kvindernes kandidat, der skal afvise
den onde Trump, den officielle
dæmon. Hendes støtter indbefatter
fremstående feminister som Gloria
Steinem i USA og Anne Summers i
Australien.
En generation tidligere afholdt en

postmoderne kult, senere kendt som
‘identitetspolitik’, mange intelligente
og liberalt indstillede mennesker fra at
analysere de sager og enkeltpersoner
de støttede – som f.eks. Obamas og
Clintons falskneri; og de falske pro-
gressive bevægelser som Syriza i
Grækenland, der  forrådte landets
befolkning og allierede sig med dets
fjender.
Selvcentrering, en form for ‘mig’isme’
blev den nye tidsånd i de privi-
legerede vestlige samfund og sig-
nalerede døden for de store kollektive
bevægelser mod krig, social uret-
færdighed, ulighed, racisme og sex-
isme.
I dag er den lange søvn måske ovre.
De unge rør på sig igen. Lidt efter lidt.
De tusindvis af mennesker i Storbri-
tannien, der støttede Jeremy Corbyn
som Labour-leder er en del af denne
opvågnen – som også de der støttede
senator Bernie Sanders var det.
Men i Storbritannien bandt John
McDonnell – Jeremy Corbyns tætteste
allierede – Labour- regeringen til at
dække gælden hos de piratagtige
banker og som en følge af dette – til
at fortsætte nedskæringspolitikken.
Og i USA har Bernie Sanders lovet at
støtte Clinton, hvis eller når hun bliver
nomineret. Han har, ligesom hun,
stemt for Amerikas voldsanvendelse
overfor andre lande, når han finder
det ‘rigtigt’. Han mener Obama har
udført ‘et flot job’.
I Australien findes der en form for
dødens politik, hvor kedsommelige
parlamentariske spil opføres i
medierne, mens flygtninge og
oprindelige folk bliver forfulgt og
uligheden vokser sammen med faren
for krig. Malcolm Turnbulls regering
har netop annonceret et såkaldt
‘forsvars’budget på 195 milliarder dol-
lars – et krigsprojekt. Der var ingen
debat. Tavshed.
Hvad er der blevet af den store tradi-
tion for folkelig direkte aktion,
uafhængig af partier? Hvor er det
mod, den fantasi og det engagement,
der skal til for at starte rejsen mod en
bedre, retfærdig og fredelig verden?
Hvor er systemkritikerne indenfor kun-
sten, teateret, litteraturen?
Hvor er de, der vil bryde tavsheden?
Eller skal vi vente til det første atom-
missil er affyret?

Oversat fra: A world war has begun.
Break the silence.

Af John Pilger 20. marts 2016
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Danmark er på vej ud i en udvi-
det krig i Irak og en ny krig i
Syrien, hvor det er planen at
sende F-16 fly og specialtrop-
per. 
Angiveligt er formålet at
bekæmpe terrorgruppen IS,
men den militære indblanding
sker uden accept fra den syriske
regering og er først og frem-
mest begrundet i det imperiali-
stiske magtspil om olie og stra-
tegiske interesser. Opfordrin-
gen kom fra USA, og et flertal
af danske folketingspolitikere
bakker som sædvanlig op. 

Der har været protester og
demonstrationer både ved 1.
og 2. behandlingen af lovforsla-
get. 
Ved en demonstration foran
Christiansborg den 31. marts
talte Pernille Grumme, fra
Kunstnere for Fred. Talen brin-
ges her.

● Vi har et motto i Kunstnere For
Fred. Det er ganske enkelt: Uden
Sand hed Ingen Fred. 
Og sandheden er: Krigen mod terror
handler om olie og magt. Det handler
om at kontrollere ressourcerne.    
Den 20 september, 2001 var forhen-
værende øverstkommanderende for
NATO, general Wesley Clark til et
møde i Pentagon. Der blev han præs-
enteret for en plan om, at USA ville
tage kontrol over syv lande i løbet af
de næste fem år. Det var Afghanistan,
Irak, Libanon, Somalia, Libyen,  Syrien
og Iran.  ”Hvis der ikke havde været
olie i det område, ville man selvfølge-
lig ikke have udtænkt denne plan”,
sagde han senere i et TV-interview.
Med lidt forsinkelse går det nogenlun-
de som  planlagt. ”At tage kontrol
over” er det samme som at skifte regi-
met ud. Og det sker, når man har at
gøre med en obsternasig leder, som
ikke vil, som USA vil.

Det er for længst bevist og indrøm-
met - af blandt andre Hillary Clinton
og en hel del højtstående efterret-
ningsfolk - at al-Qaeda er en ameri-
kansk opfindelse. En købt terrorgrup-
pe, der siden har muteret til  ISIL,til
DAESH til ISIS og til Islamisk Stat.
Islamisk Stat er trænet og finansieret
af USA, Tyrkiet, Qatar, Saudi Arabien,
Frankrig, England, og Israel.
Som den australsk-engelske journalist
John Pilger udtrykker det: We are
feeding the monster, we are fighting. 
Man sætter monsteret ind for at skabe
oprør og uro, så man har en und-
skyldning for at invadere landet. Det
handler om at splitte og destabilisere
selvstændige enheder. Den gode
gamle del og hersk-strategi, så man
kan komme til at kontrollere landets
ressourcer.
De første hellige, islamistiske krigere
hed  Mujahedin. De blev uddannet og
udrustet af amerikanerne til at be -
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Nej til ny folkerets-
stridig krig i Syrien

Uden sandhed ingen fred

Pernille Grumme
Skuespiller, Formand for
Kunstnere For Fred.

Pernille Grumme, formand for kunstnere For Fred talte foran Christiansborg ved folketingets
1. behandling af lovforslag B108, der bringer Danmark i krig.
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kæmpe Sovjet i Afghanistan.  
I begyndelsen havde man  en opteg-
nelse over disse lejesoldater i en com-
puter- database. En database hedder
på arabisk al-Qaeda. Senere kaldtes
lejesoldaterne slet og ret al-Qaeda. 
Hvorfor Islamisk Stat i dag er blevet så
stor og nu er helt ude af kontrol, er
ganske enkelt: Det er meget nemt at
hyre medlemmer! 
Da Saddam Hussein blev væltet i Irak,
tog man rang, ejendom og stillinger
fra en million unge, veltrænede og
bevæbnede sunnimuslimer, der så
ikke havde noget tilbage miste. 
Og i dag er der overalt i Mellemøsten
desperate unge mænd, der har ople-
vet USA og de NATO-allierede smadre
deres lande, deres byer, deres marker,
deres huse, og dræbe deres familier
og små børn. De er fulde af had og
hævntørst mod os i vesten. Med god
grund.  Alene i 2015 smed USA og
dets allierede 23.000 bomber over
Mellemøsten. 
25%  af Irak er ubeboeligt i de næste
2000 år på grund af radioaktivt affald
fra affyrede granater. Det er en fjerde-
del af landet! Og vi fik at vide, at vi
skulle gøre en forskel!
Robert Kennedy Jr. har skrevet en lang
artikel om, hvordan USA har forsøgt
at kuppe Syriens skiftende regeringer
lige siden 50'erne med CIA-financieret
brutalitet. Artiklen hedder: Hvorfor
Araberne ikke ønsker USA i Syrien. Det
er FORDI:
I over 60 år har USA haft planer om at
etablere en Trans-Arabisk rørledning,
der kan føre olie og gas fra Qatar og
Saudi Arabien ud til Middelhavet gen-
nem Saudi Arabien, Syrien og Tyrkiet.
Den plan blokerer Syrien for. Og det
er Russerne glade for, for hvis den
blev gennemført, ville de ikke kunne
sælge deres gas til Europa, som de
gør nu. Derfor holder Putin med
Assad.
Men USA , Tyrkiet, Qatar og Saudi
Arabien ønsker Assad fjernet. For de
vil alle sammen tjene formuer, hvis
rørledningen bliver gennemført. Så
alle disse lande har et klart motiv til at
støtte Islamisk Stat mod Assad og for-
syne dem med våben.  Det er kort for-
talt det, det handler om.
Assad er langt fra en engel, men han
har opbakning blandt sit folk, fordi
han kæmper for at bevare Syriens
enhed og selvstændighed. Folket
ønsker ikke, Syrien skal ende, som de
andre lande, vi har været med til et
frelse. Som Libyen, f.eks. der var Afri-

kas mest velfungerende land, og som
nu er splittet op i rivaliserende grup-
per. Deres infrastruktur er smadret,
deres byer er smadret, deres kæmpe
vandingsanlæg er smadret. Ja, hele
landet er totalt smadret, simpelthen!
Til gengæld har Frankrig sat sig på
Libyens oliehandel og USA har stjålet
landets enorme mængder af guld. 
Jamen,  Assad har brugt kemiske vå -
ben mod sine egne, bliver der hæv-
det. Den påstand er aldrig blevet
bekræftet. Tvært imod. Det viste sig at
være  Islamisk Stat, der havde anvendt
kemiske våben, og gassen, som  blev
undersøgt på et laboratorie i London,
stammede ikke fra Syrien. 
BBC- har senere indrømmet og bekla-
get, at de viste falske billeder og isce-
nesatte optrin på TV i den forbindelse. 
Så påstanden om Assads gasangreb
ligner meget godt de andre påstande
mod de diktatorer, der skulle udskif-
tes: Saddam havde masseødelæggel-
sesvåben og Gaddafi have påtænkt en
massakre mod civile demonstranter.
Begge dele er lodret løgn, ligesom
den om at 9.11 blev dirigeret  fra en
jordhule i Afghanistan.
På baggrund af løgne vil den danske
regering nu sende soldater fra Jæger-
korpset til Syrien. På trods af, at det
totale kaos råder. Forskellige militser,
der er betalt af hh.v. Pentagon og FBI
skyder nu på hinanden! Der er 6,6
millioner interne flygtninge. Skal dan-
ske soldater derned? Skal de dø for en
rørledning?
Hvor længe skal USA ha' lov til at
angribe og besætte små olierige lan-
de, før vi indser hvem, der er de
egentlige terrorister? 
Det Millitærindustrielle Komplex øn -
sker konstant krig! Der tjenes formuer
på  våbenproduktionen, og der indgås
milliardkontrakter på genopbygning
af de smadrede lande. 
Samtidig skærpes kontrollen af os! Os,
folket!  Vi bliver i stadig stigende grad
overvåget, registreret, kontrolleret,
styret, bestrålet og begramset. Alt
sammen begrundet i bekæmpelsen af
det uhyre, der er blevet skabt af den
samme elite, der sidder på magten og
kontrollerer massemedierne.
Vi har kun et våben imod dem: At af -
sløre deres løgne.  
Brug facebook og Twitter og alt, hvad
der findes. Hvis vi vil leve i en fri ver-
den, må de virkelige terrorister stop-
pes. Hvis vi vil ha' fred, må vi sige
sandheden, for Uden Sandhed får vi
Ingen Fred.
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Krigspolitikken
for stær kes: 
Danmark skal i
før  ste frontlinje
i Irak og Sy rien
Forsvarsministeriet skriver i en
pres semeddelse den 19. april
2016:
»Folketinget har i dag med bredt
flertal vedtaget beslutningsforslag
B108, der udvider det danske mili-
tære engagement mod terrororgani-
sationen ISIL.
Sammen med regeringen stemte
Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Radikale Ven-
stre og Konservative Folkeparti.
Regeringen arbejder desuden videre
med at øge de civile indsatser.
... Folketinget har i dag under
andenbehandlingen af beslutnings-
forslag 108 godkendt, at Danmark
øger vores bidrag til den internatio-
nale koalitions militære kamp mod
ISIL. Med beslutningen supplerer
Danmark nu de allerede udsendte
kapaciteter på tre områder:
- Fornyet udsendelse af et F-16-kam-
pfly bidrag bestående af fire operati-
ve F16-kampfly og op til tre i logi-
stisk reserve. Dette bidrag omfatter
op til ca. 110 personer. Kampfly-
bidraget vil kunne sættes ind i det
fulde spektrum af luftoperationer.
- Et styrkebidrag omfattende special-
operationsstyrker på op til ca. 60
personer inkl. nødvendige støtte-
funktioner.
- Et C130J-transportflybidrag omfat-
tende op til ca. 60 personer afhæn-
gigt af konkret placering og mulig-
heden for at trække på eksisterende
støttefunktioner.
Regeringen vil samtidig styrke den
civile indsats i kampen mod ISIL. Det
drejer sig særligt om at øge dansk
finansiering af stabilisering i Irak og
Syrien, modgå ISIL’s propaganda,
samt den allerede styrkede indsats
for at afskære ISIL’s finansieringskil-
der. Desuden har regeringen afsat
midler til at stoppe tilgangen af
fremmedkrigere.
Med de nye bidrag vil Danmark
være blandt de lande, der bidrager
allermest pr. indbygger både mili-
tært og civilt.«
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NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY er
en fælles kampagne for alle
grupper, organisationer og
enkeltpersoner, der mener at
Danmark skal stoppe købet af
kampfly og i stedet vælge at
sætte freden på dagsordenen,
stoppe dansk krigsdeltagelse
og bruge milliarderne på
velfærd, fredsskabelse og nyt-
tige arbejdspladser.

Her bringes en kommentar fra
kampagnen NEJ TAK TIL NYE
KAMPFLY med overskriften 
Danmark har ikke brug for
kampfly – og verden har ikke
brug for mere krig. Artiklen
har været bragt på kongres-
sen.com.

Kampagnen har en hjemmesi-
de: https://nejtaktilnyekam-
pfly.wordpress.com/. Kan også
findes på Facebook

Kampagnen er i gang med en
underskriftsindsamling mod
købet af kampflyene. Se hjem-
mesiden.

● NATO sætter i øjeblikket en dagsor-
den for kraftig oprustning. Der presses
på for at vi skal øge militærbudgetter-
ne, og ikke mindst for at vi får afslut-
tet århundredets våbenhandel – ind-
købet af nye kampfly.  Krigstrommer-
ne lyder igen, og Danmark er lige nu
på vej med special tropper og F16 fly
til Syrien. Men lytter man til den
menige dansker, foretrækker langt de
fleste en fredelig udenrigspolitik  – at
milliarderne bruges til velfærd frem
for oprustning og krig. 
Kampagnen 'Nej tak til nye kampfly'
samler dette synspunkt op.
Midt i flygtningekrisen er det blevet
tydeligt for rigtig mange mennesker,
hvad de hidtidige krige har ført til. 
De lande, som blev angrebet ud fra
humanitære argumenter har ikke fået
forbedret deres situation – tværtimod.
De bomber vores F16 kampfly har
kastet, er vendt tilbage som flygtnin-
ge, mennesker der har mistet deres
hjem. 
Denne situation er alt andet end
humanitær, og mere oprustning og
nye krige vil blot give mere af det
samme.
I Nej tak til nye kampfly kampagnen
mener vi, landets udenrigspolitik bør
føres med fredelige midler – og uden
angreb på lande, der ikke truer vores
sikkerhed. Vi vil ikke spændes foran en

krigsvogn - og vi mener, der bør lyttes
til befolkningen.
Det bliver sværere og sværere for poli-
tikerne at 'sælge' krigene til menig-
mand. 
Medierne fyldes medfjendebilleder, og
vi får dagligt at vide, at Rusland udgør
en akut fare for vores sikkerhed. Dette
blive brugt som argumentet for yderli-
gere oprustning - og det skal få os til
at acceptere at bruge et to-cifret milli-
ardbeløb på nye krigsfly.
Et blik på verdenskortet giver et andet
billede, et indtryk af et frembrusende
NATO, hvor en række lande, der tidli-
gere var en del af 'østblokken' nu er
NATO-medlemmer.  
Kaster man et blik på statistikkerne får
man samme svar – NATO-landenes
militærbudgetter overstiger langt de
konkurrerende stormagters.
Der gøres utrolig meget for at danne
en opinion for oprustning, en slå-
først-kultur, der skal skabe accept af
den næste krig. For krig vil de nye
kampfly blive brugt til. De er bygget
til angrebskrig og de indgår i planerne
for kommende angreb. 
Men hvorfor ikke vælge en anden vej? 
Skal vi investere i våben og krig – eller
i en fredelig verden med et værdigt liv
for alle - i Danmark, såvel som i ver-
dens andre lande?
Vi går ind for det sidste.

Nej tak til nye kampfly
Verden har ikke brug for mere krig
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NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY er
en fælles kampagne for alle
grupper, organisationer og
enkeltpersoner, der mener at
Danmark skal stoppe købet af
kampfly og i stedet vælge at
sætte freden på dagsordenen,
stoppe dansk krigsdeltagelse
og bruge milliarderne på
velfærd, fredsskabelse og nyt-
tige arbejdspladser.

Her bringes en kommentar fra
kampagnen NEJ TAK TIL NYE
KAMPFLY med overskriften 
Danmark har ikke brug for
kampfly – og verden har ikke
brug for mere krig. Artiklen
har været bragt på kongres-
sen.com.

Kampagnen har en hjemmesi-
de: https://nejtaktilnyekam-
pfly.wordpress.com/. Kan også
findes på Facebook

Kampagnen er i gang med en
underskriftsindsamling mod
købet af kampflyene. Se hjem-
mesiden.

● NATO sætter i øjeblikket en dagsor-
den for kraftig oprustning. Der presses
på for at vi skal øge militærbudgetter-
ne, og ikke mindst for at vi får afslut-
tet århundredets våbenhandel – ind-
købet af nye kampfly.  Krigstrommer-
ne lyder igen, og Danmark er lige nu
på vej med special tropper og F16 fly
til Syrien. Men lytter man til den
menige dansker, foretrækker langt de
fleste en fredelig udenrigspolitik  – at
milliarderne bruges til velfærd frem
for oprustning og krig. 
Kampagnen 'Nej tak til nye kampfly'
samler dette synspunkt op.
Midt i flygtningekrisen er det blevet
tydeligt for rigtig mange mennesker,
hvad de hidtidige krige har ført til. 
De lande, som blev angrebet ud fra
humanitære argumenter har ikke fået
forbedret deres situation – tværtimod.
De bomber vores F16 kampfly har
kastet, er vendt tilbage som flygtnin-
ge, mennesker der har mistet deres
hjem. 
Denne situation er alt andet end
humanitær, og mere oprustning og
nye krige vil blot give mere af det
samme.
I Nej tak til nye kampfly kampagnen
mener vi, landets udenrigspolitik bør
føres med fredelige midler – og uden
angreb på lande, der ikke truer vores
sikkerhed. Vi vil ikke spændes foran en

krigsvogn - og vi mener, der bør lyttes
til befolkningen.
Det bliver sværere og sværere for poli-
tikerne at 'sælge' krigene til menig-
mand. 
Medierne fyldes medfjendebilleder, og
vi får dagligt at vide, at Rusland udgør
en akut fare for vores sikkerhed. Dette
blive brugt som argumentet for yderli-
gere oprustning - og det skal få os til
at acceptere at bruge et to-cifret milli-
ardbeløb på nye krigsfly.
Et blik på verdenskortet giver et andet
billede, et indtryk af et frembrusende
NATO, hvor en række lande, der tidli-
gere var en del af 'østblokken' nu er
NATO-medlemmer.  
Kaster man et blik på statistikkerne får
man samme svar – NATO-landenes
militærbudgetter overstiger langt de
konkurrerende stormagters.
Der gøres utrolig meget for at danne
en opinion for oprustning, en slå-
først-kultur, der skal skabe accept af
den næste krig. For krig vil de nye
kampfly blive brugt til. De er bygget
til angrebskrig og de indgår i planerne
for kommende angreb. 
Men hvorfor ikke vælge en anden vej? 
Skal vi investere i våben og krig – eller
i en fredelig verden med et værdigt liv
for alle - i Danmark, såvel som i ver-
dens andre lande?
Vi går ind for det sidste.

Nej tak til nye kampfly
Verden har ikke brug for mere krig
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LAD OS SÆTTE FOKUS PÅ NEJ TIL
KØB AF NYE KAMPFLY NU.
LAD OS INDKALDE TIL DEMONSTRA-
TIONER I  BYER OVER HELE LANDET
DAGEN FØR ET KONKRET BESLUT-
NINGSFORSLAG OM KØB AF KAM-
PFLY 1. BEHANDLES I FOLKETINGET
lyder opfordringen fra Nej Tak til nye
kampfly, der fortsætter:
Krigstrommerne buldrer og Danmark
er lige nu på vej ud i en ny krig i Syri-
en. Spørger man den danske befolk-
ning, er der ingen grund til at tro, at
der vil være flertal for hverken nye kri-
ge eller nye kampfly. Men vi bliver
ikke spurgt – ikke inddraget i beslut-
ningerne.
Mange mennesker i rigtig mange for-
skellige sammenhænge siger NEJ TIL
NYE KAMPFLY!
For hvorfor skære ned på alt fra kon-
tanthjælp til kultur og uddannelse og
sætte pengene af til nye våbenkøb?
Spørgsmålet presser sig på, og flere
og flere finder det vanvittigt.
Det bliver sværere og sværere at ‘sæl-
ge’ krigene som humanitære handlin-
ger,der skal ‘skabe fred og demokrati’
i andre lande. De virkelige forhold
taler deres tydelige sprog, når vi ser
millioner af mennesker, der må flygte
fra deres hjemland netop på grund af
vores krige og bomberne fra vores
kampfly.
Fra Nej tak til nye kampfly-kampag-
nen sender vi en opfordring til ALLE
der siger nej til århundredets våben-
køb. Lad os gøre NEJ’et synligt og
hørligt over alt hvor det overhovedet
er muligt.
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● I disse dage er aviser og busskure
overplastret med annoncer fra Boeing,
direkte henvendt til os – danskerne,
der gang på gang har hørt de mest
afsindige afsløringer om F35 kampfly-
et fra Lockheed Martin, politikernes
foretrukne valg.  Til os der er skeptiske
overfor det kloge i at fortsætte en
politik med nye krige – og bruge milli-
arder, mens velfærden skæres væk.
Det er befolkningens kampflyskepsis
som Boeing taler til, når de hiver fat i
en række argumenter mod kampfly:
– Købet har store økonomiske konse-
kvenser (milliarder der kunne bruges
på velfærd)

– Super Hornet virker (i modsætning
til F35)
– Vi sparer 20 milliarder (F35 er dyrere
og bliver dyrere og dyrere)
– Modkøb vil give 10.000 nye arbejds-
pladser (Lockheed Martin lover intet)
Men de taler også til politikerne, for
deres dræbermaskine reklameres sam-
tidigt som den mest effektive –
“afprøvet i kamp” og lige så moder-
ne, usynlig på radaren – bygget til
krig.
Oprustningspolitikere er ikke meget
for debat om køb af nye kampfly. For-
svarsminister Peter Christensen har
lovet ”en herlig og skøn offentlig
debat”, men først når typevalget
kommer – og kun om dette underord-
nede valg mellem tre forskellige typer
dræbermaskine.
Annoncekampagnen viser, at våbenin-
dustrien og formentlig også politiker-
ne er meget bevidst om den store
modstand mod køb af nye kampfly de
er oppe imod og skal manøvrere i.
Lad os holde fast i det det handler
om:
Kampfly er til angrebskrig – vi har
ikke brug for kampfly!
Vi har ikke brug for udvidelse af våbe-
nindustrien – vi har brug for nyttige
jobs!
Nej tak til nye kampfly – brug penge-
ne på velfærd!

Boing reklamerer!

Boing kæmper for milliardkontrakt og er ude med annoncer om at deres fly, Surper Hornet er
langt billigere end vores konkurrenter, at Super Hornet bruges allerede af den amerikanske
flåde og virker derfor fra dag ét, og så vil valget af Super Hornet betyde 10.000 danske
arbejdspladser. Svaret på denne reklame er klar: NEJ TAK TIL KØB AFKAMPFLY

I en nylig offentlig-
gjort me nings må -
ling siger et flertal
af danskerne nej til
at bruge et tocifret
milliadbeløb på køb
af nye kampfly!

Milliarder på spil

Tine Spang Olsen,
Nej til Køb af Kampfly - kampagnen
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En sjat penge til hospitalerne
og institutionerne
giver jeg gerne af min løn

En stak sedler til de
som samfundet ikke kan skaffe
arbejde
synes jeg er en god ordning

En pose mønter til kunsten
og kulturen
er jeg også med på

En hjælp til de mange
uden mad
mener jeg er en appetitlig
omgang

En forsørgelse
for fremtidens voksne
tænker jeg er en god ordning

Til angrebskrigene
og besættelserne
vil jeg ikke give en krone
ikke en øre!

Digtet er skrevet af Kristian
Dalgaard, der i 2014 debute-
rede med digtsamlingen
”Lykkelands lænker” på Forla-
get Ok to ber.

Kristian Dalgaard f. 1983 er
uddannet elektriker, video-
dokumentarist og poltisk ak -
ti vist

Ikke en øre


