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De Olympiske lege, Berlin 1936. Alle sejl sat til.
Nu skulle den nazistiske storhed fremvises for en
hel verden. De bange anelser og vilde historier
skulle manes i jorden. Diktaturet sat på midlerti-
dig standby - udadtil forstås.
Der var for længst givet grønt lys for afholdelsen
af Nazi-OL på trods af at boykot længe havde
været ivrigt diskuteret. Præsidenten for USA’s
olympiske komité, Avery Brundage, fastslog at
jødiske atleter blev behandlet fuldt ud retfærdig,
og at boykot var unødvendig. Sport og politik
skulle holdes adskilt. Og i øvrigt skulle atleterne
ikke blande sig i det aktuelle skænderi mellem
nazister og jøder! I sidste ende valgte kun Spani-
en og enkeltstående jødiske atleter at udeblive
fra de XI Olympiske Lege. 
Advarselslamperne blinkede ellers rask væk. Blot
et år var gået for vedtagelsen af den blodigste
lov, verden havde set, nemlig Rigsborgerloven og
loven om beskyttelse af det tyske blod og den
tyske ære. Loven der gjorde samtlige jøder i Tysk-
land og tyskbesatte områder fredløse. De er også
kendt som Nürnberglovene. Konsekvenserne her-
af var allerede kendt, for måneden inden legenes
start var den første flygtningekonvention ved-
rørende ‘flygtningene fra Tyskland’ indgået, uden
at det for øvrigt rokkede en tøddel ved situatio-
nen med de tusinder og atter tusinder af flygt-
ninge, der bankede på nabolandenes døre. Døre,
der forblev lukket og låst. Hertil kom de frygtede
SA og SS-drevne arbejds- og slavelejre, kz-lejrene
som var i stadig udbygning. F.eks. var Sachsen-
hausen lidt uden for Berlin netop taget i brug.
Selvfølgelig var der mange blandt den tyske
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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
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ladt med angivelse af kilde og tilsendel-
se af den pågældende publikation.
Håndslag udkommer hvert kvartal eller
fire gange årligt. 
Hjemmeside: 
https://haandslag.wordpress.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
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via Post Danmark.. 
Kontingenter samt abonnement på
Håndslag betales til Folkebevægelsen
Mod Nazisme på Danske Bank Reg.nr.
9570 konto 1310003 .

befolkning, der havde taget eller tog bladet for
munden. En senere Gestapoopgørelse fra april
1939 viste at 300.000 modstandere af regimet
var fængslet. I tiden 1933-39 rummede kon cen -
tra tionslejrene 1 million. 
Men sport og politik skulle holdes adskilt! 
En New York Times-journalist skrev: »Åbningen af
De Olympiske Lege har overgået alle høje for-
ventninger. Alt tegner til, at legene vil opnå det,
som Tysklands herskere åbenlyst har ønsket, at
de skulle, nemlig at give verden et nyt udsigt-
spunkt, hvorfra de kan betragte Det Tredje Rige«.
Olympiaden i Berlin blev den første live-transmit-
terede sportsbegivenhed nogensinde. 72 timers
direkte fjernsyn blev det til, omend det begræn-
sede sig til særligt opstillede TV-skærme i Berlin. 

En sammenligning med TV-transmissionen fra OL
i dag er næppe rimelig. Her sendes der nærmest
døgnet rundt på tusindvis af TV-kanaler. Under-
holdningsindustrien har kronede dage og vi er jo
no gen, der går rundt med lidt store øjne! For en
tid lægges dagens små og store problemer til si -
de. Nedskæringer, besparelser og kvalitetsforrin-
gelser. Køb af kampfly. Militær oprustning. Ter ror
og bomber. Krigens købmænd. Flygtninge! 

Ahhh …. forresten kom der forleden en FN-rap-
port, der opgjorde at på verdensplan er der 65
mio. flygtninge på flugt fra konflikt, forfølgelse
eller nød. En fordobling på blot 5 år. Børn udgør
børn halvdelen af det samlede antal flygtninge
på 21 mio.
Nåeh Nej … Sport og politik skal holdes adskilt!
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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. 

De illegale blade
digitaliseret

Terror: 185 mil-
jøaktivister dræbt
i 2015 – flere end
nogensinde
● Websitet Global Witness følger mil-
jøforbrydelser og menneskerettig-
hedskrænkelser verden over. I en helt
ny rapport konstaterer det, at ikke
mindre end 185 mennesker i en lang
række lande blev dræbt sidste år, ale-
ne fordi de forsøgte at forsvare deres
jord, skove og floder mod destruktiv
industriel udnyttelse.
Det gør 2015 til det farligste år
nogensinde for miljøaktivister. Mere
end tre bliver dræbt hver uge. Tallet
er dobbelt så højt som antallet af
dræbte kritiske journalister – en anden
gruppe, der kan komme magthavere
og magtfulde interesser på tværs.
Drabene fordeler sig på 16 forskellige
lande, langt de fleste i Latinamerika,
Afrika, Asien og Stillehavsregionen.
’Top 10’ spænder fra Brasilien med 50
dræbte, Filippinerne med 37 og Col-
ombia med 26 over Peru og Nicarag-
ua hver med 12 dræbte, Congo-Kins-

hasa (11), Guatamala (10), Honduras
(8), Indien (6) til Mexico på tiende-
pladsen med fire dræbte miljøaktivi-
ster (og mange andre politiske ter-
rordrab i andre kategorier).
De fleste er dræbt i forbindelse med
minekonflikter (udvinding af mineraler
osv), men der bliver også dræbt akti-
vister i forbindelse med skovrydning,
kvægopdræt og anlæggelse af vand-
kraftdæmninger.
40 procent af de dræbte tilhører
oprindelige befolkninger, der slås for
deres interesser mod mineselskaber,
der støttes af stater, der ikke vil aner-
kende deres rettigheder.
Global Witness kalder det stærkt sti-
gende antal mord for ’chokerende’ og
konstaterer:
“Disse tal vidner om at miljøet er ble-
vet en ny slagmark om menneskeret-
tigheder. Over hele verden trænger
den kommercielle industri stadig
dybere ind i nye områder, drevet af
efterspørgslen af produkter som tøm-
mer, mineraler og palmeolie.
Lokalsamfund, der sætter sig op imod
dette, befinder sig i skudlinjen fra sel-
skabernes private sikkerhedsfolk, stats-
lige styrker og et blomstrende marked
for lejemordere.”

Det Kongelige Bibliotek skriver på
deres hjemmeside: 
”Det Kongelige Bibliotek har den
største samling af de illegale blade og
bøger, der udkom under den tyske
besættelse af Danmarks 1940-45. Ind-
samlingen blev påbegyndt endnu
under besættelsen og er fortsat til nu. 
Det er den samling, der hermed gøres
tilgængelig online i sin helhed. Det
indebærer, at basen rummer alle ille-
gale blade og bøger i alle varianter,
oplag og udgaver for hele landet.
Det er modstandsbevægelsens mange
forskellige holdninger og udtryk cen-
tralt og lokalt, der hermed for første
gang hurtigt og let kan findes og gen-
læses på et sted.
De forskellige digitaliserede material-
typer kan alle tilgås i Det Kongelige
Biblioteks katalogsystem”
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● Charles Kürstein Jensen ser næppe
sig selv som værende i farezonen, selv
om den 27. september 1944 har
været præget af usædvanligt mange
tyske arrestationer i hovedstaden.
Den 34-årige familiefar er nemlig
hverken kommunist, jøde eller in -
volveret i modstandsarbejdet. Han har
intet udestående med tyskerne.
Alligevel befinder han sig få dage
senere i kz-lejren Neuengamme. De -
por teret sammen med 165 andre kø -
benhavnske mænd i den første danske
aktion mod dem, tyskerne kalder aso-
ciale eller vanekriminelle.
Ud på eftermiddagen denne dag ven -
der Charles Kürstein Jensen hjem til
den lejlighed, han deler med konen
Ruth og sønnen Bent i Skt. Peder-
sstræde i København. I dag et pænt
kvarter, men dengang et stykke
københavnsk slum, fyldt med krimi-
nalitet, prostitution og beskedne og
nedslidte lejligheder. Ruth og Bent er
mod forventning ikke hjemme, og da
de har den eneste nøgle til hjemmet,
slår Charles tiden ihjel ved at drysse
rundt i kvarteret. Han går mod
Suhms gade, hvor der ligger et folke -
køkken. Det bliver skæbnesvangert.

Razzia i Suhmsgade
Den lille gade ved Rundetårn er blevet
spærret ved at det tyske politi har kørt
en bil op i hver ende. Alle, der bliver
fanget imellem bilerne eller bliver
samlet ind fra de omkringliggende
gader, må vise identitetspapirer, og
hvad de ellers har i lommerne. Hvis
iden titetspapirer mangler, eller man
har rationeringsmærker eller andet,
man ikke kan gøre rede for, bliver
man beordret op på ventende lastbi -
ler.
Udvælgelseskriterierne er brede. Nog -
le, der påstår sig i arbejde, må vise
deres håndflader. Hvis ikke der er hård
hud, er de arbejdssky, vurderer de ty -
ske betjente. Altså må de med på last-
bilerne og ind til Shellhuset.

Aktionen i Suhmsgade finder sted
sideløbende med aktioner rundt om -
kring i andre af Københavns mere yd -
myge kvarterer. Folkekøkkener, værts -
huse og kaffebarer – alt sammen sted-
er, der er kendt som tilholdssteder for
småkriminelle, sortbørshandlere og al -
ko holikere – bliver ransaget, og man -
ge af gæsterne bliver kørt til Shell-
huset.

På jagt i brokvarterne
Den er et led i den tyske jagt på aso-
ciale og vanekriminelle – en nazitysk
kategorisering af mennesker, der ikke
passer ind i folkelegemet som nyttig
og god arbejdskraft. 
I Tyskland sidder i titusinder indespær-
ret i kz-lejrene med en grøn eller sort
trekant syet på fangedragten som
tegn på deres place ring i en af de to
kategorier. Snart får de selskab af
Charles Kürstein Jensen og flere hun-
drede andre dan ske mænd.
Aktionen om eftermiddagen den 27.
september 1944 er dagens anden ak -
tion. Tidligt om morgenen er tysk po -
liti i egne og konfiskerede danske poli -
ti biler kørt ud i Københavns bro kvar -
terer, hvor de har vækket familier af
de res søde søvn. Familiefædre er
blevet ført med, efter at tysk politi ved
hjælp af danske håndlangere har gen-
nemgået straffeattester på jagt efter
tidligere straffede arbejdere.

Arbejdsløse og sortbørshandlere
Aktionen er en af de største, men
alligevel mest ukendte arrestationsbøl-
ger i hele besættelsestiden.
I alt bliver mellem 400 og 500 mænd
ar resteret i løbet af den 27. september
1944. De fleste bliver løsladt, men tre
dage senere bliver 166 af dem læsset
på busser og lastbiler og kørt til Ged -
ser, hvor de med færgen bliver ført til
Warnemünde. Herfra bliver de an -
bragt i tre godsvogne, hvor de tvinges
til at sidde på hug i de 48 timer, rejsen
til Neuengamme ved Hamburg varer.

Tysk politi gik på jagt
i fattigkvartererne

De asociale -KZ-lejrenes glemte danskere

27. september 1944 blev
op mod 500 mænd arre-
steret i København i en af
de største og alligevel
mest ukendte nazistiske
aktioner under besættel-
sen. De kommende måne-
der skulle Danmarks stor-
byer opleve endnu flere
razziaer i jagten på dem,
som nazisterne kaldte aso-
ciale eller vanekriminelle.

Bogen »De asociale – kz-lejrenes
glemte danskere« er skrevet af
Maya Schuster og Tim Panduro.
Maya Schuster er 31 år gammel,
cand. mag. i tværkulturelle studier
og arbejder som fundraiser. Tim
Panduro er 40 år gammel og
uddannet journalist. Han er i dag
freelancejournalist med særligt
fokus på historie. 
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Charles Kürstein Jensen blev arresteret under en razzia i København 27.
september 1944. Få dage senere blev han sendt til Neuengamme. Han
overlevede med nød og næppe, men fik et vanskeligt liv med druk og
traumer efterfølgende. På billedet ses han sammen med sønnen Bent,
hvis barndom blev præget af faderens brutale oplevelser. Privatfoto

Johannes Winther Benjamin Chris-
tiansen var for længst blevet bedstefar,
da han blev arresteret i sit hjem i Van-
løse i oktober 1944. Den ældre mand
havde i sine yngre dage været i fængsel
adskillige gange, og det blev skæbnes-
vangert. Jack, som han blev kaldt, over-
levede ikke opholdet i kz-lejren. I hans
familie talte man aldrig siden om den
forsvundne bedstefar – eller om, hvorfor
han var blevet sendt i kz-lejr. 

Ejnar Haakon Pedersen blev arresteret i sin kolonihave på Røde Mellemvej på
Amager i oktober 1944. Han var kommunist og aktiv modstandsmand, men blandt
andet på grund af arbejdsløshed blev han stemplet som asocial. Han døde i
Neuengammelejren 3. januar 1945. Stemplet som asocial betød, at hans familie
ikke fik erstatning umiddelbart efter krigen eller anerkendelse for faderens mod-
standsarbejde. Privatfoto.
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Det er langt fra hærdede kriminelle,
der befinder sig blandt de 166. En
fjerdedel har aldrig været i spjældet,
og mange andre har kun smådomme,
men er blevet arresteret, fordi de
betragtes som unyttige samfunds-
borgere. Charles Kürstein Jensen er en
»typisk asocial« i tyskernes optik.
Som chauffør var han på grund af
benzinrationering arbejdsløs under
kri gen. Han og familiens bopæl var i
et socialt belastet kvarter, og han hav -
de ifølge sønnen Bent i løbet af
1930’erne været involveret i småtyve -
rier og – hælerier.
Ydermere husker Bent, at han som lille
knægt var med faderen ude i det
besatte København.
»Han var flink til at tage sig af mig, før
han blev taget af tyskerne. Jeg havde
et sæde foran på cyklen, og han cyk-
lede meget rundt med mig. Jeg var

somme tider med, når han handlede
med rationeringsmærker. Det var
brandulovligt, det far gjorde, men
pengene var meget små dengang.«
Charles Kürstein Jensen overlevede
opholdet i kz-lejren, men var mærket
for livet.
Mange af hans fangekammerater gen-
så aldrig Danmark.

Forfærdende dødstal
Arrestationerne den 27. september
blev fulgt op af to andre aktioner i
København i oktober og yderligere
aktioner i Odense, Aalborg og Aarhus.
I alt blev mindst 430 danske mænd
sendt til Neuengamme som asociale
og vanekriminelle. Deres dødelighed
var den højeste blandt nogen gruppe
af deporterede danskere. Næsten hver
tredje omkom i lejren eller i måneder -
ne efter deres hjemkomst. De asoci a -

le, som samlebetegnelsen var, ud gjor -
de blot otte procent af alle danske de -
por terede, men tegnede sig for hvert
fjerde af de cirka 600 registre re de
døds fald blandt danske kz-fanger. Det
høje dødstal var til trods for, at næ -
sten 100 af de såkaldt asociale blev
løs ladt før tid, efter at tysk politi og
embedsmanden Bjarne Paulson fra
Udenrigsministeriet havde behandlet
deres sager – og til trods for, at de
blev deporteret i besættelsens sidste
må neder.
Trods de forfærdende dødstal er de
næsten blevet glemt i efterkrigstiden.
De blev aldrig betragtet som ofre på
lige fod med andre tidligere kz-fanger.
Efter krigen havde de meget svært
ved at få erstatning for deres lidelser,
og de og deres familier kom til at lide
under, at de var blevet stemplet som
asociale. 

I eftersommeren 1944 foretog Gestapo
en række razziaer i København og
andre større byer på jagt efter det, de
kaldte de asociale eller vane kri m i nel le.

Billedet øverst til venstre viser en situati-
on fra razziaen på Kongens Nytorv.
Gæster fra en restaurant  føres ud for at
køres til Dagmarhus. 

De øvrige billeder viser forskellige episo-
der fra tyske gaderazziaer i København.
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Forlaget Fremad udsendte efter krigen i 45 en bog
med 26 træsnit af en gruppe kunstnere og malere.
De kaldte sig Sankt Lucas Gildet, betegnelsen for det
ældste kendte kunstnerlav i Europa. 
Træsnittene gengiver tiden direkte og realistisk og
blev oprindelig skåret, trykt og solgt illegalt, mest i
arbejderkredse. Hele indtægten gik til modstandsbe-
vægelsen.
Træsnitværkerne blev udgivet samlet efter krigen i
45 på forlaget Fremad og stammede fra mapper
solgt i 1944 - »Byens billeder«, »Dagens hændelser«
samt en tredje, der lå klar til udgivelse, da krigen
sluttede. Billederne var blevet til under terrorens
værste rasen og skildrer den og modstanden mod
den.
Med Fremads udgivelse offentliggjordes også navne-
ne på de anonyme kunstnere i Sankt Lucas Gildet.
Gruppen bestod af Erling Frederiksen, Christian Mag-
le, Regnar Jensen, Jane Muus, Dan Sterup Hansen,
Kjeld Hejlesen og Helge Bech.
Træsnittene her på siden er lavet af Erling Frederik-
sen (Razzia) og Regnar Jensen (Gadens herre).

Gadens herre

Razzia

7
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28. oktober 1944 blev fire
mennesker myrdet i Køben-
havn af tysk politi under en
razzia, der blandt andet
ramte Blomsten i Istedga-
de, Saxogades kaffebarer,
Røde Maske på Fælledvej
og en jazzklub på Amager-
brogade. Jagten var gået
ind på Københavns under-
klasse. Men tyskerne og
deres danske håndlangere
gjorde også op med et par
personlige fjender – og det
betød enden for Stjerne
Radio i Istedgade

af Maya Schuster og Tim
Panduro

● Harry Edvin Nielsen og Aage Her-
man Larsen kan ånde lettet op. De er
netop blevet kaldt ud af flokken på
omkring 30 frysende og nervøse
mænd foran Shellhuset og har fået
besked på, at de kan gå hjem. Det er
sen aften lørdag den 28. oktober
1944. Den 53-årige tjener Nielsen er
blevet anholdt på værtshuset Røde
Maske på Fælledvej på Nørrebro i
København, mens den 24-årige
arbejds mand Larsen var på Billardsalo-
nen i Saxogade 45, da tyskerne kom. 
En måned inden har tyskerne sat gang
i jagten på såkaldt asociale og vane -
kriminelle – nazistiske menneske -
 katego rier, der er blevet overført til
Danmark af det tyske politi. Godt 250
københavnere er allerede sat i koncen-
trationslejr med en af de to beteg-
nelser. Men tyskerne er ikke tilfredse –
jagten på sortbørshandlere, arbejds -
løse, alkoholikere og andre, tyskerne

mener kan kaldes asociale eller
vanekriminelle fortsætter i det mørk-
lagte København.
Lørdagens arrestationer er rettet mod
byens værtshuse. Blandt andet Blom-
sten på Istedgade, Ølandshus på
Amagerbrogade, Florida på Walken -
dorfstræde og altså Billiardsalonen og
Røde Maske. Her bliver gæster og per-
sonale kommanderet ind midt på gul-
vet med hænderne i vejret. Den
erfarne tjener Nielsen bryder sig ikke
om de tyske betjente og deres danske
håndlangeres brutale fremfærd.
»Hov hov, tag den med ro« siger han,
da de stormer værtshuset. Bemærk -
ningen gør de tyske politifolk rasende.
Nielsen ryger med, da tyskerne
arresterer en stribe gæster. Det tyske
politi har sendt to udrykningsvogne,
de har konfiskeret fra det danske poli-
ti, på gaden sammen med en af deres
egne store rutebiler. De anholdte fra
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En frygtelig nat i
København

De asociale -KZ-lejrenes glemte danskere

Stjerne Radio i Istedgade blev bombesprængt i rædselsnatten den 28. oktober 1944, hvor fire
mænd blev myrdet under en razzia efter »asociale elementer«. Ved bombesprængningen blev
facaden flået af og afslørede den tidligere butiksfacade. Foto fra Frihedsmuseets Arkiv.
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aftenens værtshusrazziaer bliver prop-
pet ind i rutebilen og kørt til Shell-
huset. Her bliver de arresterede stillet
på række udfor bygningens benzinan-
læg på Kampmannsgade. Og her bliv-
er Nielsen og Larsen altså trukket ud
fra rækken.
Flokken af arresterede og deres
vogtere ser de to forsvinde rundt om
hjørnet fra Kampmannsgade til
Nyropsgade foran den danske SD-
mand ES (SD: Sichersdienst eller Sikker -
hedstjenesten. red). Ude af syne fra de
øvrige giver ES ordre til de to om at
gå uden for pigtrådsafspærringerne
og gå hjem.
De når ikke at tage mange skridt. Så
falder de om på asfalten i Nyropsgade
et par meter fra hinanden. Fældet af
hver deres nakkeskud – eller »skudt
under flugtforsøg«, som ES fortæller
det til en kollega efterfølgende. Om
Nielsens ord om at »tage den med
ro« er grund nok til at han skal dø –
og hvorfor Larsen skal med i købet –
bliver aldrig opklaret. ES bliver døds-
dømt efter krigen, men drabet på de
to er ikke med i anklageskriftet.
Efter nedskydningen går ES ind i Shell-
huset og får fat i to bårer. Et par
mænd bliver kommanderet til at bære
de to ned i kælderen. I mellemtiden er
de øvrige anholdte også blevet gen-
net derned til nærmere afhøring.
Afhøringerne afbrydes af et enkelt
skud fra et andet sted i kælderen. Den
ene af de to fra gaden er ikke død. ES
afliver den sårede med et pistolskud i
nakken. Personlige papirer, men intet
andet, bliver fjernet, inden ligene bliv-
er kørt væk.
Da en tysk betjent spørger sin kollega,
hvor ligene er blevet af, lyder beske-
den:
De er svømmet til Sverige fra 10-
meterbassinet i Frihavnen.
Allerede dagen efter bliver Aage Her-
mann Larsen fisket op af vandet og
kørt til Retsmedicinsk Institut. Først 6.
december bliver Harry Edvin Nielsens
lig fundet.
Klokken er 23.45, da nådesskuddet
falder i kælderen. Men hele aftenen
har der været ondskab i luften.

Vildt skyderi Saxogade
Tyskerne når Saxogade omkring klok -
ken 21.15. Billardsalonen er ikke den
eneste, der får besøg. I kaffebaren i
nummer 66 bliver gæsterne visiteret
af de maskinpistolbevæbnede tyskere
og deres danske håndlangere.

Men tyskerne har et problem. Bilen er
ved at være fyldt op.
ES kigger på den sidste lille gruppe på
fortovet foran kaffebaren. »Forsvind!«,
lyder ordren, mens han vifter i retning
mod Istedgade.
Flokken løber. ES fører sit gevær til
skul deren, tager sigte og fyrer. En
arbejdsmand, der bor i Saxogade 12,
fal der om. Han er skudt gennem ryg -
gen og ind i lungen.
Aftenens amokløb fortsætter til trods
for den tilsyneladende fyldte bil. Bi -
lerne kører til Vesterbrogade, Oehlen-
schlägergade og til Istedgade. På hjør-
net af Skydebanegade kommer endnu
to arresterede ind i bilen. Tyskerne
skyder på må og få. Tre mennesker på
gaden bliver tilfældigt ramt.

Hævn over Stjerne-Radio
Også radioforretningen Stjerne-Radio
på Istedgade må holde for. Et par
dage inden har tyskuniformerede
danskere ødelagt vinduesudstillingen,
efter at forretningens ejere i flere uger
har spillet BBC’s danske radioud-
sendelser ud over gaden. Nu ser
nazisterne deres snit til det endelige
opgør. En tysk håndgranat lægger for-
retningen i ruiner.  Efter at arbejdet er
udført, kører bilen videre mod Fælled-
vej og Røde Maske, hvor Nielsen bliv-
er arresteret. På hjørnet af Sortedams-
dosseringen og Nørrebrogade spræn -
ges en cigarforretning i luften, inden
turen ender ved Shellhuset.

Drab i jazzklubben
Drabene ved Shellhuset er ikke afte-
nens eneste. Ved 23-tiden omringer
ty ske politifolk selskabslokalet Ølands -
hus på Amagerbrogade. Her er kø -
ben  havnerungdommen samlet for at
høre jazz og danse til den løsslupne
musik. Nogle tyske betjente går ind i
foyeren og kommanderer hænderne
op.
Den 18-årige Svend Otto Rasmussen,
der har taget turen fra hjemmet på
Nørre Søgade og ud til jazzklubben,
er ikke hurtig nok til at få hænderne i
vejret. Han bliver skudt ned. Den så -
rede teenager forsøger at komme på
be nene. Tyskerne affyrer endnu en
sal ve. Han dør på stedet. To andre
unge mænd bliver sårede. Falcks red-
ningskorps bliver tilkaldt. Men det er
for sent. Den 18-årige Frank Herild fra
Peter Hjortsvej dør i ambulancen på
vej mod hospitalet. Den tredje over-
lever. Han bliver kørt til Sundby Hospi-

tal med et skudsår i benet.
Andre gæster fra jazzkoncerten bliver
proppet i det tyske politis biler. Turen
gennem København mod Shellhuset
forløber heller ikke uden episoder. Ved
Højbro plads bliver en mand skudt i
hovedet klokken 23.30. Aftenens sid-
ste razzia finder sted kort efter i den
lille Valkendorfgade bag Helligånds -
kirken ved Strøget i København. Den -
ne razzia fører også til anholdelser,
men forløber uden blodsudgydelser.

Teksten er et redigeret uddrag af Tim
Panduro og Maya Schusters bog »De
asociale -kz-lejrenes glemte danskere« 
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»De asociale -kz-lejrenes glemte dan -
skere« er skrevet af Tim Panduro og
Maya Schusters og udkom på Gads For-
lag i 2014. Bogen kan købes i boghand -
lere eller med en hilsen fra forfatterne
ved at kontakte tim@timpanduro.dk
eller 42742031. 
Prisen hos forfatterne er 200 kroner ved
afhentning i København. Ellers tillægges
porto. Boghandlerprisen er 250 kroner. 

Forfatterne holder gerne foredrag og
oplæg om de såkaldt asociale danske
kz-fanger. Kontakt dem for at høre
nærmere. 
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Den 15. september 1943 blev
der sat effektivt punktum for
typograflærling Frede Klitgårds
deltagelse i frihedskampen. 
Han var medlem af den meget
aktive sabotagegruppe, som
blev ledet af Georg Mørk Christi-
ansen, der efter nazitysk krigs-
retsdom blev henrettet sammen
med fire kammerater, mens den
lidt yngre Frede og mange
andre blev deporteret til Tysk-
land og spærret inde i tugthuse
eller koncentrationslejre. 
Her fortæller Jørgen Bang Clau-
sen om arrestationen og det
danske politis forsmædelige rolle
heri. 
Jørgen Bang Clasen var 11 år på
det tidspunkt og beretter her
om besættelsestiden i Viby set
lidt fra børnehøjde.

●  I Besættelsestidens Viby indtraf flere
usædvanlige episoder gennem de fem
forbandede år. En af dem var en dra-
matisk arrestation af en modstands-
mand, der efter en uheldig eksplosion
af sit sabotagemateriel blev taget til
fange i delvis bevistløs tilstand af en
reservebetjent og kort efter overdra-
get til de tyske myndigheder og en
meget uvis skæbne.
Dette fandt sted efter den 29. august
1943, hvor den danske regering måt-
te træde tilbage efter at have opgivet
at kontrollere de oprørske tilstande
med sabotager og demonstrationer,
og derved overlod landets styre til
den tyske besættelsesmagt.
Forinden var gået 3 år og 5 måneder,
hvor regeringen havde tilpasset sig
be sættelsen og de offentlige myndig-
heder havde rettet sig slavisk efter
dens forholdsordrer.
Atmosfæren i den periode husker jeg -
en dreng mellem 8 og 11 år - som
særdeles tvetydig på den måde, at alt
hvad der stod i aviserne skulle tages
med for behold og ofte havde en
anden tyd ning og forståelse end det
ordene re elt sagde. Det fremgik vel
især af vo re forældres miner når de
læste aviserne og deres advarsler til os
børn om ik ke at sige videre, hvad de
selv en gang imellem kom til at
udtrykke. F.eks. at jeg skulle passe på
med at sige noget til en bestemt
mand i ga den.
Det var også mærkeligt da bundbræd-
derne i min seng under en kraftig ry -
stel se af huset faldt ud, så jeg 9 år
gam mel trillede ud på gulvet en nat.
Det skyldtes et bombeangreb i nærhe-
den, som bagefter blev omtalt i avi-
serne som engelske maskiner, der hav-
de kastet deres last over øde marker
om natten, men ikke et ord om at det
var i vores område og at bomberne
havde ødelagt flere huse og bragt
mange mennesker i livsfare. Der var 4
aviser i Aarhus som lå ca 3 km. fra
området, og de skrev kun 4 linjer om
at engelske bombemaskiner havde
kastet bomber over marker og øde

steder i en lille notits inde i avisen,
men ikke en linje om ødelæggelserne i
Viby. Var det sket i dagens Danmark
ville den voldsomme begivenhed selv-
følgelig have ryddet forsiden og nok
også faet yderligere stor omtale inde i
avi sen. Samt mange artikler i de føl-
gende dage og uger.
Vi fik som børn at vide, at sådan var
det bare så længe tyskerne var i lan-
det.
I skolen havde vi allerede lært om den
tabte krig i 1864 og kendte også de
sange, der handlede om de stærkt
antityske følelser i den anledning. Ta -
bet af Sønderjylland og mindemuren
med navnene på de mange sønderjy-
der der døde i tvungen tysk tjeneste
hav de vi set i Mindeparken under fa -
mi lieudflugter samt ved deltagelsen i
de Alsangsstævner der fandt sted her.
Men man sagde ikke noget mod ty -
skerne åbent. De var bevæbnede og
havde erklæret at våbnene ville blive
brugt ved provokationer - selv de
mind ste. Stemningen var tillukket
blandt folk man ikke kendte godt og
de voksne var ikke så meddelsomme,
når man spurgte dem om krigen. Hel-
ler ikke om den korte krig mellem Fin-
land og Rusland, hvortil der var en
stærk sympatifølelse for det finske folk
og en trist stemning da Finnerne måt-
te give op.
Vi drenge lærte os smædesange om
tyskerne og deres ledere, hvoraf vi
især havde nogle nedladende, parodi-
ske efterligninger af deres førers skri-
gende udgydelser i radiotransmissio-
ner, selvom vi ikke forstod meget af
sel ve ordene.
I en tid i 1942-43 havde jeg nærmest
en bestilling fra en ældre dame på Vi -
by Alderdomshjem om at levere smæ-
dehistorier og sange om tyske genera-
ler og ledere. Min forbindelse med
hjemmet, der lå så skønt på bakketop-
pen i parken mellem Borgvold og
Viby Skole var, at min far som social-
udvalgsformand havde meget at gøre
med Alderdomshjemmet og jeg var
med ved særlige lejligheder som jule-
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»Wir haben einen saboteur
gefangen«

Beretning fra Viby under besættelsen

Jørgen Bang Clausen
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fester og filmforevisninger i samlings-
stuen. Det var der jeg fortalte nogle
antityske historier til de gamle og blev
opfordret af fru Julie Ring og en an -
den dame til at levere flere sange og
historier.
Derfor kunne jeg nu mod slutningen
af 1942 fortælle om general Rommel,
der i pressen havde været den tiljuble-
de tyske helt under ørkenkampene i
Nordafrika. Ved El Alamein blev den
tysk/italienske hær banket på flugt af
den engelske under general Montgo-
mery og det gav endelig anledning til
håb om nederlag for de ellers gennem
2-3 år ubesejrede tyskere.
Derfor lød spøgen: Hvad er forskellen
på et bornholmerur og general Rom-
mel - joh, bornholmeruret går frem
og siger tik-tak, men Rommel går
bagud og siger tak-tik.
Den slags morede damerne - og an -
dre. Ellers var det smædesangene om
Goebbels, Himmler og Göring og
udenrigsminister Von Ribbentrop, der
var i vælten. Efter det overvældende
tyske nederlag ved Stalingrad omkring
nytår 1943, blev vi for første gang
temmelig sikre på, at tyskerne til sidst
ville tabe den krig, de før havde ud -
trykt sig så brovtende sejrsikre på at
vin de i aviser og propagandablade.
Propagandablade som »Signal« kunne
købes i kiosken ved siden af bager
Olesen. Vi købte dem ikke selv men
overtog af og til fra naive voksne, der
havde troet det var en slags Billed-
Blad. Det var det på en måde også,
men med ubehagelige billeder af tys -
ke soldater, der nedslagtede englæn-
derne overalt og i det hele taget
tilføjede fjenden »store blodofre«. Et
ubehageligt, svulstigt sprogbrug var
herskende.
Som i billedserien med 2 flyvere i glas-
næsen på en tysk bombemaskine over
London, som nyder den brændende
by under sig og den ene siger triumfe-
rende: »Nå Max, kan du se dernede,
hvor helvedes klokker (the Bells of
Hell) ringer over London«. Et vold-
somt angreb på Coventry med mange
civile ofre vakte især almindelig afsky
senere og ændrede manges syn på
tyskerne, hvor de tidligere havde væ -
ret halvt accepterende: »Krig er jo krig
- desværre«! Senere i krigen gik bom-
berne den modsatte vej.
Nu var situationen anderledes med
fortsatte tysk/italienske tilbagegange i
1943 og en stadig stigende sabotage-
aktivitet. Især hørte vi smældene fra
jernbanesabotager på banen mellem

den øverste del af Østerallé og broen
over Kirkevej. Det aftog noget efter
etableringen af den tyske bevogtning
ved den røde barak tæt på den ret ny
bro over den endnu ikke asfalterede
Grundtvigsvej, men fortsatte så andre
steder. I 1943 tog den tyske værne-
magt også Rosenvangskolen, så den
tyske bevogtning var nu massiv på
Viby-egnen.
I Viby var tiden i de septemberdage
for løbet uden større sensationer. Dog
havde der været stensprængninger før
arbejdet på den ny Horsens vej med
store detonationer, men den slags
blev taget med meget ro. Det havde
spærretidens lempelse 1.september til
kl. 23-05 såvel som dens ændring alle-
rede næste dag tilbage til kl. 20-05
også gjort. Man var blevet vant til for-
virrede og utrygge tilstande.
14. september havde der været lyn-
brande i landet under voldsomme tor-
denvejr, men det havde næppe taget
samtaleemnerne bort fra populære
kunstnere som filmskuespillerne Mar-
guerite Viby og Ib Schønberg og den
særdeles populære sanger Aksel
Schiøtz, der var berømmet og elsket
for sin fortolkning af danske sange. I
København var restaurant »Wivex«
lige nedbrændt, men man kunne fore-
løbig kun gætte på årsagen.
Som før nævnt skete arrestationen af
den 20-årige modstandsmand kort
efter Regeringen havde kastet hånd -
klædet i ringen, flåden havde sænket
sig selv og de oprørske tilstande hav-

de kostet både danske militære tab
under korte kampe mod den overvæl-
dende overmagt, såvel som civile.
Forhistorien var, at en århusianske
grup pe med lokal støtte i Viby havde
måttet opgive en jernbanesabotage
ved Brabrand og efter undvigelsen
havde transporteret sprængstoffet til
en adresse på Vestre Kongevej - i dag
Skanderborgvej 26.
Her kunne det ikke blive i kælderen
under ejendommen, og dagen efter,
15. september. 1943, skulle den unge
modstandsmand efter dagens arbejde
som typograflærling på Aarhus Stifts -
tidende afhente og bringe det til et
bedre skjulested i Århus.
Lidt i kl. 18 var den store kasse sat på
hans cykels bagagebærer og surret
fast. Derefter kørte den unge sabotør,
Frede Klitgaard fra Sølystgade, tværs
over vejen og op på cykelstien på den
anden side, da en uheldig blanding af
stærkt brændbare termitbomber og
det regulære sprængstof selvantænd-
te og frembragte en så hurtig og
voldsom brand med meterhøje flam-
mer, at cyklen med kassen kom op på
fortovet og han blev slynget af lige
over for biografen Viby Kino. Han
kom kort efter til hægterne og forsøg-
te at slippe væk fra katastrofen op ad
Bernstorffsvej, hvor han dog besvime-
de.
Da han blev nogenlunde klar igen lå
han på fortovet med en reservetjent
over sig med et pistolløb rettet mod
sit ansigt. Reservebetjente fungerede
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Når Danmark bliver fri
mel. Lily Marlene

Først så ta´r vi Göring ved hans vingeben,
og så ta´r vi Goebbels og slår ham mod en sten.
Og Hitler vi hænger i en strop
ved siden af von Ribbentrop.
Og så er Danmark fri.
Og så er Danmark fri.

Scavenius skal straffes og lægges ned i jern,
fordi han underskrev på antikomintern.
Han går nu og venter på sin dom,
den slipper han ej udenom.
Når Danmark bliver fri.

Når Danmark bliver fri.«Den sang kunne
man høre overalt i landet i Besættelsens
sidste år. Den var rent ud sagt lidt af en
landeplage, og det var ikke fordi, folk hav-
de hørt den i radioen. Slet ikke. 

På melodien om Lily Marleen kunne
enhver behændig versemager forfatte nye
aktuelle strofer om f.eks Fritz Clausen,
Gunnar Larsen, Thune Jacobsen.
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som politiets hjælpere med at afpa -
truljere områder, hvor sabotage kunne
tænkes at finde sted, og der var på
kort tid ansat flere tusinde til støtte for
det ordinære politi. Kort efter blev
Frede Klitgaard bragt til Politistationen
på Viby Torv, hvor et kortvarigt forhør
udspillede sig, mens en oprørt gruppe
Vibyborgere samlede sig udenfor i
protest over tilfangetagelsen. En af
dem hed Walther og var kendt som
én, der tit var anfører for såkaldte bal-
lademagere. Han var også i spidsen
for forsamlingen. Efter dette blev han
almindelig respekteret! 
For stærkning fra en stærkt bevæbnet
udrykningskommando fra Århus blev
tilkaldt for at holde dem i skak og
samtidig blev Frede Klitgaard efter et
kort forhør bragt til grøftekanten ude
ved Ravnsbjergbakkens fod, hvor han
havde hævdet han havde fundet kas-
sen under en cykeltur.
Politimesteren fra Odder var i mellem-
tiden ankommet for selv at være leder
af den interessante sag. Han talte med
Statsadvokaten i København og de 2
blev enige om at overdrage sabotøren
til de tyske myndigheder. Frede Klit -
gaard hørte selv utilsigtet Statsadvo-
katens røst i telefonen, da han vedtog:
»Fanden med ham.... over til tyskerne
med ham«.
Det ville meget sandsynligt betyde en
dødsstraf, for den tyske overkomman-
do havde netop 29. august meddelt,

at blot det at have huset en sabotør
eller kunne sættes i forbindelse med
en sådan ville medføre dødsstraf eller
lovens strengeste frihedsstraf i et tysk
fængsel. I de omtumlede dage udkom
der i flere dage ingen aviser.
Allerede om aftenen førte politimeste-
ren selv med en stor eskorte den til-
fangetagne til Tinghuset på Vester
Allé, nu iført både håndjern og fod -
lænker, og overdrog fangen til tysker-
ne på øverste etage med høj og dra-
matisk stemme: »Wir haben einen
sabotör gefangen«.
Herfra var det helt i den tyske over-
kommandos hænder, hvad der skulle
ske modstandsmanden. Det betød
hår de afhøringer og solide tæsk, hvis
ikke svarene passede tyskerne. Samti-
dig blev alle hans forbindelser som
venner, kolleger og familie opsporet
og forhørt, hvilket uheldigvis bragte
flere modstandsfolk i søgelyset. Resul-
tatet var i den følgende efterforsk-
ning, som også Rigspolitiet deltog i, at
der ved en krigsret 22. november
1943 på Østergades Hotel afsagdes 3
dødsdomme over modstandsfolk i
Randersgruppen og dagen efter i Oli-
emøllens kontor i Bruunsgade yderli-
gere 4 dødsdomme. I alt blev der
afsagt 18 domme, hvor de yngre måt-
te i tysk tugthus eller KZ-lejr.
Således startede i Viby en flig af de
mange optrevlinger af modstandsbe-
vægelsen i Midtjylland, der senere

medførte arrestation og dødsdomme
over den kendte Hvidsten-gruppe. I et
vist omfang fordi man endnu ikke
havde lært at gå »underjorden«, så
snart en mistanke om tysk opmærk-
somhed hørtes, rygtedes eller bare
fornemmedes. Det var tider med
utryghed og stærk uvished, samtidig
med at engelske, natlige bombetogter
med tilbageflyvninger over vort områ-
de betød mange luftalarmer, kælder-
ophold og småsøvnighed den næste
dag. Krigen opfattedes nu mere
intenst, for man anede ikke om den
ventede allierede invasion ville kom-
me engang til vore egne kyster.
Værne magten tog i hvert fald forbere-
delser imod det med omfattende
mineudlægninger
Frede Klitgaard havnede i det beryg-
tede Dreibergen Tugthus, hvor der
foregik grusomme henrettelser i kæl-
deren og hvor føden var tynd roesup-
pe, så fangerne tabte op til halvdelen
af deres vægt under fængslingen.
Selv klarede han de næsten 1½ år før
»De Hvide Busser« bragte de nordiske
fanger tilbage i april 1945. Mange kla-
rede det ikke. Adskillige havde fået
skader på krop og sind, som de ofte
kun overlevede kort tid med. Frede
Klitgaards norske medfange, som la -
ve de den viste tegning af ham, levede
således kun kort tid efter.
På Viby-egnen tiltog jernbanesabota-
gerne i den følgende tid. En særlig
markant fandt sted i februar 1945
mens min far og mor om aftenen var
til en sammenkomst hos børnehavele-
der Lis Hansen på første sal i et hus på
hjørnet af Brorsonsvej og Østeralle.
Hr. og fru Raffnsøe fra Mejeriudsalget
på Kongevejen var der også. Hjemme
på Hans Tausensvej var min ældre
søster og jeg alene hjemme i undere-
tagen mens vor lejer, en kvinde, der
ifølge min mor vaskede for meget og
derved brugte lidt for meget vand, til-
syneladende var gået til ro ovenpå.
Det var en frostklar aften med meget
klart vejr.
Ved 21 tiden lød et voldsom brag fra
jernbanen ledsaget aflyden af stærkt
hvæsende damp, som - signalerede
en sprængt kedel på et lokomotiv. Vor
lejer brød straks efter ud i dramatiske
angstskrig, mens vi nysgerrige gik ud
på fortrappen for at finde ud af hvor
og hvad, der var sket.
På 1. sal på Brorsonsvej tæt på banen
oplevede det lille selskab det voldsom-
me drøn og at nogle ruder blæste ind
og rev mørklægningsgardinerne med

Det illegale blad Frie Danske kommenterede
den ivrighed dansk politi lagde for dagen for
at fange og udlevere sabotører - på trods af
den erklærede dødsstraf herfor.
Frede Klitgaard blev idømt livsvarigt tugthus
og sent til Dreibergen ved Rostock. Her ses

han i den norske medfange Christian Ofte -
dals streg. Oftedals tegninger fra Dreibergen
blev smuglet ud af Gestapo-tolken Hiltgunt
Zassenshaus, »Hitlerfangernes engel«. Hun
var agent for den britiske efterretningstjene-
ste.
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ind i stuen, hvor man lige havde nydt
den stærkt rationerede kaffe. Min mor
fortalte ved hjemkomsten et par timer
senere, hvordan fru Raffhsø forståeligt
nok havde rejst sig med armene i vej-
ret og skreget hjerteskærende flere
gange af chok, mens Lis Hansen og
min far havde slukket de to søvnige
lamper, man havde haft tændt, og
prøvede på at lokalisere den oplagte
sabotage.
Hjemme havde vi ventet udenfor
uden at kunne finde ud af mere og
stod netop ved fordøren, da vi så en
kraftig, yngre mand komme farende
ind ad havegangen, forbi os uden til-
syneladende at se os og ned gennem
haven til han brød igennem den lave
hæk til den ubebyggede grund mod
Poul Helgesensvej. Vi havde nået at
se, at det var rutebilejer Henriksens
søn i fuld chaufføruniform, dog uden
den sædvanlige kasket, men om ham
kunne vi selvfølgelig ikke fortælle
andre end vore forældre. Man brænd-
te inde med meget god sladder i de
dage.
Næste dag kunne vi gennem rygte -
snakken høre, at det var en såkaldt V-
2 bombe - opkaldt efter den store,
tyske V-2 raket, som havde bombar-
deret London-området i nogen tid -
som af nogle meget dristige sabotører
var blevet sænket ned fra broen på
Kongevejen over kedlen på et loko -
mo tiv. V-2 blev den sarkastisk kaldt,
fordi det var 2 bomber forbundet af et
tov, så de på den måde kunne hænge
på hver sin side af lokomotivets kedel
med en tidsindstilling til at sprænge
en del sekunder senere. Broen må
have været ubevogtet et øjeblik eller
sabotørerne havde holdt brovagten
op imens. Det fik vi som så meget
andet aldrig at vide, men sprængnin-
gen var en succes og standsede tog -
trafikken den aften og nat. Vi formo-
der at lokomotivfører og fyrbøder
havde nået at springe af i tide, da de
så, hvad der ville ske.
Inden vore forældre kom tilbage stod
vi udenfor i den friske luft og kunne
ved at se mod syd iagttage nogle
glimt i horisonten. Vi kunne regne ud,
at de kom fra bombardementet af
nordtyske byer med de ny meget kraf-
tige 4,5 tons bomber, som vi var ble-
vet fortalt om i den illegale presse. Vi
lyttede også intenst og mente et par
gange, at vi kunne ane den svage lyd
over flere hundrede kilometer i den
fuldstændigt stille frostnat. Tyskerne
fik tilbage, hvad de engang havde

udsat englænderne for og med renter.
Vi vidste meget nøje, hvad der skete
og var ikke rystede - sådan var hold-
ningen hos de fleste danskere på det
tidspunkt.
Vi var nu tæt på det tyske sammen-
brud og jeg vil kun fortælle en enkelt
episode, der fandt sted før den store
jubelfest 5. maj 1945 på Torvet, hvor
de mange tyske kollaboratører blev
bragt gennem den hujende menne-
skemængde af unge modstandsfolk,
hvoraf man kunne genkende nogle af
de store drenge fra ens skoletid.
Siden jeg var en lille dreng havde jeg
været betaget af fly. Det var ikke man-
ge jeg så i mine første leveår, men
med den tyske besættelse kom en stor
aktivitet af 1 og 2-motorers fly over
hjemegnen. Det var formentlig træ -
ning i meget lav højde af ny bombe-
maskinemandskaber, vi så og hørte.
En gang kom 3 bombemaskiner så
lavt over husene, at jeg ikke hørte
andet end en svag lyd før det enorme
brus af kraftige motorer var over mig,
så jeg faldt på ryggen og så lige op på
observatørerne i glasnæserne.
Det var jo fjenden - men alligevel måt-
te jeg beundre de mange typer og
deres flyvefærdigheder.
I begyndelsen af maj, da Hitler var
død og den tyske hærs sammenbrud
var indlysende tæt på, hørte klasse-
kammeraten, senere kriminalinspek-
tør, Jørgen Rosendahl Nielsen fra Niels
Bohrsvej og jeg, at nogle tyske fly var
nødlandet ved Holme. Vi kastede os
straks efter skoletid på vore dæks-lap-
pede cykler og kørte ad Ingemannsvej
(Christian X's Vej) og Holme Møllevej
til hjørnet af Holmevej, hvor der gan-
ske rigtigt lå 3 tyske jagere på jorden,
med næserne mod vest, et stykke inde
på marken.

Efter at have smidt cyklerne og set på
de ret ubeskadigede en-motorers fly
med deres bøjede propeller efter
nødlandingen en kort tid, skønnede
vi, at de 2 tyske vagtposter med ge -
værer og pistoler ved bæltet ikke var
uvenlige overfor os. Vi vovede os der-
for ind på marken, hvor jeg valgte at
gå til maskinen længst til venstre,
hvor den ene af vagterne stod. Han
var helt rolig og vise endda med en
håndbevægelse mod flyet, som jeg nu
kunne betragte i detaljer.
Da jeg spurgte ham: »Messer-
schmitt?« rystede han på hovedet og
sagde »Focke-Wulf«. Jeg forstod nu, at
der var tale om F-W 190, en meget
manøvredygtig type, som der stod
respekt om hos de allierede, men nu
lå de uvirksomme på en mark med
ødelagte propeller efter en mavelan-
ding. Formentlig på grund af benzin-
mangel.
Da den tyske soldat så meget venlig
ud pegede jeg mod førersædet og
han nikkede. Det var min første kom-
munikation med en tysker nogensin-
de, men han har nok set på mig, som
han ville se på sine egne børn, som
han nu må have forventet, at han ville
komme levende hjem til. Derfor krav-
lede jeg op i det snævre førersæde og
kunne se alle instrumenter og styre-
greb. Det var min første store oplevel-
se med et fly og så oven i købet et
tysk på kanten af våbenhvilen. Så steg
jeg ud, sagde »Danke« til soldaten,
der hilste med hånden til huen, og
forlod marken. På det tidspunkt var
krigen og besættelsen forbi for mig.
Der var fred mellem mig og repræsen-
tanterne for den tyske værnemagt.
Resten af den danske befolkning måt-
te vente endnu en 3-4 dage.

En nødlandet Focke-Wulf (F-W 190) på en mark.
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● I det sydvestlige hjørne af vor na -
tur parklignende (!) have ligger der en
tysk bunker. Nå, bunker er nok så
meget sagt, for det drejer sig om en
maskingeværstilling, som kunne be -
stryge den daværende vej til fyret, der
ikke som nu løber vinkelret på Kystve-
jen, men som drejede fra et stykke
sydligere og derfra via et sving ret-
tedes mod fyret. 
Under besættelsen var hovedvejen fra
Hjørring til Hirtshals lukket i nærheden
af Kystvejens udmunding i hovedve-
jen, idet der nordøst for dette sted og
i øvrigt hele vejen rundt om byen fra
kyst til kyst var anlagt et større mine-
felt. Al trafik gik derfor via den
daværende, gamle Hjørringvej og
omkring det sted, hvor vejen til fyret
drejede fra, var der anlagt en beman-
det kontrolpost, hvor et par tyske sol-
dater i hvert fald i aften- og natte-
timerne standsede trafikanter og
krævede legitimation. 
Under en af de af tyskerne forordnede
spærretider, som af og til indtraf, og
hvor der i byen var udgangsforbud fra
tidlig aften til næste morgen, var
nyheden om denne restriktion åben-
bart ikke nået til Nr. Tornby, hvor Jær-
rik i Rajen boede, og hvorfra han side-
ordnet med et beskedent landbrug
drev jollefiskeri fra havnen i Hirtshals.
Han var derfor en tidlig morgen, hvor
det endnu ikke var blevet lyst, sam-
men med sin voksne søn på vej til

havnen, og ved kontrolposten blev de
standset af vagterne, som forlangte
»Legitimation und Passierschein«. Le -
gi timationskort havde begge fiskerne
naturligvis på sig, som loven krævede,
men »Passierschein«, speciel tilladelse
til at færdes ude i spærretiden, havde
de derimod ikke. Erik Thomsen, som
Jærrik hed iflg. kirkebogen, var dog
ikke rådvild. Frem af lommen hev han
en med stempel og underskrift kvit-
teret regning fra Hirtshals Skibsprovi -
antering, af hvilken det fremgik, at
Erik både havde købt og betalt 2 ruller
krogline. Tyskerne studerede papiret
og forlangte også at se en tilladelse til
sønnen. Men Jærrik i Rajen var ikke
tabt bag af en vogn, og selvom han
kun yderst sparsomt beherskede det
germanske modersmål, pegede han
med en bestemt mine og ordene
»Swei, for saten, swei« på 2-tallet på
regningen, hvorefter tyskerne med et
»Alles in Ordnung« hævede bommen
og lod fiskerne passere. 
Selv kom jeg engang en sen lør dags -
aften - vistnok i foråret 1944, mens
jernbanen var lukket for persontrafik -
på cykel fra Ålborg for næste dag at
instruere de to modstandsgrupper i
Hirtshals i brugen af sprængstoffer og
våben. I en taske på bagagebæreren
var instruktionsmaterialet anbragt, og
jeg anede ikke, at tyskerne havde kon-
trol ved indkørslen til byen. Pludselig
blev en blå lyskegle fra en lommelygte

Kontrolposten
Hirtshals - hverdag under besættelsen 

Knud Christensen har sendt
Håndslag en lille beretning om
passagen af en tysk kontrolpost
ved Atlantvoldens Batteri 10 ved
Hirtshals Fyr.
Mens mange danskere faktisk kun
sjældent så en tysk besættelses-
soldat, var Jylland, og især Nord-
jylland fyldt til bristepunktet med
konstant mellem 300.000 -
400.000 tyske tropper. De var
enten sendt til uddannelse eller
kort orlov og omgruppering.
De store tyske flyvepladser, fæst-
ningsanlæg, nedgravning af de
enorme minefelter, bygningen af
over 7000 bunkers og mange
andre militære anlæg var krigens
hverdag for de fleste jyder og
bragte dem krigen tæt ind på
livet.
Knud Christensen var ledende
kraft i den nordjyske modstand-
kamp. Hans beretning om fri-
hedskampen her, politiske mod-
sætninger og egne oplevelser kan
læses i Håndslag nr. 1 og 2 fra
2015.

Knud Christensen
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rettet imod mig, og med et »Halt«
blev jeg bragt til standsning. Idet jeg
stoppede, lod jeg mig glide fra sadlen
ned på tasken på bagagebæreren og
sad således bekvemt med begge fød-
der på jorden, da et par yngre, tyske
soldater forlangte legitimation og
spurgte, hvad jeg lavede her på
denne tid af døgnet. Mit kendskab til
det tyske sprog var dengang ganske
udmærket, og på værnemagtens
»Muttersprache« gav jeg en levende
beskrivelse af, at jeg havde været
»Zum Tanz mit schönen Mädchen« i
Tornby, og at det jo så nemt kunne
blive sent …  Med et forstående grin
og et hjerteligt »Auf Wiedersehen«
skiltes vore veje.  
Jo, mine hænder rystede vist lidt på
vej ned ad fyrbakken, for hvis nu vagt-
mandskabet havde været et par sure,
gamle stoddere, er det jo ikke sikkert,
at indlevelsesevne og forståelse havde
været så veludviklet. Og taskens ind-
hold ville det faktisk have været lidt
svært at bortforklare! 

HISTORIEN BAG 10. BATTERI 
(fra Bunkermuseets pjece)

Atlantvolden er den tyske hærs forsvar
af vestfronten mod invasioner fra de
allierede, og bunkerstillingerne bliver
bygget i forsøget på at spare tropper,
som er mere uundværlige i forbindel-
se med tyskernes krigshandlinger på
østfronten. Fæstninganlæggene langs
den europæiske vest- og nordkyst skal
ikke kun være i stand til at afvise
angreb fra mindre styrker, men skal
være i stand til at modstå egentlige
landgangsoperationer. 
I løbet af 1943 vokser tyskernes frygt
for en invasion i Nordjylland, og flere
udvidelser af forsvarsværkerne bliver
sat i gang. Den tyske overkommandos
kontrol med de danske bunkerstillin-
ger betyder, at Feltmarskal Rommel i
december 1943 beordres til Nordjyl-
land, hvor han skal inspicere befæst-
ningsværkerne.
Den 3. december 1943 kommer Rom-
mel til Hirtshals, og udfører en grun-
dig inspektion af 9. og 10. batteri.
Generelt er Rommel ikke helt tilfreds
med udbygningen af Atlantvolden
langs den danske vestkyst, og besøget
medfører ordrer om yderligere udbyg-
ninger af Atlantvolden, især af 2. linie.
Ligeledes er Rommel utilfreds med de
styrker, som er udkommanderet til tje-
neste i bunkerstillingerne. Soldaterne
er primært mænd i alderen 45-60 år,

og består af flere nationaliteter bl.a.
tyskere, polakker, østrigere og russere.

Bunkere på Danmarks regning
Man mener, at mellem 50.000 og
100.000 arbejdere fra hele landet
arbejder med opførelsen af de tyske
bunkerstillinger.
Samarbejdspolitikken giver den tyske
besættelsesmagt gode muligheder for
at anskaffe sig danske arbejdere til
byggeriet af bunkerne. Det er umuligt
for arbejdsløse arbejdere at sige nej til
arbejdet for tyskerne, da arbejdernes
understøttelse i så fald bliver stoppet.
Med hensyn til betalingen af byggeri-
et, så er regningen i sidste ende betalt
af den danske stat. 
Det drejer sig ikke om småpenge. Pri-
sen for bunkeranlæggene bliver 10
milliarder kroner. Det vil i dag svare til
300-400 milliarder kroner !

9. og 10. batteri Hirtshals
Natten mellem den 9. og 10. april
1940 når de første tyske tropper til
Hirtshals, hvor telegrafkablerne til
England og Norge straks bliver kap-
pet, og omkring 200 tyske soldater
bliver indkvarteret på den gamle stati-
on og Hotel Hirtshals. På havnen
opretter den tyske hær et »Wachstel-
le«, da den tyske overkommando
mener, at Hirtshals muligvis kan være
en lokalitet, hvor man kan vente en
landsætning af allierede tropper.

Da besættelseskampene i Norge og
Frankrig er overstået bliver størstede-
len af de tyske tropper i Hirtshals truk-
ket bort, og tyskerne bliver først i vin-
teren 1940/41 interesseret i området
omkring Hirtshals, hvor havnen bliver
en vigtig brik i tyskernes troppetrans-
porter og forsyningslinier.
Derfor opretter tyskerne i februar
1941 en stilling som havnekaptajn i
Hirtshals, der medfører opstillingen af
to luftværnskanonstillinger til beskyt-
telse af havnen.
I løbet af sommer og efterår 1941
opstiller tyskerne to hærkystbatterier –
det 9. og 10. batteri – rundt om Hirts-
hals. Hvert batteri udstyres med fire
10,5 cm feltkanoner placeret på be -
ton platforme med jordvolde omkring. 
I løbet af 1942 vokser tyskernes frygt
for en allieret invasion, og flere gange
bliver Nordjylland beordret i højeste
alarmberedskab. I Hirtshals betyder
det opstilling af flere luftværnskanoner
samt opstilling af en havnespærring,
og i sommeren 1942 påbegyndes
udbygningen af 9. og 10. batteri som
en del af Atlantvolden. Hirtshals skal
laves til en stor fæstning, og ud over
opførelsen af de ca. 182 bunkere til
ammunition, mandskab og kanonstil-
linger bliver området omkring Hirts-
hals pakket ind i pigtrådsspærringer,
spanske ryttere og minefelter. Ved
befrielsen ligger der 6254 fodfolksmi-
ner og 19844 panserminer i området. 

I løbet af 2. verdenskrig bygger den tyske besættelses-
magt 7500 bunkere i Danmark. De 6000 bunkere
langs de danske kyster er en del af Hitlers Atlantvold,
som strækker sig fra grænsen mellem Spanien og
Frankrig i syd og til Nordkap i nord. 

Kort over Hirtshals med det 9. og 10 batteri.
1: Havnen 2: Modstandsrede 3: Forstærkerstation 4: 10. Batteri 5: Infanteristøttepunkt -
6: Minefelter 7: Infanteristøttepunkt 8: Infanteristøttepunkt 9: 9. Batteri 

15



16

Den tyske kunstner John Heartfield (1891-1968) fandt i
fotomontagen den udtryksform, som blev et virknings-
fuldt våben i kampen mod nazismen.
Han hentede inspiration i dagens begivenheder og rea-
gerede på dem med bl.a. plakatagtige montager, der
gjorde ham kendt over hele verden.
Allerede i 1933, da Hitler fik overdraget magten i Tysk-
land, drog han til Tjekkoslovakiet for at fortsætte kam-
pen derfra. I 1938 kom han til England. Efter krigen rej-
ste han tilbage til Tyskland - til DDR.
John Heartfields kunst og kamp har sat sine spor.
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Kunst som våben
John Heartfield

Fotomontager af John Heartfileld.
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Ved en fri gennemgang af billederne,
så kan nedenstående udledes:

1) »Økse-svingning« viser en gruppe
af ældre gejstlige, der svinger økser.
Det er en kritik af den katolske kirkes
passivitet og tavshed overfor nazister-
nes overgreb. 

2) »Hoved-rulning« hentyder til at
bag nazisterne står hæren, kirken og
kapitalen

3) »Spydkast« viser en spydkastende
Hermann Göring i fuld nazistiske uni-
form. Det er en kritik af Nazisternes
angreb på religiøse engagementer i
hele det tredje rige.

4) »Tovtrækning«. Her ses et hold uni-
formerede mænd kæmpe mod en
enkelt mand (jøde), mens nazisten er
dommer.  En visuel analogi for mis-
handlingen af jøderne.

5) »Fægtning« illustrerer hvordan na -
zi sterne kuppede sig til magten. Bille-
det viser en smilende kapitalist som
indsamler stemmersedler. Joseph
Goeb  bels ses i forgrunden af billedet
mens Göring står i baggrunden,

6) »Ridning på veksel«. Rytterne her
rider på foldede veksler fra Interessen-
Gemeinschaft Farbenindustrie AG (IG
Farben), hvis ledelse arbejdede tæt
sammen med nationalsocialisterne
efter de kom til magten i 1933. IG
Farben drog fuld nytte af nazisternes
brutale politik, købte slavearbejder
(KZ-fangerne). 

7) »Sparkerøv«. KZ-lejren Sachsenhau-
sen opførtes i sommeren 1936 i Ora-
nienburg lidt nord for Berlin..

8) »Det afsluttede fyrværkeri" som kul-
mination på nazisterne olympiske
lege. Nazismen ved magten betyder
krig!

Fotomontagen herover »Program for
de olympiske lege i Berlin 1936« er
fremstillet i 1935 og John Heartfields
første af mange kommentarer og kri-
tik af beslutningen om at afholde de
olympiske lege i Berlin.
Det var tydelig, hvad nazisterne ville
bruge legene til, hvilket Heartfield
slående spidder ved ovenstående
særlige discipliner ved nazisternes OL.

Fotomontagerne udstiller den katolske
kirke, kapitalisterne, der Wehrmacht
(tyske væbnede styrker) og - selvføl-
gelig, den nazistiske ledelse.
Heartfield tager udgangspunkt i   fak -
ti ske hændelser.
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Niels-Birger Danielsen arbejder
som freelance-journalist og skri-
ver primært om historisk stof.
Har været ansat på Ekstra Bladet
og på nyhedsbureauet Ritzau,
som bl.a. forsvarsmedarbejder
og rejsende reporter i det tidli-
gere Jugoslavien under Balkan-
krigene. 
I kronikken trækkes kontrasten
mellem den danske samar-
bejdspolitik med besættelses-
magten contra de såkaldte nor-
ske, eller jugoslaviske tilstande.
Det kostede Jugoslavien dyrt,
meget endda, men som mod-
standsbevægelsen i Danmark
udtrykte det, er det forkasteligt
at bøje nakken og ikke deltage i
kampen mod det nazistiske bar-
bari. Det var først og fremmest i
Tysklands egen interesse at give
Danmark en blidere behandling.
Det drejede sig om brød og
arbejdskraft, om at frigøre solda-
ter til andre fronter osv. Som
man kunne læse i »Frit Dan-
mark«: Det er Tyskland, som har
fordel af den behandling som de
giver os. Dette og dette alene er
den faktiske årsag til vores for-
hold.

● I 1941 støttede den danske rege-
ring under tysk pres oprettelsen af
Frikorps Danmark. Tre måneder tidli-
gere havde Jugoslavien i en lignende
situation valgt kampen mod en tilsy-
neladende uovervindelig overmagt.
Det samme gjorde de tidlige danske
modstandsfolk 
I det første nummer af det illegale
blad Frit Danmark den 22. april 1942
skrev den konservative politiker og
modstandspioner John Christmas
Møller programartiklen. Den blev et
etisk/moralsk udgangspunkt for den
ikke-kommunistiske modstandskamp
lige til befrielsen.
»Vi kan ikke blot lade de Allierede ud -
føre den haarde Kamp mod en hen-
synsløs og barbarisk Modstander,
uden selv at vilde gøre, hvad vi kan. Vi
maa selv hjælpe med« skrev Christmas
Møller, der naturligvis var anonym.
For den kommunistiske modstand
gjaldt den ikke uvæsentlige forskel, at
den også bundede i en kategorisk for-
pligtelse til at støtte Sovjetunionens
krig. Frit Danmark var et resultat af

dannelsen af besættelsestidens første
tværpolitiske, illegale organisation
med bl.a. den kommunistiske redaktør
Børge Houmann, hans partiformand
Aksel Larsen og Christmas Møller som
initiativtagere.
Der var selvklart store politiske forskel-
le mellem deltagerne, men dem lod
de ligge. På det første møde blev de
bemærkelsesværdigt hurtigt enige om
et koncept. Det vigtigste punkt, hvor
parterne uden videre kunne mødes,
var kravet om en opgivelse af samar-
bejdspolitikken.
Frit Danmark sammenlignede hyppigt
den danske holdning med Norge, der
den 9. april 1940 havde gjort mod-
stand mod besættelsen og påført
angriberne væsentlige tab. Når det
gælder foråret og sommeren 1941 er
det lige så nærliggende at sammenlig-
ne med Jugoslavien.
Kort før daggry den 6. april 1941
hylede sirenerne i Beograd, da de
første tyske Heinkel- og Dornier-bom-
befly samt Stuka-styrtbombere uden
varsel drønede ind over den jugoslavi-
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Den jugoslaviske kontrast
Modstand

Den 25. marts 1941 underskrev den Joguslaviske regering (øverst) den såkaldte Tremagts -
pagt i Wien. Aftalen mellem Italien, Tyskland og Japan. Underskrivelsen af pagten vakte om -
fat tende protester og demonstrationer i den serbiske befolkning. Da premierministeren vendte
hjem blev han fænglet og afsat ved et kup ledet af general Dusan Simovic.  

Niels-Birger Danielsen,
journalist og forfatter 
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ske hovedstad. De tømte deres bom-
belast, og inden for de næste timer
fulgte næsten 250 af de dødbringen-
de maskiner efter. Den følgende mor-
gen fulgte et nyt stort angreb.
Tabstallet er usikkert, men mindst
5000 indbyggere omkom under
angrebene, som de få maskiner i det
jugoslaviske luftvåben ikke kunne stille
noget op overfor. Aktionen havde
kodenavnet Unternehmem Strafge -
richt (Operation Straf). Adolf Hitler
havde besluttet den en uge før som
reaktion på begivenheder i Beograd
den 27. marts, som er en forholdsvis
mindre kendt, men afgørende dato
under Anden Verdenskrig.
Hændelserne var kulminationen på et
forløb, der begyndte i efteråret 1940,
da krigen nåede til Balkan. Benito
Mussolinis Italien angreb den 28.
oktober Grækenland fra Albanien, der
havde været indlemmet i Italien siden
1939. Kort forinden havde Italien,
Tyskland og Japan indgået Tremagts -
pagten. I november 1940 sluttede
Ungarn, Rumænien og Slovakiet sig til

pagten, der bl.a. var et redskab til at
sikre Hitlertysklands politiske og mili-
tære kontrol over det europæiske kon-
tinent inden det planlagte opgør med
Sovjetunionen.
I marts 1941 sluttede selv Bulgarien,
der historisk og sprogligt har tæt til-
knytning til Rusland, sig til pagten.
Berlin-regeringen lagde også pres på
Jugoslavien, men det etnisk og reli-
giøst sammensatte land, der var et
autoritært regeret monarki under et
serbisk dynasti, var en modvillig allian-
cepartner.
Serbien havde under Første Verdens-
krig været med i krigen mod Tyskland
og Østrig-Ungarn, og landet havde i
flere år været besat. Endvidere frygte-
de serberne med god grund den vok-
sende, stærkt antiserbiske fascistbe-
vægelse Ustasha i Kroatien, som kun
kunne blive styrket, hvis man indgik
alliance med Tyskland og Italien.
Endelig var det svært for serberne at
se sig selv i et forbund, der øjensynlig
var rettet mod Sovjetunionen. De
historiske bånd var tætte til Rusland,

der i 1800-tallet havde hjulpet Serbien
til selvstændighed.
Trods de mange grunde til at afvise
tilbuddet, var de militære realiteter i
foråret 1941 overvældende. Tyskland
beherskede næsten hele det euro-
pæiske kontinent, og den eneste tilba-
geværende modstander var det hårdt
pressede Storbritannien. Det tog den
jugoslaviske prinsregent Paul bestik af
– ligesom samarbejdsstyret i Danmark
under statsminister Stauning og uden-
rigsminister Erik Scavenius.
Prins Paul, der var formynder for den
mindreårige kong Peter, var egentlig
engelskvenlig, men fandt, at man
måtte bøje sig for at undgå en øde-
læggelse af landet. Da han fremsatte
sin tilkendegivelse over for regerin-
gen, gik fire ministre af i protest, men
den 25. marts underskrev premiermi-
nister Dragisa Cvetkovic Tremagtspag-
ten i Wien.
Aftalen var god for det mellemstore
land, der med en svag hær med
forældet udrustning var militært mag-
tesløst. Med grænser mod Italien, det
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Hitlers reaktion på statskuppet kom promte.
Den 6. april 1941blev Beograd uden varsel
bombet. Tusindvis omkom i bomberegnen.
Samtidig passerede motoriserede tropper den
Jugoslaviske grænse mens husene blev skudt i
brand. Efter 11 dage var den jugoslaviske
hær nedkæmpet og voldsomme repressalier
mod civilbefolkningen satte ind.
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tyskannekterede Østrig samt Ungarn,
Rumænien og Bulgarien var Jugoslavi-
en omringet til tre sider. Stærke tyske
panserstyrker var rykket ind i Bulgari-
en.
Italien havde mod alle odds ikke kun-
net besejre den græske hær, men var
tværtimod blevet slået tilbage og dre-
vet ind over grænsen til Albanien. For
at sikre kontrollen med Balkanhalvøen
var de tyske hære nu nødt til at rydde
op efter Mussolinis fejlslagne eventyr
og besætte Grækenland. Det var det,
der var formålet med opmarchen i
Bulgarien, men da de uventede pro-
blemer opstod i Jugoslavien, kunne de
tyske kampvogne uden varsel omdiri-
geres mod vest og nordvest i stedet
for den planlagte kurs mod syd.
Trods Jugoslaviens svage forhandlings-
position havde Tyskland accepteret, at
landet nøjedes med politisk tilslutning
uden pligt til at give transit til tyske
tropper. Og så fik Jugoslavien løfte om
at få havnebyen Saloniki og dermed
adgang til Det ægæiske Hav, når
Grækenland skulle parteres.
Jugoslavien ville som råvareleverandør
til den tyske rustningsøkonomi trods
krigen kunne nyde tålelige økonomi-
ske forhold. Ministrene bøjede sig for
realpolitikken. Det gjorde generalsta-
ben også – på nær ét medlem.
Underskrivelsen af pagten vakte om -
fat tende protester og demonstrationer
i den serbiske befolkning. Da premier-
ministeren vendte hjem den 27. marts
1941 – to dage efter underskrivelsen –
blev han afsat ved et kup ledet af che-
fen for luftvåbnet, general Dusan
Simovic, og en række yngre officerer.
Og så prins Paul blev afsat og gik i ek -
sil.
Den modige handling, der blev gen-
nemført under medvirken af den briti-
ske sabotageorganisation Special Ope -
rations Executive (SOE), kom til at
koste dyrt. Selv om Jugoslavien ikke
formelt trådte ud af Tremagtspagten,
fastslog Adolf Hitler, at han betragte-
de kuppet som en fjendtlig handling.
Luftangrebet på Beograd blev fulgt op
af en invasion af tyske styrker fra Bul-
garien, Østrig og Ungarn, og landet
måtte overgive sig i løbet af 11 dage.
Kupmagernes aktion manglede en -
hver scaveniansk fornuft, og Jugoslavi-
en kom til at opleve et af de brutaleste
besættelsesregimer blandt de besatte
lande med hundredetusinder af døds-
ofre. 
Men Jugoslaviens og Grækenlands
modstand forsinkede det tyske angreb

på Sovjetunionen i flere måneder – til
den 22. juni 1941. Det blev efter alt at
dømme afgørende for, at den tyske
invasionshær ikke nåede at indtage
Moskva og Lenin grad, inden vinteren
satte ind.
Da den tyske offensiv mod Rusland
blev iværksat, blev regeringen i Kø -
benhavn med det samme stillet over
for besættelsesmagtens krav om poli-
tisk støtte til ’korstoget’ mod verdens-
kommunismen. En sådan støtte frem-
kom i en regeringserklæring den 26.
juni.
»Tyskland har nu vendt sine Vaaben
mod Øst i en Kamp mod en Magt,
som gennem en Aarrække har betydet
en Trussel mod nordiske Staters
Velfærd og Trivsel. (…) Der er en fæl-
les europæisk Interesse i dette Opgør,
hvis Resultat paa afgørende Maade vil
kunne bidrage til at bevare Europas
Lande for indre Samfundsopløsning.
Nu som tidligere deltager Danmark
ikke i dette krigeriske Opgør, men ud
fra denne fælles europæiske Interesse
kan Udviklingen ikke være ligegyldig
for Danmark«.
Danmark afbrød også de diplomatiske
forbindelser med Sovjetunionen. Det
var i betragtning af magtforholdene i
et besat land uundgåeligt, og det var
og så umuligt at forhindre, at besæt -
tel  sesmagten begyndte at hverve dan-
ske frivillige til krigstjeneste østpå. Fri -
korps Danmark blev først et prekært
problem, da oberstløjtnant C.P. Krys-
sing den 29. juni henvendte sig til si -
ne overordnede og bad om orlov for
at overtage kommandoen over korp-
set.
Hærledelsen med generalløjtnant
W.W. Prior i spidsen sagde afgjort nej
til, at officerer i den danske hær kunne
få orlov til dette formål. Hvis man ville
gå i krigstjeneste for den magt, der
havde besat Danmark, måtte man
træde ud af hæren.
Regeringen tilsluttede sig den 2. juli
hærledelsens holdning på et møde,
hvor udenrigsminister Erik Scavenius
ikke var til stede, men da Scavenius
dagen efter var med ved et nyt møde,
fik han banket regeringen inklusive
statsminister Stauning på plads. Han
meddelte, at han var blevet enig med
den tyske rigsbefuldmægtigede Ren-
the-Fink, om at interesserede officerer
skulle bevilges orlov.
I den følgende tid gav de danske
myndigheder såvel propagandamæs-
sig som logistisk støtte til korpset. Selv
om regeringen omhyggeligt formule-

Kodenavnet for Hitlers overfald var
Unterneh mem Strafge richt (Operation
Straf). Det indbefattede en voldsom terror
mod civilbefolkningen. Repressalier, hæng-
ninger og nedskydninger.
Øverste to billeder: Waffen-SS myrder gidsler
i byen Pancevo 30 km NØ for Beograd den
22 April 1941.
Nederst: Det berømte billede af partisanen
Stjepan Stevo Filipović, der sekunder før sin
hængning råber »død over fascismen, frihed
til folket«. I Valjevo lidt syd for Beograd er
der rejst en statue til minde herom.

Tryk avler modtryd og Hitlers overfald førte
til en folkerejsning. Overalt opstod en kæm-
pende modstandsbevægelse.Tidligt i 1942
sluttede forskellige partisangrupper sig sam-
men under Ledelse af den kroatiske metalar-
bejder Josip Broz, som blev kendt under nav-
net Tito, sig sammen i den nationale Befriel-
seshær med mere end 100.000 partisaner.
Det lykkedes hurtigt at befri store områder. 
I 1944 var hæren oppe på 300.000 mand
og bandt mindst 14 tyske Divisioner.
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rede sig uden om at have andel i
korpsets opstilling, måtte offentlighe-
den – og udlandet – klart have den
opfattelse, at regeringen støttede Fri -
korps Danmark.
I alt meldte over 6000 danskere sig til
korpset. De blev af de tyske overord-
nede ved fronten betragtet som effek-
tive og disciplinerede soldater – nær-
mest en elitestyrke.
Der var dog en omstændighed, der
gjorde, at de frivillige ikke kunne hæv-
de sig i så god tro, som de gerne ville
under retsopgøret efter krigen. Det
skyldtes et mærkværdigt udslag af
den særlige danske besættelsessituati-
on med intakte danske statsmyndig-
heder. Hærledelsen rundsendte en
erklæring fra den nu pensionerede
hærchef, generalløjtnant Erik With,
der tog afstand fra, at danskere meld-
te sig.
»Som hærens gamle Chef ønsker jeg
at udtale, at saa længe den tyske Vær-
nemagt holder Danmark besat, og
Hagekorsflaget vajer over den danske
Hærs Kaserner og Lejre, ja, endog
over Hærens aarhundredgamle Kom-
mandosted ’Citadellet’ (Kastellet, red.),
kan efter min Formening danske Sol-
dater og hærens Befalingsmænd ikke
uden at krænke Hærens Soldater ære
staa paa Kampfront i Vaabenbroder-
skab med den Hær, der holder Dan-
mark besat«, skrev den pensionerede
general.
Erik With havde i sin embedsperiode
fra 1931 til 1939 utrætteligt, men for-
gæves kæmpet for at få ændret rege-
ringens linje i mere forsvarsaktiv ret-
ning som reaktion på den tyske
oprustning. Der er grund til at tro, at
Withs erklæring, der blev fremlagt på
kasernerne og andre tjenestesteder,
har afholdt mange i at melde sig –
trods de udprægede antikommunis-
me i officerskorpset. Og trods det lige-
ledes synlige opslag om adgang til
orlov for frontfrivillige.
Uden at det er noget, den danske
regering kan lastes for – men alligevel
tankevækkende – blev en del af det
danske frikorps efter tilbagetræknin-
gen fra Rusland i 1943, sat ind i ’parti-
sanbekæmpelse’ i Kroatien side om
side med det berygtede Ustasha.
Betegnelsen dækkede over masseud -
ryd delser af kommunister, jøder,
sigøjnere og serbere.
Den senere modstandsmand Jørgen
Kieler var en 21-årig medicinstuderen-
de i København i sommeren 1941, og
han så bestemt ikke optimistisk på

situationen. Mismodet blev forværret
af, at befolkningen var dårligt under-
rettet om udviklingen i krigen til søs.
Situationen var slem nok, som den
var, med tyske ubådes hyppige sænk-
ninger af britiske handelsskibe, men
de officielle tyske meddelelser over-
drev og gav det indtryk, at tyskerne
nu også var herrer på Atlanterhavet.
»På denne baggrund kan man nok
spørge, hvorfor vi så hårdnakket næg-
tede over for os selv og andre at
indrømme, at Hitler efter 1½ års krig
havde bevist, at han var uovervinde-
lig«, skrev Kieler, der i dag er 96 år, i
sin erindringsbog Hvorfor gjorde I
det?.
»For mit eget vedkommende spillede
det en afgørende rolle, at troen på
Hitlers sejr var en selvmorderisk tanke,
som jeg ikke kunne leve med. Jeg hav-
de derfor ikke rigtigt noget valg«.
De få snese modstandsaktivister i
sommeren 1941 opfattede det som
livsvigtigt at vise udlandet, at der
’også er et andet Danmark’ end det,
der overgav sig uden kamp og villigt
samarbejdede med fjenden. Også for
de danskere, der meldte sig til frivillig
allieret krigstjeneste, var dette et alt-
dominerende motiv.
Mens kommunisterne havde deres
eget sæt af begrundelser, havde de
tidlige modstandsfolk en række for-
skellige inspirationskilder, der rakte fra
paralleller til de slesvigske krige eller
helt tilbage til Middelalderens konge-
løse tid 1332-1340 med helte som
Niels Ebbesen og Valdemar Atterdag
til antinazisme på et kristent eller kul-
turradikalt grundlag.
Fælles for et stort antal tidligere mod-
standsfolk, jeg har talt med siden
1990’erne, er en følelse af indre nød-
vendighed, som de ofte har udtrykt
med færre ord end den altid velfor-
mulerede Jørgen Kieler. ’Vi gik til
modstand, fordi vi følte, at det måtte
vi gøre…’, er en typisk vending. Med
tungt eftertryk på ’måtte’.
De kunne ikke holde tilstanden ud –
og de kunne ikke holde sig selv ud,
hvis de intet gjorde. Givetvis følelser,
der lignede dem, der fandtes hos
demonstranterne i Beograds gader i
marts 1941, der – uanset konsekven-
serne – ikke kunne se i øjnene, at man
allierede sig med landets fjende mod
den stat, der traditionelt blev oplevet
som Serbiens beskytter.
I de seneste 10-15 år har en stadig
bredere konsensus i faglige kredse
udviklet sig, der anser den nationale,

civilt baserede overlevelsesstrategi før
og under besættelsen som den eneste
logiske og farbare vej. Strategien
afskrev i 1930’erne militært forsvar af
Danmark i tilfælde af et tysk angreb,
og den blev efter den kampløse
besættelse den 9. april 1940 videre-
ført i form af Stauning/Scavenius-
regeringens tilpasningspolitik.
Udviklingen på Balkan kan bruges til
at sætte et internationalt perspektiv
på den danske politik. Stormagterne
kunne ikke vinde krigen mod akse-
magterne alene. Det havde også
betydning – ind imellem afgørende
betydning – hvordan de mindre lande
forholdt sig. Nogen var nødt til at stil-
le sig i vejen for Hitler – også da den
tyske overmagt var størst. Ellers havde
Nazityskland vundet krigen.
Norges reaktion på angrebet i april
1940 var et lyspunkt for de allierede,
og Grækenlands og Jugoslaviens hold-
ning et år senere fik vitale konsekven-
ser. Det er i det lys, jeg ser betydnin-
gen af de få hundrede danskere, der i
1941 og 1942 valgte aktiv modstand,
selv om de ikke blot havde tyskerne
og dansk politi mod sig, men for-
mentlig også befolkningsflertallet.

Niels-Birger Danielsen har skrevet en række
bøger omkring besættelsen, bl.a. ovenståen-
de. Senest udkom første bind af en triologi
omkring den danske modstandskamp: Mod-
stand. Næste bind udkommer foråret 2017.
I Håndslag nr. 4/2016 bragte vi et kapitel
fra bogen om modstanden i Århus.
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● To Aar er gaaet, siden Tyskland
overfaldt Danmark. To lange Aar og
det eneste som staar fast for os er, at
vi er to Aar nærmere Frihedens Dag
og Europa og Verden halvtredje Aar
nær mere ved Friheden end den 1.
Sep tember 1939. Ingen af os kan se
ind i Fremtiden, og ingen kan se,
hvornaar denne Menneskehedens
Ulyk ke er ovre, men vi kan med abso-
lut Bestemthed vide, at alene en Sejr
for de allierede Magter, for Amerika,
England, Rusland, Kina og de til
denne Magtgruppe knyttede mindre
Stater kan bringe Verden Fred og Ro

til det genopbyggende Arbejde og
kan skaffe Sandhed, Ret og Retfær dig -
hed til Ære og Værdighed igen..
To lange Aar er gaaet - og skønt Dan-
mark vel har haft det bedst af alle de
af Tyskland, Italien og Japan erobrede
Lande, saa er Sandheden jo dog den,
at Tysklands Kvælertag om vor Strube
bliver snævrere og snævrere og at
Lan det langsommere end andre Lan -
de men lige saa sikkert snøres ind i
den tyske ensretnings og Despotis
Hel vede, der. er ej heller nogen Grund
til, som det i visse Kredse sker, at nære
nogen Art af Taknemmelighed over

Nej til samarbejdspolitikken
Den folkelige enhedsfront:

Det første nummer af »Frit Dan-
mark«, var planlagt til udgivelse
den 9. april 1942 på toårsdagen
for den tyske besættelse. Bladet
blev forsinket, men det kom i
april. Initiativet var kommuni-
stisk, men målsætningen et
tværpolitisk månedsblad, der
skulle arbejde på at samle natio-
nen til modstand. Aksel Larsen
og Christmas Møller havde for-
handlet om og forberedt bladet
omkring årsskiftet. Den første
lederartikel var skrevet af Christ-
mas Møller kort før han i samme
måned rejste illegalt til London.
Som baggrund for udgivelsen af
bladet blev der skabt en organi-
sation. Rejsesekretærer skabte
kontakter med henblik på op ret -
 telse af fag- og lokalgrupper
over hele landet.
Første nummer udkom i et
oplag på 5000, i begyndelsen af
1943 nåede man 20000, i foråret
1945 var oplaget på 144000.

Lederartiklen i første nr. af Frit Danmark:
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den Behandling, som bliver os til Del -
den mildere Behandling er nøje knyt-
tet til to Kendsgerninger, nemlig for
det første, at vi ulykkeligvis som det
eneste Land (foruden Siam), da Over-
faldet skete; bøjede Nakken og gik fri -
villigt under Aaget, og for det andet,
og dette er det afgørende for Tysk-
land, ät det er i Tysklands velfor -
staaede Interesse at give os den blid-
ere Behandling. Tyskland faar paa
denne Maade flere Varer, Flere Arbej -
dere, mere af enhver Art end det vilde
faa, om norske, belgiske, hollandske
eller Balkan Tilstande herskede her i
Landet, Det er Tyskland, som har For -
dele af den Behandling som de giver
os, dette og dette alene er den fak-
tiske Aarsag til vore Forhold. Men in -
gen bør tage Fejl af at, vindes Krigen
af Diktatur- og Despoti-Mag terne, saa
er andre Folks Skæbne trods Løfterne
ogsaa vor Skæbne.
Det kan derfor fastslaas som en
uimod sigelig Kendsgerning, at alene
en Sejr for de allierede Magter kan
give Verden Frihed, Lykke og Genop-
bygning.

Vi er en lille Kreds, som tidligere har
haft meget modsatte Anskuelser, og
som maaske vil blive uenige, igen
naar Forholdene i Danmark tillader os
at tale frit og aabent som i gamle Da -
ge. I Dag er vi traadt sammen for at
udgive FRIT DANMARK, for at hol de
den danske Linje, for at give vore
Landsmænd aaben og ærlig Besked
om, hvad der foregaar for midt i
Undertrykkelsen at tale saaledes som
det er klart for alle, at der tænkes af
de 99% af Befolkningen.
Vort Program er først og fremmest
Oplysning - men iøvrigt vil det frem-
gaa af Tidens Udvikling og Begiven-
hedernes Indtræden, hvad vi vil til -
raade og hvorledes vi mener der skal
handles.
Vi kan ifølge Sagens Natur og For -
holdene ikke give os tilkende. Hvem vi
er og hvad vi var vil alt blive opklaret
naar den store Dag - Sejrens Dag for
Ret, Sandhed Og Retfærdighed kom-
mer.
Vi henvender os til alle vore Lands -
mænd. Og vi ønsker alle Landsmænd
med i den brede danske Front som alt
eksisterer.
Vore fødte Fjender er den tyske Na -
zisme og dens danske Aflægger. Vi vil
med alle til Raadighed staaende Mid -
ler bekæmpe de danske Landsforræ -
de re, som er gaaet i tysk Sold, som

Dagen efter 9.April med Jubel erk-
lærede, at nu havde Hitler skabt sit
Livsrum, som efter den 9 April Gang
paa Gang har angivet Landsmænd til
Tyskerne og som ingensinde skyer no -
get Middel for at undergrave den
folkelige Enhedsfront. De danske Nazi -
ster er vore Fjender som Tyskernes
Bød delregering og dens Haandlan-
gere er det. Til alle andre rækker vi
Haand.

Men vi ser intet hellere end at
Regeringen tager Ledelsen i den Mod-
stand som maa og skal øves overfor
de tyske Undertrykkere Vi interesserer
os ikke for, hvilke Personer det er, som
fører an, men vi har kun Interesse for,
at den rigtige Linje følges.
Det er det, det drejer sig om. Det er
en Bestemt og konsekvent Modstand
mod de tyske Overgreb, Tiden kræver
af hver enkelt af os. Det er en
Fastholden ved Løfterne af 9. April,
som skal etableres - ikke en Vigen og
Gliden saaledes som det har kende-
tegnet de to Aar, som nu er gaaet.

Det er vor Opgave at skaffe reel og
rigtig Oplysning ud til det danske
Folk. Vi vil, at alle Led i det danske
Samfund skal staa paa sin Ret.
Saa faar det bære eller briste.

I dette første Nummer af FRIT DAN-
MARK vil en meget væsentlig Plads
blive givet til at redegøre for, hvad der
er sket, og vi vil derefter følge Begi -
ven hederne hjemme og ude i den
kom mende Tid,

FRIT DANMARK vil stræbe mod at
være Udtryk for, hvad alle virkeligt
Danske føler og tænker. Vi vil være
den hjemlige danske Stemme i en Tid,
hvor Undertrykkelse, Vold og Overfald
hersker.
Her skal tales dansk og kun dansk -
men vi ved at varer denne Besæt-
telsestid længe, saa vil mange flere
end vi blive nødt til at gaa under Jor-
den med deres Arbejde - for det
danske Folk Skal leve, hvor længe end
Undertrykkelsen varer, og vi vil ingen -
sinde glemme, at kun en allieret Sejr
og Nazismens Ødelæg gelse kan skabe
Mulighed for, at Livets høje Idealer
om Frihed og Retfærdighed, Retsind
og Hæder lig hed, Sandhed og Ærlig -
hed kan kom me til at herske i Verden
og i vort Land.

Og endelig. Vi bør ingensinde glem -
me, at man kan ikke faa noget gratis
her i Verden. Vi kan ikke blot lade de
Allierede udføre den haarde Kamp
mod en hensynsløs og barbarisk Mod-
stander, uden selv at ville gøre, hvad
vi kan.
Vi maa selv hjælpe med. Veje og
Midler er anderledes for det under-
trykte Land end for de Lande, som har
den Lykke at være med i Kampen for
de høje Idealer. Og vi skal nok angive
Veje og Midler. Men vi gentager: Vi
maa selv være med. Det skal ikke være
saaledes, at Danmark savnedes i den
fælles Kamp mod hele Verdens Tyran-
ner.
GØR - FRIT DANMARK - TIL ALLE
DANSKES BLAD

I Danmark udsendte modstandsgrupper fra 1941 til befrielsen op imod 25 millioner illegale
blade til danskerne. De var et vigtigt redskab for modstandbevægelsen, der således gennem-
brød censuren. Samtidig var undergrundsbladene kampskrifter, der skulle påvirke befolknin-
gens holdninger og få danskerne til at sympatisere med modstandskampen og afvise nazis-
men og samarbejdspolitikken med Tyskland. 
Den illegale presse bragte vigtige nyheder og analyser – samt satiretegninger, fotos, vitser,
digte .På www.illegalpresse.dk kan man læse komplette digitaliseringer af nogle af besættel-
sesårenes vigtigste illegale blade.
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Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn? 
Det gør du næppe. Men det kan du lære!
Der strammer kontoristen sine bryn 
som tegn på mandighed og våbenære.

Hans skuldervat er stift som epauletter. 
Hans hoved’, høvlet af solide planker 
er uigennemtrængelig for tanker. 
Pligttjeneste er selv hans elskovsnætter.

Hvis der er noget, chefen vil ha sagt
- og det er netop, hvad en chef må ville - 
da står forstanden først i stram giv agt, 
og derpå ganske usædvanlig stille.

Hvert nyfødt barn har fra den første stund 
små ridesporer og skilning i håret.
Til døbefonten bli’r soldater båret. 
Forfremmet bli’r den, der holder mund.

Kender du landet? Det er rigt og pænt.
Det kunne både gi og eje lykke!
Det kunne også folket ha’ fortjent, 
men .det er dårligt vant i dette stykke.‘

Selv ånd og godhed findes nu og da, 
og mandsmod - hvis du da vil lede længe! 
De fleste er som børn. Og det er godt, 
men tinsoldater synes de at trænge.

Der svæver skønne tårne for hans syn, 
men når han bygger bli r det en kaserne! 
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn? 
Der kommer tider. De er ikke fjerne!

Eric Kästner

Træsnittet her illustrerer fascismen,
dens grundlag og metoder samt
dens virkninger, er udført i 1934 af
den tyske kunstner Gerd Armtz, der
opholdt sig i Holland nogle år før kri-
gen som politisk flygtning. 

Digtet om landet, hvor kanonerne
blomstrer (trives eller gror) er af den
tyske forfatter Eric Kästner. 
iflg. Gyldendals - Den Store Danske
var Kästner overbevist pacifist.
Nazisterne forbød hans bøger. 
Kästner var den eneste af de forfatte-
re, der fik deres navne råbt op under
bogbrændingen den 10. maj 1933,
der selv overværede begivenheden
på Opernplatz i Berlin. 

Kennst du
das Land
wo die
Kanonen
blühen?
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Tony Blair var som premiermi-
nister ansvarlig for at UK gik
med i angrebskrigen mod Irak
fra 2003. Han kritiseres kraftigt
i den længe ventede Chilcot-
rapport. Den konstaterer at
Bush og Blair valgte krigen
uden at alle fredelige mulighe-
der var opbrugt og ved at sæt-
te FN til side. 
Kritikpunkterne vil direkte kun-
ne overføres til den daværen-
de danske statsminister Anders
Fogh Rasmussen, deres nære
våbenbroder og samarbejdet
mellem Blair og Fogh om at
konstruere betingelserne for at
gå i krig dokumenteres i rap-
porten

● I Storbritannien er der en vis tradi -
tion for at undersøge en regerings fejl-
trin med henblik på at drage lære af
dem. Derfor er der nu 13 år efter Irak-
krigen blev indledt kommet en længe
ventet rapport om den britiske rolle i
krigen og Blairs personlige ansvar.
Kritikken er hård:
– Storbritannien gik i krig, før man
havde afsøgt, om der var fredelige løs -
ninger på konflikten. Militær handling
var ikke den sidste udvej, siger Sir
John Chilcot, formand for kommissio-
nen bag den britiske Irak-undersøgel-
se.
Ligesom Anders Fogh præsenterede
Tony Blair oplysningerne om, at Sad-
dam Hussein havde masseødelæggel-
sesvåben ‘med en sikkerhed, som ikke
kunne retfærdiggøres‘. Som bekendt
fandtes de ikke.
Beslutningen om at gå i krig i Irak blev
baseret på efterretninger fyldt med
fejl, siger Chilcot. Det gælder helt sik-
kert ikke i mindre grad for den danske
krigsdeltagelse. Og allerede inden kri-
gen startede var det kendt, at en del
af efterretningerne var ukorrekte. 
Den britiske Irak-kommission har ar -
bej det med dokumenter og afhørin-

ger i de seneste syv år. Den har blandt
andet haft fokus på 29 notater udvek-
slet mellem Tony Blair og den ameri-
kanske præsident George W. Bush i
årene 2000-2003.
Tony Blair og Anders Fogh Rasmussen
arbejdede tæt sammen som væbnere
for George W. Bush. Hvad Blair kritise-
res så hårdt for, kan næsten direkte
overføres på Fogh. Men i Danmark
skal der dækkes over fejltagelser og
forbrydelser. Den første handling som
regeringsparti fra den nuværende Løk-
ke-regerings side var at nedlægge den
Irak-kommission, der var nedsat efter
britisk mønster.

Fogh Rasmussen arbejdede tæt
sam men med Bush og Blair
Det fremgår af undersøgelsen, at
amerikanerne havde taget beslutnin-
gen om at gå i krig uanset hvad.
Beslutningen var taget og herefter
skulle en begrundelse bygges op.
Helst med rygdækning i FN's sikker-
hedsråd, men kunne denne ikke
opnås ville man gå hele vejen selv. 
Det fremgår af rapporten, at Bush,
Blair og Fogh var centrale figurer i pla-
nen for at gennemføre invasionen i

Tony Blair sendte Storbritan-
nien i krig uden berettigelse

Chilcot-rapporten:
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Irak. Den dokumenterer samarbejde
mellem Blair og Fogh om hvordan
begrundelserne for krigen kunne kon-
strueres og bygges op i bagvendt
rækkefølge. Først kom beslutningen
om at gå i krig – herefter skulle
begrundelserne findes for at skabe en
tilstrækkelig opbakning bag krigen.
Det står således klart, at Chilcot rap-
porten er yderst relevant for Danmark
og at parallelle afsløringer ville kunne
fremlægges, hvis en dansk under-
søgelse blev gennemført.
Den britiske antikrigsbevægelse og
andre demokratiske kræfter vil se Blair
retsforfulgt og dømt for hans rolle i en
forbryderisk krig. Chilcot-rapporten
frikender ham ikke, men giver tværti-
mod skyts til tunge anklager. Den
rammer også krigsforbryderen Anders
Fogh Rasmussen.
På trods af at der er et massivt folke-
ligt ønske i Danmark om at få
genetab leret Irak-kommissionen, afvi-
ser Løkke-regeringen det blankt. Et
folkeligt initiativ Tribunalforeningen til
undersøgelse af Danmarks krige i Irak
og Afghanistan arbejder på at få
belyst de spørgsmål,  den nu opløste
Irak-kommission skulle besvare.    TSO

Ved den Californske ret er der efter Chilcot-rapportens fremkomst rejst civilt søgsmål mod
USA’s tidligere præsident Georg W. Bush, herunder højtstående embedsmænd i hans admini-
stration for krigsforbrydelser.
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● I England kunne befolkningen få
sandheden frem: Hvordan premiermi-
nister Blair på et usandt grundlag før-
te sit land ind i en ulovlig krig. Chil-
cot-kommissionen dokumenterer det
nu med utallige dokumenter.
Men i Danmark har Venstre blokeret
for en enhver uhildet undersøgelse,
blokeret for domstolsafgørelser, bloke-
ret for en kommissionsundersøgelse
og nedsat en narresut af en historike-
rundersøgelse.
Den danske befolkning må ikke få en
officiel kommissionsundersøgelse – og
få sandheden at vide – sådan som i
England.
Vi kræver, at befolkningen får den ful-
de sandhed om, hvordan Danmark på
samme måde blev inddraget i Irakkri-
gen, som har kostet 8 unge danskere
livet.
Den danske befolkning har krav på at
få oplyst på hvilket grundlag, vi har
sendt og fortsat sender danske solda-

ter i krig, og de danske soldater har
krav på at vide hvilke regler, der gæl-
der for moderne krigsførelse og lære
af de erfaringer, som kan uddrages af
tidligere missioner.
Tribunalforeningen opfordrer alle dan-
skere til at støtte kravet om en uvildig
kommissionsundersøgelse.

Støt Tribunalforeningen – vi under-
søger Danmarks krige, når Folketinget
ikke vil.
Følg Tribunalforeningen på facebook
Meld dig ind til tribunalforeningen.
Medlemskab koster 100 kr. Bidrag kan
gives via bankoverførsel til tribunalfor-
eningens konto 5381 – 0254397
Du kan betale via Swipp og via Mobi-
lePay på tlf. 30134489
Uddelingsmateriale kan bestilles på
info@iraktribunal.dk
Kontakt: 
Johan Kirkmand, tlf.25787753 eller
Carsten Andersen, tlf. 22385234.

Også i Danmark har vi krav
på en undersøgelse

Tribunalforeningen:

Tribunalforeningen blev stiftet
efter nedlæggelsen af Irak-
Afgha nistan Kommissionen
med det formål, at sikre en
undersøgelse af Danmarks krige
– »når Folketinget ikke vil«. 
En sådan undersøgelse vil
naturligvis ske på andre betin-
gelser end en officiel juridisk
undersøgelse, hvor nøgleperso-
nerne udtaler sig under vidne-
ansvar og har adgang til langt
flere kilder. 

Ikke desto mindre vil også en
folkelig undersøgelse kunne
grave oplysninger frem, der
skaber et overblik over Dan-
marks deltagelse i krigen og
også kunne påvise behovet for
at personer kan drages til
ansvar, ikke mindst Anders
Fogh Rasmussen. Bl.a. giver
Chilcot undersøgelsen nye
oplysninger, der er relevante
også for Danmark. Om perso-
ner herefter skal drages til
ansvar og hvordan det kan ske
ligger dog udenfor foreningens
kommissorium.

I en pressemeddelelse skrev Tri-
bunalforeningen til undersøgel-
se af Danmarks krige i Irak og
Afghanistan den 7. juli 2016
efter offentliggørelsen af Chil-
cot rapporten: 
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NATO har holdt topmøde i
Warszawa , hvor man satte
kurs mod en optrapning af
aggressionen mod Rusland,
mens man fortsætter krigene i
Mellemøsten og Afghanistan. 
EU's top deltog på mødet og
en fælles erklæring om koordi-
nering og samarbejde mellem
NATO og EU blev vedtaget. 
Rusland på sin side plejer også
stormagtsinteresser og vil ikke
stiltiende lade sin magt ind -
skrænke.
Topmødet varslede farlige
tider og risikoen for at også
Europa igen kan blive
krigsskue plads i en imperiali-
stisk omfordelingskrig, hvor
USA betragter brug af atom-
våben som en mulighed. Stra-
tegien betegnes »first strike
atomvåben«.

● Topmødet besluttede at udstatione-
re permanente bataljoner op til den
russiske grænse fra Estland til Polen,
mens der presses på, at både Finland
og Sverige bliver faste medlemmer af
NATO alliancen. Danmark er som altid
med helt fremme i krigsforberedelser-
ne og Lars Løkke foretog på mødet en
fordobling af den lovede deltagelse
fra Danmark. I stedet for 100 soldater
sender vi 200.
I alt placerer NATO permanent om -
kring 5000 kampklare soldater. Dertil
kommer NATO's udrykningsstyrker på
mere end 40.000 mand.
USA presser på for at få flere penge i
krigskassen og fik allerede på det fore-
gående topmøde i 2014 medlemslan-
dene til at forpligte sig til at hæve de
militære budgetter til 2 % af BNP,
hvad der for de fleste lande vil betyde
noget i retning af en fordobling. På
dette møde fortsatte presset, og Lars
Løkke meldte ud, at Danmark nu vil
være klar til at hæve budgettet for
krigsdeltagelse og investeringer i

materiel til samme. 
Sluterklæringen indeholdt da også en
særlig anerkendelse til de lande (ikke
mindst Danmark) der målretter deres
indsats mod deltagelse i NATO's krige
og altid er villige, når den amerikan-
ske præsident kalder. 
Også valg af kampfly havde den dan-
ske regering fået på plads inden
mødet. 

Fjendebilleder i øst og i syd
Ingen oprustning uden en fjende og
ingen krig uden oprustning. Mod øst
er fjendebilledet af et aggressivt
Rusland og en permanent krigspa-
rathed systematisk bygget op,
NATO er i de senere år  udvidet med
lande som Albanien, Kroatien, Bulgari-
en, Estland, Polen, Rumænien, Slova-
kiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn,
og flere drages tættere og tættere på
gennem samarbejds- og såkaldte part-
nerskabs- eller værtslandsaftaler. Sveri-
ge er netop gået ind i en sådan værts-
landsaftale på trods af store folkelige
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Forøget oprustning og
krigsforberedelser

NATO topmøde den 8.-9-juli

Fra NATO-topmødet i Warscawa den 8.-9. juli 2016. Her ses NATOs generalsekretær Jens
Stoltenberg, statsminister Lars Løkke Rasmussen og USAs præsident Obama. En passende
tekst til billedet kunne vist være: »Så er den i vinkel!«. 

Tine Spang Olsen,
Nej til Køb af Kampfly - kampagnen
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protester og et klart flertal i befolknin-
gen for at bevare den traditionelle alli-
ancefrihed og neutralitet.
Man taler seriøst om faren for, at
Rusland kan finde på at angribe ”som
i Ukraine”, på trods af baggrunden for
konflikten i Ukraine var den direkte
indblanding fra EU og USA for et regi-
meskift i Ukraine med efterfølgende
underlæggelse af landet under EUs og
NATOs interessesfære.
Mod syd har den islamistiske terroror-
ganisation ISIL (Islamisk Stat) og dens
aktiviteter givet USA og dets allierede
mulighed for fortsat krig i Melle-
møsten med en vis forståelse i de
krigsførende landes befolkninger. I
realiteten er IS blevet støttet og
opbygget af nogle af USA nærmeste
allierede som Saudiarabien og NATO-
landet Tyrkiet.

NATO og EU 
i tæt strategisk samarbejde
Det er ikke kun NATO-landenes re -
præ sentanter, der mødtes i Warszawa.
EU’s top var også med. En fælleserk-
læring lagde retningen for fælles milit-
arisering og koordinering.
For kort tid siden offentliggjorde EU’s
’udenrigsminister’ Federica Mogherini
et dokument om EU’s fremtidige glo-
bale strategi, der viser retningen EU vil
gå i. Det fastslår at EU satser på at ud -
dybe et verdensomspændende samar-
bejde med NATO, og at det satser på
at få gennemført transatlantiske øko-
nomiske aftaler som TTIP (med USA)
og CETA (med Canada) som søjler i
Unionens globale ekspansion på basis
af ’fælles værdier’. 
Samarbejdet er allerede i gang i for-
hold til EU's ydre grænser, der bevog-
tes af NATO-skibe og fly, og nu udvi-
des denne mission til at omfatte hele
Middelhavet. Samarbejdet inddrager i
realiteten Danmark i EU's udenrigs- og
forsvarspolitik på trods af vores forbe-
hold fra denne del af Lissabon trakta-
ten.
Vigtige opgaver for fredsbevægelsen
Danmark og de øvrige nordiske lande
inddrages i disse år i oprustning og
krigsforberedelser i et voldsomt
omfang. Vi er placeret i USA’s
opmarchområde mod Rusland og
bygges op som et sådant. Der rustes
ikke for at holde en ‘terrorbalance’,
men for omfordeling af verdens res-
sourcer med pres og angreb for øje.
Danske atombærende F35 kampfly er
planlagt som beredskab til en mulig

krig mod fjenden Rusland. 
Det USA-styrede NATO udgør i øje-
blikket en kilde til ustabilitet og en
overhængende fare for freden – også i
Europa og i tær integration med EU.
Disse forhold må sættes i fokus, hvis
krigsfaren skal afværges. Viden om
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I mange byer  landet over har der været store protester mod
dansk krigsdeltagelse, mod oprustning og køb af kampfly, 

NATO’s oprustning må ud til mange,
og der må mobiliseres til kamp mod
oprustningen til krig og for en udtræ-
den af krigsalliancen NATO. EUs part-
nerskab med hensyn til militarisering
og oprustning er endnu et argument
for, at Danmark skal ud af EU.
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● Udover en hyggelig middag med
Obama kom et omfattende fælles-
dokument ud af mødet mellem USA
og regeringscheferne fra de nordiske
lande: Danmark, Sverige, Norge, Fin-
land og Island 13. maj 2016. De vil-
lige ofre lod sig voldtage, barnet blev
en håndfæstning, der ”binder os på
hånd og mund”.
På et 2 timers møde lykkedes det
”aftalepartnerne”, at blive enige om
en stram køreplan for fordeling af
opgaver, indsatser og ansvarsområder
for de nordiske lande, som en inte -
greret del af USA’s plan for Europæisk
sikkerhed og fælles holdninger til
NATO-topmødet 8-9. juli.
Planen bygger på et fundament af ler.
Den forudsætter en demokratisk
enighed, der ikke er besluttet i parla-
menterne. De historiske kends-
gerninger om Krim ændres med et
pennestrøg. Desuagtet er planen
forpligtende på ubestemt tid, på en
lang række områder – hensynsfuldt
pakket pænt ind i uforpligtende hen-
sigtserklæringer.
Fredsbevægelserne må hæfte sig ved,
at aftalen betyder øget oprustning og
militarisering i NATO-regi, mens kon-
fliktløsning og dialog nedprioriteres.

Den stærke part vælger krigens vej, en
krig med potentialet til brug af atom-
våben i Europa.
Aftaleparterne forpligter sig til – at
styrke investeringer i forsvar og mili -
tær kapacitet og samarbejde i globale
spørgsmål udenfor Europa. De
nordiske landes bidrag opregnes
minutiøst.
Aftaleparterne er enige om – at NATO
er nøglen til europæisk sikkerhed, de
støtter et tættere samarbejde mellem
NATO og EU og understreger betyd-
ningen af at opretholde ”den
europæiske sikkerhedsorden”, uden
nærmere definition. Det liberale
mantra: økonomisk frihed, åbne
markeder og fri handel fremhæves
som grundlæggende for borgernes
velfærd, det multilaterale handelssys-
tem som afgørende for den globale
økonomi og uddybning af de transat-
lantiske bånd gennem handel og
investering, herunder TTIP, udnævnes
til en fælles strategisk interesse.
De NATO-allierede forpligter sig til –
at fremme et militært samarbejde
med ikke-NATO-landene Sverige og
Finland, og de er rede til at bidrage til
øget allieret tilstedeværelse i de
baltiske lande og deltage i bekæm-
pelsen af Daesh.
Planen sætter militariseringen af Nor-
den på fuld fart frem: Forslaget til
forstærket NATO-EU samarbejde er
forberedt til NATO-topmødet. De
internationale indsatser er aftalt. De
nordiske deltagere er taget i ed til
topmødet.
Enhver, som tager klappen fra øjet,
kan se, at Rusland ingen fordel har af
at angribe et NATO-land, og krigene i
Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien
leverer selv beviserne for, at disse
krige har skabt og vil skabe terrorister
– med frygten i hånd skal USAs nye
”kolde” krig gennemtrumfes i Nor-
den.
Denne aftale skaber i mange år frem
en binding af de nordiske landes
regeringer til USA’s krigspolitik.

Gerd Berlev

De nordiske lande under-
skriver en håndfæstning
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Gerd Berlev, fredsaktivist med i bl.a.
Tid til fred/Aktiv mod krig

NATO topmøde

Krigspolitikken
for stær kes: 
Topmøde mel-
lem de nordiske
lande og USA
Den 13. maj i år havde den ameri-
kanske præsident Barack Obama
indkaldt de fem nordiske statsmini-
stre og præsidenter fra Norge, Sveri-
ge, Island, Finland og Danmark til
topmøde i Det hvide Hus. Mødet
afsluttedes med underskrivning af
en fælleserklæring. Heri beskrives
Rusland som aggressiv og farlig,
mens de fem nordiske lande på den
baggrund binder sig til oprustning
og øget militært samarbejde under
NATO's ledelse og i tær samarbejde
med EU. Sanktionerne mod Rusland
og det militære pres på Rusland skal
bibeholdes på ubestemt tid. 

En ny kold krig med Rusland er en
kendsgerning. Putin erklærer at
Rusland vil opruste for at imødegå
missilskjoldet og NATO-opbygnin-
gen. 
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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 til
det nyligt afholdte NATO-top-
møde i Warscawa fra kampag-
nen NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY 

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

Kampagnen fortsætter, og
man samler stadig underskrif-
ter ind mod købet af de nye
F35 krigsfly. 

● Vi har gang på gang hørt argumen-
tet: At købet af nye kampfly på ingen
måde vil berøre velfærden, for alle
pengene skaffes jo indenfor det eksi-
sterende forsvarsbudget. Der bliver
sagtens råd til det hele, nyanskaffelser
til alle værn og ingen nedskæringer på
andre områder af samfundet.
Kampflymodstanderne har hele vejen
igennem slået fast, at 30 milliarder:
1) Under alle omstændigheder er pen-
ge, man kan vælge at bruge på
velfærd frem for krigsmekanik uanset
hvilken kasse de ligger i. Vi har ikke
har brug for nye kampfly. De vil ikke
sikre freden, tværtimod
2) At kampflykøbet ville sprænge bud-
gettet, og efter al logik og sandsynlig-
hed betyde forhøjelse af budgettet i
det nye forsvarsforlig.
Luskeriet står nu afsløret.
Lars Løkke vil selvfølgelig have sin
egen forklaring, der har ligget klar i
skuffen hele tiden: Det er udelukken-

de Ruslands skyld, at vi nu ‘bliver nødt
til’ at følge NATO’s krav om flere pen-
ge i krigskassen.
På NATO-topmødet fik de danske
politikere stor ros. Særligt fra dem
selv, men også de øvrige NATO-
repræsentanter gav anerkendelse til
danske politikeres aldrig svigtende vil-
je til at sende tropper og fly til enhver
ny krig eller oprustningsinitiativ.
Beslutningen om at tage det næste
skrift frem mod købet af nye kampfly
og valget af de amerikanske F35 kam-
pfly – de mest angrebstunede fly i
udbuddet – fik klap på skulderen på
mødet. Danmark er en vigtig brik i
hele NATO’s oprustningspolitik, med
vores fysiske placering ved indsejlin-
gen til Østersøen og med Grønland,
der fungerer som militær NATO-base,
og giver Danmark mulighed for en
særlig rolle i hele den militarisering af
Arktis som er på vej.
F35 kampflyene skal patruljere over

Lars Løkke: Militær -
budgettet skal øges

NATO topmøde

Nu er det officielt. At kampfly ‘kan købes indenfor de eksisterende budgetter’ bety-
der, at det samlede militærbudget skal stige! 
Dette gav Lars Løkke håndslag på under NATO-topmødet i Warszhava d. 8 – 9. juli.
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Estland, Letland, Litauen og Østersøen
og atombærende F35 fly kan blive de
kommende deltagere i en konfrontati-
on mellem NATO og Rusland. Dan-
mark ligger midt i den krigsskueplads
som NATO med lynets hast bygger op
til. Kampflyene skal også stadig sættes
ind i de krige Danmark i fremtiden
måtte tilslutte sig – i Mellemøsten
eller andre steder. I princippet er det
NATO’s strategi at udstrække allian-
cens ambitioner om magt og indblan-
ding til hele verden.
Militærbudgettet vil nu stige, lovede
Lars Løkke den amerikanske præsident
Obama. Der sendes umiddelbart 200
danske soldater til de nye permanent
udstationerede bataljoner, der skal
dække Ruslands grænse fra Estland til
Polen, NATO-missionen i Afghanistan
forlænges, og i Irak og Syrien fortsæt-
ter bombardementerne med danske
F16 fly som deltagere.
Står det til et flertal af vores politikere
skal det fortsætte på denne måde.
Uanset at denne kurs kun fører til nye
ødelæggelser og mere terror kommer
andre strategier ikke på tale. NATO’s
politik lægger op til at det militære og
økonomiske pres på Rusland skal
gøres større og større. Giver Rusland
ikke efter, kan det føre til krig og Euro-
pa kan blive krigsskueplads.
NATO’s mål er, at alle lande inden
2024 afsætter 2 % af deres BNP til
militæret. I Danmark bruges i øjeblik-
ket ca 21 milliarder årligt på militær,
der udgør 1,17 % af BNP. I nutidskro-
ner vil det betyde, at der i stedet skal
bruges ca 36 milliarder, dvs en
forøgelse på omkring 15 milliarder pr
år.
De nye kampflyene er en vigtig og
central del af de kommende krigsfor-
beredelser, som vi stadig må sige Nej
til så højt vi overhovedet kan.
Kampagnen mod køb af nye kampfly
fortsætter – flyene er endnu ikke købt,
hverken bestilt eller betalt. Vi må gøre
det helt klart for politikerne, at de ikke
har opbakning bag deres politik for
optrapning af konflikter, militær
opbygning og dansk krigsdeltagelse.
Den sker på bekostning af velfærden
og er en alvorlig trussel mod freden –
langt større end den vi ser fra Rusland.

Skriv under mod køb af nye kampfly
Besøg hjemmeside eller facebook. Gå
ind i en lokal kampagnegruppe - eller
start en gruppe

Af Nej tak til nye kampfly
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Stop terror-
krigen  - 
ud af NATO
● Antikrigsinitiativet Stop Terrorkrigen
tager konsekvensen af NATO-alliancens
nye afgørende fokus på det europæiske
kontinent og dens ny kolde krig her.
Kampen mod NATO må sættes i cen-
trum for fredskampen i Danmark og
Norden, konstaterer det. Derfor ændrer
det nu også sit navn for at understrege
dette fokus. 

Krigsalliancen NATO har med topmø-
det i Warszawa den 8. og 9. juli 2016
taget nye skridt til at optrappe kon-
frontation og spændinger i Europa
med en forceret oprustning af med-
lemslandene, konstaterer Stop Terror-
krigen:
En ny kold krig er i gang. I fokus står
krigsforberedelser mod Rusland. EU –
Den eruopæiske Union – baserer nu
sin globale strategi på et snævert stra-
tegisk militært samarbejde med
NATO.
Den såkaldte krig mod terror indledtes
efter 11. september 2001 og forsætter
uden ophør med USA og NATO som
hovedkraft. Den indledtes med invasi-
onen af Afghanistan og fortsatte med
den kriminelle krig mod Irak, mod
Libyen, i Syrien og mange andre ste-
der. Formålet: At fremprovokere regi-
meskift og sikre Vestens strategiske
kontrol med landene. De negative føl-
ger har været enorme.
Disse udviklinger får antikrigsinitiativet
Stop Terrorkrigen til fremover at sætte
endnu større fokus på den farlige situ-
ation på det europæiske kontinent og
ikke mindst på oprustningen i Nor-
den.
Danmark spiller en central rolle for
NATOs nordflanke og en væsentlig
rolle i militariseringen og oprustnin-
gen af EU.
I en udtalelse fra initiativet hedder det
blandt andet:
Danmark har besluttet at købe supera-
vancerede Joint Strike Fighter krigsfly

– og optrapper evne til at føre krig i
cyperspace, militarisering af Arktis og
Grønland og en ny aggressiv rolle i de
baltiske lande på grænsen til Rusland
med kampfly og soldater. Den
nuværende danske statsminister Lars
Løkke Rasmussen mener ligesom for-
gængeren Anders Fogh Rasmussen, at
Danmark skal stille op hver gang
NATO kalder.
Det betyder også, at Danmark udover
at indgå i den dyreste våbenhandel
nogensinde med købet af nye F35
kampfly vil sigte mod et årligt krigs-
budget på 2 pct. af BNP: Oprustning
på bekostning af velfærd.
På denne baggrund ændrer initiativet
sit navn til Stop Terrorkrigen – Ud af
NATO.
Det opfordrer den danske krigsmod-
stand, EU-modstanderne og alle prog-
ressive kræfter til at være med til at
udvikle en kamp for et selvstændigt,
alliancefrit og neutralt Danmark, fri af
stormagtsalliancer – og et tilsvarende
Norden. Imod både EU og NATO – to
reaktionære, imperialistiske og krigs-
førende alliancer i snævert samarbej-
de.
Initiativet Stor Terrorkrigen startede
under navnet Nej til krig og terror
som en landsdækkende bevægelse
mod Afghanistan-krigen og den dan-
ske krigsdeltagelse. Det har siden
været aktiv i organiseringen af mod-
standen mod Irak-krigen i 2003 og
senere, mod Libyen-krigen i 2011,
mod undergravningen og krigstrusler-
ne mod Syrien osv.

Hjemmeside
På www.stopterrorkrigen.dk findes en
udførlig dokumentation af den danske
krigsmodstands aktiviteter og aktioner
siden 2001 – og samtidig en lang
række analyser og dokumenter fra
den danske og internationale antik-
rigsbevægelse.
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»Millioner står bag mig«. Den berømte fortomontage er udført af den ligeså
berømte John Heartfield i 1932. Her trykt på forsiden af Arbeiter-Illustrierte-
Zeitung (AIZ). Heartfield viser her, hvorledes »en lille mand beder om store
gaver«. Det er »det egentlige indhold i Hitler-hilsenen« - en udstrakt højre arm.


