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En særlig tak

skylder jeg fru Inge Theut, Viborg, og sognepræst Elith Olesen, Li
nå, fordi de til denne bog har stillet deres private arkiver med breve
fra Christian Ulrik Hansen til rådighed for mig. Uden deres hjælp
var bogen ikke blevet skrevet.

Inge Theut leder arbejdet i »Christian Ulrik Hansens mindefond«,
der hjælper unge mennesker under opholdet på Viborg Katedralsko
le. Man har hele tiden brug for tilskud til denne fond. Bidrag fra al
le, der har fulgt Christians indsats i modstandskampen, modtages
med glæde.
I øvrigt sender jeg en tak til Christians venner, mine kammeraters
familie og andre, der har givet mig oplysninger eller materiale til ar
bejdet med denne bog. Blandt mange vil jeg gerne nævne:

Jørgen Diemer, Roskilde, Flemming Juncker, Havndal, Jørgen Kieler, Rungsted, Mogens Staffeldt, København, Gunnar Dyrberg,
Høsterkøb, Jørn Sonne, Farsø, Elvin Pedersen, København, Hen
ning Schwartz, København, Chr. Andersen, Odense, Kirsten Schiøth,
København, Ib Hagelin, København, Bent Sonne, Farsø, Knud
Malthe Poulsen, Vejle, Klavs Nyemann, Skive, Erik Sommer, Kø
benhavn, Kirsten Aakjær, Skive, Svend Sommer, København,
Jens Astrup, Skive, og Knud Christensen, Randers.
B.R.
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Christian Ulrik Hansen.

Optakten

Det var i krigens 49. måned, en sen eftermiddag i september 1943.
I et hjørne af et stort halvmørkt loft sad 10 unge mænd og planlag
de at starte en sabotagegruppe. Omstændighederne var usædvanli
ge, for det hemmelige møde fandt sted på Næstved kaserne, som
nogle dage forinden var blevet angrebet af tyske soldater. Nu færde
des de overalt og vi var fanger. Dagligt kunne vi betragte de store
huller i bygningernes facader efter kanonbeskydningen, og de før så
prydelige græsplæner var revet op af tyske mortergranater.
Ude i verden var krigen for alvor ved at vende. De allierede havde
slået Rommels tyske tropper i Nordafrika og var landet på Sicilien,
hvorfra invasionen af det europæiske fastland var begyndt.
Ingen af os vidste den eftermiddag, hvad der ville ske med os. Må
ske ville vi blive holdt som gidsler for de aktioner, som den gryende
modstandsbevægelse allerede var i gang med. Måske ville det ende
med, at vi blev sendt til en tysk koncentrationslejr. Tanken var lo
gisk, for tyskerne kunne vel regne ud, at hvis de slap tusinder af dan
ske soldater ud af fangenskabet, ville mange af dem gå direkte ind
i den hemmelige modstandskamp.
Vi havde været elever på Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole,
der egentlig hørte til på Kronborg, men som tyskerne havde tvunget
til Næstved kaserne. Mange af os havde haft planer om at blive pro
fessionelle officerer, de fleste var kommet frivilligt for i det mindste
at lære at slås og lede andre i den kamp, der måtte komme.
Ordføreren ved det hemmelige møde på kasernens loft var Chri
stian Ulrik Hansen - eller Chr. U., som vi kaldte ham. Vi holdt alle
meget af denne kantede fyr fra Himmerland, der var så dybt besjæ
let af sin kristentro og sin fædrelandskærlighed. Men under den kræ
vende uddannelse på skolen var han ligesom faldet lidt udenfor. De
fleste andre elever kom fra byerne og var sønner af det bedre borger
skab. Christian var bonden i uniform og ikke som os andre. En
stærk, men lidt tung type. Hans strittende røde hår var aldrig velfriseret, og det fregnede ansigt virkede blegt, som om han havde til
bragt megen tid indendøre. Christian var asketisk og ofte lidt fjern,
mens vi andre var letsindede, og i færd med at opdage livets mange
fornøjelser. Når vi gik i byen på sjov, sad han som regel bøjet over
en bog eller et brev, optaget af noget, som han havde prøvet at for
klare os, men som vi ikke rigtig forstod.
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Nu var situationen forandret. Skolen var afbrudt, vore fornøjelser
borte, vi var indespærrede. Der var ikke flere muligheder for den
militære kamp, som vi havde håbet på. Hver for sig måtte vi vælge,
hvad vi kunne eller ville. Og så skete der noget vigtigt. Ved mødet
på loftet fortalte Christian, at han allierede i efteråret 1942 havde væ
ret med til at modtage våben og faldskærmsagenter ved en nedkast
ning i Jylland. Han havde forbindelserne i orden - ville vi gå med
i en modstandsgruppe?
Uden betænkning sagde vi ja til at gå i gang med illegalt arbejde,
så snart det kunne lade sig gøre.
At det var farligt, kunne ingen af os være i tvivl om, men på det
tidspunkt var det umuligt at forestille sig, hvor store omkostningerne
senere skulle blive. Inden der var gået et år var 4 af mødedeltagerne
dræbt, 2 var endt i tysk fangenskab og 2 var under dramatiske om
stændigheder flygtet til Sverige. Mange flere, som vi kom til at ar
bejde sammen med, skulle indenfor det næste år miste livet - skudt
i kamp, dræbt på henrettelsespladsen eller døde af sult og udmattelse
i tyske koncentrationslejre.
Mødet på loftet var ikke alene usædvanligt, fordi det fandt sted på
en kaserne, der var erobret af tyskerne, men det resulterede også i
et af de fa tilfælde, hvor en gruppe samlet gik ind i modstandsbevæ
gelsen - veltrænet, selvforsynet med våben og med et grundigt kend
skab til hinanden efter flere måneders hård militær træning.
Allerede under fangenskabet i efteråret 1943 stjal vi om natten vo
re tidligere våben fra depoter, som var bevogtet af tyske soldater. Da
frigivelsen kom i oktober, gik der kun fa dage, før vi gennemførte
den første sabotageaktion med vore egne våben.
Næsten fra den ene dag til den anden kom vi også i kontakt med
inderkredsen i en sabotage-organisation og mødte nogle faldskærms
agenter fra England. Det var meget usædvanligt på den tid.
De fleste havde af gode grunde svært ved at komme i forbindelse
med de hemmelige modstandsgrupper, og mange kom til at opleve
kampen som en næsten privat krig, fordi de aldrig opnåede direkte
kontakt med de øverste ledere.
Eftertiden har vist, at nogle fa utrættelige mænd skabte grundla
get for den danske modstandskamp, og i begyndelsen måtte de ar
bejde hårdt for at overbevise deres landsmænd om, at det kunne
nytte.
Christian var en af dem!
Der er mange spændende begivenheder at fortælle om, men 40 år
efter er der måske også grund til at efterprøve, hvad der fik ham og
mange andre til at gå med, og hvordan det skete.
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En eftertid kan måske tro, at dengang var alt enten sort eller
hvidt, valget var let og vejen nem at finde. Men sådan var det ikke.
Vi var mellem 16 og 18 år gamle, da tyskerne invaderede Dan
mark. Det er muligt, at »Skammens dag« ikke straks gjorde det sam
me indtryk på os som på den ældre, erfarne generation. I den edder
er man mest optaget af sig selv, og der var endnu så meget, vi ikke
kunne overse. Først efter en tid vågnede vi til en erkendelse af, at
noget var rivende galt. Politikerne gik ind for et ydmygende samar
bejde med tyskerne, og den ældre generation støttede denne opfattel
se af hensyn til landets og folkets »vel«. De unge måtte tilsidst tage
sagerne i deres egen hånd, og derfor blev modstandskampen måske
Danmarkshistoriens første ungdomsoprør?
Christian forstod meget tidligt, at der måtte et oprør til. Hans til
værelse fra sommeren 1940 og frem til dødsdom og henrettelse i juni
1944 er virkelig en historie om, hvordan modstandsånden vågnede
og blev til en kamp på liv og død. Men det er også en historie om
en ung mand, der måtte kæmpe med noget i sig selv og skrev så me
get om denne kamp, at en eftertid kan følge ham til den sidste dag.
Han kom fra et gammeldags jysk bondemiljø og skulle i besættel
sens første år prøve at forstå de holdninger, han mødte hos kamme
raterne på Viborg Katedralskole. Det var unge mennesker med en
helt anden baggrund. Forfatteren Kirsten Aakjær, der var elev på
Katedralskolen dengang, har givet følgende signalement af gymnasi
asterne (1):
»Man begyndte at flotte sig med meninger, man samtalede, stående
i klynger ved balustraden, vandrende frem og tilbage i kolonaden 3.g. slentrende på dens tag, nydende sine privilegier, skuende ven
ligt ned på småkravlet. Vi diskuterede, vi analyserede himlen ogjor
den - og hinanden. Vi kunne ikke blive trætte af at efterprøve den
opdagelse, vi havde gjort, at der var noget, der hed sjæleliv. Man
begyndte at ane mønstre, at skimte årsager og konsekvenser i den
menneskelige adfærd - hvad der jo igen er forudsætningen for at nå
frem til tolerance...«

Men tolerance var ikke, hvad Christian mødte på den tid. Vennerne
fra dengang siger ligeud, at han i lang tid var sat udenfor. Man hav
de simpelthen svært ved at tage ham alvorligt. Denne kraftige bon
deknøs med en rød hårtot daskende ned i panden.
Hans fremtoning og påklædning var langt fra det, sønner og døtre
af Viborgs bedrestillede borgere var vante til. Christian kom fra et
jævnt hjem, og tiden på katedralskolen var en økonomisk belastning
for familien. Som regel gik han i sorte ridestøvler, med jakken skø
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desløst opknappet. Klar over sine ydre mangler havde han for vane
at stikke den ene hånd i lommen og rømme sig nervøst, når han
skulle sige noget. Instinktivt satte de andre ham udenfor gruppen og
regnede ham for en sær snegl. Ikke mindst fordi han tog sine egne
og kammeraternes meninger højtideligt og diskuterede dem for deres
indhold og ikke blot for diskussionens skyld, som gymnasiasterne
havde for vane.
Et år senere skildrede Christian selv situationen i en vandrebog,
der blev sendt rundt mellem hans gamle spejderkammerater fra
hjembyen Farsø i Himmerland:
»Efter at være blevet færdig med skolen i Ålestrup kom jeg altså på
Viborg Latinskole. Og her skete underet - eller ulykken. Den ellers
så blide, venlige og føjelige dreng blev pludselig hård og stejl - blev
en tvær kværulant.
Gennemgik l.g. og slipper - ved en god skæbnes løjerlige spil op i 2.g. Søger også her at følge med - det går tilbage. Så kom det
knugende mørke - den 9. april.
Det var som om de sorte fugle skyggede for den sidste grønne spi
re af livsmod og tro. Så kommer eksamen. Resultat: dumpet, hvor
for jeg altså går i 2.g. Jeg havde ikke blot mistet troen på mig selv,
men også troen på det danske folk. Jeg var i videste forstand rodløs«.
Christians gode ven og rådgiver, højskoleforstander Robert Stær
mose, forklarede senere Christians situation på denne måde (2):

»Det var en overgang en fortærende lidenskab for ham at komme
igennem denne periodes pinagtige tvivl og gæring. Han ville nå frem
til et klart syn på hele universet, hele menneskeheden, hele kulturen,
og så vældig var hans drift mod sandhed og klarhed, så voldsom
hans intellektuelle hunger, at han helt overgav sig til læsningen af
Platon, Dante, Macchiavelli, Goethe, Shakespeare, Søren Kierkegaard, Nietzsche, Friedell og mange andre - så at resultatet måtte
blive en stadig dalen i karakterbogens gennemsnitstal. Hans lærere
og rektor advarede ham, men det hjalp intet. Christian var inde i en
voldsom Jacobskamp, hvor han ville tilkæmpe sig en velsignelse, og
hvor matematikopgaver, lærere, eksamen var ringe, uværdige, uån
delige bekymringer. Forsømmelserne af skolens arbejde blev til sidst
så grove, at lærerkollegiet måtte nægte Christian oprykning fra 2. til
3. gymnasieklasse. Det var meget svært for ham at finde sig i at blive
degraderet på den måde. Han var ved at opgive skolegangen. Han
ville vende »den sorte skole« ryggen og finde ud af, hvordan han helt
kunne give sig hen i samværet med verdenskulturens store ånder«.
10

Christian sammen med to gode spejderkammerater, som han siden fik ind
i modstandsarbejdet. Alle tre blev fanget af tyskerne. Fra venstre Per Sonne, Knud Malthe Poulsen og Christian.

I spejdernes vandrebog fortsætter Christian selv den 10. april 1941
forklaringen på, hvordan det gik:
»Da skete det. En vidunderlig smuk efterårsaften. Solglødens stråler
kysser den farveprangende høstskov, glitrer i åens rolige vand og
flammer op i fjerne ruder østpå. I et af disse øjeblikke, der har skær
af evighedens glans, så jeg det, følte jeg det - det Danmark jeg skulle
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kæmpe for, og måske dø for. Da faldt den i slag, landsbyens kirke
klokke. Efterårsluften duvede og sitrede af malmets dirrende klange.
Mit hjerte dirrede også - ikke af uro, rastløshed, angst eller spæn
ding. Nej, det skjalv af glæde. Det var som om mit splittede sind,
min sønderrevne sjæl blev helet og tonede i underskøn harmoni. Det
var, som om den gamle støvede frase om Gud, konge og fædreland
blev levende og i mit sind blev til en treklang, så stærk, så skøn. Hin
efterårskvæld fandt jeg den klippe, jeg kunne bygge på: Kristendom
men og danskheden«.
Christian var en ægte romantiker, og hans sprogbrug kan i dag virke
overspændt og svulstig. Men han stod ved meningen i sine ord, og
han beviste det i de følgende år.
Han var præget af en dyb usikkerhed i mange menneskelige for
hold og søgte næsten desperat efter et udgangspunkt. Det har sikkert
været medvirkende til, at han faktisk viede sit liv til Danmarks frihed
og valgte at realisere sig selv i modstandskampen. Vel vidende, at
det kunne koste ham livet.
Det, der skete den efterårsaften, som Christian skriver om i spej
dernes vandrebog, begyndte at tage form i sommeren 1940. Hans
ven fra gymnasieårene, Elith Olesen, gik i en parallelklasse på kate
dralskolen:
»Vi kendte hinanden flygtigt fra gymnastiktimer og lignende,« for
tæller Elith Olesen, »men en dag kom vi til at tale sammen i det store
frikvarter og røbede for hinanden vor store optagethed af dansk poe
si. Vi skændtes lidt om Johannes V. Jensen, som han fandt, at vi
begge som himmerlændinge burde være dus med, mens jeg var re
serveret overfor denne hedning. Jeg fortalte ham om Nis Petersen,
hvis tvillingesøster var gift i Viborg og som hørte til mine forældres
omgangskreds. Bibelkreds o. lign. Jeg fortalte, hvordan jeg flere
gange havde hørt Nis Petersens søster sukke over broderens ugudeli
ge levned. Hun anerkendte hans format som digter og romanforfat
ter, men hun undte ham ikke kunstnerens friheder.
Christian var meget optaget af disse kik ind bag kulissen hos en
digter, og skæbnen ville, at kort tid efter offentliggjorde Nis Petersen
sit store digt »Seeren« (Da seeren tav blev der stilhed) i Viborg Stifts
Folkeblad, idet redaktionssekretær Bryde var Nis’ gode ven.
Opslugt af digtets æstestiske format klippede jeg det ud af avisen
og tog det med i skole og viste Christian det. Også han blev opslugt,
men især af indholdet, revselsen, den stærkt markerede morale.
Dagen efter tog vi igen en vældig tøm. Christian betvivlede, at en
digter, der kunne skrive så stærke manende ord som Nis P. i »See-
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ren«, kunne være så moralsk labil, som jeg nylig havde skildret ham,
og han hånede mine forsøg på at skelne mellem æstetisk og moralsk
kvalitet. Ikke desto mindre var vi venner fra den dag«.
De linier i Nis Petersens digt, der især fangede Christian, var føl
gende:
Ikke for løgn og ondskab, siger den høvding og herre,
men kun for ækel lunkenhed, vil jeg udspy jer af min mund.
Det tøvende er nu forbi - forbi en sækfuld vaner slut med skulk fra arv og gæld og skulk fra nådig tugt.

»Han følte det straks, som om dette digt var skrevet til ham«, fortæl
ler Elith Olesen, »og han tog det til sig som sin ejendom«.
Men næsten samtidig var Elith Olesen med til at vække Christians
interesse for et politisk parti, der skulle blive afgørende for resten af
hans liv. Det var Dansk Samling, som forfatteren Arne Sørensen
havde stiftet i 1936. En tid havde Christian været medlem af KU,
men han følte sig ikke tilfreds i det selskab og mistede interessen for
politik.
Dansk Samling vakte straks hans interesse, fordi det byggede på
en kristen, national holdning og længe havde været imod det gamle
partistyre. Med bogen »Det moderne menneske«, og som redaktør
af partiets tidsskrift »Det tredie standpunkt«, havde Arne Sørensen
indtil da været en ivrig deltager i samfundsdebatten, hvor han kriti
serede det gamle partistyre, som han mente havde spillet fallit. I åre
ne op til den 9. april var partiet imod parlamentarismen og det kend
te demokrati, og mente at Danmark burde have en forfatningsæn
dring. Man ville have en regering af »rigets bedste mænd«, dygtige
fagfolk, og kongemagten skulle have større indflydelse i det politiske
liv. Der var fascistiske toner i argumenterne, og Dansk Samling
kunne let være endt i et helt forkert hjørne af dansk politik.
Men straks efter den 9. april 1940 valgte Arne Sørensen en ganske
anden retning og skrev: (3):

»Virkeligheden fører kun een eneste tale gennem hele verdenshistori
en, når det gælder folkenes liv. Enten tilhører man et frit folk med
dertil hørende statsform, og så må man hvert øjeblik være beredt til
at forsvare denne frihed med liv og gods - eller også tilhører man
et undertvunget folk, der ikke mere har nogen mulig bestemmelses
ret over sit liv, denne strenge tale er efter den 9. april så tydelig, at
alle kan forstå den ...
Større nederlag end Danmark led den 9. april har vort folk aldrig
13

kendt ... har vi da lov at sige os løs fra »Det officielle Danmark«, rej
se skel mellem dét, som hører en skændig fortid til, og det, som skul
le blive en værdig fremtid? Nej, vi har ikke lov til dette. Alle store
ord dør på vore læber. Vor dom over Munch og Stauning visner for
os, vi hører alle med i dette nederlag«.

Det kan nok diskuteres, om Dansk Samling havde været så langt
ude, at man ikke fik alle de gamle tilhængere med over på den rig
tige side efter 9. april. Igennem de første 3 års besættelsestid hørtes
endnu et ekko af den gamle argumentation. Selv Christian kunne se
nere vrænge ad begrebet demokrati, agitere for at stoppe den marx
istiske udvikling i skolerne og tale om folkets to bibler - Guds bibel
og Danmarkshistorien.

»Jeg lånte ham »Det tredie Standpunkt«, »De danskes vej« og »Nyt
fra Dansk Samling«, fortæller Elith Olesen, »og en skønne dag kom
Christian med et af bladene slået op på en artikel af Arne Sørensen.
Han pegede på Sørensens navn og sagde: Den mand må vi have her
over« .
I en artikel (4) beskrev Christian selv, hvordan det begyndte:

»Vi var en tre stykker, som i længere tid med interesse - og den
uundgåelige gymnasiastskepsis - havde fulgt Dansk Samling og Det
tredie Standpunkt. En skønne dag læste vi i en annonce i den lokale
avis, at Arne Sørensen skulle tale i et forsamlingshus i omegnen. Vi
satte os straks i forbindelse med ham, og det lykkedes os at fa ham
til at tale i gymnasiastforeningen. Og dermed var begyndelsen gjort.
Der viste sig nemlig at være så stor interesse for sagen, at vi straks
kunne starte en studiekreds med god tilslutning«.

Og Elith Olesen fortæller:
»Christian undfangede den ide, at vi skulle gå til rektor F. PaludanMiiller og bede om lov til at holde mødet med Arne Sørensen på sko
len og annoncere det på skolens opslagstavler. Jeg havde meget lidt
tiltro til nytten af en sådan henvendelse, men vi marcherede op på
rektors kontor i hans træffetid og fik, til min store forbløffelse, et
øjeblikkeligt og ubetinget ja. Det viste sig, at rektor var endog særde
les velinformeret om Dansk Samling og om, hvem Arne Sørensen
var.
Selve aftenen lod han os i fred under mødet, men da det var forbi,
sendte han bud til Arne Sørensen og den nyvalgte bestyrelse (Chri
stian, en nu afdød kammerat og mig) om, at der var te i rektorboli
gen.
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Arne Sørensen.

Men på skolen var fanden løs i den kommende tid. Vi havde viste det sig - flere radikale lærere, der også mente at vide noget om
Sørensen og Dansk Samling og prøvede at fa rektor til at forbyde
samvær af den slags i skolens regi. I timerne tog man debatten op
med os DS-folk om ja eller nej til samarbejdspolitikken. Jeg tror ik
ke, jeg klarede mig godt i disse debatter, jeg havde for megen indlært
respekt for lærerne, men Christian fik sin ilddåb i disse situationer.
Han var ikke veltalende og heller ikke særlig hurtigttænkende, men
han var stædig, og ved at fastholde sit standpunkt tilstrækkelig længe
fik han tid til at lægge præmisser til rette for en effektfuld konklusi
on. Han var aldrig uforskammet overfor nogen lærer (skønt der var
lærere, der var uforskammede overfor ham), men han var aldeles
uforfærdet. Det var først i disse debatter vi andre - ja, skolen i det
hele taget - opdagede hans format. Inden skoleårets slutning var han
en høvding iblandt os«.

Arne Sørensen skrev senere om sit første møde med Christian (5):
»Jeg traf ham første gang i Viborg engang i besættelsens første tid,
hvor jeg holdt foredrag for eleverne på Katedralskolen. Sammen
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med mange andre dannede han efter det foredrag en afdeling af
Dansk Samling på skolen, men allerede dengang forstod han, at po
litik ikke kan bygge på politik alene, der må mere til, og derfor mød
te vi hos ham et levende kristent vidnesbyrd og en for hans alder for
bavsende viden om kulturspørgsmål. Hans evner til at tilegne sig
vanskeligt stof var så store, at han var langt forud for sin alder, og
derfor så man ham også vinde mange Viborgenseres tillid, da han
foranstaltede en stor foredragsserie med landskendte tallere«.

Christian havde fundet sit udgangspunkt. Han var utrættelig til
at arrangere møder og finde talere, som han mente havde noget at
sige rådvilde landsmænd.
»Christian ledede selv disse møder og begyndte og sluttede dem
med små taler, som tilhørerne syntes om på grund af den smittende
iver, hvormed han gjorde sine synspunkter gældende«, fortæller
Elith Olesen. »Det var en af hans yndlingstanker, at Viborg som på
reformationstiden skulle blive arnestedet for en ny tid og for udbre
delsen af de nye tanker, som han følte sig som repræsentant for. I
øvrigt var Christian ikke, hvad man forstår ved en taler af Guds nå
de. En jævnligt tilbagevendende nervøs rømmen og et stadigt kast
med hovedet for at bringe en fyldig rødlok på plads kunne virke
stærkt distraherende, men den, der gav sig hans tales indhold i vold,
glemte hurtigt sådanne ydre irritamenter. Der var ånd over hans
vidnesbyrd«.
Det var i vinteren 1940-41. Landet var endnu som lammet af be
gi venderne den 9. april. Trangen til fællesskab var stor, og man
fandt på »Alsangen«. Det var møder, hvor man sang de gamle fæ
drelandssange og i fællesskab prøvede at genfinde sin nationale iden
titet og selvrespekt. Foreningslivet blomstrede. Folk havde et vældigt
behov for at høre tallere med meninger. Det var fede tider for folk
med store ord i munden. I revyteatrene jublede publikum over selv
den svageste og nok så indirekte hentydning til den tåbelige besættel
sesmagt. Kirsten Aakjær har beskrevet stemningen omkring Christi
an og Dansk Samling-folkene på den tid (6):
»Politik! Det var Arne Sørensen eller ikke Arne Sørensen. Det var
militarisme og antimilitarisme - det sidste standpunkt repræsenteret
af et fåtal. Det var ikke rigtig i tidens og garnisonsbyens smag. Men
alle som een stampede vi i skistøvler og 28 graders kulde gennem
mørklagte gader for at høre Vilhelm la Cour.
Kaj Munk hørte vi, så ham, oplevede ham. Han læste sit skuespil
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»Niels Ebbesen«, og vi var dybt bevægede af hans oplæsning og tryllebundne af det hvide ansigt med det opspilede blik under hårtjav
serne.
Men jeg har ikke siden kunnet tænke tilbage på disse aftener uden
at føle uro, for man hungrede så stærkt efter uforfærdet tale, at den
overdøvede ens dømmekraft. Der er et ord, der siger, at det gælder
om at holde hjertet varmt og hovedet koldt. Jeg erkendte dengang,
at det er det vanskeligste af alt. Jeg tror, det er det nødvendigste af
alt«.

Det var Christian og Elith Olesen, der havde fået Kaj Munk til at
besøge den lille forening i Viborg.

»Vi var meget romantiske og lette at opildne«, fortæller Elith Olesen.
»Men samtidig var der alligevel stor nøgternhed med i spillet. Søn
dag aften sad vi i ekstase i Afholdshotellets store sal og hørte Kaj
Munk egenmundet læse op af manuskriptet til »Niels Ebbesen« mandag eller tirsdag efter skoletid stod vi hjemme i mine forældres
kælder og foretog os vor første illegale handling: At sprede Vilh. la
Cours endnu uudkomne »Ord til os i dag« til hele Nordjylland. Den
var kommet som en kæmpeforsendelse med vognmand og forlod hu
set i småpakker, der blev sendt med posten. Mor jamrede, og far var
sammenbidt - men vi fik lov at gøre, hvad vi anså for ret«.
Efter alt at dømme var foråret i 1941 virkelig et berusende forår for
Christian, skønt han var dybt og håbløst forelsket i en pige, som han
havde kendt fra barneårene. Men han havde fundet sit udgangs
punkt og arbejdede støt frem mod den dag, hvor kampen skulle
komme. Desuden havde han fået en ny ven i den 2.g., som han el
lers til sin store fortrydelse måtte gå om. Da foråret kom og Elith
Olesen fik sin studentereksamen, rejste han til København for at stu
dere teologi, og Erik Nyemann - Christians klassekammerat - over
tog sekretærjobbet i den lille Dansk Samling-afdeling. Mellem de to
opstod et varmt venskab, og sammen med andre fulgte Erik også
Christian ind i kampen og døde som medlem af vor københavnske
sabotagegruppe.
Erik Nyemann var lægesøn fra Skive og kom til skolen, fordi hans
ældre bror Klavs gik der i forvejen og i øvrigt var præsident for gymnasieforeningen »Minerva«, hvor Christian var et ivrigt talende
medlem. I Skive havde Erik en barndomsven, Henning Schwartz,
som også skulle komme tæt på vor københavnske sabotagegruppe.

Chr. U. 2
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»Erik var en ganske frygtløs og temperamentsfuld karakter«, fortæl
ler Henning Schwartz. »Skønt vi kom til at gå på forskellige gymna
sier, var vi altid sammen i ferierne hjemme i Skive. Og så var der
skæg og ballade. Vi holdt af at »vælte« nazimøder og i øvrigt genere
nazisterne på alle tænkelige måder. Jeg ved ikke om disse handlinger
udelukkende var udtryk for en national holdning, vi holdt vist også
af at udfordre samfundet, og havde vi været unge i dag vil jeg tro,
at vi var blevet besættere eller noget i den retning« ...
De to kammerater dyrkede terrænsport sammen med toldassistent
Anton Jensen, der senere skulle blive en legendarisk skikkelse i mod
standsbevægelsen under navnet Jens Toldstrup. Han har fortalt om
denne første tid, så man kan forstå, hvordan modstandsgrupper op
stod mange steder i landet (7):

»Efter hjemsendelsen fra hæren i april 1940 købte jeg et gammelt hus
med stor have i udkanten af Skive. Her blev udklækket store planer.
Her kom »drengene«, som min kone og jeg kaldte dem, fordi vi hav
de kendt dem fra de var spejderdrenge. Nu var de repræsentanter
for den vågne del af dansk ungdom.
Når vi sled i haven med lugning og træfældning, med at save
brænde eller bære tørv i hus, fik de samtidig luft for al deres strålen
de begejstring. Vi drøftede ændringer i landets styre, eller vi plan
lagde store sabotagehandlinger. Vi afsatte diktatorer og statsministre
og fastlagde den nærmeste fremtids krigsførelse. Altsammen var det
udtryk for, at vi havde tro på os selv og på fremtiden, tro på, at vi
var de rette til at ordne alt det, som var galt.
Det er muligt, at gamle, forbenede politikere vil le af os, men lad
dem bare le. Den, som ikke forstår at værdsætte en ungdom med
idealer og fantasi, er selv død i sit indre«.
Erik og Christian var af natur og karakter så forskellige som tænke
ligt. Erik var trods sit kunstneriske sind en meget praktisk fyr med
et kontant sprog i det daglige, men har sikkert netop derfor været
en fortrinlig partner for Christian med hans højtflyvende ideer, når
de afløste hinanden på talerstolen foran Viborgs undrende borger
skab og kammeraterne fra gymnasiet. Kirsten Aakjær har fortalt føl
gende om de to venner, sådan som kammeraterne så dem ved mø
derne (8):

»Jeg hører Nyemanns lave, skurrende stemme, ser ham springe frem
og tilbage bag katedret i ridestøvlerne, kaste sig frem over det og ge
stikulere - en lille, levende, indtagende franskmand. Jeg ser ham
blive afløst af Christian Ulrik, ser ham stå deroppe, rank og kantet,
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med et ansigt, der er modnet udover hans edder. Nu giver han et
kast med hovedet for at fa de rødgule hårtjavser væk fra øjnene, ser
frem for sig og begynder med høj røst og jysk tonefald:
»Jeg tænker altid bedst i et hønsehus«.
Vi ler, han ler, så at man kan se, at han mangler en fortand, og
at han også er en glad dreng. Og nu fulgte en henrivende skildring
af, hvordan han som en lille dreng altid søgte ud i fars hønsehus, når
der var et problem, der skulle tænkes igennem, sad dér på en kasse
og var tabt for omverdenen. Det lille billede mundede ud i en hen
visning til »Minervæ« kvindelige ungdom, hvis søde kaglen havde
været et udmærket akkompagnement til de tanker, han nu agtede at
fremkomme med. Jeg husker ham som den festligste af os alle, men
med bratte overgange til en intens alvor, som gjorde os usikre og
sært urolige«.

Christian voksede op på moderens slægtsgård, som faderen havde
overtaget. Gården lå i landsbyen Vannerup kun et par kilometer
nord for den hyggelige stationsby Farsø, der efterhånden under be
sættelsen blev et centralt sted for englændernes nedkastning af våben
til modstandsbevægelsen. Det skyldtes ikke mindst dyrlæge Aksel
Sonne, en dynamisk ledertype, der også tog sine tre sønner Jørn, Per
og Bent med i det illegale arbejde. De var Christians nære venner
allerede fra drengeårene og havde med andre drenge fra Farsø nogle
meget lykkelige år som spejdere sammen. Mange af disse spejder
kammerater gik senere ind i det illegale arbejde, og Per Sonne miste
de livet sammen med kammeraterne i vor københavnske sabotage
gruppe. Efter præliminæreksamen fra Viborg Realskole tog Per til
København, hvor han blev student i 1940 på et privat kursus og der
efter begyndte at studere til dyrlæge, ikke alene for at følge sin far,
men også fordi dyrene og naturen var noget helt væsentligt for ham.
I København delte Per lejlighed med sin ældre bror Jørn, der stude
rede til ingeniør, og de to blev tidligt engageret i trykningen af illega
le blade.

Ord og handling
Dengang var det almindeligt at møde unge med stærke kristne og
nationale holdninger. Som børn af tyverne og trediverne havde vi fa
et en ret autoritær opdragelse, og derfor kunne det for eksempel væ
re et meget dramatisk skridt at gå ind i modstandsbevægelsen, hvor
den første aktive handling automatisk var et brud med den lov-ogorden-opfattelse, som vi havde faet indskærpet fra barndommen.
Men unge var vi dog, og et opbrud i de strenge moralske holdnin
ger var på vej. Derfor er det ikke forbløffende, at Christian så let
kunne samle en trofast skare af venner omkring sig. Han var ikke
alene en fanatisk afholdsmand, vegetar og ikke-ryger, men også me
get gammeldags i moralsk forstand; og hadede f.eks. kulørte ugebla
de og jazz . . .
I november 1941 skriver han i et brev:

»Forresten er jeg blevet udstødt af det gode samfund. Forrige lørdag
indledte jeg en diskussion om »kunst« i Minerva og opfordrede til at
smide jazzen »denne musikens skøge« ud - ramaskrig ...
Og så søger jeg at hindre Minervasoldet, men jeg tror nu ikke det
lykkes. Der er vist bestilt »musik«. Jeg kan nu ikke se nogen grund
til lystighed netop nu ...«
Og i et andet brev skriver han - kun 20 år gammel:

»Nu har jeg atter, efter en måneds ferie, taget fat på min »vækkelse
af det danske folk« (dvs. min brevveksling). Og nu slipper du altså
heller ikke længere.
Du bad mig i dit sidste brev - har jeg takket for det? - om min
mening om den ungdom, der føler som du. Om jeg mener den er
forfejlet.
Nej!
Men deraf følger ikke, at jeg uden videre akcepterer den flove pas
sus »man skal more sig, mens man er ung«. For at sige det rent ud
- N.B. du har ikke brugt den vending i dit brev, men man hører
den så ofte; du siger slå sig løs - jeg synes det er noget pladder. For
hvad mener man med at more sig? - slå sig løs - ha’ en aften - osv?
Man mener, at man en stund skal smide sit ansvar, sin personlig
hed, kort sagt det, der er een selv, ånden (det kan godt være det er
forkert at bruge udtrykket ånd, men du forstår, hvad jeg mener)
bort.
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Nej, man skal absolut ikke »more sig mens man er ung«. Men
man skal leve, mens man er ung - og forresten også, når man bliver
gammel. Leve! Leve menneskelivet i hele dets bredde og dybde. Le
ve under selve livets vilde pres. Leve og kæmpe. Leve for livet, tro
en, lyset, kærligheden - under Guds vældige nåde - kæmpe med
djævel, tyranni, vold, ufrihed. Det er at leve. Og dette liv koster al
tid livets pris, kampen. Hvis vi et øjeblik unddrager os kampen, da
besejres vi. Da er vi for svage til at bære livets byrde og kæmpe dets
kamp.
Betyder det da, at ungdommen skal gå ind i en slags askese? Nej,
og atter nej. Nej, lige tværtimod. Det ville jo netop være at fornægte
livet og unddrage sig kampen.
Og hvis du har fået det ud af mit brev, at jeg vil støbe ungdom
men om til en samling asketer, så har jeg udtrykt mig forbistret
uklart. Jeg har intet mod at ungdommen morer sig, tværtimod, jeg
tror du har ret, når du siger, at ungdommen må slappe tøjlerne en
gang imellem - uden et øjeblik at springe fra. Men dette med at slå sig
løs, og more sig, er noget pladder. Livets pris er kampen, og den kan
man ikke slå sig løs fra, medmindre man fornægter den - og dermed
livet. »Hvad du er, vær fuldt og helt og ikke stykkevis og delt« ...
Hvad mig angår, føler jeg aldrig trang til at slå mig løs på den må
de. Men jeg indrømmer gerne, at jeg i så henseende er lidt til en si
de. Men det er - som jeg før nævnte - ikke det at slå sig løs, det kom
mer an på. Det kommer an på at leve livet og kæmpe kampen ...
Må jeg lige benytte lejligheden til at anbefale dig en bog, der kan
vise noget af alt det, jeg har nævnt her i brevet. Det er Hemmingways »Hvem ringer klokkerne for«. Det er en bog om mennesket i
kamp - levende mennesker, der formår at leve livet i hele dets bred
de og dybde uden et øjeblik at slå sig løs fra kampen og kampens for
pligtelser«.

Dette brev var skrevet til veninden Inge Bay, der tidligt giftede sig
med deres fælles skolekammerat Willi Theut. Inge tilhørte den ska
re, der var med i den lille Viborg-afdeling af Dansk Samling, men
hun fulgte ikke uden videre med i de vilde planer og tanker, som den
purunge formand Christian Ulrik Hansen luftede på møderne.
Det var f.eks. hans overbevisning, at efter krigen skulle Danmarks
grænse flyttes ned til Dannevirke, og den gamle vold udbygges og
forstærkes som et værn mod fjender sydfra.
Han var også helt optaget af tanken om et nordisk fællesskab. Og
uden nogen form for beskedenhed placerede han tidligt sig selv i det
te arbejde.
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Inge Theut (født Bay) og Elith Olesen.

I et brev til Inge skriver han for eksempel:

»For mig eksisterer kun een væsentlig opgave. At befri og samle Norden.
Men jeg kan ikke gøre det alene. Hjælp mig!«

Eller i et andet brev:
»Du ved jo nok, at det er mig, der skal samle Norden«.
På den tid adskilte Inge Theut sig væsentligt fra de fleste af Christi
ans andre venner. Selvom hun gav ham sit venskab, var hun langt
fra enig med ham på alle punkter, og netop derfor blev hun måske
det menneske, der kom til at betyde allermest for ham. Christians
forelskelser synes at have været meget romantiske og i alle tilfælde
håbløse. Det er tænkeligt, at han søgte »sin kvindelige halvdel« og
i Inge fandt det menneske, som han helt kunne åbne sig for, og som
på en stilfærdig måde kunne få ham til at bevare jordforbindelsen.
Hans råb på kamp blev gang på gang modsagt af Inge, der også den
gang afskyede enhver form for vold. Få timer før døden på henrettel
sespladsen skrev Christian sit allersidste brev til Inge.

Deres venskab opstod i tiden på Viborg Katedralskole, og hvad
det betød for Christian kan læses i de mange breve, han skrev til
hende efter at hun i 1941 havde taget sin studentereksamen og var
rejst fra Viborg. En anden nær ven, Elith Olesen, forlod desuden
Viborg i 1941 efter studentereksamen og med ham fandt der også
en livlig brevveksling sted, indtil alt var forbi for Christian.
I sin dagbog på den tid skrev Elith Olesen:

»I går tog jeg afsked med Chr. Hansen, de to Nyemann med flere,
der tog i arbejdslejr. Alt i alt, pigerne naturligvis medregnet, skal en
snes stykker fra Viborg i arbejdslejr denne sommer. Selv skal jeg i
morgen på sommerlejr med spejderne...«

Og mere end 40 år efter tilføjer Elith Olesen:
»Frivillig dansk arbejdstjeneste, begyndt 1938 som Dansk Samling
initiativ, blev 1940 selvstændig landsorganisation med højskolefor
stander Robert Stærmose, Støvring, som formand, og afholdt i 1941
to arbejdslejre for unge mænd og to andre for unge kvinder. Vist 17
unge mænd fra Viborg deltog i Felsbækmøllelejren ved Åbenrå
fjord, mens f.eks. Inge Bay var i Kohagen-lejren ved Flensborg
fjord. Der skabtes utvivlsomt på disse lejre en atmosfære, der direkte
var modnende for deltagelse i det kommende højaktive illegale arbej
de. I Felsbækmølle-lejren lærte Christian og Erik Nyemann også
Stærmose at kende. Arbejdslejr-atmosfæren fik i Viborg-foreningen
sin fortsættelse i terrænsport. Når man som jeg ikke havde været på
arbejdslejr - jeg følte mig forpligtet overfor min spejdertrop - var det
mærkbart, at de andre havde opnået et oplevelsesfællesskab. Man
var udenfor en aktivitetsmotivation, man ikke kendte. Og fordi jeg
ikke tog med, var der nogle fra gymnasiets yngre årgange, der kaldte
mig »dådløs drømmer«.
For Christian var stemningen på arbejdslejrene ikke nogen overra
skelse. Han så klart, hvad formålet var, og desuden hvad resultatet
kunne blive, selvom der endnu syntes at være langt fra ord til hand
ling. I et brev til Inge skriver han hen på eftersommeren:

»Det er forresten underligt at sidde og se bladene på træerne uden
for. De gyldnes - og vildvinen bliver blussende rød. Underligt er det
at tænke på, at det måske er sidste efterår, man far lov at opleve her.
Til foråret ligger man måske med knuste lemmer dybt underjorden
- og hører slet ikke lærkens jublende forårstoner, når de ringer frihe
den ind over Danmarks grønnende sletter.
Du studser måske, men jeg tror, det bliver således. Jeg tror, at vi
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allerede til foråret skal betale prisen for friheden og sone den straf,
den Almægtige har sendt over vort folk. Med liv og blod som indsats
kæmpe den kamp vore fædre i århundreder har kæmpet.
Det vigtigste for alle vi danske er i dag dette at forberede os på
kampen - sejren - og døden. Men det må vi jo altid. Livets mening
er jo døden. Og dødens - livet. Eller for at sige det med Emil Bønnelycke: Kun den kan leve livet, der lever med sin død. - Dette er ikke
filosofi - det er sandhed«.
Intet i krigssituationen ude i verden tydede ellers på, at vi skulle op
leve en snarlig kamp i Danmark. Storbritannien var en isoleret ø
udenfor et Europa, der ud til alle kyster var besat af Nazi-Tyskland
og dets allierede. USA holdt sig stadig udenfor krigen. Efter at have
angrebet Sovjet i juni måned 1941 stod tyskerne nu foran Moskva,
Kiev var erobret og Leningrad omringet og isoleret. Hitler erklære
de, at Sovjet var knækket.
Hvad Christian drømte om og håbede på forekom umuligt. I
Danmark var der roligt. Store dele af befolkningen hyttede sig med
en vis tilfredshed. Det var de andres krig!
Situationen var på mange måder ulidelig for unge mennesker af
Christians type. Han talte og skrev næsten hver dag om krig og
kamp. Men i hans breve kan der også spores en særlig drift mod
selv-destruktionen, ofret, døden i kamp. Den 13. oktober 1941 skrev
han et voldsomt digt og sendte det til Elith.

Røde roser
... og på mit skrivebord står
et glas med blussende blomster
- roser røde som blodet
der siver af åbne sår

Men rundt på verdens marker
står blodige roser i flor
de gløder i Suomis skove
blomstrer i Norges jord,
hen over Ruslands stepper
ligger der blodrøde tæpper
af blussende roser.
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På havenes stenede kyster
i sandørkenens flimrende øde
spirer af unge bryster
blomster af blod så røde.
Og fra storbyens søndrede gade
løfter de op i tågen
de blødende blade.
Dybt i mit eget bryst
blev også plantet et frø
til at spire og modnes i høst
- og blomstre når jeg skal dø.

Dog ak - måske gik det ud
hin gryende dag i vår,
da Danmark forgæves gik bud
for at kalde til værn om sin gård,
måske det rådned den dag,
det var skabt til at spire og gro
og blomstre under et blafrende flag
i blødende tro.
Her sidder jeg blot og stirrer
på blomsterne hist på mit bord,
mens vildt i sjælen dirrer
smerte foruden ord.

Der plantes dybt i mit bryst
et frø til at spire påny;
det skal vokse sig stærkt og blomstre
i frihedens morgengry.
Livet er viet til kampen
jeg selv til at ligge en dag
måske med knuste lemmer
mens hjertet standser sit slag.
Og dybt af brystet der skyder
en rose i purpurglød,
og tolker de sange jeg aldrig sang
før jeg var død.
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Blandt de mange digte, Christian havde skrevet, fandt han sikkert
selv, at dette var det bedste. Fra Elith modtog han et begejstret brev.
Og i fortsættelse af digtet sendte Christian sin ven nogle breve, hvori
han uddybede tanken bag digtet.
»At stå i kampen, mærke muskler, sener og tanke spændte til det
yderste, det pirrende bristepunkt, føle kærlighedens længsler og naErik Nyemann - selvportræt.

gende smerte gribe om hjertet, føle dødens kulde og kærlighedens og
livets varme gennemstrømme sig - græde i dyb, dyb fortvivlelse og
juble sit overskud af strømmende glæde ud ...
... ja, det er livet: At finde sin plads, føle sit kald og være lydig
mod det i al dets kamp, nederlag og sejre...«

»Sekretæren (Nyemann) har væltet et nazimøde, hvor Fritz selv tal
te. Det var i Skive. Nyemann slog en nazist i gulvet og råbte til Fritz:
Skidt! I har jo værnemagten bag jer - kom på politistationen, men
fik naturligvis lov at gå straks. Politimesteren var ikke nazist. Vi
fortsætter denne mødevæltning også i fremtiden - og her har vi fol
ket med os...«

Opfyldt af kammeraternes rosende ord besluttede Christian at sende
sit digt til Arne Sørensen, der var blevet arresteret af dansk politi og
indsat i dansk fængsel for at have skrevet noget, der af danske myn
digheder blev anset for provokerende overfor tyskerne.
Hvordan Arne Sørensens reaktion var, kan man læse i et brev fra
Christian til Elith den 17. november 1941.

»Jeg skrev nogle vers med titlen »Røde roser« - jeg skrev dem ikke
fordi jeg ville skrive noget, men fordi jeg måtte befri min sjæl for en
tyngde. Jeg tilegnede Nyemann »digtet« ved een eller anden lejlig
hed - såvidt jeg mindes efter det berømmelige nazimøde. Nyemann
fortalte mig begejstret, at jeg var digter - og jeg var minsæl lige ved
at tro det. Dog, den lille bitte del af ens sjæl, der hedder sandheden,
sagde noget andet.
Nu er Nyemann nok kunstner, men hans felt er jo malerkunsten
og ikke poesien. Jeg henvendte mig derfor til en virkelig digter, en
kunstner, hvis kunstform var poesien.
... ja, og han kaldte mine vers for »et stykke levende, skrigende
sjæl på et hvidt papir, en kampens hymne i vers og rytme...«
Jeg læste og troede det. Jeg var digter! Digter. Digter? — jo, jeg
var vist selv ved at tro det, ellers havde jeg ikke gjort det, jeg gjorde.
Sendte et eksemplar af digtet til en anden af mine venner og et til
Vestre Fængsel - efter min kritikers anvisning.
Og jeg levede i det forfængelige håb, at også han (Arne Sørensen)
ville kalde mig for digter. Den anden ven, til hvem jeg altså sendte
digtet, svarede kort efter på mit brev. Digtet var »pragtfuldt« ...
Da jeg kom hjem fra skole i dag, lå der to breve og en pakke. Pak
ken indeholdt Saxo - jeg er lige blevet færdig med la Cours fortale.
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Og det ene brev fra Vestre Fængsel - fuld af taksigelser og andet
godt - herom senere. Men til slut denne kritik af mit digt:
»Versene siger jeg tak for privat. De er ikke gode nok til at trykkes.
Dels er de ikke kunstnerisk gode nok, og dels skal der også mere beher
skelse til dette emne. Følelserne arbejderfor åbent. Jeg siger dette så rent
ud, for at De skal lære noget af det, ikke for at være personligt uven
lig«.
Ja, - der kom nok sandheden. Jeg er ikke digter, blot »digter« og
digtet var - og er - kun »vers«.
Nu agter jeg naturligvis ingenlunde at akceptere hverken den ene
eller den anden kritik. Du har naturligvis ret, når du siger, at mine
»vers« er udtryk for en dyb, dyb nød - og Arne Sørensen har ligeså
vitterlig ret, når han kalder dem for »ikke kunstnerisk gode nok«.
Men Arne Sørensen skriver, at »følelserne arbejder for åbent«. Ja,
hvis det ikke var for at befri følelserne - hjertet, sjælen, sindet - for
en tyngde, var disse vers aldrig blevet til.
Derfor er det en tåbelighed at kalde mig for digter, fordi jeg har
skrevet disse vers. En digter er et menneske, hvis tunge er formet så
ledes af Gud, at hems smertensskrig bliver til toner af vellyd. En dig
ter, en skjald, er en, der kan synge - jeg kan blot skrige ...
Og et umusikalsk menneske kan aldrig lære at synge - et skrig vil
hos det altid blive et skrig.
Sangen har form. Dens indhold er bundet til formen, men eet
skrig har ingen form - det er blot et skrig, intet andet.
Jeg skriver dette brev af denne ene grund - at få dig til at forstå
dette. Og forstår du det?
Du kalder det min pligt at offentliggøre »digtet«. Men du forstår
vel, at denne »pligt« nu er bortfalden ... for fremtiden vil jeg blæse
på min lur for lukkede vinduer ...
Og lad os glemme disse visne roser - ja, for roser, der ikke engang
kan pynte op i en fængselscelle er visselig visne ...
Men må jeg lige sige dette. Der står et glas på mit skrivebord, det
er tomt. Men henne i min bogreol ligger en buket roser - hvide,
himmelhvide og tindrende. De blev rakt mig ind midt i mit mørke
- af en stjemepilgrim. Jeg skuer ingen stjerner, men gennem mørket
skimter jeg de hvide roser - og deres dufte bedøver mit syge sind.
Tak«.
Christian, som skrev mange digte, følte tydeligt nok, at en drøm var
knust. Han var ikke, og ville aldrig blive kunstner. Smerten, længs
len, fortvivlelsen var en væsentlig del af hans åndelige liv i denne pe
riode, og han har måske også slikket dette sår med en vis indre til-
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fredshed. Men heldigvis havde han humor - en dyb, afvæbnende
humor, der ligefrem kunne komme bag på hans venner, når en situ
ation var alleralvorligst. Selvironien kom for eksempel frem i et brev
til Elith, hvor det stod:
Jeg er fuldstændig tom
- ingen åndelige kriser.
(Emne til en sådan søges
snarest...)

Og i et brev til en af kammeraterne fra Farsø skrev han:

»Jeg har forfattet min gravskrift - og den lyder således: Hans samtid
forstod ham ikke«.

Christian var stødt på et par mure i sin bane. Drømmen om at blive
kunstner var borte. Og tanken om at studere på universitetet for at
blive præst, forlod han også. Hans planer formede sig mere og mere
i een bestemt retning, som han gav udtryk for i et brev til Elith nogle
måneder senere.
»Jeg skal ikke være præst. Af flere grunde. Den vigtigste er, at jeg
kristelig set er så uafklaret, at jeg ikke tør påtage mig det ansvar som
forkyndelsen af ordet er. Der er også mange ting, jeg ser anderledes
på end den rådende kirke gør.
Jeg tror heller aldrig nogensinde, jeg kristelig set bliver afklaret og
når til den indre ro, der må være en betingelse for, at forkyndelsen
kan være stærk og sand. Mit sind er storme - og vil sikkerligt altid
være det. Nej, jeg tror, jeg har faet et kald. Det er ikke så stort og
så tungt som det, der bliver lagt på en forkynders skuldre. Og dog
er det et kald. Jeg skad være med til at samle Norden. Det er min
bestemmelse. Og denne bestemmelse vil jeg gå ind under og leve un
der dens strenge kampfyldte lov. Mine foreløbige planer er derfor at
tage et højskoleophold, helst i Sverrig - gerne hos dr. Alf Ahlberg
(Brunnsvik).
Samtidig med, at jeg forbereder mig på at gøre et folkeligt og poli
tisk arbejde i Norden, vil jeg øge mit kendskab til journalistik, såle
des at jeg kan være fuldt rustet til at påtage mig det arbejde, »Vort
Folk« vil kræve...«
I slutningen af november 1941 skete der noget, som pustede til ilden
hos Christian: det brændende ønske om en modstandskamp. I ræk
ken af danske indrømmelser over for tyskerne fik udenrigsminister
Scavenius gennemtrumfet, at Danmark tilsluttede sig den såkaldte
Anti-Kommintern-pagt, der var vendt mod Sovjet og verdenskom-
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munismen. Foruden de tidligere medlemmer Tyskland, Italien, Ja
pan, Spanien og Ungarn gik f.eks. også Bulgarien, Finland og Ru
mænien med. At Danmark kom med i dette selskab kunne i sin
yderste konsekvens betyde, at danske soldater ville blive tvunget til
at kæmpe mod russerne på østfronten. Den voldsomste reaktion kom
fra studenterne. Næsten spontant gennemførte de en stor demon
stration i København, der ikke alene blev den første samlede protest
fra studenterne, men sikkert også var med til at aktivere dem på vej
mod en reel modstandskamp.
Christian oplevede det hele på anden hånd via breve fra sine kam
merater i København.
Endnu inden han havde fået sine kammeraters referater af begi
venhederne, kommenterede han selv situationen således i et brev til
Elith:
»Mørketid, mørketid, ja, og kamptid over Danmark. Det er snart tid
at skærpe ånden, troen og sværdet, tid at lade luren gjalde til kamp,
tid at stemme harpens strenge til sørgesang over kampens ofre.
Vi fik ikke norske tilstande - heller ikke noget, vi med stolthed
kunne kalde »danske tilstande«. Men den holdning, Københavns og
Danmarks studenter har udvist, lyser op i denne tåge af uværdighed,
som den danske regering - med dens fortyskede elementer - har hyl
let over landet ...«

Og da han havde faet brevene, skriver han til Elith:

Jeg tillod mig at oplæse din beretning ved vor studiekreds i går. Vild
begejstring ... og nu går sikkert alle tilhørerne rundt og fortæller, at
de selv var med i demonstrationstoget - digtere skaber løgnere.
... det har været en lidelse at læse din sprængende og levende
skildring af begivenhederne. Udenfor, udenfor, udenfor. Som altid
ved et skrivebord. Ak, livet leves ikke, kampen kæmpes ikke ved
skriveborde. Skønt jo, også der. Men derfra har jeg ingen forudsæt
ninger for at kæmpe. Jeg ser ikke i optøjerne i København en større
harmonisk begivenhed, men jeg ser et varsel om en.
Men udenfor har jeg stået - udenfor. For mig står den 25. novem
ber som en endnu større skændsel end 9. april. Og dog, den har end
nu ikke ført mig ud i en eneste skabende handling.
Derfor kan jeg ikke skrive meget.
Det eneste, jeg har været med til af nævneværdigt, er et nazist
møde i Rødding. Skønt - er det nævneværdigt? - nej, såmænd er
det ej, men for at fa noget at skrive om, dog et par ord om det.
Mødet afholdtes altså i Rødding, og jeg var der sammen med en
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halv snes kammerater fra Viborg (DS’ medlemmer), Erik Nyemann
(Han er jo »professionel« mødeafbryder og mødevælter). Tilstede
var, foruden en snes nazister - hovedsagelig fra Viborg - også en
halv snes unge fra Rødding med Søren Møller og Herluf Andersen
i spidsen.
Mødets talere var godsejer, løjtnant Stenild Møller og sagfører
Brandt Nielsen, der dog udeblev. Efter at Stenild i en 2 timer havde
rakket ned på Danmark siden 1814, givet jøderne skylden for al elen
dighed, proklameret snarlig krig mellem England og USA og ud
nævnt Tyskland til verdens herre og det danske folk til en vildført
fareflok, fik jeg altså lov til at sige et par ord. Jeg forklarede, eller
søgte at gøre det, at nazismen var 1: En 100% tysk bevægelse, 2:
Et nyt hedenskab og noget vi danske hverken kunne eller ville have
indført i vort land. Jeg sluttede mit indlæg i diskussionen med et par
streger til Anti-Kommintern osv - pagten.
Så stod hr. Stenild Møller op og skældte jøderne og præsterne i
Danmark ud.
Så forsvarede jeg dem og agiterede lidt for DS.
Så stod hr. S. M. op og skældte jøderne ud og gav dem skylden
for Tysklands sammenbrud under 1. verdenskrig - som tyskerne
havde vundet.
Så læste jeg Hindenburgs brev til den tyske rigskansler efter den
makedonske fronts sammenbrud op (P. Holt: Tekster og tal) - dette
brev modbeviste jo tydeligt hr. S.M.s udsagn.
Så stod hr. S. M. op og sagde, at dette brev netop beviste, hvad
han havde sagt.
Så sluttede formanden for Rødding-afdelingen mødet.
Forinden jeg forlod salen sammen med vore medlemmer og de
unge fra Rødding, lod jeg dog nazisterne vide, at jeg - også i fremti
den - ville være at finde i kampen for Danmark og dets frihed - og
at en af de største farer for det frie Danmark var nazismen«.

Selvom Christian syntes, at han var udenfor, så var den første store
udfordring på vej til ham. Og de første spirer til en aktiv modstand
fandtes allerede, selvom Christian sikkert ikke vidste noget om det.
Netop i de dage, hvor han fortvivlet skrev sit »Udenfor, udenfor,
udenfor«, blev de to første faldskærmsagenter fra England kastet ned
over Sydsjælland. Deres opgave var i al hemmelighed at søge kon
takter i Danmark og opbygge »skelettet« til en modstandsorganisati
on.
Til chef og ledende figur i dette arbejde havde man valgt den 37årige læge Carl Johan Bruhn, og hans ledsager var den 31-årige ma
skinmester Mogens Hammer, der en tid havde sejlet i allieret tjene
ste. Bruhn skulle være leder, og Mogens Hammer var trænet som
hans radiotelegrafist. Ved nedkastningen den 28. december 1941
udenfor Haslev skete der imidlertid det ulykkelige, at Carl Johan
Bruhns faldskærm ikke åbnede sig, og han blev dræbt. Det var på
adle måder en katastrofe. Bruhn, der en række år havde opholdt sig
i Malakka, og var gift med en engelsk læge, skildres som »et fint
menneske, idealist i alt, hvad han foretog sig, i besiddelse af en
uplettet karakter og fyldt af en brændende kærlighed til sit land, for
hvilket han ville ofre alt. Samtidig var han en meget betydelig bega
velse ... i besiddelse af et udpræget organisationstalent og en meget
betydelig arbejdsevne, så han i alle henseender forekom mig at være
den selvskrevne til at være den kommende leder af arbejdet i Dan
mark. Også hans stærke religiøsitet ønsker jeg at fremhæve. Hans
indflydelse på kammeraterne var stor, og jeg bestemte mig hurtigt
for at uddanne ham til leder og lade ham være den første, der blev
sendt over«.
Dette er skrevet af commander Hollingworth, der var leder af den
danske sektion indenfor den hemmelige engelske organisation »Spe
cial Operations Executive«, som sendte faldskærmsagenter til hjælp
for alle de europæiske modstandsbevægelser. Og da meddelelsen om
Bruhns død nåede frem til London, måtte man erkende, at adle for
beredelser var knust, og der ville gå en rum tid, før man atter kunne
finde en mand med Bruhns egenskaber til at kontakte de rigtige folk
i Danmark. Det er iøvrigt ikke svært at forestille sig, hvad mødet
med en mand som Bruhn ville have betydet for Christian.
Hverken Christian eller Erik har sikkert gjort noget særligt ud af
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forberedelserne til deres studentereksamen. Christian var så optaget
af at agitere for kampen, at han kun fik en »hæderlig« studentereksa
men. Og Erik kommenterer sin eksamen således i et brev til brode
ren Klavs:
»Ja, så er man altså blevet student. Resultatet var ikke strålende 6.95 - hæderligt, som rektor siger - lunkent vand, som Hansen si
ger«.
Og i et andet brev til Klavs løftede han lidt af sløret for forskellige
illegale aktiviteter, som han var indblandet i.

»Kære Klavs - jeg skriver til dig for at holde ånden vågen hos dig
og for at du må blive stærk i herren. Usselheden ligger tyk og kval
mende i verden, lad den ikke snige sig ind i din sjæl og berøve dig
livet. . .
Jeg har lavet mit første attentat. Den 9.4 smadrede jeg nazisternes
rude. Det er underligt, en underlig følelse at gøre sådan noget. Poli
tiet (civilt kriminalpoliti) har rendt mig på dørene. . .
Det er i virkeligheden meget ubehageligt at være aktiv. Man er
meget, meget bange, men man gør det, fordi man er bange for at
gøre det, og fordi det skal gøres.«
I et brev til Elith i København havde Christian før studentereksamen
skrevet den 1. maj 1942:
». . .og så har jeg faet et fristende tilbud, idet højskoleforstander Ro
bert Stærmose har indbudt mig til at tilbringe juli måned som »un
dervisningsassistent« for 30 søde, rødmossede jomfruer på Støvring
højskole. Hvad mener du, om jeg begynder mit folkelige arbejde der skal føre til det forenede Norden - med at undervise 30 danske
piger. Skal jeg tage imod tilbudet?«

Fra Elith fik han tilslutning og den 3. juli skrev Christian til ham:

»Blot to ord. Jeg har vældig travlt. Sidder i arbejde til op over begge
ører. Dansk, litteratur, regning, foredrag. Så du forstår mig nok.
Forstander Stærmose er ikke hjemme, så jeg har alle timerne undt.
gymnastik og husholdningsfag. Desuden er der en masse arbejdstjenestevrøvl. Telefonen kimer hvert femte minut.
Jeg tør ikke begynde at forklare dig om alt det med højskolen, der
fuldkomment har overvældet mig. Men det er også en virkelig høj
skole heroppe. Et sted, hvor der holdes domstale, og hvor folkeåndens stemme lader sig høre. . .«.
Chr. U. 3
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Og til Inge, der skulle begynde som sygeplejeelev på Kjellerup Syge
hus, skrev han:

»Tillykke med dit valg. . . om hvordan det går er der næsten ikke an
det at fortælle end dette: Jeg har forfærdelig travlt. Forstander Stær
mose har været ude på en længere rejse (til Drejø), og i al den tid
har jeg så haft alt hans undervisningsarbejde og hans foredrag - for
uden mine »sædvanlige« timer i dansk (og historie). Og så skulle jeg
også passe grisene - det højst betroede hverv på skolen. Og siden
Stærmose kom hjem, har vi arbejdet uafbrudt fra 8 morgen til nu
(kl. er præcis 0.01) med arbejdstjenesten, hvor der er en forfærdelig
mængde, der skal ordnes.«

Den omtalte arbejdslejr blev arrangeret med kort varsel og skulle fin
de sted i begyndelsen af august.
I slutningen af juli skriver Erik på et brevkort til broderen Klavs:

»Tak for brev og tobak. For tiden befinder jeg mig på Støvring høj
skole hos Stærmose. Her skal nemlig etableres en arbejdslejr med
kort varsel. Jeg kan nok ikke komme hjem før den 8. august. .«.
Måske havde alt dette at gøre med forberedelserne til det, der afgø
rende førte Christian og Erik ind i det illegede arbejde.
Mens Robert Stærmose var borte, og Christian passede arbejdet
på højskolen, var der sket vigtige ting. De blev bl.a. forberedt, mens
Stærmose ledede en arbejdslejr på Drejø og derfra hver dag havde
forbindelse med journalisten Ole Kiilerich i København. Kiilerich
var en af de mest betydningsfulde kontakter og hjælpere for de fald
skærmsfolk, der blev nedkastet fra England.
Den 17. april 41 var tre faldskærmsagenter fra SOE landet ved Jy
derup. Foruden radiotelegrafisterne Johannesen og Max Mikkelsen
var det en ny leder af SOEs arbejde i Danmark.
Da Carl Johan Bruhn blev dræbt i udspringet i december, gik alt i
stå for SOE. Telegrafisten Mogens Hammer, der sprang ud sam
men med Bruhn, havde ingen instruktioner og kendte intet til SOEs
planer i Danmark. Alligevel forsøgte han at opdyrke kontakter og
gik bl.a. ind i arbejdet med de første illegale blade. Men en ny leder
måtte findes, og i London bestemte lederen af SOEs danske sektion,
commander Hollingworth, sig for den 25-årige Christian Michael
Rottbøll, søn af godsejer Henning Rottbøll, Børglum ved Hjørring.
Christian Michael Rottbøll, der i 1935 var blevet student fra
Hjørring Gymnasium og havde aftjent sin værnepligt ved livgarden,
rejste derefter på et idrætskursus i Berlin og derfra til Argentina,
hvor han arbejdede på en farm og som gymnastiklærer. Da russerne
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C hr. Michael Rottbøll.

angreb Finland meldte han sig blandt de danske frivillige, men efter
den tyske invasion i Danmark vendte han hjem, og i juli 1941 lykke
des det ham at flygte til England. Her trådte han ind i SOE og ud
dannedes som faldskærmsagent.
Commander Hollingworth skrev om ham (9):
»Han var efter min mening den bedste, der var for hånden. Han var
en mand, der kunne vække tillid hos folk, der havde indflydelse og
position. Han var i besiddelse af intelligens, og han havde som
Bruhn den kultur, der var absolut nødvendig for den mand, der
skulle lede arbejdet«.
Efter 6 forgæves forsøg lykkedes det i april at landsætte Rottbøll og
hans kammerater i Danmark, hvor man måtte begynde helt forfra.
Rottbøll medbragte nogle af de planer, som Carl Johan Bruhn
egentlig skulle have sat i gang året før, og arbejdede hårdt for at få
kontakter med de fa mennesker, der på dette tidspunkt var indstillet
på aktiv modstand. Af denne grund var det naturligt, at han også
fik kontakt med folkene fra Dansk Samling og især med Arne Søren
sen.
3*
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En af de planer, som Bruhn havde udarbejdet, og som Rottbøll
nu skulle prøve at få i gang, var inddelingen af Danmark i forskellige
regioner, hvorfra en faldskærmsagent sammen med en radiotelegra
fist skulle organisere arbejdet og hver for sig holde kontakt ikke alene
med deres leder i Danmark, men også direkte med London.
Regionerne skulle være 1. København, 2. Sjælland, Lolland Fal
ster, Møn, 3. Fyn og tilliggende øer, 4. Nordjylland, 5. Midtjylland
og 6. Sønderjylland. En inddeling der i grove træk blev ført ud i livet
langt senere.
Rottbøll havde derfor brug for flere faldskærmsfolk. Også til at lø
se en opgave, der gik ud på at sætte alle Øresundsfærgerne ud af
funktion, så tyskernes transporter til Norge gennem Sverige stort set
ville blive afbrudt.
Via Arne Sørensen prøvede Rottbøll at fa samlet en lille organisa
tion, der først og fremmest kunne tage sig af arrangementet med
modtagelsen af tre nye faldskærmsfolk. Det blev den første modta
gelse med et velorganiseret modtagehold, som også for første gang
skulle modtage en sending våben og sprængstoffer. Og det blev ven
ner omkring Christian og Erik, der satte det hele i gang.
Takket være historikeren Jørgen Hæstrup er der fra næsten alle
medvirkende en række beretninger om denne nedkastning, som de
tailleret fortæller om begivenheden. Og det første forsøg på at finde
en egnet nedkastningsplads blev gjort hos Christians ven Elith Ole
sen i København.
»Arne Sørensen sendte bud efter mig til et af mit livs mærkeligste
samtaler«, fortæller Elith Olesen. »Jeg havde ikke været i Rømersgade siden tilbagekomsten til København efter juleferien, skønt jeg i ef
teråret 41 plejede at være der flere gange om ugen. Men det var en
ære at blive kaldt til samtale med chefen under fire øjne. Han betro
ede mig, at der nu var opnået direkte forbindelse med England med
henblik på modtagelse af faldskærmsfolk, radioudstyr, våben og
sprængstof nedkastet fra luften. Der skulle derfor udpeges egnede
nedkastningssteder og skaffes fuldt pålidelige kontaktpersoner, og
han havde kastet sit blik på det midterste Jylland, dels fordi han selv
var godt kendt der, dels fordi Dansk Samling havde så mange gode
kontakter der. Og dette skulle jeg hjælpe med at sætte i gang. - Jeg
var målløs og udbad mig betænkningstid, hvilket jeg generøst fik.
Jeg havde derefter en drøj tænkepause. Jeg havde ikke været soldat
og var uden praktisk kendskab til undergrunds-krigsførelse. Jeg
overvejede naturligvis også personlige forhold, herunder især hvad
mine nerver kunne holde til. . .
Efter nogle dages betænkningstid fik jeg besøg af Dansk Samlings
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Robert Stærmose og Aksel Sonne.

første rejsesekretær Børge Eriksen. Vi var helt fremmede overfor
hinanden, men vi brugte et par timer til at drøfte »Midtjylland«. . .
Samtalen forløb ikke synderligt tilfredsstillende. I samtalens løb
havde jeg nævnt Christian, simpelthen fordi han var det mest pålide
lige menneske, jeg kunne pege på i det område, der var tale om.
Efter nogen tid fik jeg fra Børge Eriksen besked om, at de midtjydske planer var stillet i bero indtil videre.«
Men det var de ikke.
Jørgen Diemer, der på den tid var kontorchef i Dansk Samling,
fortæller:

»En søndag kom Rottbøll sammen med Arne Sørensen og Børge
Eriksen til mig. Rottbøll medførte generalstabskort, og vi drøftede
forskellige muligheder, f. eks. et sted på Fyn, hvor vi havde forbin
delse med nogle præster. Men til sidst standsede vi ved Jylland, mu
ligvis allerede på det tidspunkt ved Farsø, idet vi på forhånd kendte
dyrlæge Sonne som en god Dansk Samling-mand. Under adle om
stændigheder blev det aftalt, at Eriksen skulle tage til Jylland og kon
takte Stærmose om sagen«.
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Og Stærmose fortæller:

»I sommeren 1942 fik jeg besøg af Dansk Samlings rejsesekretær
Børge Eriksen, som gav mig information om faldskærmslandingen
ved Jyderup, som jeg på det tidspunkt allierede vidste besked med
gennem overbetjent Haakon Lauritzen ved sikkerhedspolitiet i Aal
borg. Børge Eriksen opfordrede mig til at lede et organisationsarbej
de for faldskærmsorganisationen i hele Jylland, idet min opgave
skulle være at finde egnede folk til modtagelse af folk og materiel fra
luften. Fortrinsvis skulle vi søge at knytte en række af vore Dansk
Samling-folk blandt dyrlæger og læger til en sådan organisation, idet
disse havde kørselstilladelse til deres biler, og ligeledes ville der være
en del af vore præster, som sikkert ville være velegnede. Vi drøftede
løseligt navne på velegnede folk og aftalte i grove træk kodesystemer.
Den første opgave skulle være at organisere en nedkastning i Vesthimmerland, og jeg ville en af de første dage fa besøg af en redaktør
Rasmussen, som jeg skulle hjælpe til at finde dyrlæge Sonne i Farsø
samtidig med, at jeg skulle stille medhjælpere til rådighed for denne.
Som medhjælpere valgte vi straks de to Viborg-studenter Christian
Ulrik Hansen og Erik Nyemann, der opholdt sig på højskolen hos
os på det tidspunkt«.
Børge Eriksen, der nogen tid i forvejen havde besøgt Aksel Sonne
i forbindelse med mere almindelige opgaver for Dansk Samling, tog
nu til dyrlægeboligen i Farsø.

»I slutningen af juli kom Børge Eriksen igen,« fortæller Aksel Sonne.
»Han erklærede ved denne lejlighed, at han kom som repræsentant
for »Secret Service«, idet han bad mig være ham behjælpelig med en
nært forestående modtagelse af faldskærmsfolk. Han redegjorde for
de nærmere planer, meddelte beliggenheden af den udpegede plads
i nærheden af Farsø, og meddelte mig, at der ville komme en mand
til Farsø for at lede arbejdet. Denne ville introducere sig til mig med
et i forvejen aftalt løsen. Jeg skulle så være ham behjælpelig, jeg ville
få noget tøj tilsendt til iklædning af faldskærmsfolkene som vandre
fugle. Endvidere skulle jeg sørge for en cykle med cykletasker samt
stille min bil til rådighed. Foruden mig skulle mejeribestyrer Jørgen
sen, Strandby, assistere, og Eriksens oprindelige tanke var den, at
mine to sønner Per og Bent også skulle tåge del. Disse var imidlertid
på dette tidspunkt ikke i Farsø, og jeg fandt det iøvrigt mest hensigts
mæssigt af sikkerhedsgrunde, at deltagerne så vidt muligt ikke boede
i Farsø. Jeg aftalte derfor med Eriksen, at der skulle skaffes to med
hjælpere, som skulle ligge i lejr ude i den tilgrænsende granskov, og
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Eriksen påtog sig at skaffe sådanne to medhjælpere. Det blev, som
jeg senere konstaterede, Christian Ulrik Hansen og Erik Nyemann«.

Indtil da havde Aksel Sonne ikke deltaget i »alvorligt« illegalt arbej
de. I sin beretning fortæller han bl.a.:
»Det første jeg mærkede til en begyndende modstandsbevægelse var,
at jeg gennem mine fire børn og deres venner - jeg nævner her
iblandt Christian Ulrik Hansen, der var mine børns gode ven og
spejderkammerat - begyndte at modtage illegale blade. Den ene af
mine sønner, Jørn, studerede på Polyteknisk Læreanstalt. Den‘an
den, Per, studerede på Akademisk kursus. Bent var gymnasiast i
Odense, og min datter, Else, var sygeplejeelev på Bispebjerg. Børne
ne sendte blade hjem, og i ferien forstod jeg på samtaler med dem
og også på anden måde, at de alle fulgte stærkt med i det voksende
nationale arbejde«.

Jørgen Hæstrup fortæller (11):

»At det netop blev Stærmose, der blev Rottbølls kontakt, var næppe
tilfældigt. De to mænd havde mødt hinanden før og kendte hinan
dens stilling. I januar 1940 havde Stærmose på en rejse i Finland
mødt en halv snes danske frivillige i toget op gennem Sverige. Blandt
disse var Rottbøll, og både i toget og senere i Finland havde de to
mænd haft timelange drøftelser med hinanden, hvad der i sommeren
1940, da Rottbøll vendte hjem, havde ført til at han ofte havde op
søgt Stærmose og med denne drøftet såvel Danmarks som sine egne
personlige problemer«.
Nogle dage efter Børge Eriksens besøg i Støvring kom Rottbøll,
og Stærmose kunne med ham genoptage samtalerne. Men nu i en
konkret anledning. Aftalen blev, at man efter nedkastningen ville
bringe faldskærmsfolkene til Støvring højskole, hvor man netop for
beredte Danmarksmesterskaberne i svømning, så skolen ville være
fuld af mennesker, og på den måde ville der være god dækning for
faldskærmsfolkenes ankomst.

Stærmose sendte Rottbøll videre til Farsø.

»Den 30. juli om eftermiddagen henvendte en ung mand sig i mit
hjem«, fortæller Aksel Sonne. »Han traf mig imidlertid ikke, men
lagde besked om, at han ville komme igen næste dag. Næste mid
dag, da jeg kom hjem fra praksis, sad han i venteværelset. Da jeg
meldte alt klart, ringede han straks til forstander Stærmose, Støvring
højskole, og bestilte tre billetter til et svømmestævne, som skulle af-
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holdes der søndag den 1. august. Dette var koden for, at modtagel
sen skulle finde sted som planlagt. Han fortalte mig, at han var fald
skærmsmand, og at han var kommet ned ved Jyderup samme forår.
Derpå kørte han en tur med mig ud på landet, og på denne tur aflag
de vi besøg i en gård, der tilhørte Chr. U. Hansens onkel. Her traf
vi Chr. U. Hansen og Erik Nyemann. Det blev aftalt, at Chr. U.
Hansen skulle komme og hente cyklen hos mig om natten klokken
12, mens jeg skulle være på pladsen noget før 1 i min bil. Såfremt
koden kom fra England i udsendelsen klokken 18.30. Det viste sig,
at Rottbøll, Nyemann og Christian U. Hansen den foregående nat
havde boet i telt sammen ude i plantagen. Rottbøll kørte derpå igen
hjem med mig, og efter at han havde faet udleveret sportstøjet, og
lygterne, tog han igen ud i skoven, hvor Nyemann senere på aftenen
sluttede sig til ham. Klokken 18.30 hørte jeg koden i radioen (Det
drejede sig om en bestemt variation af afslutningsbemærkningen fra
speakeren), og ved 12-tiden om natten kom Chr. U. Hansen efter
aftale og hentede cyklerne. Lidt efter kørte jeg med blændede og tilsidst slukkede lygter, samt flere store kufferter til transporten af det
nedkastede gods, til et sted i nærheden af pladsen. Bilen blev kørt
ind under nogle graner. Her mødte jeg gruppen, og sammen cyklede
vi ud på selve pladsen, beliggende syd for Strandby-Vadgaard-vejen
ca. 4-500 meter i sydøstlig retning fra sydspidsen af Trend Storskov.
Her havde vi i forvejen forsøgt på at grave huller til containerne,
men da der på denne hedestrækning var kraftig al, var forsøget mis
lykkedes. Vi var så blevet enige om at slæbe containerne ind i plan
tagen.
(Til belysning af, hvilke problemer man dengang - ganske uden
erfaring i modstandsarbejdet - kunne stå overfor, kan jeg fortælle,
at vi ligeledes havde drøftet, hvordan vi skulle forholde os i tilfælde
af, at en af faldskærmsmændene blev dræbt. Dette var jo netop til
fældet, da Bruhn 8 måneder i forvejen var sprunget ved Haslev. Vi
havde derfor i forvejen gravet en grav i en nærliggende plantage og
efterladt en spade derude, så vi i givet fald kunne begrave den på
gældende. Jeg oplyser dette for at vise, hvilke detaljer man måtte tage
stilling til.ved en sådan lejlighed, så man ikke stod ganske uforberedt).
Poster blev nu udsat. Modtagelsen var berammet til at finde sted
mellem kl. 1 og 3. Klokken 2 måtte mejeribestyrer Jørgensen, der
ude ved bilen havde sluttet sig til selskabet, tage hjem, da hans kone
var højgravid, og han ikke turde være hjemmefra så sent om natten.
Det må her erindres, at konen intet vidste om, hvad der forestod,
og han turde ikke ængste hende ved at blive væk længere end til
klokken 2. Som følge heraf manglede vi en mand«.
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På dette tidspunkt var maskinen startet fra England. De tre fald
skærmsfolk ombord hed Hans F. Hansen, Knud E. Petersen og Pe
ter Nielsen - alle danske søfolk, der havde meldt sig til SOE.
Hans F. Hansen fortæller:
»Den 31. juli 1942 startede vi fra en flyveplads udenfor Cambridge,
3 mand, 2 containere samt nyt radioudstyr til de to telegrafister i
Danmark, der var uden apparater, samt hver 1000 kroner i danske
penge. Kl. ca. 2.30 blev signalet fra piloten givet, og vi landede alle
tre udmærket, selv om Knud Petersen forstuvede foden«.
Aksel Sonne fortæller:

»Klokken ca. 2.30 hørte vi maskinen. Den gik lige hen over pladsen,
men cirklede flere gange rundt uden tilsyneladende at opdage lysene
på jorden i første omgang. Endelig så vi tre faldskærme hurtigt dale
mod jorden, og vi løb efter skærmene, som var drevet et godt stykke
udenfor det afmærkede område«.
Hans F. Hansen:
»Da jeg var landet, stod jeg i ca. 15 minutter og ventede på, at nogen
skulle komme og hjælpe mig, da jeg foruden det nødvendige udstyr
også havde en radiokuffert at bære, som jeg var sprunget ud med
fastgjort i faldskærmen. Vægten alene af denne var ca. 100 pund.
Derefter slæbte jeg selv radioen samt forskellige andre ting om til
Rottbøll, der stod ca. 200 meter væk. Vi stod og talte om vore con
tainere et kvarterstid.
Desværre blev vore containere ikke nedkastet sammen med os.
Det så for os på jorden ud, som om piloten var klar over, at de ikke
var faldet, for han cirklede flere gange ind over pladsen. Vi lærte se
nere, at containerne var faldet 12 km væk, hvor politiet fandt dem.
Der kom en tæt morgentåge drivende ind fra havet og på grund
af denne var det umuligt at finde min faldskærm, da vi gik tilbage
for at lede efter den«.
Aksel Sonne fortæller:

»Efter nogen søgen fandt jeg en enlig mand, som stod og ledte efter
sin skærm. Vi gik tilbage til gruppen, der stod og blinkede rødt lys.
Her var hele gruppen samlet plus de to andre faldskærmsfolk, af
hvilke den ene i faldet havde forvredet et ben. Gruppen havde samlet
en skærm op plus en kuffert med et radioapparat m.m. Men desvær
re havde to af faldskærmsfolkene forladt deres skærm, og det gjaldt
nu om at finde resterende skærme. Jeg skal her bemærke, at der og41

så skulle være udløst containers, dem havde vi ikke set noget til, og
det viste sig senere, at de var blevet udløst i nærheden af Ranum,
hvor de var blevet udleveret til politiet, der igen havde overgivet
dem til tyskerne. Vi gik nu ud for at lede efter skærmene. Jeg gik
sammen med manden med det dårlige ben, og vi fandt ret hurtigt
hans skærm, hvorefter vi gik tilbage til centret, der stadig blinkede
rødt. Den anden skærm kunne vi ikke finde. Rottbøll med de to faldskærmsmænd blev nu sendt op til bilen med godset for at klæde om,
og vi andre optog eftersøgningen af den sidste skærm, men måtte tilsidst opgive, da det begyndte at lysne. Herefter samlede vi cykler og
kufferter op og gik tilbage til bilen. Her blev faldskærme, overtræks
tøjet, kufferter osv. puttet ind i bilen. Vi skiltes nu, efter at fald
skærmsfolkene havde klædt sig om som vandrefugle«.
Hans F. Hansen fortæller:
»Rottbøll havde fire cykler stående, og efter at vi ude i plantagen
havde skiftet tøj til lejrudstyr, fortsatte Petersen og jeg alene mod
Støvring, hvor vi skulle tage ind på Højskolehjemmet hos forstander
Robert Stærmose, hvor vi igen ville træffe Rottbøll. Vi kom dertil
kl. 8 om morgenen og blev godt modtaget. Vi så at sige gled ind i
al ubemærkethed, da der i Støvring netop i de dage blev afholdt
Danmarksmesterskaber i svømning, og der således var overfyldt
med sportsglade mennesker«.

Knud E. Petersen fortæller:

»Cykleturen havde været en frygtelig pine for mig på grund af min
forstuvede fod, og jeg måtte gå til sengs for at få den rask igen. Rott
bøll tog til Farsø for at undersøge, hvad der var sket med Hans’ fald
skærm«.

Aksel Sonne fortæller:
»Chr. U. Hansen og Nyemann kørte med mig i bilen op til Chr. U.
Hansens onkel i Foulum, hvor alt godset blev læsset af, hvorefter jeg
kørte alene hjem. Det var på det tidspunkt højlys dag.
Nogle timer senere begav Chr. U. Hansen sig ud på pladsen for
at finde skærmen. Den var ulykkeligvis på det tidspunkt fundet af
en mand, der ved et rent tilfælde var kommet over den ellers så øde
hedestrækning. Han afleverede den senere på dagen til sognefoge
den i Strandby. Denne saboterede sagen noget, og først søndag
meldte han det passerede videre til det danske politi«.
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Knud E. Petersen:
»Da Rottbøll kom til Farsø ringede han til Støvring fra den lokale
telefonstation for at høre, om der var noget i vejen. Han fik da be
skeden af Stærmose, og blev således advaret mod at gå ud på heden,
hvor der sikkert var stor eftersøgning på det tidspunkt«.

Politiet var ganske rigtigt rykket ud og befandt sig i Farsø.
Aksel Sonne fortæller:
»Som følge heraf ringede Stærmose til mig og spurgte om redaktør
Andresen var i byen, da han i så fald hurtigst muligt skulle komme
til Støvring, hvor de savnede ham ved svømmestævnet. Jeg forstod
straks, at det måtte dreje sig om Rottbøl, og tilfældigvis ringede han
kort tid efter fra centralen i Farsø. Han havde indladt sig i samtale
med forskellige af beboerne, muligvis for at aflede fra den tanke, at
der havde været flere faldskærmsfolk og derved skabe ro for dem,
der på det tidspunkt allerede var på vej til København. Jeg fik ham
hurtigt sendt til Støvring på cykle. Rottbøll ville selv have taget en
bil, men jeg fremhævede, at det ville vække for megen opmærksom
hed«.

Hans F. Hansen:

»Da Rottbøll havde foretaget en telefonopringning fra Støvring til
Farsø havde politiet, som jo var ude og lede efter faldskærmsjægere
i Farsø og omegn på grund af de fundne effekter (containere, skærm)
fået færten af, at vi var i Støvring. Vi blev næste formiddag ringet
op af politiassistenten i Aalborg, som samarbejdede med Rottbøll,
der meddelte, at vi måtte se at komme væk. Peter Nielsen og jeg tog
derfor morgentoget fra Støvring til København. Vi havde et radio
apparat med samt var udstyret med et par legimitationskort til Jyl
land, glimrende efterlavet i England. På dem udgav vi os for at være
søfolk fra Aalborg«.
Knud E. Petersen:

»Jeg lå stadig til sengs. Inden Rottbøll nåede tilbage, blev der igen
ringet fra politiet i Aalborg. Denne gang med besked om, at Rottbølls telefonsamtale til Støvring var blevet røbet af telefondamen i
Farsø, og at vi måtte forsvinde fra højskolen«.

Med visse vanskeligheder lykkedes det Knud E. Petersen at komme
til en anden by, hvor han senere mødte Rottbøll, men hvor han både
på et hotel og i en restaurant var ved at komme i vanskeligheder, for-
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di han ikke kendte brugen af legimitationskort og rationeringsmær
ker. Det havde man ikke instrueret ham om i England!
Christian havde travlt i de par dage. Det viste sig også, at den cy
kel, som Aksel Sonne havde givet Rottbøll, for at han kunne komme
til Støvring, var alt for let genkendelig. Det var en cykel, som Sonne
havde købt i 1914 og altså en gammeldags model, som masser af
mennesker havde set, fordi den altid stod parkeret udenfor dyrlæge
boligen i Farsø. (Det gør den forøvrigt også den dag i dag).
Christian måtte skynde sig til Støvring, hvor han fik cyklen gravet
ned og gemt, inden politiet kom til højskolen. Og på det tidspunkt
var faldskærmsfolkene væk.
Alt i alt havde de trænede agenter fra England begået mange fejl,
som danske modstandsfolk et årstid senere aldrig ville have gjort.
Alene Rottbølls telefonsamtaler fra Støvring og Farsø var alvorlige
fadæser, og havde politiassistenten i Aalborg, og sognefogeden på
egnen, ikke været gode danske mænd, som skyndte sig at advare
Sonne og de andre, så ville det være gået rent galt.
Politiets undersøgelser af sagen fortsatte dog.

Aksel Sonne fortæller:
»Herefter var der ro om sagen et par dage. Men få dage efter kom
pludselig 300 betjente til egnen og begyndte med stor energi at trevle
sagen op. Det lykkedes dem meget hurtigt at erfare, at en ung mand
om søndagen var set i byen og havde talt med forskellige. Politiet fik
ligeledes konstateret, at han havde ringet til mig. Jeg blev derpå tele
fonisk afhørt cif kriminalbetjent Hansen fra Løgstør, der på den hen
sy nsfuldeste måde først meddelte mig alt, hvad politiet vidste om den
unge ukendte mand, der søndag havde været i Farsø, om den fund
ne skærm osv., således at jeg ret let var i stand til at klare frisag med
en konstrueret forklaring, der gik ud på, at der ofte om sommeren
var en eller anden spejderfører, der henvendte sig i mit hjem til mine
sønner for at fa lidt at vide om, hvad der var at se på egnen osv.,
og at dette netop var sket den pågældende søndag, men at jeg iøvrigt
ikke erindrede, hvad manden hed, eller hvem han var.
Et par dage senere kom der iøvrigt et nyt telefonisk forhør, og det
var denne gang min søn Per, der fik telefonen, og da jeg på dette
tidspunkt havde sat ham ind i, hvad der foregik, og bl.a. havde bedt
ham hente den tidligere omtalte spade véd graven ude i skoven, fik
han det denne gang drejet således, at der intet kom ud af forhøret.
Hans forklaring dækkede ganske min. Nogle måneder senere fik jeg
gennem Christian Ulrik Hansen at vide, at sagen var sluttet, for at
ter i vinteren 1943 at få brev fra Stærmose om, at sagen var genopta-
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get på tysk forlangende, og at jeg påny ville blive forhørt af politiet.
Atter her var det en god dansk mand, kriminalbetjent Haakon Lauritzen, der forhørte, og det var let at klare frisag«.

Danske politifolk var af alle slags i de dage. Nogle gjorde deres
bedste for at tjene samlingsregeringen og opspore faldskærmsfolk og
modstandsgrupper. Andre var fra begyndelsen på modstandsbevæ
gelsens side og forhindrede mange katastrofer, som da kriminalbe
tjent Haakon Lauritzen ikke alene dækkede over dyrlæge Sonne,
men forinden ved sine hurtige advarsler forhindrede, at faldskærms
folkene blev taget på Støvring højskole.
Både telegrafisten P.H.J. Johannesen og Christian Michael Rottbøll fik ikke lov til at arbejde længe i det besatte Danmark. Allerede
i september måned 1942 blev Johannesen sporet til en villa på Vin
kelager i Vanløse i København, hvorfra han sendte sine radiomel
dinger til England. Da politiet trængte ind i lejligheden, skød Johan
nesen og dræbte derved overbetjent Østergaard Nielsen, der i virke
ligheden var på modstandsbevægelsens side. For ikke at komme til
at røbe noget om sine kammerater ved et senere forhør, slugte Jo
hannesen sin giftpille og døde.
Kun tre uger senere døde Rottbøll i en lejlighed på Østerbro. Da
politiet bankede på døren, kom Rottbøl ud iført pyjamas. I den ene
hånd, som han holdt på ryggen, havde han sin pistol. Betjentene
greb ham i hver sin arm og vred dem frem - de var åbenbart ikke
på modstandsbevægelsens side. Herved gik pistolen af, og kuglen
prellede af mod den ene betjents bæltespænde. Der skete ham ingen
skade, men begge politifolk reagerede ved at tømme deres pistoler,
ialt 12 skud, i kroppen på Rottbøll.
Inden disse tragiske begivenheder fandt sted, havde Christian
foretaget en rejse til København for at fortælle Rottbøll, at alle våben
fra nedkastningen ved Farsø var gået tabt. Sandsynligvis har Chri
stian ved denne lejlighed faet værdifulde kontakter til kredsen om
kring faldskærmsfolkene. I hvert fald er det tydeligt, at han nu ser
en klar vej frem.
Til vennen Elith skriver han den 27. august fra Støvring:
»Tak for brev - har travlt - drømmen skal omsættes i handling nu«.

I nogle dage rejste Erik hjem til Skive og mødte de gamle venner i
kredsen omkring Jens Toldstrup, der har beskrevet mødet således
(12):
»En aften i sensommeren 1942 fik vi den storp oplevelse. Erik var
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Postkort til Elith fa dage før Christian endelig kom ud i aktiv modstand,
dvs. nedkastningen ved Farsø.

netop vendt hjem fra sommerlejr, og han var lidt mere stilfærdig den
aften, end han plejede at være. Ved kaffen begyndte han at fortælle.
Til at begynde med var det famlende og forsigtigt, som om han hav
de en følelse af, at dette ikke måtte fortælles overhovedet. Jeg er tak
nemmelig for, at venskabet mellem os var så godt, at han ikke kunne
lade være.
Fra sommerlejren var han blevet sendt op i nærheden af Støvring
sammen med en af lejrens andre deltagere. De skulle udgive sig for
arkæologiske studerende og slå lejr på et nærmere angivet sted. En
vis Hr. Rasmussen ville så komme og give dem nærmere ordre. Ef
ter nogle dages forløb kom Rasmussen, og han fortalte, at de skulle
hjælpe med at modtage fire faldskærmsfolk, som skulle kastes ned
der på egnen.
På det tidspunkt benyttedes i radioudsendelserne fra London end
nu ikke særmeldinger, men når speakeren sluttede den danske ud
sendelse med ordene »Husk at lytte igen i aften klokken 21.15«, be
tød det, at man skulle være klar til aktion endnu samme aften. Ras-
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mussen og de to »arkæologiske studerende« lyttede hver aften på en
nærliggende bondegård, og endelig kom den længe ventede sætning.
Nedkastningen fandt sted og forløb i det store og hele tilfredsstillen
de. Der kom fire mænd og nogle beholdere med udrustning. Behol
derne faldt imidlertid så langt fra nedkastningspladsen, at man ikke
kunne finde dem. Nogle dage senere blev de fundet af en landmand
og overgivet til politiet, og dette gav anledning til, at et utal af rygter
kom i gang.
Kun få kendte sandheden om, hvad der var hændt, men Erik var
cn af dem, og havde nu indviet os. Når han gjorde det, var det, fordi
han i forbindelse med denne begivenhed så muligheden for os alle
til at komme i gang med større opgaver, hvis vi fik kontakt med de
rigtige folk.
Da vi havde lyttet og spurgt ud, og Erik havde svaret, så godt han
formåede, blev der stille i stuen. Hver især spekulerede vi på, hvor
dan dette kunne fortsættes, og hvordan vi kunne komme med. Sam
tidig følte vi alle en inderlig glæde over, hvad vi havde hørt. Der var
altså trods alt nogen, som ville hjælpe os«.

Da Toldstrup skrev dette efter krigen, kunne han let have sikret sig
de helt korrekte oplysninger om sagen, men det er tydeligt, at det
var vigtigt for ham at skildre den aften nøjagtig, som han måske altid
vil huske den. Toldstrup, der faktisk kun fa måneder senere var i
fuld gang med at blive Jyllands »modstandshøvding«. Og man nik
ker genkendende til den stemning, der er beskrevet.
Historikeren, dr. Jørgen Hæstrup har beskrevet den spæde be
gyndelse til modstandsbevægelsen således (13):

»Kimene til de ældste gruppedannelser viste sig i løbet af de første
besættelsesår. Den personlige omgang i hjemmene, på arbejdsplad
ser og i foreninger gav anledning til iagttagelser, som ikke blev uud
nyttet.
Besættelsen skærpede iagttagelsesevnen og hvæssede hukommel
sen, og vidste folk ofte mindre om hinandens gøren og laden i de ti
der, så anede de til gengæld så meget mere om hinanden, da man
gik ind i 1943. Der foregik i de år en sortering mand og mand imel
lem, som var en forudsætning for en hurtig og øjeblikkelig gruppe
dannelse, da en sådan pludselig blev nødvendig. Langt de fleste
grupper kan føres tilbage til private bekendtskaber, prøvet - bevidst
eller ubevidst - med dette for øje. . . dette er et af de karsikteristiske
træk.
Et andet karakteristisk træk er den gruppedannelse, der udsprang
af foreningsrøret i 1940-41. De kredse, der her mødtes på en ren le47

gad, men klar anti-tysk grund, udkrystalliseredes på et senere tids
punkt i mangfoldige tilfælde i illegale grupper. For mange af de folk,
der her mødtes, gælder det, at de søgte ind i dette røre i en alminde
lig aktivitetstrang, men uden bestemt målsætning«.

Sådan forklarer en historiker det helt korrekt. Men der er noget, som
ikke kan forklares, hvis man ikke selv var med. Og det er endda næ
sten umuligt. Noget usigeligt, en sandhed, som Christian måske var
tæt på, da han allerede den 6. oktober 1942 skrev noget om det i et
brev til Inge Theut:

»Hvad er det, der har fået vor tids mennesker til at tro på den tåbe
lighed, at sandheden er noget udenfor mennesket, som det i det høje
ste kun kan eje en del af? To ting.
For det første - det er edtid nemmere at operere med en selvlavet
sandhed, som man efter behag kan sy om til en helt ny, når man får
brug for det, end at gå ind under sandhedens suveræne krav.
Dernæst har vel vor tids fysisk-materialistiske indstilling sin del af
skylden. Man opfatter sandheden som noget fysisk. For eksempel et
stort hav, hvoraf så hvert menneske får sig en slurk, som derved bli
ver hans sandhed. Man kunne for den sags skyld ligeså godt sam
menligne den med en lagkage, som hvert menneske far et stykke af.
Men sandheden er ikke en mekanisk sammensætning af et utal af
molekyler. Sandheden er derimod organisk. Den er levende. Skulle
jeg sammenligne den med noget, da skulle det være en lille kærne,
som bliver sået. I denne kærne ligger hele sandheden skjult. Kærnen
er i sig selv sandheden.
Hvis denne kærne kommer til at ligge et eller andet tilfældigt sted,
f.eks. på et stenloft, vil den enten tørre ind eller dø, således som det
jo også sker med det individualistiske menneske. Sandheden kan
kun leve i fællesskabet.
Derimod, den kærne, der blivet sået i mulden, den vil suge sin
næring af den, og vokse, og ved jordens næring og solens varme gro
op og blive et træ og bære frugt. - Kærnen vil opfylde sit kald. Såle
des også med mennesket. Det kan kun komme til sandheden i fælles
skabet.
Vi kan ikke beskrive denne sandhed, ligeså lidt som vi kan fortæl
le, hvad sandheden er. Den kan kun leves.
Så er det da kaldet for os danske mennesker at gro i fællesskabet,
det åndelige fællesskab, som vort folk er. Udenfor fællesskabet her
sker døden. Men i fællesskabet suger sandheden sin næring og gror,
med livet, til et stort yndefuldt bøgetræ. . .«.
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Vendepunktet

Ved årsskiftet 1942-43 kunne man se en opmuntrende vending der
ude på fronterne.
USA var trådt ind i krigen og havde sendt en million mand til
England under kommando af general Eisenhower. Mod øst sad de
tyske tropper fast i den russiske vinters sne og mudder, og det afgø
rende slag om Stalingrad var begyndt. I Afrika havde Montgomery
standset Rommels frembrusende tropper og forberedte sig på et
modangreb.
Den danske modstandsbevægelse var næsten ikke til at fa øje på
ved årsskiftet. Efter Rottbøll og Johannesens død var der kun nogle
få, rådvilde faldskærmsfolk tilbage. Men da man landsatte Flem
ming B. Muus, den nye SOE-chef i Danmark, skete der i løbet af
foråret og sommeren 43 en rivende udvikling. Nye store hold af fald
skærmsfolk kom ned, blandt dem Hans Johansen og Jens Erik Peter
sen, der under dæknavnene Stumpen og Jens Peter skulle blive ef
fektive, populære folk blandt de københavnske sabotører.
Men endnu arbejdede politikerne imod enhver form for mod
standsarbejde og beordrede vort politi til at jage sabotører, nedkast
ningsfolk og faldskærmsfolk. Og netop det danske politi var de far
ligste modstandere. De kendte deres terræn og forstod bedre end ty
skerne dansk mentalitet. Ingen vidste, hvad samarbejdspolitikerne
kunne finde på. Vi levede i dobbeltspillet og uvirkeligheden, som
Arne Sørensen skrev:

»Denne uvirkelige tilværelse, hvor intet betød noget for alvor, og
mange forhold med held kunne udlægges på stik modsatte måder,
var i allerhøjeste grad farlig for os«.
For Christian havde opholdet på Støvring Højskole haft meget stor
betydning, og blandt de mange personer, der færdedes på højskolen
var Arne Sørensen, der senere skrev (14):

»Jeg glemmer aldrig en søndag, hvor Christian Ulrik Hansen med
Stærmose og mig gennemgik planerne for sin fremtid. Han ville ha
ve den bedste uddannelse af alle, og så ville han være ungdomslærer
- og bedrive politik«.
Robert Stærmose skildrede senere denne afgørende periode i Chri
stians unge liv således (15):
Chr. U. 4
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Christian som soldat i Odense foråret 1943.

»Og så lagde Christian U. selv sin studieplan - en plan, der var præ
get af både dristighed og modenhed. Den førte ikke til nogen em
bedseksamen sådan som de mere fornuftige vel ville have anbefalet,
nej, et år i København eller på en dansk højskole, et år i Sverige (hos
Alf Ahlberg), et år til ophold og rejser i de øvrige nordiske lande og
derefter to år i Svejts, Frankrig og England samt rejser i det øvrige
Europa. Og for hvert enkelt afsnit af planen havde Christian føjet
til, hvad han særligt ville studere«.

Uden tvivl nåede Christian i efteråret 1942 frem til en afklaring: De
sidste par års pinagtige usikkerhed var borte. Han vidste nu, hvad
han ville, og hvordan han skulle nå sine mål.
Men først ville han gøre sin indsats i modstandsbevægelsen. Og
det var, som om han var bange for ikke at være ydende og aktiv nok.
Ustandselig var han på farten eller optaget af at organisere mod
stand, enten det var på et lille eller stort område. Han satte noget
i gang og var næsten straks på vej til andre muligheder.
Efter nedkastningen ved Farsø og opholdet på Støvring højskole
havde han og Erik knyttet kontakter helt ind i hjertet af den gryende
modstandsbevægelse. Ved årsskiftet rejste Erik til København for at
gå på Bizzie Høyers malerskole og forberede sig til Kunstakademiet,
men samtidig rejste han ofte som kurer mellem faldskærmsfolkene
og de voksende modstandscentre. Christian blev indkaldt og be
gyndte sin soldatertjeneste i november 1942.
Det var i sig selv en grotesk situation, at det besatte Danmark sta
dig havde en væsentlig del af sit forsvar under våben. I visse kredse
frygtede man, at dette kunne fa de vattede danske politikere til at akceptere, at vore soldater på et tidspunkt blev sendt til østfronten for
at kæmpe ved tyskernes side mod Sovjet. I hvert fald havde Dan
mark tiltrådt Anti-Kommintern-pagten. Men samtidig var det tyde
ligt, at tyskerne ingen tillid havde til de danske troppers holdning.
Vi, som blev indkaldt til jydske regimenter i november 1942, måtte
kort efter forlade Jylland. Tyskerne var begyndt at forberede et for
svar af den jyske vestkyst mod en eventuel allieret invasion, og de
var ikke trygge ved at have væbnede danske styrker så tæt op i ryg
gen. Efter tysk ordre blev alt dansk militær samlet på øerne.
Der rådede naturligvis en særlig stemning af vilje og lyst til indsats
blandt de danske soldater under disse forhold, men alligevel er det
overraskende så begejstret, ja, næsten militærliderlig, Christian bli
ver i soldatertjenesten. Til Farsø-spejdernes vandrebog skriver han
fra Odense:

4*
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»Og så kom der en dag et brev. Man fik ingen længere reprimande,
da man fik det udleveret - og dog, da man læste dets udskrift: Menig
527 Hansen osv ... sådan blev man menig.
Soldaterlivet? - Herligt, så herligt, at det trodser enhver beskrivel
se. Det kan kun opleves, akkurat ligesom spejderlivet«.
Og til Elith i København indledes et brev således:
»Livet er skønt!-banalt!-løgn!-sandhed!

En tindrende frostdag med glitrende, hvide sneflader spækket med
alvorstunge, brune løvskove. Man ligger på maven og ser ud over
den hvide flade over imod skovbrynet. Lidt foran ligger en sort skik
kelse bag et skudklart rekylgevær. Hånden i de våde vanter klemmes
fastere om karabinkolben og med tommelen slår man afspærrings
grebet op, klar til at skyde magasin, hvis fjenden skulle storme. Men
nu er alt stille. Sneen ånder fred. Solen blinker muntert i krystallerne
og sigtekornet ...«
Senere i brevet skriver Christian:

»Det er ikke filosoffen, der har udgrundet verdensgåden. Det har
derimod elskeren, kunstneren og - soldaten. Thi de har alle oplevet
livet som den dybe stærke kærlighed og den alvorlige kamp. Kærlig
hed og kamp«.

Inge Theut modtog også nogle af den slags breve fra Christian. Som
et menneske, der på adle måder var imod vold, måtte hun, som så
ofte før, protestere over vennen Christian.
Han havde bl.a. skrevet i forbindelse med vinterdagene som sol
dat på øvelse i terrænet:
»De sorte kapper, de grå hjælme og geværstålet ligger ubevægeligt
i den hvide sne. Men der er noget indeni kapperne og hjælmene, no
get der knuger om geværerne. Et hjerte, der banker af angst og en
hjerne, der tænker tunge tanker i sort og hvidt ...
Angst! Angst! - for hvad?
Nej,« nej, angsten har ikke sin grund i den øjeblikkelige situation.
Den næres af helt andre kilder, har helt andre årsager. Fortiden og
det som skal, vil og må komme. Fortidens byrde - nej, det er et for
kert udtryk, men pligten overfor fortiden, der på een gang er en byr
de og en kraft. . .
Engang imellem er det mit højeste ønske at sige - ja, kort sagt,
at denne kamp må blive min sidste. Hvor det lyder heroisk - pjaltet
... og hvor er det pjaltet . . .
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Hvad betyder en enkelt soldats liv og skræk i denne dødens nat,
hvor livet. . . selve livet knuses imellem jernmure, sprænges? Hvad
betyder det, at en enkelt soldats hjerte banker sig hudløst af angst
for ensomheden imod det, at hundredtusinder af hjerter standser de
res slag - og fryser til is«.
Og Inge, 19 år og sygeplejeelev, svarede ham:

»Havde du blot en enkelt af disse menneskeskæbner foran dig, ville
du aldrig med stolthed og sikkerhed gå ud og slå ihjel.
Jeg vil forsøge med et lille eksempel, så måske vil du forstå lidt af,
hvad jeg kan føle, når du med fanatisme og begejstring taler om den
vej du går.
Tænk dig en lille udmagret dreng på 11 år med store, mørke, for
tvivlede øjne, og med sit fine blege ansigt - for han er smuk, med
tykt, krøllet, sort hår - ligge ude af stand til at røre sig i en hvid ho
spitalsseng, dødssyg. Han bliver aldrig rask, kommer aldrig til at gå
og lege mere.
Tænk dig en nat, måske for 20. gang - at stå bøjet over ham med
et glas vand eller andet for at hjælpe ham. Føl så hans magre blege
arme om din hals og mærk hans våde, feberhede kind mod din. Og
hør hans spinkle, tøvende stemme sige på sit gebrokne sprog Schwester, jag er så ulykkelig. Spørg ham hvorfor. Hør ham stille
sige - uden en tåre - min bruder er ved østfronten - min anderen
er kommet til Afrika. Spørg ham, hvis du tør, hvor gamle de drenge
er, der er sendt ud for at dræbe eller dræbes - 22 og 18 år.
Har du endnu mod, så tænk på, at hans tredie bror er faldet - at
hans far er faldet i denne krig - at hans mor sidder langt borte i hans
fædreland. Er det denne dreng, vi vil dræbe ved at myrde hans bror
og hans far? Er det denne lille drengs mors hjerte, vi vil knuse ved
at slå hendes søn ihjel?
Tænk på de tusinde skæbner som hans, og vid, at vi vil være med
til at skabe disse skæbner. Men jeg forstår dig - jeg vil også forstå,
selv når du må dræbe. Men dræb ikke med knejsende hovede og
stolt hjerte. Vi må vide, at vi hver gang ikke blot sletter et menneske
hjerte ud, men at vi også knuser en mors og et barns hjerte. Øv så
kærlighedens strenghed. . .!
Men nu er det vist mig, der er streng mod dig, og det var ikke
min mening. Tilgiv mig, hvis jeg har været for streng i dette brev
- kan det glæde dig at høre, at jeg på din opfordring har anskaffet
»Verden uden nåde«? Jeg glæder mig meget til at læse den«.
Først et par måneder efter svarer Christian på dette brev:
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»På det sidste brev, jeg modtog fra dig, står den 22/1, så det er vist
ikke for tidligt, jeg far svaret på det. Men hvorledes skal jeg svare,
for aldrig har jeg hørt en tale om kærlighedens mildhed så sand og
stærk, som den, der mødte mig på disse fire sider. Jeg har hørt mas
ser af prædikener, hvor præsten stod og våsede over dette tema mere
end godt og sandt var, og jeg har hørt hysteriske pacifister skrige sig
hæse i forkyndelsen af deres fredslære og set deres fingre krampag
tigt krumme sig parat til at rive øjnene ud af hovedet på mig krigsli
derlige stodder, der formastede mig til at tale om noget så djævelsk
som kærlighedens strenghed.
Men din lille tyske dreng, som måske nu er død, han har følt kær
lighedens strenghed, og hans folk har følt det. Og ligesom jeg tror,
at det vort folk trænger mest til er kærlighedens strenghed, så ved
jeg også, at det verden trænger allermest til, og i fremtiden vil kom
me til at trænge mest til, er kærlighedens mildhed.
Vi har ikke lov til at degradere Gud til et væsen med menneskelige
tanker og handlinger. Vi har heller ingen ret til at sige, at nu har
verden længe nok følt kærlighedens mildhed. Overfor Gud har vi
overhovedet ingen ret. Det eneste, vi har at gøre, er at lyde hans be
falinger enten vi så er redskaber for hans strenghed eller hans mild
hed. Du skriver »dræb ikke med knejsende hoved og stolt hjerte«.
Tror du jeg er en ganske almindelig gemen morder eller bøddel? Sik
kert vil mit hjerte svulme af glæde, når jeg går ud til kampen, og
sikkert vil det krympe sig i sorg, når jeg ser det første ansigt vride
sig i smerter fra en af mine kugler. Men jeg vil kæmpe videre, indtil
jeg dør eller mit land igen er frit og helt. Og jeg vil gøre det i bevidst
heden om, at jeg er lydig mod mit kald og om, at den sorg jeg ud
spreder som redskab for kærlighedens strenghed, den vil Gud vende
til glæde ved sin kærligheds mildhed.
Og hvis din lille tyske dreng endnu lever, så skal du hilse ham fra
mig, så skal du lade din hånd glide over hans bløde krøller, og så
skad du sige til ham, at der her i Danmark findes mennesker, som
ikke hader ham, og at de mennesker, der dræbte hans far og hans
bror måske slet ikke hader tyskerne. Og han vil ikke kunne forstå.
For måske ved ham slet ikke, hvad had er. Og hvor skulle han kunne
forstå barmhjertighedens vrede?
Så skad du sige til ham, at Gud har en mening og et mål med fol
kene. Men vil de ikke følge deres kadd, da retleder Gud dem ved sin
barmhjertigheds vrede og sin kærligheds strenghed. Og han vil ikke
kunne forstå.
Men så skad du kysse ham på panden og fortælle haim, at hans far
og hans bror ikke er døde, men at de blot er taget bort fra denne
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Inge Theut som sygeplejerske.

strenge, kolde jord til et sted, hvor mildheden og godheden råder.
Og han vil forstå.
Livet er så dejligt, og så svært at leve, thi det er så dunkelt og
mangfoldigt. Således må det altid være. Livet må altså forblive en
gåde, hvis løsning vi aldrig vil kunne gribe, men altid må leve os til.
Vi kan diskutere, hvad der er størst, stærkest og bedst, kærlighedens
mildhed eller dens strenghed. Men af dem begge består menneske
livet. Og uden dem begge blev menneskelivet djævelsk og uudholde
ligt. Livets Gud må på een gang være en kærlighedens og en streng
hedens Gud, thi Gud skaber og opretholder livet«.

Christian slutter dette brev til Inge med at oplyse, at han har ladet
sig indlægge på infirmeriet, ikke fordi han er syg, men fordi han
trænger til at hvile og skrive. Det må også have været hårdt for ham
at deltage i valget, oprette en Dansk Samling-ungdomsafdeling i
Odense og passe den kompagni-højskole, han selv havde startet.
Den kun 21-årige Christian optrådte i sin soldateruniform, da han
i marts måned deltog i valget til folketinget for Dansk Samling.
Det var af mange grunde ikke et frit valg. Dels fordi kommuni
sterne var forhindrede - af den danske regering - i at være med, og
55

dels fordi den menige vælger følte sig tilskyndet til at stemme på de
store gamle partier i øjeblikkets vanskelige nationale situation. Men
Dansk Samling fik dog tre mandater, Arne Sørensen, Robert Stær
mose og Ove Hoff kom i folketinget.
Ved siden af de mange gøremål, soldatertjeneste, politisk arbejde
og kompagnihøjskole, var Christian også indviklet i illegalt arbejde,
mens han opholdt sig i Odense. Den yngste af de tre sønner fra dyr
lægehjemmet i Farsø, Bent Sonne, gik i den tid på Odense katedral
skole og blev af Christian indkaldt til nogle møder om mulighederne
for at oprette nedkastningsgrupper på Fyn.
Typisk for Christians mangel på respekt for det illegale arbejdes
krav om dækning og sikkerhed, er en episode ved et af de illegale
møder, som fandt sted på en cafe overfor kasernen i Odense. Christi
an havde på bagsiden af en konvolut tegnet opbygningen af et sy
stem af nedkastningsgrupper på Fyn, og først da han kom tilbage på
kasernen, opdagede han, at konvoluten med de hemmelige oplysnin
ger, og hans navn på forsiden, var glemt i cafeen. Hastigt måtte
Bent Sonne vende tilbage til cafeen, hvor han heldigvis fandt konvo
luten urørt.
Men Christians gode venner Per og Jørn Sonne og Erik Nyemann
havde fra slutningen af 1942 også været i fuld gang med modstands
arbejde.
Aksel Sonne beskrev senere sine sønners aktiviteter efter nedkast
ningen ved Farsø således:

»I den følgende tid fulgte vi også den aktive modstand gennem vore
børn og deres aktivitet. Mange enkeltheder har de selvfølgelig ikke
fortalt os, men jeg ved for eksempel, at deres lejlighed Adilsvej 13,
blev et samlingssted for sabotører og illegale pressefolk«.
Ja, ikke alene havde Jørn og Per Sonne mange kontakter til køben
havnske modstandsfolk, men de var også dybt involveret i tryknin
gen af illegale blade og bøger. Fra slutningen af 1942 havde de været
med i arbejdet omkring »Frit Danmark« og bladet »Nordisk Front«.
I lang tid var de »trykkeriarbejdere« og fremstillede bladene i lejlig
heden på Adilsvej, hvor deres søster også boede. Senere rykkede det
illegale trykkeri til et andet sted, hvor Jørn, der læste til ingeniør, i
det første af rummene havde indrettet en tegnestue, der så meget
rigtig ud, men i virkeligheden kun var et skalkeskjul for det illegale
trykkearbejde, der foregik i baglokalet. Efterhånden begyndte Per
alene at redigere et illegalt blad, som han kaldte »Dannevirke«, Chri
stian plejede at skrive hovedartiklen. Tilsidst gik brødrene Sonne
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over til illegal forlagsvirksomhed og fremstillede bl.a. den meget læ
ste illegale bog »Månen er skjult«.
Men også Erik var i gang på sin egen måde som kurer for fald
skærmsfolkene, og han var den første af Christians jævnaldrende
venner, der blev taget og sat i fængsel. Det skete i begyndelsen af
april 1943, og årsagen var en utrolig dumhed af en faldskærms
mand.
Mellem de første faldskærmsagenter, der blev kastet ned over
Danmark, oplevede man desværre nogle dårlige karakterer. En af
dem var Adolf Larsen, der i kodesproget blev kaldt »Andy«. Efter
at være kastet ned ved Furesøen var han blevet sendt til Frederiks
havn, hvor han boede hemmeligt hos direktør C. Hansen, Frede
rikshavn Motorfabrik. Kort tid efter ankomsten til Frederikshavn
begyndte Adolf Larsen at opføre sig fuldstændigt tåbeligt. Han viste
sig ofte beruset på byens restauranter og var i selskab med tvivlsom
me kvinder. En af dem viste han pralende sin pistol og antydede, at
han arbejdede på en hemmelig opgave.
Desværre havde Adolf Larsen valgt den værste af alle, nemlig stik
keren »Skrædder Grete«, der i øvrigt senere påny optræder i denne
bog. Både Adolf Larsen og direktør Hansen blev arresterede.
Efter fængslingen fortalte Adolf Larsen vidt og bredt om alle sine
kontakter, bl.a. om de to kurerer Erik Nyemann og stud, theol.
Bang Olsen, der netop havde besøgt ham i Frederikshavn. Fra Bang
Olsen gik sporet videre til Robert Stærmose og Støvring Højskole,
hvor Bang Olsen havde opholdt sig hele vinteren, og hvor han for
en tid havde fast adresse. Ikke alene de to kurerer, men også direktør
Hansen og Robert Stærmose var nu i fare. Situationen var også me
get farlig for godsejer Flemming Juncker, Overgård ved Mariager,
der efterhånden var blevet en central figur i organiseringen af jyske
modstandsgrupper. Fra ham var der direkte forbindelse til fald
skærmschefen Flemming B. Muus i København og til den sjælland
ske nedkastningschef Stig Jensen.
Robert Stærmose beskrev senere, hvad der skete på Støvring høj
skole den 3. april (16):

»I tiden efter modtagelsen af Muus og hans folk havde Juncker faet
hjælp af stud, theol. Bang Olsen, som han havde truffet på Støvring
Højskole. Bang Olsen rejste mellem Jylland og København og havde
forbindelse med Flemming Juncker og flere faldskærmsfolk. I be
gyndelsen af april rullede det danske politi en ende af faldskærmsor
ganisationen op fra Frederikshavn, hvor faldskærmsmanden Andy
Larsen var angivet af et pigebarn. Bang Olsen var på denne dag i
57

Frederikshavn, hvor han havde kontaktet Andy Larsen, og fra Fre
derikshavn var han rejst til Støvring Højskole, som han forlod om
morgenen den 3. april.
Samme dag ankom kriminalassistent Ernlund, en kriminalbetjent
Schmidt og den tyske oberleutenant Crone til skolen. Min kone var
alene hjemme med ca. 10 elever og 4 piger. Ernlund var meget
aggressiv og havde Bang Olsens signalement, ligesom han ville have
fat på Erik Nyemann. Det lykkedes min kone at fa pigerne og elever
ne til at afgive enslydende forklaringer, der alle gik ud på, at man
intet havde set til Bang Olsen de sidste 14 dage. Politiet fortsatte
imidlertid afhøringen i Støvring hele dagen. . .«
Den samme aften blev Bang Olsen arresteret på hovedbanegården
i København, da han forlod toget fra Jylland. Situationen var meget
vanskelig, for han havde et brev på sig, som kunne føre til afslørin
gen af hele faldskærmsorganisationen. Brevet var skrevet af Flem
ming Juncker og omtalte mange faldskærmsfolk, omend i kode.
I sine erindringer har Flemming Juncker selv beskrevet situati
onen (17):

»Flemming Muus havde en fremragende humoristisk sans, som præ
gede hans samarbejde med mig og Stig Jensen med masser af pudsi
ge situationer, men der var også en del uoverensstemmelser. Engang
sendte jeg et brev fra Jylland til Muus, hvori jeg opsagde samarbej
det, som jeg følte han havde svigtet - detaljerne husker jeg ikke. Ku
reren havde først været i Frederikshavn med besked til en der udsta
tioneret faldskærmsmand, som havde vist sin pistol til en pige - stik
keren Frederikshavner-Grete. Faldskærmsmanden blev taget, bragte
sine hjælpere i store vanskeligheder og gav kurerens signalement, så
da han kom til København, tog politiet ham. Han søgte at tabe bre
vet, der som dækning var adresseret til en god uskyldig mand i pro
vinsen, men brevet hang fast i hans halstørklæde. Adressaten arre
steredes, men kendte jo intet til sagen. Ved hans senere hjemkomst
var alle overbeviste om hans indsats og evne til intet at røbe eller ind
rømme« .

Politiet fandt kort efter Erik, der boede hos kgl. hofblikkenslager
Torben Meyer i Nyhavn.
Men der var også politifolk med en helt anden indstilling end den,
man for eksempel havde oplevet den 3. april på Støvring Højskole.
I den særlige afdeling, man havde oprettet i København til at tage
sig af jagten på modstandsfolk og faldskærmsfolk, var der flere gode
folk. Ikke mindst Roland Olsen, der på grund af sit arbejde ofte var
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sammen med tyskerne og i det skjulte kunne hjælpe fangne mod
standsfolk. Efter krigen fortalte han, at man i dagene efter ulykken
i Frederikshavn havde planer om at likvidere den forræderiske fald
skærmsmand, når han skulle transporteres til København af tysker
ne. Men det blev ikke til noget, fordi tyskerne var klar over risikoen
og havde forstærket vagten omkring deres fange.
Roland Olsen blev tilknyttet sagen mod de fangne modstandsfolk
(18):
»Bang Olsen og Erik Nyemann blev overgivet til tyskerne i Arhus«,
fortæller Roland Olsen. »Jeg var så heldig at komme mellem bevogt
ningsmandskabet på turen, og begge de anholdte fik i korte træk at
vide, hvad de skulle forklare tyskerne. Dette foregik selvfølgelig i
hemmelighed, ingen andre hørte derpå, og den konstruerede forkla
ring var ikke til at skyde igennem . . . hvorfor de to snart blev sendt
tilbage til Vestre Fængsel.
Stikkeren »Skrædder-Grete« skulle likvideres. Hun var flyttet fra
Frederikshavn til Aalborg, da befolkningen det første sted var meget
efter hende. Hun fik med posten tilsendt en bombe med sprængstof,
der ville eksplodere, når hun åbnede den. Hun var desværre ikke
hjemme, da pakken ankom, det var hendes kæreste, der tog imod
den. Hans nysgerrighed kostede ham livet.
Direktør Hansen og Bang Olsen var arrestanter i lang tid, og de
res stilling var ret farlig, da man nærmede sig den 29. august, hvor
der blev vendt op og ned på alting. Men en resolut politimand fra
den særlige afdeling, kriminalbetjent Gunnar Olsen, tog to dage ef
ter den 29. august en rask beslutning, idet han førte de to arrestanter
i sikkerhed efter en afhøring på politigården i stedet for at aflevere
dem i arresten. Få dage efter var de alle velbeholdne i Sverige.
Tilbage var Erik Nyemann, der havde været på fri fod, men atter
var forlangt fængslet af tyskerne. Selve sagen førte under de forelig
gende omstændigheder aldrig til noget, hvorfor han tilsidst slap ud.
Uforfærdet fortsatte han sit arbejde i modstandsbevægelsen uden at
tænke på sin personlige sikkerhed«.

Om denne sag skrev Robert Stærmose senere (19):

»Sommeren igennem havde jeg forbindelse med både Bang Olsen og
Nyemann, der ringede til mig, hver gang de var til afhøring på poli
tigården. Jeg var hele tiden sikker på, at de var i gode hænder, og
i august måned blev Erik Nyemann sluppet fri. Gennem ham fik jeg
meddelelsen om, hvorledes overbetjent Roland Olsen havde arran
geret forholdene og havde muliggjort kontakten til mig og andre«.
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I juli måned strammede nettet sig om Per og Jørn Sonnes illegale
trykkeri i København, og politiet mødte op på Adilsvej for at arreste
re Per. Men han var på cykeltur i Nordjylland og blev i tide advaret
via sin søster og familien i Farsø.

Om dette skrev hans far, dyrlæge Aksel Sonne, senere (20):
»Arbejdet var i begyndelsen præget af pengevanskeligheder, og jeg
deltog lejlighedsvis i arbejdet med at skaffe penge til veje. Jeg husker
en indsamling til fordel for de pårørende af de, der var arresteret af
tyskerne. Et særligt minde om, hvilken rolle pengevanskeligheder
spillede, har jeg, da min søn Per i sin sommerferie 1943 cyklede til
Skagen og Hirtshals blandt andet for at skaffe penge, og jeg husker
hans stolthed over, at han kunne vende tilbage fra Hirtshals med 5600 kroner, som han havde indsamlet blandt fiskerne der«.

Per meldte sig ikke med brask og bram i hjemmet, for nu var han
jo eftersøgt. Men også i Farsø havde man en god politimand. Han
mødte ikke selv op, men ringede og spurgte Aksel Sonne, om han
vidste hvor sønnen Per befandt sig. Og Aksel Sonne svarede, at det
vidste han desværre ikke - skønt han i samme sekund så på Per, der
opholdt sig i hjemmet.
Derefter måtte Per leve illegalt i København, mens han passede
sine studier på Landbohøjskolen. I længere tid boede han hos venli
ge mennesker, der imidlertid følte sig meget urolige, da tyskerne den
29. august indførte dødsstraf for mennesker, der husede eller gemte
efterlyste personer. Per manglede i en periode et sted at være og boe
de med sin sovepose i en fyrkælder under sparekassen på hjørnet af
Falkoneralle og Rolighedsvej.
Også broderen Jørn blev efterlyst. Mens han var interneret af ty
skerne, efter at have oplevet den 29. august som kornet i Holbæk,
fik han at vide, at tyskerne og det danske politi eftersøgte ham. Der
var derfor ikke andet at gøre end hemmeligt at skaffe sig civilt tøj
og flygte fra interneringen, inden tyskerne opdagede, at de faktisk
allerede havde ham spærret inde!
Man var nået til et vendepunkt. Kampen blev skærpet dag for
dag, og flere og flere måtte vænne sig til at »leve underjorden«, som
man kaldte det.

Soldaterne

Der var noget særligt ved vores årgang på Fodfolkets Kornet- og
Løjtnantsskole i Næstved.
I årene før krigen havde man været nødt til at tvinge mange ind
på reserveofficers-skolerne. Men vi var kommet frivilligt. Mange af
os i en slags frustration, fordi vi åbenbart intet kunne udrette. Derfor
meldte vi os frivilligt til hæren for i det mindste at lære at slås før
den kamp, som måtte komme.
Men vi levede underligt isolerede fra de begivenheder, der vakte
håb om aktiv modstand i sommeren 1943. Det var en hård skole
med en streng disciplin. Ved skolens indgang hang det gamle skilt,
som i årevis havde formanet eleverne: »For ret at byde, lær først at
lyde«. Der var mange gamle traditioner at leve op til, når man altså,
ville være officer. Men vi var også lidt stolte af os selv, fordi vi efter
den sure rekruttid havde faet sølvstriber på skulderstropperne og
lærte at føre soldater i kamp.
På en måde lukkede vi os ude fra omgivelserne og koncentrerede
os meget om den opgave, der lå foran os. Vi var vist lidt glade for
os selv, når det sang taktfast som i een tone fra geværekcersitsen. El
ler når vi i een bevægelse fangede den perfekte, svingende kadence
i marchen. Det var et fællesskab, som gjorde os selvbevidste og alt
for overmodige. En aparte form for fællesskab og farlig, fordi den fik
os til at tro, at vi kunne overvinde alt. Men skolen blev dog et sted,
hvor Christian efterhånden forstod, at soldaterlivet alligevel ikke var
noget efter hans smag.
I et brev til Inge i juni måned skriver han:
»Jeg skal fortælle dig noget om livet her på skolen. Det er meget let
og helt umuligt. Selve arbejdet kan jeg nok skrive en smule om. Vi
uddannes her til delingsførere - det vil sige til under en krig at føre
en deling på et halvt hundrede mand. Endvidere skal vi kunne op
træde som lærere for nye soldater hjemme i kompagnierne.
Vor uddannelse er delt i to dele - en praktisk og en teoretisk. Den
praktiske uddannelse far vi om formiddagen, hvor vi optræder som
lærere og førere. Om eftermiddagen har vi teori, fægtning, felttjene
ste, skydeteori, gasteori, feltarbejde, radio osv. osv.
Lærerne her kan jeg meget godt lide. Kammeraterne er jeg også
vældigt glad for. Der er mange dårlige fyre imellem, som aldrig bur61

Christian og Bob som elever på Kornetskolen sommeren 1943.

de blive løjtnanter i den danske hær, der er også nogle få fars drenge
og et par landsknægte - men de allerfleste er guttermænd helt igen
nem. Jeg tror, meget skal forandres i den danske hær - meget. Jeg
tror, at en anden ånd må blive herskende. Hæren må lære, at den
er en tjenende faktor. Men et er sikkert, ting som pligtens og ærens
strenge dyd holdes i hævd. Og det er stærke traditioner, som også
må danne rygraden i fremtidens hær.
Om livet her tilfredsstiller mig helt? Nej, det gør det ikke. Jeg skal
ikke være officer. Jeg er her blot af to grunde. Vi, der taler om et
aktivt forsvar, må også selv aktivt gå ind for det. Og man kan ikke
give sig til at være med til at opdrage dansk ungdom uden at kende
en af de mest betydende opdragelsesfaktorer herhjemme. Det er hæ
ren nemlig. Endelig skal jeg selv være med til at skabe en ny hær
og et hjemmeværn. Men jeg bliver aldrig mere end løjtnant. Jeg
kunne slet ikke tænke mig at fortsætte. Jeg egner mig ikke til at løse
opgaver, som andre opstiller og giver. Jeg vil helst selv isætte mig mi
ne opgaver og selv skabe - om jeg så må sige. Kort sagt, jeg egner
mig langt bedre til at skrive fristil end til at løse opgaver, hvor der
i forvejen er et facit.
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Øvelse en eftermiddag på Kornetskolen, Christian kommanderer en de
ling. Nr. 6 fra venstre er Kai Schiøth og nr. 7 Eric Tanne.

Jeg holder af at være her - på mange måder. Men jeg længes alli
gevel. Efter livet på en højskole. Den korte tid i Støvring bjergtog
mig. Fortælle nordisk mytologi inde i den store foredragsstue, hvor
gamle Grundtvig og Kold hængte bag een, og hvor de store træer
suste så sært - ret som Ydragsels-asken. Jeg længes efter Grundtvigs
stærke morgensalmer om morgenen. Jeg længes efter søndagsguds
tjenesten i den lille frimenighedskirke - og efter alt det, der knytter
sig til dagene 18. april, 5. juni osv. - og som giver dem indhold på
en højskole. Men ikke alene som en idyl længes jeg efter højskolen.
Men også som en kampplads - et højdedrag, hvor Heimdal blæser
i kampluren og lader dens toner gjalde ud over det grønne land«.
Christian gjorde midt i det hårde arbejde på skolen alt hvad han
kunne for at holde højskolen levende i sit sind. Tidligt begyndte han
at arrangere en række foredrag i vor elevforening og agiterede ivrigt
for at få os som medlemmer i Dansk Samling. Hvad angår det sidste
- uden større succes.
Bekymringen for sine venner, der nu var ude i kampen, holdt han
for sig selv. Men af et par breve kan man læse om hans bekymring
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for Erik, som han nogle måneder forinden med begejstring havde
kaldt »En ubehøvlet landsknægt med blodpletter på uniformen, der
varsomt bøjer sig ned og indsuger duften fra en buket liljer«.

Til Inge skriver han den 6. maj:
»Straks jeg modtog dit sidste brev, havde jeg lyst til at skrive og takke
for det. Det er så sjældent, man får den slags dybe og indholdsrige
breve, som du skriver. Jeg svarede dig ikke straks - tiden er så kort
herovre nu i begyndelsen, da alt er nyt - men jeg forsøgte at opfylde
et af de ønsker, du udtrykte i dit brev, nemlig ønsket om at trykke
Erik i hånden.
Jeg skrev til ham (efter adressen - Statsadvokaturen for særlige
anliggender, Politigården, København) og i mit brev citerede jeg det
vidunderlige stykke om menneskekald - idet jeg naturligvis undlod
de ting, som jeg ikke mente, du brød dig om at få citeret, og dem,
som forholdene ikke tillod at skrive (f. eks. din begejstring for Eriks
dåd). Om du bliver vred over den frihed, jeg her har taget mig, be
der jeg dig huske på, at det gjaldt om intet mindre end at give Erik
tilliden og troen på kaldets absolutte krav og følelsen af styrke, som
det giver at vide, at også andre - på den anden side gitret - kæmper
og tror, med ham«.
Og i et brev et par måneder senere skriver Christian til Inge:

»Du skal ikke være bekymret for Eriks skyld. Erik hører ikke til dem,
der mister modet. Han har vidst, at man altid skal betale prisen.
Vær vis på det. Hvad rygterne om de 4 år angår, så er jeg ikke i
stand til hverken at be- eller afkræfte dem, men i et brev til mig fra
hans onkel - han sender mig en hilsen gennem onklen, som har be
søgt ham i Vestre Fængsel - skriver onklen intet om nogen dom«.

Selvom Christian virkelig havde vundet sig trofaste venner på Kor
net skolen, var hans tanker sikkert oftest hos barndomsvennerne, og
de gamle skolekammerater derude. Og alt det, der var ham. Den
10/7 skriver han til Elith Olesen i København, idet han som så ofte
før starter med et citat:

»»Der skrider en stjerne langsomt hen over himmelens bund, og søv
nen skygger mit hovede som træer i hellig lund«.
Det er Overlands beskrivelse af en sommernat - men det er også synes jeg - de linier, der bedst og kortest beskriver Nis Petersens digt
og liv og vore følelser, da vi læste i avisen, at han var død.
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Det er mærkeligt med den slags ting, men ofte føler vi virkelig
sorg, når et menneske, som vi aldrig har kendt personligt, er gået
bort. Jeg gjorde det ved Nis Petersens død. Men det var ikke en
æstetisk sorg over, at jeg nu ikke skulle læse mere fra hans hånd jeg har ikke engang læst alle hans bøger. Nej, jeg tror - jeg kan jo
ikke vide det - jeg tror, at jeg ville føle på samme måde om en af
mine venner faldt ved min side - en af mine soldaterkammerater.
Ikke en dump smerte, men en stille, hellig sorg over, at nogle af
dem, der kæmpede ved min side, og som jeg var bundet til denne
kamp, er gået bort. Denne søvnens dunkle skygge var det, der i den
første tid var sorgens indhold.
. . . kære ven - vi lider allesammen - thi det er tungt at leve mel
lem tiderne - kampen er så hård, så meningsløs hård, og fjenden er
så overmægtig«.

Situationen i sommeren 1943 med voksende sabotage, demonstratio
ner, strejker og protester fra befolkningen var efterhånden blevet så
dan, at der måtte ske noget. Og tyskerne valgte altså den 28. august
at stille en række krav til regeringen, som den umuligt kunne accep
tere uden for alvor at komme på kant med befolkningen. De tyske
krav blev overrakt skriftligt på Christiansborg den 28. august om
morgenen og svaret skulle være hos den tyske rigsbefuldmægtigede
dr. Best inden kl. 16.
Fhv. minister Ole Bjørn Kraft fra det konservative folkeparti, der
var med til de politiske forhandlinger, har fortalt følgende fra dagen
(21):
»På det tidspunkt var Rigsdagens officielle lokaler som blæst. Rundt
i arbejdsværelserne havde en og anden travlt med at ordne og tilin
tetgøre papirer, Samarbejdsudvalget holdt et afsluttende møde kl.
17.30. Det ventedes da, at Rigsdagen ville blive besat. Dette skete
imidlertid ikke. Der kom ingen tyske tropper på Rigsdagen under
hele besættelsen. Derimod forelå meddelelse om, at tyske tropper
samledes på Hovedbanegården. Telefon og telegraf til udlandet var
straks blevet afbrudt.
Ud på natten begyndte tyskerne så arrestationerne samt overfal
dene på militære vagtposter og kaserner«.

Selvfølgelig måtte det komme.
Men mange troede alligevel, at det ville ske fredeligt. Tyskerne
behøvede jo bare at give en ordre, og krigsministeriet - som det fak
tisk hed - kunne blot give os en hjemsendelsesordre. Så var alt ordChr. U. 5
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net. Det danske forsvar var forsvundet og ikke mere en fare i ryggen
på den tyske krigsmaskine.
Vi troede, at der ville blive kamp. Måske mest fordi vi ønskede
det. Den kolde, halvvåde morgen, da tyskerne invaderede Danmark
uden at møde væsentlig modstand, havde vi været halvvoksne dren
ge uden muligheder for at gøre noget. Som vordende officerer tre år
efter, følte vi mere end nogen den 9. april som et plet på vor ære,
og vi ville ikke være med til en ny nedværdigelse. De skulle ikke fa
os uden kamp.
I planerne for kasernens forsvar havde vi fået tildelt det åbne og
farlige terræn ud mod skoven. Det optog vore tanker dag og nat.
Der blev udmålt afstande og skudvinkler og tegnet oversigtskort med
skyttehuler og stillinger til de automatiske våben. Men vi fik ikke lov
til at grave huller og skyttegrave. Måske fordi det ville ødelægge ka
sernens fintklippede græsplæner. Det ville i hvert fald have været
symbolsk for mange ældre officerers holdning i de dage.
Kasernens chef oberst H. M. A. Fog skrev senere om forberedel
serne før det tyske angreb (22):
»Kasernen var inddelt i tre forsvarsafsnit, hver under en afsnitskom
mandør. Kasernens forsvarsstyrke blev den 28. om formiddagen be
tydelig forringet ved Fodfolkets Kornetskoles afmarch til Jægerspris.
Det vestlige og vanskeligste afsnit var fast tildelt Fodfolkets Kornetskole, der var kasernens bedste kampkraft, men skolen afgik trods
forestillinger over for generalinspektøren for Fodfolket. Det blev der
for nødvendigt at tildele dette afsnit til ryttereskadronen, der ellers
dannede kernen i midterste afsnit«.

Vi fandt os i meget på den tid. »For ret at byde, lær først at lyde«.
Men vi var tæt på mytteri, da skolen fik ordre til afgang mod det
afsides liggende Jægerspris i Nordsjælland. Vi skulle på fægtnigsskydninger, blev der sagt. Ren rutine. En ordre, der blev givet fa
timer før der var udsigt til rigtig kamp!
Endnu den dag i dag er det umuligt at forstå denne ordre. Men
vi var måske alt for kampivrige. Det angreb, som tyskerne i de tidli
ge morgentimer satte ind mod kasernen, ville ikke alene have kostet
dyrt blandt Kornetskolens elever, men hele kasernens mandskab vil
le være blevet indblandet i en blodig kamp, som havde kostet mange
menneskeliv. Og på højeste sted havde man sikkert planlagt, at det
skulle være en kort kamp. Ligesom den 9. april 1940. En politisk de
monstration, en »misbilligelse« af tyskernes handlinger og kun om
fattende fa ofre. Overlagt mord . . .
Undervejs til Jægerspris standsede toget på Hovedbanegården i
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København, hvor vi fik lidt at vide om situationen fra venner og fa
milie, der var mødt frem. Strejker flere steder i landet. Tyskerne
havde stillet nogle umulige krav til regeringen. Udlevering af alle
danske sabotører, dødsstraf for sabotage og for at huse sabotører.
Udlevering af alle våben . . .
Og dér stod vi med patrontasker og lommer fulde af skarp ammu
nition.
Senere raslede vi mod Jægerspris. Diskussionen var højrøstet.
Hvad ville der ske? Der blev bandet på, at denne gang ville vi fande
me ikke give os. Nu måtte det være nok.
Vi fik ikke sovet den nat.
Tiden gik med at sætte skarpe patroner i magasinerne til rekylge
værerne. Udrustningen blev alvorstung af dette dødens metal. Hen
på natten blev vi sendt ud i skoven ved slottet på patrulje. Snublende
kravlede vi overjordvolden ind mellem træerne. Hen mod aften var
det begyndt at regne, det silede trøstesløst, mens vi i det våde halv
mørke listede rundt mellem træerne og spejdede eller lyttede efter
fjenden. Der var indkommet meldinger om, at tyskerne gik i stilling
ved alle danske kaserner.
Så kom dagslyset.
Først ude over det åbne terræn. Senere sivede det ind i den regn
dryppende skov og viste os, at der var ingen tyskere i nærheden. Det
blev til en bleg og kold efterårsmorgen. Tavse og forvågede, knapt
så krigeriske mere, samledes vi i lejren for at høre officerernes pla
ner. Uniformerne var dyngvåde af nattens regn. Den tunge uprakti
ske stålhjælm hang generende på hovedet. Det firkantede, gammel
dags tornyster, gasmasken i sit metalhylster, den alt for store fod
folksspade, de tunge patrontasker - det hele generede, så man havde
lyst til at smide det fra sig.
I Holbæk ventede de endnu på tyskerne. Vi måtte hurtigst muligt
til Holbæk. Vi ville slås!
Med kraven op om ørerne og valne hænder på våbnenes kolde
metal rumlede vi af sted, stående på ladene af nogle civile lastvogne
fra omegnen. Alle holdt vi udkig efter tyskerne, mens vi skuttede os
i det våde tøj og trak hovederne ned mellem skuldrene for den skarpe
morgenvind.
De første soldater, vi mødte den morgen, var et kompagni fra
Holbæk, på vej mod Sverige. Holbæk-garnisonen havde besluttet at
overgive sig uden kamp. Andre kaserner på Sjælland var faldet efter
en kort kamp. Der havde været dræbte og sårede.
Vi vil aldrig glemme tavsheden under den bølge af skam og skuf
felse, der gik gennem os.
5*
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Facaden på Næstved kaserne om morgenen den 29. august 1943 med tyde
lige spor af tyskernes beskydning.
Kornetskolens sidste minutter som væbnet enhed den 29. august 1943.
Man forlader køretøjerne for at aflevere våbnene til tyskerne.

Man kommanderede os til at tage opstilling i en lille skov med lave
træer, og vi fik ordre til at aflade våbnene. Ude på vejen holdt vog
nene med soldaterne fra Holbæk, vi kunne høre motorerne gå.
»Hvis nogen vil med de andre til Sverige, så må de træde af nu«.
Det var obersten, der så på os med alvorlige, trætte øjne. Han havde
været med den 9. april. Også dengang måtte han give sine soldater
ordre til at aflade våbnene og opgive kampen. »Men jeg vil fraråde
enhver at tage med til Sverige. Jeg tror, at I kan løse vigtigere opga
ver herhjemme. Der kommer en dag, hvor vi kan byde tyskerne på
ærlig kamp. Vær vis på det!«.
Der var et langt øjeblik.
Hver for sig kunne vi vælge. Reelt var vi ikke mere under kom
mando. Ingen skulle mere tænke eller vælge for os. Og dette var det
første rigtige valg, vi skulle træffe. Ingen rørte sig.
Så kørte de andre, mens de løftede hænderne til hilsen.
Mere end 40 år efter kan man tænke nøgternt på begivenhederne
den morgen og får måske en vis kvalme ved myterne om ære og vær
dighed. Om kamp til sidste mand og alt det dér. Hvorfor strejfede
vi den morgen rundt i Nordsjælland for at finde nogle tyskere vi
kunne slås med, skønt vi vidste, at det var en håbløs og nytteløs
kamp?
Vejret blev egentlig ganske godt op ad formiddagen. Pastelagtigt.
Blidt solskin. Lidt brunt på træerne. Ligesom blå røg i luften. Men
vi bemærkede det ikke. Ingen sagde noget, mens vognene rumlede
mod Næstved. Da vi kørte ind i byen, stod folk i klynger - tavse eller
lavt diskuterende. Foran kasernen stod nu tyske soldater så vagt. Vi
kørte direkte ind på vognpladsen foran den store gymnastiksal og
stod langsomt - meget langsomt - af.
Kasernens facade var ramponeret af skud. Idrætspladsens grønne
fodboldbane var oppløjet af mortergranater. Et sted lå en tysk støvle
i en blodpøl. Ved porten en anden blodpøl . . . tyskerne var kommet
ind netop i det afsnit, som vi skulle have forsvaret.
Tyske soldater stod nu i en ring omkring vognpladsen og betragte
de os årvågent i tavshed. Vi blev stillet op på række for at marchere
ind i gymnastiksalen, hvor våbnene skulle afleveres. Langsomt og
modvilligt gik det fremad. En tysker betydede den første mand, at
han skulle lægge sin udrustning på midten af gymnastikgulvet.
Dvælende lod han geværet falde til gulvet. Løsnede remmene og
lod patrontaskerne følge efter - spaden, tornystret, feltflasken, stål
hjælmen. Andre fulgte efter. Men så var der pludselig een, der blev
stående lidt i tanker med hånden knyttet om geværløbet. Langsomt
hævede han sit våben og hamrede det så i gulvet. Kolben splintredes
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Dyngen af Kometskolens våben i gymnastiksalen på Næstved kaserne.
Knuste og ødelagte af de danske soldater.

og løbet bøjedes, bajonetten og patronerne fulgte. Smadret i gulvet
med et sandt raseri.
Nede i rækken lyste øjnene op. Hver mand tog et fast tag om sit
gevær, og når turen kom til ham, knuste han det mod gulvets hårde
planker med alt det raseri, en skuffelsens nat og morgen havde sam
let i ham.
Passive stod de tyske soldater og så os knuse og ødelægge de vå
ben, vi gennem et halvt år havde passet så godt. I løbet af kort tid
lå en dynge ubrugelige våben foran tyskerne. Vi havde overgivet os
- men vi havde dog ikke givet dem vore våben.
Nogle løb ud i gården, hvor fodfolkskanonerne stod - opspændt
til lastvognene. Een mand trak kanonlåsen ud og en anden hamrede
af al sin magt et tungt rekylgevær ned over kanonens ædle dele.
Senere sad vi oppe på stuerne. Tavse. Nogle gik hvileløse rundt
mellem sengene. Der var blevet truet med, at hvis vi forsøgte noget,
ville hver 10. mand blive taget ud og skudt. Vi vidste ikke, om vi
skulle tro på det. Tidligt om aftenen skulle lyset være slukket på stu
erne, og ingen måtte vise sig ved vinduerne.
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Selvfølgelig lod vi lyset brænde og gik ikke til køjs.
Pludselig kom der et skud nede fra gården. Det var ikke skuddet
vi hørte, men lyden af vinduesruden, der splintredes, og projektilet,
der trak en lang skure i loftet, så kalken dryssede og lavede en hvid
tåge i rummet.
En kammerat vendte sig bestyrtet. Han havde stået ved vinduet,
og projektilet var suset tæt forbi hans ene øre.
Reaktionen hos os andre var mærkelig. Vi lo. Vi brølede af latter.
Lagde os på sengene og fik næsten krampe af at le.
Fordi vi var hvide af kalkstøv og lignede klovner? Nej, fordi dette
første skud løsnede noget indeni os. Det brød igennem en mur af
skuffelse, for dette skud fortalte os jo, at vi alligevel var midt i kam
pen!
Det ville have været naturligt, hvis Christian hilste begivenheder
ne den 29. august med tilfredshed. Nu havde vi jo endelig faet »dan
ske tilstande«. Kun kamp ventede forude. Men nej. På et brevkort
til Elith skrev han den 10. september med et af de sædvanlige citater
som indledning, til en afveksling af ham selv:
»Den der handler, digter, (ego)
Kære Elith.
Interneret.
'
Har lydt soldatens første pligt: Villig og højagtig at adlyde enhver
lovlig befaling.
Men en anden befaling - den gamle fanebærerbefaling - siger no
get andet: Om du opgiver kampen, det Gud forbyde, da skal du vik
le dig i fanen og dø.
Der går hårdnakkede rygter om, at vi snarligen hjemsendes. Hvis
det sker, må jeg tale med dig snarest. Det trænger jeg til. Hvordan
skal jeg kunne tale i højskolen om menneskelivet, folkelivet i kamp,
når jeg selv engang har »strakt våben«.
Men ellers kan vi nu kun være glade for, at vi har opnået, hvad
vi længe har næret ønske om«.
Og til Inge skrev Christian den 15. september:

»Det bliver mere og mere underligt at gå hernede. Man oplever in
genting. Og alligevel er man besat af en ulystmættet trang til at
skrive. Man sked skrive - men man kan ikke li’ det.
Inge - du ved jeg tror på livet. Og jeg er blevet bekræftet i denne
min tro, mens jeg har været herinde og ikke mindst i de sidste dage
under interneringen. Man opdager pludselig realiteten i Exuperys
ord - den eneste sande luksus her i livet er vort forhold til vore med
mennesker.
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Også jeg længes mod frihedens dag. Det gør vi alle. Men jeg og
mine kammerater beder alle om og til, at det danske folk nu må stå
fast, koste hvad det vil. Det gav ikke sin hær en fair chance for at
kæmpe den 9. april. Måtte det nu forstå og vide, at vi nu er rede
til at betale den pris, vi ikke fik lov at betale. Måtte det vide, at vi
hellere vil lide alt andet end den tort at se det give efter for et nyt
krav.
Og lad mig slutte med at give dig ret - noget du jo nok ved jeg
principielt nødigt gør - det bedste er ofte det, der aldrig bliver sagt,
men tænkt og følt«.

Midt i september havde vi dannet vor illegale gruppe og sneg os ud
om natten for at stjæle våben fra vore depoter, som nu var bevogtede
af tyskerne. Interneringen var kedelig og savnede på en måde logik.
Vi befandt os i et miljø, som var velkendt og fortroligt efter seks må
neders ophold på Kornetskolen. Vi gik stadig i uniform. I det daglige
akcepterede vi skolens regler og de ordrer, vi fik fra officererne. Men
vi var spærret inde. Hvorfor akcepterede vi næsten frivilligt denne
indespærring i vort eget land, som ikke mere havde en regering, og
hvor ingen kunne beskytte os mod tyske repressalier? Det var ikke
svært at flygte fra indespærringen. Men det var måske noget med
en pligtfølelse, et hensyn til fællesskabet.
Derfor var det godt, at Christian havde sat os i gang.
Indtil da havde han bevidst påvirket os, talt og overbevist os. Nu
var han planlæggeren og den praktiske leder. Og vi begyndte at se
hinanden på en ny måde. Før havde vi været gode kammerater, nu
måtte og skulle vi være venner. For det fattede vi straks: Uden ven
skabets dybe fællesskab ville det ikke gå.
Der var dage, hvor vi søgte sammen og fandt afsides steder, så vi
udenfor hørevidde af andre kunne tale om vore oplevelser. Når vi
listede os ud i natten, på strømpesokker og malet sorte i ansigterne.
Når vi brød ind i depoterne efter at have sneget os forbi vagtposter
ne. Når vi fik de stjålne våben gemt på kasernens loft. Når de tyske
vagtposter nogle gange skød efter os i mørket, og det føltes som en
hædersbevisning.
Jeg ved ikke, hvem der fik den aftale med bondemanden, men det
må have været Christian.
Det var også en fantastisk situation. Selvom kasernen var besat og
bevogtet af tyskerne, og vi var fanger, så fik den brave bondemand
stadig lov at køre ind og hente det møg, som hestene hver dag pla
skede ned i staldrenderne. Det var jo værdifuld gødning, og nu be
talte bondemanden vel tyskerne for at få lov til at hente det!
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Christian brugte de fleste af os som vagtposter i området ved stal
dene, når han sammen med Eduard og Preben gemte nattens stjålne
våben under hestepærerne på vognen. Det var åndeløse øjeblikke,
når vi »tilfældigt« opholdt os i nærheden af porten. Med stive øjne
fulgte vi bondemanden, der kørte ud med sin hemmelige last. Ville
det gå godt denne gang? De tyske soldater stak altid deres bajonetter
ned i hestepærerne, men de opdagede aldrig våbnene under den fal
ske bund i vognen.
Snart længtes vi ustyrligt efter at blive fri og komme ud og gå i
gang med noget. Der måtte efterhånden være et pænt våbenlager
hos bondemanden.
Den 20. september skrev Christian til Inge;
»Dit sidste kort indeholdt så mange spørgsmål, at jeg helst straks vil
svare på dem. For mig er det nemlig sådan, at jeg, når jeg skriver
breve, ofte skriver dem ligeså meget til mig selv, som til den, de er
adresseret til. Det lyder så egoistisk og hjerteløst, men således er det
i virkeligheden.
Jeg ved godt, der er så mange der siger, at jeg kan sagtens, for
jeg har mine ganske bestemte forudfattede meninger om tingene i
forvejen. Og de har vel ret - men det her med »sagtens« ved jeg alli
gevel ikke. Jeg har det blot sådan, at jeg slet ikke er i stand til at be
skæftige mig med spørgsmål, som jeg ikke kan forholde mig eksisten
tielt til. Også for mig er det at filosofere det samme som at tænke,
mens jeg lever. Kun det jeg lever, kan jeg tænke - alt andet bliver
mig ligegyldigt. Måske det er derfor, mine meninger er forudfattede
- fordi de først har været liv - og er liv.
Nej, Inge, efterkrigstiden for os bliver ikke »Tiden der fulgte« om
igen. For der er sket noget, som vi ganske vist ikke kan fatte, men
som alligevel har berørt os alle, der lever i pagt med tiden. Dette no
get, som du så ofte har skrevet om, og skriver ud af, kan jeg ikke
forklare - ingen kan måske forklare det. Vi ved bare, at det er der.
Blot dette ene, du må ikke spørge, om vi har en mening med kam
pen. Er det meningsløst, at Erik nu sidder bag tremmer og det bag
tyske? - Er det meningsløst at Stærmose sidder som gidsel? Er det
meningsløst at danske mænd kæmper og dør for det, der var deres
liv - og deres folks liv?
Nej, nej, der er en mening - en mening med livet - og med dø
den. Der er en pris, som skal betales. Ellers forkvakles livet og bliver
en løgn. Sandheden forvrænges og retten dør - vi får aldrig mere råd
til at være gode og trofaste og kærlige. Troen vil blive hjemløs og
håbet dø. Ingen blomster vil mere have farve, og ingen øjne være
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klare. Nej, livet er helligt, det er et sakrament, et synligt bevis på
Guds usynlige nåde. Derfor skal det leves helt og i den frihed, der
er sandhedens og rettens forudsætning. Der er en mening i kampen
- den at jeg vil kunne se mine børn frit i øjnene og fortælle dem om
alt det underlige og vidunderlige, som er livets sakrament«.

Og så kom - næsten overraskende - den 12. oktober, hvor vi fik lov
til at gå vor vej.
Pænt klædt i civilt tøj efter et års tjenste i uniform. Let ukendelige
for hinanden. Ikke mere en uniformeret, sammensvejset enhed. Ba
re unge mennesker på vej ud til det, de havde forladt, før tjenesten
begyndte.
Vi fulgtes ad. Diskret. Den lange Skyttemarksvej til byen var ikke
mere så lang, som den kunne føles, når vi tidligere styrtede hjem til
kasernen for at komme indenfor porten, inden det var for sent. Næ
sten nølende forlod vi nu kasernen og så os flere gange tilbage.
Christian og Eduard var forsvundet.
Vi fik aldrig at vide, hvor de hentede våbnene. Det stod klart for
os allesammen, at nu skulle vi ikke vide mere end nødvendigt. Jo
mindre, vi vidste, jo mindre kunne vi eventuelt blive tvunget til at
røbe, hvis vi kom under tysk tortur.
Christian og Eduard dukkede op, da vi stod og ventede på jernba
nestationen. Bomstærke Eduard var helt skæv af at bære på to tunge
kufferter. Christian lod nogle af os andre tage fat. Ingen måtte kun
ne se på os, at der var andet end almindeligt tøj i kufferterne.
Det var en ny følelse, at vi også måtte narre vore kammerater fra
skolen. Men sådan var det. Fra dette øjeblik var vi kun beskyttet af
vor egen forsigtighed.
Der var senere et par timer, hvor vi slentrede rundt på Roskilde
station, mens de tunge kufferter stod alene midt i hallen mellem an
den bagage. Vi holdt os i baggrunden, så vi ikke straks kunne brin
ges i forbindelse med kufferterne. Det var Christian, der havde be
stemt, at vi skulle stå af toget. For selvfølgelig var det muligt, at ty
skerne ville lave en razzia, når de tidligere soldater kom ind til Ho
vedbanegården med toget fra Næstved.
Da vi senere kom til København og uden vanskeligheder for
svandt ud i byen, smilede vi i det skjulte til hinanden. Vi var på vej.

Sabotørerne

Så blev det en slags hverdag igen. Vi vendte tilbage til uddannelse
eller arbejde.
Christian sagde, at han ville tage fat på de teologiske studier ved
Københavns Universitet, men det var kun en forklaring på, at han
slog sig ned i København. Et sted skulle han have at bo, og mine
forældre havde en stor, gammel lejlighed i Vanløse. Her flyttede han
ind i et værelse, hvor man kunne komme og gå ret ubemærket. Ofte
var han væk i dagevis. Far og mor kom hurtigt til at holde meget
af ham. De vidste ingenting om, hvad der foregik, men havde nok
en anelse og var stilfærdigt bekymrede for os begge to.
Jeg boede hjemme, og når Christian var der, fik vi mangen god
snak. Jeg lærte ham at kende fra en ny side, når han fortalte om op
væksten i Farsø og skoletiden i Viborg. Ofte talte vi om det spejder
liv, som havde betydet så meget for os begge. Han forsøgte også forgæves - at gøre mig til medlem af Dansk Samling. Men det var
yderst sjældent, vi talte om det illegale arbejde, og jeg fik intet at vi
de om, hvad han foretog sig på sine mange rejser.
Heller ikke de andre i gruppen fik noget at vide. Der var kun an
tydninger af, at Christian havde opgaver at løse i Jylland, derfor var
han ofte på rejse. Vi fik det indtryk, at rejserne var en del af hans
arbejde for Dansk Samling. Langt senere skulle det vise sig, at han
allierede fra slutningen af oktober 1943 var stærkt engageret med at
organisere nedkastningsgrupper i Nordjylland.
Christian må have haft umådelig travlt. I København fungerede
han som en meget effektiv og inspirerende leder for vores gruppe,
men uden at vi vidste det, havde han også tid til at danne andre sa
botagegrupper.
En kammerat fra gymnasietiden i Viborg, Paul E. A. Reib, havde
den 29. august været kadetaspirant i marinen og opholdt sig derefter
i København, hvor Christian fik kontakt med ham (23):
»Jeg var til enkelte møder et sted på Godthåbsvej«, fortæller Reib,
»hvor en faldskærmsmand underviste i sprængstof, sprængninger og
våben. Da der kom rigtig gang i vor egen lille forretning, ebbede
sammenkomsterne med Christian Ulrik ud - vistnok også fordi han
rejste tilbage til Jylland for nedkastning osv. Jeg så ham sidst i toget
til Viborg«.
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Preben Hagelin - assistent i ØK

Den »lille forretning«, Reib hentyder til, var en anden Holger
Danske-gruppe, og dette lille vidnesbyrd fortæller, hvor mange for
skellige opgaver Christian påtog sig i efteråret 1943. Indimellem tog
han sig også tid til at skrive hovedartiklen i det illegale blad »Danne
virke«, som Per Sonne redigerede og selv trykte.
Mens vi havde været interneret, var der sket mange ting i mod
standsarbejdet. Tyskernes forsøg på at fange alle danske jøder i okto
ber havde aktiveret hundreder, ja, tusinder af danskere, der ellers
ville have betænkt sig på at gå ind i aktivt modstandsarbejde. Efter
hjælpen til jøderne blev det nu naturligt for mange af disse menne
sker at fortsætte den illegale indsats, enten det var med de hemmeli
ge transporter til Sverige, i den illegale presse eller i sabotagen. An
grebet på de danske soldater den 29. august, og jagten på jøderne
i begyndelsen af oktober, skabte en baggrund for modstandsbevæ
gelsen, som blev af stor betydning. Den passive modstand voksede
til noget meget aktivt.
Således startede for eksempel den sabotagegruppe, som Paul Reib
blev medlem af. Egentlig var det en gruppe af studenter, der fra
1942 havde været meget aktive i den illegale presse. Man havde ikke
en »fører«, men brødrene og søstrene von Führen Kieler, der stam
mede fra Horsens, var fremtrædende medlemmer og kom på mange
måder til at dirigere gruppens kurs.
Overgangen til sabotage var et velovervejet skridt. Elsebet von
Führen Kieler var imod enhver form for vold, mens hendes broder
Jørgen ønskede at gå mere militant til værks. I brødrenes og søstre
nes fælles lejlighed i det indre København var der voldsomme di
skussioner, og parterne trak sig simpelthen tilbage i et »volds
værelse« og et »ikke-volds-værelse«. Men efter den 29. august fik ud
viklingen Elsebet til at tage det afgørende skridt (24):
»Da så jødeforfølgelserne kom en måned senere, var der ingen tvivl:
her gjaldt det menneskerettighederne, det var oplagt. Endnu en kort
ordveksel med Jørgen ude i entreen: jeg meldte mig til tjeneste. Fra
nu af blev der ikke mere sondret mellem den ene eller den anden
entredør. Nu gjaldt det bare om at tage fat«.
I løbet af efteråret forenede studenterne sig om et meget aktivt sabo
tagearbejde, og de fik forstærkning af en gruppe kadetter, der allere
de havde ydet en modig indsats under sænkningen af flådens skibe
den 29. august. I Holger Danske fik gruppen betegnelsen HD 2.
Chritians gruppe blev til HD 4 eller kornet-gruppen, og vor hold
ning til kampen var mere ukompliceret. Det var, som om Christian
på vore vegne havde været denne moralske diskussion igennem. Vi
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akcepterede fuldt og helt hans argumenter, også da kampen skærpe
des, og vi blev opfordret til den mest krævende og farligste indsats:
likvidering af tyskernes danske medløbere. Christian var selv parat
til at »bære frihedens og rettens byrder«, som han skrev i et brev til
Inge Theut i slutningen af 1943:
»Vi lever i en tid, hvor menneskeforagten er større end nogen sinde
- ikke blot på den ene, men også på den anden side. Thi fra begge
sider er man kommet til det resultat, at mennesket ikke kan tåle fri
heden - friheden til at kende sandheden og dens konsekvens og ret
ten i dens strenghed. Der er en nøje forbindelse mellem de tre begre
ber, frihed, sandhed og ret - thi de forudsætter hinanden.
Om nogen tror, vi kan vinde friheden uden at kende sandheden
og erkende retten, da vil de snyde sig til en skygge af mennesketilvæ
relsen.
Men om vi skad magte at bære fremtiden, at være ikke blot dens
stof, men også dens ånd, da må vi ville friheden så helt og så stærkt,
at vi kan tåle at bære frihedens og rettens byrder. Jeg ved godt, at
menneskeheden lever på livsløgne, men vi vil ikke gøre det. Så helle
re knuses under sandheden«.

Af de kammerater, Christian havde samlet til et hemmeligt møde på
Næstved kaserne, var nogle rejst tilbage til deres hjembyer i provin
sen, hvor de gik ind i lokalt modstandsarbejde. I København var vi
8 mand, der startede i HD 4.
Når Christian var på rejse, havde Preben Hagelin ledelsen af
gruppen. Han var søn af en cigarfabrikant i København og assistent
i ØK. Preben var medlem af KU og havde tidligt været medarbejder
ved det illegale blad »Dansk Ungdom«. Desuden havde han i mange
år været en ivrig spejder.
Eduard Sommer, som vi kaldte Lasse, var også assistent i ØK,
hvorfra han kendte Preben. Sammen med to brødre var Lasse vokset
op i Lyngby hos en enlig mor. Også han havde været en ivrig spej
der. Lasse var en usædvanlig modig og beslutsom type. Typisk for
ham var det, at han allerede under interneringen i Næstved havde
anskaffet sig en »privat« pistol. En søndag havde vi faet lov til at
modtage forældrebesøg, og uset fik han stoppet en pistol i sin mors
taske. Uden at blinke gik fru Sommer forbi de tyske vagter med pi
stolen i tasken.
Både Preben og Lasse var indstillede på at gøre karriere i ØK,
hvor spændende job i fremmede lande vinkede efter krigen. De var
helt igennem retlinede karakterer, og det generede dem meget, at de
ofte måtte lyve overfor cheferne i ØK, når det var nødvendigt at
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melde sig »syg« for at være med i sabotageaktioner eller hemmelige
møder.
Kai Schiøth lignede dem meget i indstilling. Han var søn af en
møbelhandler og havde fra 1937 været i lære i firmaet C. Olesen.
Det var hans mening at vende tilbage til firmaet efter interneringen,
men fa dage efter frigivelsen fra Næstved kaserne døde hans far, og
Kai gik derfor ind som bestyrer af møbelforretningen på Gasværks
vej. Det havde han lovet sin far. Møbelforretningen blev i øvrigt
gruppens faste tilholdssted, især efter lukketid, hvor vi sneg os ind
ad en bagdør og holdt vore møder på kontoret.
Mogens Ibsen, søn af en bankdirektør og handelsuddannet, havde
fået et job i et stort fødevarefirma og måtte ligesom Preben og Lasse
ofte snyde fra arbejdet, når det illegale arbejde kaldte.
Ved det første møde i gruppen kom Christian med barndoms- og
spejderkammeraten Per Sonne fra Farsø. Meget hurtigt lærte vi ham
godt at kende, og Per gled naturligt ind i vort fasttømrede kamme
ratskab. Modsat os københavnere havde han jo også illegale erfarin
ger og levede »underjorden«, fordi han var eftersøgt af både dansk
politi og Gestapo. Ikke desto mindre passede han sine studier på
Landbohøjskolen og var i gang med det sidste år, inden den afslut
tende eksamen som dyrlæge.
Af vore kammerater fra Kornetskolen deltog også Bengt Greisen
i de allerførste møder og aktioner, men hurtigt gled han over i andet
sabotagearbejde. I midten af december 1943 blev han arresteret af
dansk politi under et forsøg på at sprænge nogle turbiner til tyske ubåde, der var oplagret på Frederiksberg. Han blev idømt et års
fængsel ved dansk ret og tilbragte 8 måneder i Vestre Fængsel, hvor
efter han blev overført til Nyborg Statsfængsel. Ved venners hjælp
slap han ud to dage før det danske politi blev taget af tyskerne den
19. september 1944. Bengt levede derefter »underjorden« i Sydsjæl
land, hvor han i Fakse/Rødvig-distriktet bl. a. arbejdede med ned
kastning og oprettelsen af militærgrupper.
Min far var afdelingsleder på et stort dagblad, og jeg havde fået
en handelsuddannelse, men det var min plan at blive professionel of
ficer. Nu vendte jeg tilbage til et kontorjob, som dog hurtigt måtte
opgives, da det illegale arbejde tog fart, og jeg blev eftersøgt af Ge
stapo.
Ved nytårstid kom Erik Nyemann med i HD 4. Ligesom Per
Sonne blev denne gode ven af Christian meget hurtigt et afholdt
medlem af gruppen. Men indtil Erik endelig kom til København,
måtte han efter frigivelsen fra Vestre Fængsel opholde sig hjemme
i Skive, hvor han på alle måder prøvede at få sat noget i gang. Det
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var efter hans egen mening kun småting, der skete. I et brev til bro
deren Klavs skrev han:

»Det er en forbandet tid, vi lever i. Jeg er selv heller ikke videre glad
for tilværelsen. Jeg synes sgu ærlig talt, at det hele er en forbandet
trist historie. Jeg driver rundt her og forsumper. Mit eneste ønske
er at komme til Bizzie og glemme det hele. I dette satans lokum går
man sgu og bliver en søvnig idiot. . .«
Det har nok ikke alene været ønsket om at komme til København
og genoptage studierne på Bizzie Høyers malerskole i Nyhavn, der
fik Erik til at skrive sådan. Erik brændte for at gøre en indsats i det
illegale arbejde, og når Christian med mellemrum kom til Skive, har
Erik sikkert fået noget at vide om alt det, vi havde travlt med i HD
4.
Da han endelig kom til København, måtte han leve halvt illegalt,
hele tiden på vagt, fordi han måtte regne med, at der efter afslørin
gen af hans kurertjeneste for faldskærmsfolkene blev holdt øje med
ham fra det danske politi og Gestapo.
En tid boede han hos barndomskammeraten Henning Schwartz,
der studerede på den polytekniske læreanstalt. Senere fandt Erik et
logi øverst oppe i et af de høje huse ved Sølvtorvet.
Der gik ret lang tid, før vi forstod, at vi var med i en hemmelig
organisation, der blev kaldt Holger Danske. Og da vi fik at vide, at
vor gruppe blev kaldt nr. 4, forestillede vi os en stor organisation
med mange grupper. Men sandheden var, at bortset fra vor egen
gruppe og HD 2, fungerede kun HD 5 med nogle fa medlemmer,
der næsten alle var studenter. Gunnar Dyrberg, kaldet Herman, og
Patrick Schultz, kaldet Bent, blev de eneste, der fra efteråret 1943
havde held til at være med i Holger Danske helt frem til befrielsen.
Både Herman og Bent sluttede sig fra nytår 1944 sammen med
Flamme og Citronen og kom til at deltage i en lang række farlige ak
tioner.
Bent Faurschou-Hviid blev kaldt Flamme på grund af sit røde
hår. Han var født i 1921 og således jævnaldrende med os, men han
virkede ældre. En elegant, sportstrænet type, der sjældent hævede
stemmen eller viste de store sindsbevægelser. Han var student fra
Bagsværd kostskole og havde fået en uddannelse som hotelmand for
senere at kunne overtage sin fars hotel i Asserbo. Allerede som dreng
havde Flamme interesseret sig meget for skydning, og da vi mødte
ham, gik der allerede mange historier om hans skydefærdighed un
der aktionerne.
Jørgen Haagen Schmidt, kaldet Citronen, var i 35 års-alderen, da
Chr. U. 6
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vi mødte ham. Han var opvokset i en familie af det bedre køben
havnske borgerskab, men hans tilværelse havde før modstandskam
pen været skiftende og rodløs. En overgang var han regissør i Zigeunerhallen, og i 1942 blev han ansat på Citroén-fabrikerne - og deraf
kom hans dæknavn Citronen. Han var en meget glad og modig
mand, en rigtig humørspreder med sjove og vilde ideer, og blev ikke
alene en berømt Holger Danske-sabotør, men gjorde også en stor
indsats i forbindelse med dé hemmelige transporter til Sverige.
For os var der noget eventyrligt i at møde disse mænd og arbejde
sammen med dem. Selvom man ikke spurgte for meget dengang, el
skede vi alligevel at høre lavmælt fortalte historier om deres bedrifter
og totale mangel på respekt for de farlige modstandere i Gestapo.
Tidligt mødte vi også lederen af Holger Danske, Jens Lillelund,
som vi kaldte Finn. Han var på alder med Citronen og havde allere
de fra juni måned 1943 været aktiv sabotør i den første Holger Dan
ske gruppe, som kom galt af sted efter sprængningen af Forum den
24. august. De fleste medlemmer måtte flygte til Sverige, og Jens
startede et helt nyt Holger Danske. Han var forretningsmand, klart
og hurtigt tænkende og ganske frygtløs. Efterhånden forstod vi, at
denne barske modstandsmand også var et næsten blødt menneske
med masser af varme og en kærlig hengivenhed overfor sine kamme
rater.
Både Flamme og Citronen havde været tilknyttet den første Hol
ger Danske gruppe i sommeren 1943 og fulgte Jens over i den ny
dannede organisation, som vi blev medlemmer af. Sammen med
Jens fulgte også hans gode ven John, som hed Svend Otto Nielsen
og var lærer på Skovshoved skole. Han kom til at betyde utroligt me
get for os »nye«, og Jørgen Kieler fra HD 2 har givet en træffende
beskrivelse af deres første møde med John som kom sammen med
Jens (25):

»Han var ledsaget af en ca. 172 cm høj, blond, mager og veltrænet
mand, der var ca. 35 år gammel. Hans kinder var lidt indfaldne, og
ansigtsfolderne vidnede om bekymringer, ja, måske sorg. Det, der
tiltrak sig den største opmærksomhed, var imidlertid øjnene, hvis
hyppigt skiftende udtryk afslørede, at vi var stillede overfor en sær
deles beslutsom, men samtidig humoristisk og overordentlig venlig
personlighed«.

John og Flamme var med på vor første aktion, som en slags instruk
tører.
Det første skridt ind i den aktive kamp var vigtigt og afgørende.
Enhver, der tog det, vil altid huske dét øjeblik. En usynlig grænse
6*
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måtte overskrides. Fine ord duede ikke mere, man foretog en hand
ling, der var imod alt, hvad man havde lært og respekterede. Ifølge
dansk lov blev man en kriminel person. Det var det første store valg
i en lang række valg, hvor man fra dag til dag måtte spørge sig selv,
om det, man gik med til, var rigtigt og havde en betydning i kam
pen.
Først var der den mærkelige fornemmelse af at bære en tung, ladt
pistol i det løsthængende civile tøj. At gå i det civile miljø mellem
hverdagsmennesker og være hemmeligt bevæbnet. At køre på den
gamle cykel i det velkendte bybillede på vej til noget, som efter pla
nen skulle udløse en eksplosion og ødelægge dansk ejendom.
Jeg husker den uendeligt lange ventetid på et blæsende hjørne af
Lyngbyvej i det mørklagte København, mens de andre sneg sig ind
for at lægge bomberne og tage sig af eventuelle sabotagevagter. Det
mest nervepirrende var næsten de dagligdags lyde og det fredelige
bybillede. Ingen skydning, ingen eksplosioner. Der var god tid til at
tænke over, hvad det var, jeg nu rodede mig ind i.
Den første, der kom ud, var Flamme.
- Det er i orden, sagde han og forsvandt i mørket.
Så kom John.
-Tag lige og ring til brandvæsnet og sig, at der er lagt bomber.
Så var han også borte. De andre så jeg ikke noget til.
Brandvæsnet?
Det hjalp mig lidt, at de to erfarne sabotører tænkte på at advare
brandvæsnet, så ingen ville komme til skade. Først senere gik det op
for mig, at det også var for at forhindre et slukningsarbejde.
Da jeg kom ud fra telefonboksen på hjørnet overfor fabriken, skete
der en eksplosion. En søjle af ild slog op gennem taget derovre.
Mennesker stimlede sammen og diskuterede ophidsede, hvad det
var. Hurtigt fandt jeg min cykel og kørte åndeløst hjemad mod Van
løse.
Kort efter kunne jeg høre udrykningshorn inde fra byen. Jeg
prøvede at lukke det hele ude, mens jeg trampede ad cykelstien på
Tuborgvej. Alt var alligevel som før. Den borgerlige ro med villaer
ne derinde i haverne, Emdrup sø, Bispebjergs gule karreer, jeg prø
vede at bilde mig selv ind, at der ikke var sket noget. Men min ver
den havde drejet sig en omgang, noget var sat i gang, som jeg aldrig
ville kunne standse.
Efter den tid var København ikke mere den samme. Barndom
mens by fik gader og hjørner med en særlig betydning. Og endnu
kan jeg ikke gå forbi det sted i Farimagsgade, hvor tobaksforretnin
gen lå, uden at tænke på møderne i baglokalet.
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Maskinfabriken »Absalon« på Frederikssundsvej i København efter HD 4s
sabotage. I forgrunden en af beboelsesvognene, som blev ødelagt.

Det var en almindelig lille tobaksforretning, hvor vi efterhånden
lærte hver krog og hvert hjørne at kende. Altid nærmede man sig
med alle sanser spændt. Først var der reklamen for rød og grøn Tuborg i dørens vindue. Var det den grønne Tuborg, der vendte ud
mod gaden, skulle alt være i orden. Men måske havde Tove eller
Bjarne ikke haft mulighed for at vende den røde Tuborg udad, og
Gestapo sad derinde og ventede.
At gå ind i forretningen var altid et åndeløst øjeblik, hvor man
holdt godt fast på pistolen i frakkelommen, klar til at rive den frem
og skyde.
Den første øjenkontakt med Tove eller Bjarne bag disken var vig
tig. Uden at der blev vekslet et ord kunne man læse meget i deres
øjne. Vagtsom fulgte man også deres bevægelser. Hvis de på en be
stemt måde flyttede kartoteket med navnene på de faste tobakskun
der, var der noget galt. Så gjaldt det om at spille rollen som en tilfæl
dig kunde og derefter smutte så hurtigt som muligt.
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Også pr. telefon var der regler. Hvis Tove ikke straks svarede »et
øjeblik«, var der noget galt.
Nogle gange blev disse regler glemt, og et øjeblik kunne man føle
angstens kulde fare gennem kroppen, indtil man var alene i forret
ningen, og Tove smilede og nikkede bagud mod døren.
Der var nogle fa trappetrin op til døren, som hurtigt blev åbnet
og lukket. Indenfor var et ret smalt og primitivt møbleret baglokale,
hvor de andre sad eller stod og hang opad væggen. Døren ud til bag
trappen, som altid blev holdt fri af opstablede ølkasser, gav mulighed
for en hurtig flugt ud i baggården og derfra videre til Ørstedsparken.
Tove og Bjarne Larsen stod hver dag i deres forretning-og løb en
forfærdelig risiko. Bjarne var altid stille og vagtsom, Tove behersket,
men alligevel rystende nervøs, ustandseligt rygende.
Det var begyndt med, at de gav Dansk Samling lov til at holde
møder i forretningens baglokale. Nu var det noget helt andet. Man
ge af Københavns mest eftersøgte sabotører gik ud og ind. De fleste
af os var meget unge, og det skete, at Toves moderhjerte løb af med
hende. Bjarne protesterede svagt, men pludselig kendte Tove ikke
noget til det strenge kundekartotek eller rationeringen og stak os en
pakke cigaretter eller en bajer. Det bedste, vi kunne give hende, var
et glad smil.
Hvorfor har vi fortalt så lidt om de stille hjælpere, der stod midt
i deres hverdag og ikke kunne flygte, hvis Gestapo kom? Resten af
Toves og Bjarnes familie var også med i det. Den purunge datter In
ge og hendes kæreste Magnus Sæmundsson, islænderen, som vi
kaldte ham, vidste næsten ligeså meget om aktioner og personer,
som vore ledere gjorde.
Ved møderne i baglokalet om formiddagen klokken 10 kunne man
møde John, Flamme, Citronen og Jens Lillelund, men også de to
faldskærmsagenter Jens Peter og Stumpen. Jens Peter, som hed Jens
Erik Petersen, var en lille, firskåren 35-årig mand, som med urokke
lig ro og overblik holdt forbindelsen med næsten alle Københavns
sabotagegrupper og formåede at klare dette farlige job helt frem til
befrielsen.
Ligesom sin partner Stumpen, der hed Hans Johansen, havde
Jens Peter været sømand, inden han meldte sig til uddannelsen som
faldskærmsagent i England. Stumpen havde haft en dramatisk tid,
mens han sejlede våben fra USA til England og havde oplevet at
blive torpederet to gange. Jens Peter talte sjældent om sig selv, men
vi fik dog indtryk af, at han inden nedkastningen over Danmark i
sommeren 1943 havde været på andre farlige opgaver. Det blev for
talt, at Jens Peter havde været kastet ud med faldskærm over Ham-
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burg, hvor han saboterede to skibe i den internationale havn. Stum
pen havde fået sit navn, fordi han var lille og spinkel, og ved første
øjekast kunne det være svært at forestille sig at der boede en løve i
den lille mand, som ofte selv gik med på aktionerne og nogle gange
havde været meget tæt på at blive taget af Gestapo.
Jeg husker ikke, hvornår jeg første gang var med til disse kontakt
møder i tobaksforretningens baglokale mellem repræsentanterne for
de enkelte grupper, ledelsen af Holger Danske og faldskærmsfolke
ne. Men jeg mener, at Christian sendte mig af sted med en bemærk
ning om, at det ville blive interessant . . .
Det var et miljø, som var så forskelligt som muligt fra det, Christi
an kendte hjemme fra Himmerland. Muligvis følte han sig af og til
lidt usikker i dette selskab. De andre har nok tænkt, at han var en
sær snegl, helt udenfor de begreber, der omsluttede deres verden.
Først og fremmest var de fleste af dem 10-15 år ældre end os. Det
var praktiske mænd, der ikke talte ret meget og i hvert fald ikke til
daglig lod nogen mærke, at de havde visioner. Roligt og nøgternt
planlagde de aktionerne og gik frygtløse ud i kampen, skønt de fleste
af dem aldrig før havde haft et våben i hænderne.
Mange af Holger Danskes farligste aktioner blev aftalt i dette bag
lokale, også en del af likvidationerne. Der var en formiddag, hvor
man blev enige om at gennemføre de første likvidationer af stikkere
- danske angivere, der arbejdede for Gestapo. To navne blev nævnt.
Det var en chokerende oplevelse at læse aviserne den næste dag. Al
lerede om aftenen var begge stikkere blevet dræbt i deres gadedøre.
Inden krigen var forbi, havde Holger Danske-folk likvideret ca. 170
stikkere.
Christian manglede ikke mod. Og han var overbevist om at kamp
til den yderste grænse var berettiget. Men alligevel var han af og til
rystet over, hvad der skete.
I et julebrev til Inge skriver han:

»Hvor trænger vi allesammen til julefreden. Det er, som om vi be
fries for noget, der før tyngede os. For en byrde, der truede med at
knuse os. Har du læst »David Rams arv« - ellers skal jeg sende dig
den til læsning. For det er en bog om mig selv«.
Og nogle dage senere skriver Christian til Inge:
»Nej, kære Inge - jeg har faet dit dejlige julebrev. Og jeg vil svare
på det, så snart jeg kan. Men sommetider kniber det med tid - og
sommetider med at samle tankerne. Men jeg skriver snart - for jeg
trænger til et af dine breve.
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Engang imellem bliver jeg så angst. Ligesom David Ram. Angst
for ikke at kunne finde frem gennem denne mørketid og dette kaos.
Angst for at min menneskelighed - om jeg har nogen tilbage - skal
blive hængende i pigtrådene. At jeg skal bli et dæmonisk menneske.
Det er sandt, at jeg elsker - hele denne fortvivlede menneskehed.
Men om Gud nu lukker for kærlighedskilden? Og han nu er en ret
tens Gud alene? Så vil min kærlighed bli kynisme og kulde. Og så
vil jeg dø alene i kulden og mørket. Som Karin Boye.
Men stjernerne vil skinne lige klart og solen vil varme mit lig i
morgendæmringen. For Gud er Gud om alle mand var døde - og
Gud er Gud om alle land lå øde«.

De fleste af os unge fik sikkert først en rigtig personlig kontakt med
skolelæreren John. Måske fordi han var vant til at have med unge
mennesker at gøre og bedst forstod os. Han udstrålede en særlig var
me og tillid, som vi havde brug for i et miljø, hvor det gik hårdt til.
Derfor var det et meget stort chock for os allesammen, da John
den 9. december blev skudt ned og taget til fange af Gestapo.
Et par nætter før havde John været ude på en af de fantastiske ak
tioner, som han altid udførte med en utrolig koldblodighed. Fra
England havde man faet et ønske om at komme i besiddelse af et vig
tigt sigteinstrument, som blev brugt af de tyske natjagere, der bl.a.
var med i angrebene på England. Sammen med en forbindelse på
flyvepladsen i Kastrup havde John påtaget sig opgaven.
Han sneg sig ind på den store flyveplads for simpelthen at stjæle
dette instrument fra en af de »parkerede« flyvemaskiner. Men uhel
digvis havde tyskerne sendt en patrulje ud på pladsen, som ikke fulg
te de vagtafløsninger, man havde studeret på forhånd.
Johns kontaktmand på pladsen, Knud Helge Hejl, blev fanget, og
John måtte snige sig ud i flyvepladsens mest afsides hjørne. Flere ki
lometer måtte han kravle på alle fire for at komme væk. Undervejs
blev han opdaget af en tysk vagtpost, der døde af et skud fra Johns
lydløse pistol.
Den 8. december 1943 havde han aftalt at mødes med Jens Lille
lund ved en ubeboet lejlighed inde i byen.
Jens Lillelund har fortalt om mødet (26):
»Kl. 19.30 mødte jeg John på det aftalte hjørne. Det var så mørkt,
at vi næsten ikke kunne se hinanden. Han havde iagttaget huset med
den ubeboede lejlighed og syntes, at der var for mange mystiske
mænd, som luskede rundt omkring det. Han mente ikke, det var til
rådeligt at bo der. Hvad skulle vi gøre? Spærretiden begyndte kl. 20,
og der var kun et kvarter til. Vi blev enige om at tage ud til en norsk
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dame, fru Delbo, Faksegade 3. Hun havde tidligere hjulpet os og og
så en gang været med på en aktion.
Til alt held, eller rettere uheld, var hun hjemme. Vi bar vore cyk
ler ind i entreen, fik et stykke smørrebrød og en kop kaffe, hørte ra
dioavisen fra England og gik til ro i et lille værelse på den anden side
af entreen. Næste dag fik vi morgenkaffe, og kl. 8.30 bar vi vore cyk
ler ud.
Fru Delbo fulgte os ned. Udenfor gav hun os hånden til farvel og
løb så skråt over gaden ind i en forretning. Idet vi satte os op på cyk
lerne, fik jeg øje på to mænd, der stod på hjørnet af Faksegade og
Odensegade, netop i den retning, vi kørte.
- Der er noget galt med de to, siger jeg.
- Ja, og det er Gestapo, der holder derovre, svarer John.
På samme hjørne så jeg en bil med 3 eller 4 mand i«.
Nu begyndte en nervepirrende cykletur for Jens og John, som endnu
ikke var helt sikre på, om det var dem, Gestapo var ude efter. De
kørte lidt rundt i kvarteret, men snart var det klart, at de blev for
fulgt. Pludselig drejede de fra Østerbrogade ned ad Ryesgade og
kørte af alle kræfter. Nu var der to Gestapobiler efter dem og snart
på siden af dem. Som efter aftale bremser de to cyklerne hårdt, så
bilerne kører forbi dem, svinger rundt og kører i fuld fart ned mod
Østerbrogade.
Bilerne er standsede og Gestapomænd står ude på gaden, hvor de
skyder efter John og Jens, der kører i zigzag ad Ryesgade med kurs
mod den befærdede Østerbrogade.
Jens Lillelund fortæller (27):

»Pistolerne hamrer løs bag os. Jeg kan høre kuglerne fløjte forbi og
slå ned i gaden eller mod husene, men vi har en chance, hvis vi blot
kan nå rundt om hjørnet oppe ved Østerbrogade uden at blive ramt.
En sikkert uskyldig mand ved siden af mig styrter om på gaden,
som ellers er blæst for folk. Vi er det eneste mål, mens vi nærmer
os Østerbrogade. En trækvogn står forladt ude på kørebanen. Jeg
svinger uden om den og er om hjørnet. Jeg vil ikke ind ad Østerbro
gade, hvor de kan se mig et langt stykke, men jeg jager tværs over
gaden. Undervejs vender jeg mig om for at kikke efter John, men
jeg ser ham ikke og håber på, at han er drejet til venstre, så vi kører
hver sin vej. På hjørnet af Rosenvængets Alle står en politibetjent
og glaner nysgerrigt på mig, men han gør ikke noget for at stoppe
mig, han forholder sig passivt, som det meste af politiet gjorde i den
periode«.
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I en politirapport blev betjentens observationer senere sendt til rigs
politichefen:
»Kl. ca. 8.45 hørte politibetjent Ravn, station 7, der stod i krydset
Ryesgade-Østerbrogade og regulerede færdselen, nogle skud et
stykke nede af Ryesgade. Ca. et minut senere kom et cyklist kørende
ad Ryesgade i stærk fart mod Østerbrogade. Ravn gik hen imod
ham. Inden han nåede cyklisten, drejede denne om hjørnet til højre.
Da han netop havde rundet hjørnet, væltede han ind over fortovet
med cyklen. Mens han lå her, trak han benene op under sig som i
smerte. Imidlertid var der fra Ryesgade kommet kørende to person
biler, som standsede ved hjørnet. En person steg ud af den forreste
og henvendte sig på tysk til politibetjent Ravn og meddelte, at det
var det tyske sikkerhedspoliti. De to personvogne kørte nu lidt frem
omkring hjørnet og holdt ved Østerbrogade 19 og 21. 2 personer
sprang ud og løb hen til manden, der lå på fortovet. Den ene holdt
hans arme, mens den anden pressede hans skuldre mod jorden.
Ravn og den tyske politimand gik nu hen til stedet, og Ravn spurgte
manden på jorden, om han var såret. Han nikkede og svarede meget
svagt ja. Derpå løb Ravn over på den anden side af gaden til en slag
ter, der stod udenfor sin butik, og anmodede ham om at hidkalde
en ambulance. Imens ventede den tyske politimand, der havde hen
vendt sig til Ravn, ude på kørebanen. Sammen gik de tilbage til ste
det, hvor manden lå. Der havde nu samlet sig et opløb. Ravn og ty
skeren så nu, at den sårede havde frigjort sig og faet sin pistol frem.
Han tog ladegreb og skød 3-4 skud i luften, og derefter havde den
tyske politimand, der fulgte med politibetjent Ravn, faet sin pistol
gjort skydeklar og skød et par skud mod manden på fortovet, men
denne fik dog lejlighed til at skyde endnu et par skud mod den ene
af de tyske vogne«.

Det har senere vist sig, at John havde en ekstra pistol på sig, som
han brugte mod tyskerne. En af dem blev dræbt. Da John faldt sam
men, sprang en af Gestapofolkene til og slog ham ud med 3-4 slag
i tindingen.
Jens var fortsat ad Rosenvængets Alle og fik lejlighed til at forsvin
de. Ophidset og rystet tog han direkte til Larsens forretning på Farimagsgade, hvor der netop blev holdt møde. Man spredtes hurtigt,
fordi stedet nu kunne være blevet »varmt«, men samtidig indledtes
en undersøgelse af, om det var fru Delbo, der havde stukket John
og Jens til Gestapo. Det havde hun!
Allerede næste dag besluttedes det, at Jens skulle likvidere hende.
For første gang blev næsten alt mandskab i Holger Danske kaldt
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sammen for at optræde samlet. De skulle være dækning i Faksegade,
mens Jens fulgt af Flamme gik op og skød fru Delbo.
Her var folk fra HD 2, HD 4 og HD 5 og situationen endte højst
overraskende. Sammen med Per gik Christian rundt i nærheden af
en kiosk. Til vore aktioner havde Christian den vane at møde op i
sort regnfrakke og blød hat, en påklædning han ellers aldrig ville
bruge. Men under aktionerne slog han frakkekraven op og trak den
bløde hat godt ned i panden, måske fordi han troede, at det gjorde
ham ukendelig.
Den dag i Faksegade var han også iført regnfrakken og den bløde
hat og så meget skummel ud. Kioskejeren, der netop var ved at slut
te dagens regnskab, havde mange penge liggende og blev nervøs ved
synet af Christian. Så han ringede til politiet.
Det var næsten det værste, der kunne ske, og vi vidste det ikke.
Pludselig var de der, og 3-4 HD-folk nåede ikke at komme væk,
blandt dem var Preben. De var alle bevæbnede og blev bragt til Ro
senvængets politistation. Alle muligheder stod åbne, også at de blev
udleveret til tyskerne. Men gennem HDs forbindelser i politiet blev
der givet signal om, at de arresterede var »gode nok«, og desuden
var HD-folkene havnet hos nogle af de rigtige politifolk. Man »fikse
de« nogle rapporter i fint samarbejde med de arresterede sabotører,
og ved 23-tiden blev de sluppet fri. Men da spærretiden var indtrådt,
kørte politiet dem alle til deres privatadresser. . .
Der blev gjort et nyt forsøg på at likvidere fru Delbo, men hun
blev kun såret. En dag i vinteren 1944 havde man sporet hende til
en hemmelig adresse i Sankelmarksgade, hvor hun boede under et
andet navn. To HD-folk dræbte hende.
På trods af disse oplevelser fortsatte Christian ufortrødent med si
ne »forklædninger«. Til den næste aktion mødte han også op i den
skumle påklædning. Men med mild vold, og under mange grin, tog
vi simpelthen frakken og den bløde hat fra ham. Derefter gik han
rundt i en af de store, grå militærkapper, vi havde stjålet på kaser
nen i Næstved, og dertil en grå astrakan-hue, som han påstod skjulte
hans røde hår for nysgerrige blikke.
Vi andre fik det indtryk, at Christian ligefrem nød vore reaktioner
og betragtede dem som unødig pylrethed. Han var måske ikke ufor
sigtig, men i hvert fald var han frygtløs. Det var som om han fra en
tidlig begyndelse havde indstillet sig på sin skæbne.
Men vi holdt nu alle af den legende uforsigtighed. Der var f.eks.
en aktion mod en fabrik i Gothersgade lige overfor Garderkasernen,
som på det tidspunkt var fuld af tyske soldater. Fabriken lå inde i
en baggård, og sprængningen måtte forberedes nøje for ikke at til95

føje nogle beboelsesejendomme i nærheden mere skade end nødvendigt.
De andre forsvandt ind i mørket for at overmande eventuelle sa
botagevagter og placere bomberne, mens jeg stod på vagt udenfor
og holdt øje med omgivelserne og specielt kasernen med de tyske sol
dater.
Endelig kom de andre ud.
- Alt i orden. Det hele går om fem minutter!
Sammen gik vi op mod Nørreport station i nærheden. Christian
og jeg kunne lige nå det sidste S-tog til Vanløse, inden der blev spær
retid, og man ikke mere kunne færdes på gaderne uden en speciel
tysk tilladelse.
Men Christian ville ikke af sted, før han havde hørt braget. Jeg
trippede. Preben og Lasse ville heller ikke af sted, før der var sket
noget. Hvornår kom det brag? Preben så utålmodigt på sit ur. De
fem minutter måtte forlængst være gået.
Christian begyndte at gå tilbage mod fabriken.
- Hvor skal du hen?
- Vi må hen og se, om det er i orden. Ellers må vi lave det om.
- Er du gal? Det hele springer måske i hovedet på os. . .
Og hvad med spærretiden. Det var alt for risikabelt at færdes ude,
især når man var bevæbnet.
- Ikke tale om. Det her skal undersøges. . .
Men så kom braget!
Dette dybe, rullende drøn, vi allerede havde hørt nogle gange.
Blandet med lyden af raslende, faldende mursten og klirren fra knust
glas.
Der gled et tilfreds smil over ansigterne, og med en vinken gik vi
hver til sit. Nej, vi løb, for det var i sidste øjeblik, hvis vi skulle nå
toget.
Tidligt næste dag var vi ude ved resterne af fabriken for at erfare,
om der var kommet mennesker til skade. Tanken havde plaget os.
Og vi var glade for at konstatere, at ingen af de nærboende var ble
vet sårede. Det var også på den tid, Lasse var ude på Frederikssundsvej for at aflevere nogle penge, vi havde samlet sammen til be
boerne af et par beboelsesvogne, der var blevet beskadiget under en
af vore sabotager mod en fabrik i nærheden. Vi var endnu borger
skabets pæne drenge.

Rejsende i modstand

Kun et par uger efter at vi var blevet frigivet fra interneringen på
Næstved kaserne, stod Christian hos sin ven Robert Stærmose på
Støvring Højskole.
Han ville i forbindelse med Flemming Juncker!
Robert Stærmose fortæller (28):
»Den 29. august blev jeg fængslet og ført til Horserød, og i midten
af oktober blev jeg løsladt. Straks efter min løsladelse opsøgte Chri
stian Ulrik Hansen mig, og jeg satte ham i forbindelse med Juncker,
dog efter store betænkeligheder, idet han havde et noget særpræget
ydre, således at det ville være meget let at give et signalement af
ham«.

Flemming Juncker, godsejeren på Overgaard ved Havndal, tog vel
imod Christian. Han havde bedt Arne Sørensen om at finde en
mand, der kunne afløse hans hidtidige hjælper Jørgen Diemer i ar
bejdet med at organisere nedkastningsgrupper.
»Christian U. var så helt optaget af kampen og sine opgaver«, fortæl
ler Flemming Juncker, »at man straks kom til at holde af ham. Der
fandtes ikke svig i denne unge mand, og han førte sin stærke kri
stentro med sig på en stilfærdig, men overbevisende måde. Roman
tiker var han, men alligevel praktisk anlagt og velegnet til dette ar
bejde på grund af sin jydske herkomst og de mange kontakter han
havde, især i Nordjylland«.

Mødet med Flemming Juncker satte Christian i gang med hans må
ske mest betydningsfulde arbejde i modstandskampen. Her mødtes
også to af de stærkeste personligheder i den jydske modstandsbevæ
gelse. Flemming Juncker har selv, meget træffende, kaldt sig en
»outreret individualist«, en mand af gammel godsejer- og land
mandsslægt, der allerede som 13-årig blev forelsket i slottet og godset
Overgaard ved Mariagerfjordens udmunding. 34 år gammel købte
han godset med 20.000 kr. i udbetaling og tog fat på at drive moder
ne landbrug og inddæmme store områder ud mod fjorden.
Allerede fra 1942 blev det gamle slot, bygget i 1546 af Jørgen Lyk
ke, et samlingssted for folk, der ville aktiv modstand, koste hvad det
skulle. Juncker var en af mændene bag arrangementet af nedkast
ningen ved Farsø i juli 1942, hvor Christian var med. Det var også
Chr. U. 7
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ham, der fandt Erik Nyemann og Bang Olsen - Christians venner
- på Støvring Højskole og gav dem det farlige job som kurerer.
Fra november 1943 til slutningen af februar 1944 kom Christian
mindst en gang om ugen til slottet for at aflægge rapport til Juncker
og få nye retningslinier.

»Det var ham, der fik oprettet nedkastningsgrupper i Års, Farsø,
Hersom, Skive og andre steder«, fortæller Flemming Juncker. »At
det skulle gå galt for nogle af disse grupper, havde intet at gøre med
hans person, selvom han til tider tog meget let på almindelig security. Rent ud sagt virkede han tit iøjnefaldende i sin påklædning og
opførsel. Men frygtløs var han. Og helt optaget af sit job«.
Det arbejde Christian tog op, var begyndt i maj måned 1943 med
Jørgen Diemer som Junckers hjælper. Indtil da havde Diemer været
kontorchef på Dansk Samlings kontor i København. Han havde
bl.a. gjort et stort arbejde før valget i foråret 1943, men da han sam
tidig også skulle tage sig af partiets illegale arbejde - således var han
med i planlægningen af nedkastningen i Farsø 1942 - blev det efter
hånden sådan, at han måtte vælge. Og det blev illegalt arbejde. Die
mer fik bl.a. oprettet illegale kontakter og nedkastningsgrupper i
Horsens, Fredericia, Tønder, Esbjerg, Herning, Varde og Struer. I
arbejdet med at finde pålidelige folk med den rigtige indstilling kun
ne han simpelthen gå ud fra listen over Dansk Samlings medlem
mer!
»Under det rejseri, arbejdet førte med sig, havde jeg lejlighed til at
forrette en del kurertjeneste«, fortæller Jørgen Diemer, »dels i Jyl
land, dels mellem Jylland og København, og fungerede iøvrigt som
en slags sekretær for Juncker. Jeg mødte mange af faldskærmsfolke
ne, der ofte fulgte arbejdet med nedkastningsgrupperne op«.

Der var meget rejseri i de dage. Jørgen Diemer rejste, Flemming
Juncker rejste, faldskærmsfolkene rejste og mange kurerer krydsede
landet med meddelelser, våben og sprængstof. I oktober måned ville
Arne Sørensen have den dygtige Jørgen Diemer til København for
at lede dét illegale »Skipper Clements forlag«, der fungerede ved si
den af det legale forlag »Samleren«. Formålet var dobbelt - dels at
udbrede illegal information og dels at skaffe penge til de mange, der
var under jorden og behøvede økonomisk hjælp.
På det tidspunkt tog Jørgen Diemer mig med i dette arbejde som
medførte, at jeg ved siden af sabotagearbejdet i København måtte
rejse meget for at skaffe kontakter til salg af de illegale bøger.
Helt frem til midten af 1944 var det vigtigt at rejse landet rundt
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for at finde folk og organisere grupper, der kunne gå ind i sabotage,
nedkastning eller illegal presse. Var man med i dette rejseri, kunne
man af og til føle sig meget hjemme blandt de almindelige handels
rejsende. Der var kun den forskel, at vi var rejsende i modstand, og
når vi tog fra sted til sted, vidste vi ikke, hvad der kunne ske. Et
navn og en hilsen var ofte adgangstegn eller indledning til et illegalt
besøg. Nogle steder mødte man en vis mistroiskhed, som det kunne
være svært at nedbryde, andre steder mødte man en tillid, der var
så stor, at man måtte minde de pågældende om den vagtsomhed, der
altid skulle være i illegalt arbejde. Stikkerne arbejdede overalt.
Nat efter nat sov man de mest forskellige steder og under de mest
forskellige omstændigheder. Som efterlyst med falske papirer undgik
man helst hoteller. Det var heller ikke mange penge, man rejste ud
med. Lidt at spise et primitivt sted og så videre. Man var forsvarsløs,
for det var tåbeligt at rejse med våben. En tilfældig razzia, for eks
empel ved Storebælts-overfarten, kunne blive afslørende.
Til gengæld var der store oplevelser i at møde mennesker fra alle
samfundslag, som var indstillet på at gøre en aktiv indsats.
Som rejsende illegal var det af største betydning, at man ikke gjor
de sig bemærket på nogen måde. Det gjaldt om at være »grå« og na
turligt falde ind i omgivelserne. Det var uklogt at give sig i samtale
med fremmede, og man måtte hele tiden have en historie parat, som
kunne virke overbevisende, hvis man blev udspurgt.
Christian fulgte ikke altid disse regler. Han var let at give et signa
lement af, og rejste desuden rundt i sin grå soldaterkappe med den
store astrakanhue på sit rødhårede hovede. Han kastede sig gerne ud
i politiske diskussioner med fremmede og blev tit så ivrig og provo
kerende, at man uundgåeligt lagde mærke til ham.
En af forklaringerne er måske, at han som regel færdedes på ste
der, hvor han i forvejen var kendt, ikke mindst fra sit meget aktive
arbejde i Dansk Samling. Kun en ugestid efter at han var blevet fri
givet fra interneringen på Næstved kaserne, hvor han hele tiden hav
de set på tyskernes grønne uniformer, holdt han tale ved et sølvbryl
lup i Vannerup ved Farsø, hvor han sluttede:
»Og så vil jeg håbe, at vi til foråret kan møde et Danmark, der er
grønt, og kun det er grønt som skal være grønt, selvom det skcil far
ves af det røde blod«.
Alle, der hørte det, glemmer det aldrig, skrev sølvbrudgommen, læ
rer Alfred Saabye, senere. Saabye og hans familie var i hele Christi
ans barndom naboer til forældrenes gård i Vannerup, og Christian
knyttede sig meget stærkt til hele familien. Det var også den elskelige
7*
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lærer Saabye, der pressede på, for at den begavede dreng efter real
skolen kunne gå videre på gymnasiet i Viborg.
For Christian var det naturligt at starte med at oprette en nedkast
ningsgruppe blandt vennerne i Farsø. Medlemmerne var repræsen
tant Ove Saabye og sparekasseassistent Johannes Saabye, begge søn
ner af lærer Saabye. Desuden spejderkammeraterne blikkenslager
Hilmar Larsen og kommis Knud Malthe Poulsen. løvrigt bestod
gruppen af barndomskammerater. Kontoristen Jens Erik Ingwardsen og landsmændene Ejnar Vestergaard, Frank Kjær og Niels Jen
sen. Men også dyrlæge Aksel Sonne, der havde haft Christian med
til nedkastningen i 1942, gik med. Aksel Sonne skriver (29):
»I november 1943 dannedes en ny gruppe i Farsø til modtagelse af
våben. Chr. U. Hansen, der på det tidspunkt rejste rundt for Junc
ker for at danne modstandsgrupper i Jylland, kom til mig og bad
mig være gruppens forbindelsesled opad samt stå dem bi med råd
og dåd. Gruppen blev dannet og skulle oprindelig have været i akti
on først i december. Den kom imidlertid først i aktion den 5. febru
ar, hvor den dog ikke opnåede kontakt«.

Gruppen fandt en plads til modtagelse ved Strandby, og to gange
var de derude, efter at det aftalte signal var kommet fra London over
BBCs danske udsendelser. Time efter time ventede de, men der kom
ingen flyvemaskine. Påny kom den rigtige melding og man ventede.
Endelig hørtes summen fra en flyvemaskine og snart kredsede den
over pladsen. Fra jorden blev de aftalte signaler blinket med lomme
lygter, men pludselig forsvandt maskinen og kom ikke mere tilbage.
Det viste sig, at piloten for første gang var ude på våbennedkastning
og ikke var sikker på signalerne, han modtog. Således var Farsø
gruppen rede, men kom aldrig til at modtage våben, inden det gik
galt.
Christian havde travlt. Han oprettede også en gruppe i det nærlig
gende Ranum og havde fundet ud af, at de to grupper i visse tilfælde
kunne have fordel af at gå sammen om en nedkastning. Men samti
dig var det bedst, de ikke kendte hinanden på forhånd. Det løste han
på sin egen måde.
En nat satte han de to grupper stævne på Foulum kirkegård, hvor
de efter ordre placerede sig liggende på hver sin side af kirkegårdsdi
get, mens Christian vandrede frem og tilbage i mørket ovenpå diget
og gav dem instruktioner. Dengang grinede man i grupperne lidt af
Christians dramatiske arrangement, men det viste sig at få stor be
tydning senere, da Farsøgruppen blev taget af tyskerne og var ude
af stand til at identificere gruppen i Ranum.
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De to fremtrædende ledere i nedkastningsarbejdet - Flemming Juncker og
Jens Toldstrup.

Der var en gruppe i Hersom, som var blevet oprettet af Christians
gamle ven pastor Harald Sandbæk. Men da Sandbæk blev eftersøgt
og måtte forsvinde, var det Christian, der påny fik startet gruppen
og skabte kontakt til faldskærmsfolkene. Han fik også startet en ned
kastningsgruppe i nabobyen Ars under ledelse af landinspektør Emil
Balslev. Og det var antagelig via vennen Erik Nyemann, han fik
Jens Toldstrup til at starte en nedkastningsgruppe i Skive.
Jens Toldstrup var den 29. august 1943 blevet interneret af ty
skerne sammen med andre som en slags gidsel, men blev frigivet i
oktober måned. Han skriver (30):
»En ugestid efter hjemkomsten fik jeg besøg af en bekendt fra Vi
borg, som kunne fortælle, at tyskerne fortsat ville holde øje med mig,
og såfremt der skulle blive mindste anledning straks ville arrestere
mig påny og derefter uden videre føre mig til Tyskland. . . .jeg be
gyndte derfor at forberede mit tilbagetog, idet jeg på min arbejds
plads og andre steder af og til lod falde en bemærkning om, at jeg
ikke var helt upåvirket af arrestopholdet, men at mine nerver havde
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Originaloptagelse af en perfekt våbennedkastning over Nordjylland.

taget skade. Og i den periode med »dårlige nerver«, som således
fulgte, indtraf betydningsfulde begivenheder.
En aften kom Christian U. for at tale med mig om, hvorvidt jeg
kunne skaffe folk til at danne et nedkastningshold, og dermed gik så
endelig den store drøm i opfyldelse. Holdet blev dannet den samme
aften - det var ikke stort, bare seks mand. Nedkastningspladsen blev
udpeget, og allierede en ugestid efter fik vi meddelelse om, at vi kun
ne vente den første nedkastning. Det skulle imidlertid ikke gå så galt.
Fire gange var vi ude i al slags vejr, uden at vi hørte det mindste
til den ventede flyvemaskine, men endelig i januar 1944 lykkedes
det. . .
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Vi ankom til pladsen, som lå i nærheden af Flyndersø, og tog op
stilling efter instruktionen for at afvente maskinens komme. Da vi
havde ventet et par timer og allerede var ved at være bange for, at
vi også denne gang skulle blive snydt, hørte vi en summen i det fjer
ne, og denne gang blev vi ikke skuffet. Den store maskine kom gli
dende gennem mørket lige hen imod os i ganske lav højde. Lygterne
blev tændt, signalet afgivet, og efter at maskinen havde kredset nogle
gange over pladsen, kastede den sin dyrebare last.
Kun den, der har oplevet et sådant øjeblik, kan forstå de følelser,
som gennemstrømmer folkene på pladsen. Før maskinen kommer,
står man i mørket med følelsen af at være omgivet af fjender på alle
sider. Hvert træ, der knager, hver gren, der knækker, hver en lyd,
der kommer ud af natten, må man på forhånd betragte som kom
mende fra nogen, som vil en til livs. Men pludselig får man så et
håndtryk fra nogen, der kommer som venner.
I et sådant øjeblik føler man sig som allieret.
I samme øjeblik som de syv store, hvide skærme hang deroppe i
luften, var alt, hvad der havde med betænkeligheder og frygt at gø
re, som blæst bort, og vi følte os sejrsstolte«.
Toldstrups gruppe modtog seks containere med våben og spræng
stoffer, men også faldskærmsmanden Viggo. Og Toldstrup fortæller
videre:

»Den følgende nat havde jeg min første illegede biltur, idet Christian
U. ringede og meddelte mig, at jeg straks skulle komme til Randes
med faldskærmsmanden. Jeg var meget imponeret, da han på min
erklæring om, at der ikke gik noget tog, svarede, at jeg kunne tage
en bil«.

Ved denne lejlighed traf Toldstrup for første gang Flemming Junc
ker, der brugte dæknavnet Faber.

»Den nat, jeg afleverede faldskærmsmanden Viggo i Randers, traf
jeg Faber. Jeg havde tidligere hørt hans navn, men havde intet
kendskab til, hvilken stilling han indtog, eller hvordan han så ud. Da
jeg så ham, var jeg ikke i tvivl om hans stilling. Den mand kunne
kun være eet, nemlig chef. Hans imponerende skikkelse, hans kloge
ansigt, den ro, som udstrålede fra ham, alt var sådan, at det måtte
gøre ham til leder«.
Hvad Toldstrup skriver har den særlige baggrund, at det var ham,
Juncker udnævnte til efterfølger for Christian, da det gik galt. Og
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få måneder senere blev det Toldstrup, der også efterfulgte Juncker
som nedkastningschef, eller rettere som jydsk modstandshøvding!
Ustandselig var Christian på færde, og da han ville starte en ned
kastningsgruppe i Viborg, var det naturligt at han tænkte på skole
kammeraten Willi Theut, der var forlovet med Inge. Den 18. no
vember skrev han til Willi:

»Desværre har døgnet kun 24 timer, og jeg har brug for mindst 48.
Derfor kommer dette brev som et svar på dit sidste, som jeg var me
get taknemmelig over at modtage.
Jeg tror roligt, jeg kan gå ud fra, at vi to forstår hinanden helt og
fuldt. Og jeg skal derfor også nøjes med at gøre rede for een ting eller skal vi sige den ene side af sagen. Vi har det vistnok begge såle
des, at den opgave, der ligger for, nemlig at befri vort land til igen
at være frit - til igen at have æren i behold, den er lige klar for os
begge. Den forpligter os fuldt og helt. Men denne forpligtelse føler
vi endnu hellere og stærkere gennem det fællesskab, som vi har med
dem i vort hjem. Vi er bundet og forpligtede overfor vort land og
vort folk. Derfor ville vor fædrelandskærlighed være af en uægte og
uærlig natur, om den ikke er bundet helt til vort hjem. Og selv i en
konflikt med loven, vil vi være bundet til vort hjem med bånd, som
er stærkere end den.
Du vil sikkert om nogle dage få et brev fra en af mine jydske ven
ner, hvoraf også mit syn på overgangstiden vil fremgå. Og her tror
jeg, vi vil kunne mødes.
Men det andet problem - for det er vel nok på det, man ikke ken
der mit standpunkt, fordi man slet ikke kan forstå det.
Jeg er ligesom de fleste virkelige danskere engageret i en kamp af
åndelig og måske biir den også engang af fysisk art. I denne kamp
kæmper vi på liv og død, således som et menneske, der har sit natur
lige selvopholdelsesinstinkt i behold må gøre det. Men engang måske
inden ret længe, er der ikke mere nogen at kæmpe imod. En dag har
vi vundet sejren. Og hvordan så bagefter, hvis vi får lov til at overle
ve sejren?
Hvis vi ikke i kampen har mistet vor menneskelighed - og hvis
vi har det, da er der ingen brug for os, for da har vi tabt ikke slaget
- men sejren og livet - så vil det stå tilbage til os at kæmpe os gen
nem alle disse opgaver og problemer, frem til en forsoning.
Jeg tænker i denne forbindelse på Tyskland. De fleste tror vistnok
jeg hader tyskerne, MEN DET GØR JEG IKKE. NU burde jeg
måske gøre det, men jeg gør det ikke. Jeg kæmper blot, således som
min pligt er, og kræver af mig. Men efter krigen, da skal jeg være
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Willi Theut.

en af de første til at række hånden over Ejdergrænsen til forsoning
og samarbejde. Norden blev mit fædreland. Og det ved jeg, at om
mit nordiske fædreland nu svigter og bliver hyæne i stedet for løve,
da vil det aldrig mere kunne tale med myndighed til folkene og na
tionerne om frihed, sandhed og ret.
Og om vi svigter den kristne treklang om tro, håb og kærlighed,
da har vi mistet vort ansigt som kristne. Og da vil den kristne stjerne
slukkes over Nordens lande.
Det er i korthed lidt om, hvor vi må mødes efter krigen. Jeg kan
godt se din store konflikt nu. Men jeg synes også at den - om nordisk
retsbevidsthed og frihedsfølelse sejrer - må være udjævnet efter det
te.
Men kære ven, om end meget vælter sin byrde over på os, vil vi
bære det. For vi MA.«
Af ovenstående kan man næsten gætte sig til indholdet af det brev
Willi havde skrevet til Christian. Og da Christian to dage senere
skriver til Inge, bliver det et brev, som giver et levende indtryk af,
hvad Inge på sin sædvanlige åbenhjertige måde har skrevet. Christi
ans brev er fra 20. november 1943 og der står:

105

»La Rochefoucaud har engang sagt, at vi alle har kraft til at udholde
andres lidelser. Og det er vel ligeså meget rigtigt, som det er forkert.
Abraham ville meget lettere kunne have begået selvmord end ofret
sin søn. Thi ganske vist var Isak ikke ham selv - han var noget mere
end ham selv - var det udenfor det selv, som virkelig var ham selv.
Han var HÅBET. For lige så sandt det er, at sandheden kun ejes
i fællesskabet, lige så sandt er det, at håbet ikke findes i mennesket,
men må være forankret i noget udenfor det.
På samme måde med dit håb om lykken - det er et sandt håb, for
di det er forankret i noget udenfor dig selv, som er dig dyrebarere
end dig selv.
Og alligevel, dette dit levende håb gør dig ængstelig - du vandrer
i angsten for at miste det, du håber på at fa. Kære Inge, jeg forstår
dig. Mere end du måske selv aner . . .
... du kan være sikker på, at hvad jeg lover, det holder jeg. Og
når jeg i denne forbindelse har sat mig i forbindelse med Willi frem
for så mange andre, så er det blandt andet også fordi jeg tror, du
har ret, når du siger, at han ikke kan hade.
For om vi vil kæmpe for friheden, sandheden og retten, da må vi
ikke svigte dem ved at blive slaver af vort had og voldsmænd af uret
ten i vor iver for retten.
Men nu må jeg også være streng imod dig i resten af dette brev
- udøve kærlighedens strenghed.
LYKKEN - det er jo at vende hjem.
Sådan har Elith omtrent en gang sagt. Og det er rigtigt. For at
vende hjem, det er at blive sig selv, det er at finde sit kald og være
det tro. At vende hjem, det er at finde kærlighedens genstand og tro
ens ankergrund. Ja, lykken er at vende hjem - og der finde et leven
de håb om at kunne bære kaldets kors. Groft sagt - lykken, håbet.
Lykken er at vende hjem - og om vi nogensinde svigter os selv ved
halvhedens synd, da vender vi ikke hjem, men flygter ind i noget,
der vel kan ligne lykken, men ingenlunde er det. Da flygter vi ind
i halvhedens løgn.
Derfor Inge, du må ikke lade dit håb om lykken gøre dig ufri. Thi
lykken trives kun og håbet lever kun der, hvor friheden er. Du har
selv engang sagt det således omtrent. Vi unge må leve livet helt og
stærkt. Og om vi svigter her, da vandrer vi ufrihedens vej. Livet er
livets pris.
Jeg har i eftermiddag været i biografen og se den svenske film
»Kvinder i fangenskab«. Manuskript af Sven Stolpe (forfatteren til
»I dødens venterum« og »Verden uden nåde«). Her forekom en re
plik om disse kvinder i fængsel, som bed sig fast. Den gamle, kloge
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fængselslæge sagde: »De er ikke ufri, fordi de er i fængsel, men de
er i fængsel, fordi de er ufrie«.
Og således også med os, om vi bliver ufri af det, som, når det er
sandt og ægte, gør os frie, da fornægter vi det ved at dyrke et falsum.
Måske synes du, jeg er for hård. Kære Inge - jeg ved ikke, om
jeg har sagt dig det før, men det er alligevel sandt - du er et af de
mennesker, som har betydet mest for mig. Hvad du har betydet for
mig, kan jeg aldrig gengælde - men jeg ville føle det som jeg svigte
de, hvis jeg ikke i mine breve sagde, hvad jeg mente helt og fuldt.
Måske taler jeg om det hele menneske, fordi jeg selv er så splittet,
og om det stærke menneske, fordi jeg selv er svag - for ak, hvor er
det sandt »We have no arms, no armour against life - no arms no
armour against fate«.

Christian kunne måske til tider have svært ved at forstå, at ikke adle
- heller ikke hans nærmeste - delte hans usvigelige tro på kampens
ret og mening.
Men det skal tilføjes, at Willi Theut blév medlem af nedkast
ningsgruppen i Viborg!
I denne periode var Christian altid på farten. Hvis han ikke rejste
rundt i Jylland for at oprette eller aktivere de forskellige nedkast
ningsgrupper, så var han i København, hvor han ret ofte deltog i vo
re aktioner. Men desuden var han også rejsende kurer mellem den
jyske modstandsbevægelse og faldskærmsfolkenes hovedkvarter, der
lå i Købmagergade 55, i det indre København. Her residerede hem
meligt faldskærmschefen Flemming B. Muus, der fortæller (31):
»Et begrænset antal af organisationens medlemmer blev underrettet
om denne central. Een kurer fra Fyn og een fra Jylland kendte også
adressen. Kureren fra Jylland var på det tidspunkt Christian Ulrik
Hansen - Christian Uha - som vi kaldte ham. Da jeg traf ham, fik
jeg indtryk af en meget stærk personlighed, og det viste sig da også
senere, at selv ikke tyskernes værste tortur kunne tvinge ham til at
røbe noget«.

Det er utroligt, at Christian på den tid kunne overkomme så meget.
Han læste bøger og digte og kommenterede dem i sine breve. Han
skrev artikler, så film og teater, og næsten hver dag sendte han breve
til sine venner.
Den 28. november har han været i København. Jeg kan se, at han
om aftenen skrev et brev til Elith, mens han sad i hjørnestuen i Van
løse.
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»Sommetider synes vi, at livet laver grænser mellem os, skiller os,
som engang hørte så nært sammen, fra hinanden. Jeg har ofte - og
ikke mindst i den sidste tid - tænkt på, hvor det egentlig er længe
siden, vi rigtig har talt sammen. Et brev kan aldrig blive en erstat
ning for en sådan samtale. Deri har Grundtvig ret - det døde ord
kan aldrig erstatte det levende. (Og vi må forøvrigt af den grund ha
ve nogle illegale talere).
Men kære Elith, om du vidste, hvor meget jeg engang imellem som nu i aften i den stille stue med den glødende kamin og den søv
nige bordlampe, og jeg der sidder i en lænestol og prøver på at tænke
og skrive - hvis du vidste, hvor jeg engang imellem savner et brev
eller et digt fra din hånd«.
Blandt de få artikler fra Christian, der er bevaret, findes »I Smelte
diglen«. Den er fra 1. januar 1944, og han går bl.a. ud fra Karin
Boyes forfatterskab, der betød så meget for ham:

»Vi husker endnu Karin Boyes sidste vandring op i klipperne en
stjerneklar nat. Hun havde mere intenst end vel nogen anden vovet
at se ind i denne tid mellem tiderne, vovet at se mennesket stå nø
gen, blodig, forrevet og ene på lidelsernes strand. Og Karin Boye gik
op på klippetoppen for - lig Moses - at tale med Gud. Men Karin
Boye vendte ikke tilbage med to stentavler. Hun vendte slet ikke til
bage thi Gud havde bestemt sig til at tale på en anden måde. Og nu
stirrer vi ængstede ind i fremtidsmulmet efter Guds ledende finger,
mens det spørgsmål fødes på vore læber: fødtes vi blot for at se un
dergangsprofeten Spengler fa ret?
... en historisk epoke går i sin grav, og en ny tid fødes ud af dette
kaos, vi lever et sted mellem tiderne, hvor Gud har hældt hele vor
syndefulde verden i sin smeltedigel. Og denne erkendelse føder i os
et nyt håb og en ny kærlighedens vilje til at kæmpe kampen igennem
og være med til at bygge en ny verden. Vi ser allerede nu klart, at
denne verden må bygges på noget andet og stærkere end den, der
nu går under. Ja, vi ved allerede nu, at om mennesket skal finde sig
selv, skabt i Guds billede - da må der ske intet mindre end en revo
lution med mennesket. En revolution, der sprænger den skal, der
skiller menneske fra menneske og derved mennesket fra Gud. En re
volution, der genskaber det levende fællesskab - menneskeligt, folke
ligt og mellemfolkeligt. En åndelig revolution, som foretager den
værdiernes omvurdering, der er nødvendig for at skabe en værdier
nes naturlige rangorden . . .«
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Af disse citater fra Christians artikel vil en og anden måske kunne
finde ord, der også siger noget om vor tid mere end 40 år efter, at
Christian skrev dem.
Midt i kampen dengang - eller ved siden af den - levede Christian
så stærkt med sine yndlingsforfattere og digtere, med sine politiske
visioner og med sin Gud, at vi fandt det underligt - optagede som
vi var af kampens praktiske vilkår.
Vi konstaterede med en vis forbavselse Christians dybe sorg over
Kaj Munks død, og vi havde svært ved at forstå digterpræsten og
den måde, han lod sig dø på.
Stærkere og stærkere talte han nazismen imod og ventede næsten
stædigt på, at tyskerne skulle standse ham.
En af Jørgen Diemers sidste illegale opgaver i Jylland var et besøg
i september 1943 hos Kaj Munk i Vedersø. For en illegal, der skulle
være så anonym og ubemærket som muligt, var det en besværlig rej
se. Først med toget til Ulfborg station, derefter med bus og tilsidst
på gå-ben frem til Vedersø, hvor ingen kunne komme ubemærket.
Så meget større blev måske også skuffelsen over den modtagelse han
fik.
»Jeg medbragte et brev fra Arne Sørensen, der opfordrede Kaj
Munk til at rejse hemmeligt til England for at afløse Christmas Møl
ler ved mikrofonen i BBCs udsendelser til Danmark«, fortæller Jør
gen Diemer. »Samarbejdet med Christmas Møller var nemlig præ
get af visse dybtgående uoverensstemmelser blandt danskere i Lon
don. Men Kaj Munk var kort for hovedet og ville ikke læse brevet
eller tale med mig. Omsider indvilgede han i at gå en tur med mig,
så vi kunne tale om tingene.
- Se på de andre derovre, sagde han. De har mistet kontakten
med dem herhjemme. Nej, jeg vil blive og dele skæbne med mit
folk«.
Det var blevet alt for sent at tage fra Vedersø, men Kaj Munk vil
le åbenbart ikke have denne »lokker« indenfor sine døre. Omsider
forbarmede fru Lise Munk sig over Jørgen Diemer. Han fik et sted
at sove og noget at spise. Næste dag kom han - skuffet efter sine be
sværligheder - frem til nærmeste illegale kontakt.
I sine erindringer (32) har Flemming Juncker følgende barske
kommentar til Kaj Munks afvisende holdning:
»Kort efter læste jeg forsiden til Kaj Munks memoirer og forstod, at
han forberedte sit martyrium og havde kastet blækhuset efter friste
ren ligesom Luther på Wartburg«.
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Kort før jul 1943 besøgte Christian Kaj Munk, som han kendte fra
digterens besøg i Viborg, og som han beundrede grænseløst. Da Kaj
Munk natten mellem den 4. og 5. januar 1944 blev hentet og kort
efter dræbt ved Silkeborg af tyske terrorister - det første såkaldte
clearingmord i Danmark - skrev Christian i et brev til Elith:
»Har du ikke skrevet noget til Kaj. Jeg har ikke kunnet. Jeg besøgte
ham før jul. Hans sidste ord var »Gud i vold«. Jeg kom til at holde
af ham, på trods af at vi kun talte sammen en tre-fire timer. Har
du ikke skrevet et mindedigt - eller kan du også bare græde og
sværge?«

Og i et brev til Inge skrev Christian den 8. januar 1944.
»Kan du huske, jeg har fortalt om Karin Boye og hendes død. I den
stjerneklare nat gik hun i klipperne. Her satte hun sig på den kolde,
nøgne klippe og stirrede op i de( skærende hvide stjerner. Og her
drak hun døden af sin lille flaske. Karin Boye kunne ikke bære livets
afgrundsdybe alvor og nådesløshed, for hun kendte ikke pinsemor
gen. Men hun anede den, og denne anelse gav hende kraften.
Vi, der stod tilbage ved klippens fod og ventede på Karin Boye,
kan ikke forstå, at hun ikke kom ned med lovens tavler. Og dog da hun ikke kom, fortsatte vi vor dans om guldkalven.
Kaj Munk! Du var den anden, der kendte livets dybe alvor og tra
gik. Du var den eneste vel af dette lands digtere, der nogensinde har
forstået helt og erkendt, at denne verden er for alvorlig til at være
tragisk. Derfor er dine skuespil ikke tragedier. Men dit liv var trage
die. Og tragedien i det var, at dit folk aldrig lærte at forstå, at når
du talte, så var det dødsens alvor.
Der er så mange, der græder over din død. Jeg græd ikke - dertil
var min sorg for stum. Jeg fattede blot en beslutning. Og i mig fød
tes en dyb forståelse. For nu forstod jeg helt, hvad det betød, da du
inden vi skiltes sagde: Gud i vold! Tak fordi du sagde det. Det var
velsignelsen. Og nu er der ingen anden vej.
Man siger, du fik en skammelig død. Ak stakkels, stakkels liden
de, fortvivlede og forvirrede menneskehed. Når oplades dit blik, når
lærer du at kende satan. Hvem dræbte dig? - nu ved vi, du smiler
bredt herned. Nu kan jeg se dig stikke tommelen ind i vestens ær
megab og smile. »Han har været ude efter andre før mig - og havde
jeg ikke levet i fyldepennens og skrivemaskinens århundrede, så hav
de jeg også smidt blækhuset efter ham ligesom Luther. Men nu kan
jeg altså ikke selv slås nede hos jer mere. For han fik bugt med mig
dernede. Han var vist gal over, at han ikke kunne fa mig til at gå
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på akkord. Men heroppe spiser vi frokost kl. 10.30, så jeg må afsted.
Farvel min dreng - og Gud i vold!««.

I de fleste af sine breve sluttede Christian ofte med en »Frimandshil
sen«. Men efter den tid skrev han altid »Gud i vold«.
Hans brev om Kaj Munk kan fortolkes på flere måder. Men det
er også værd at huske på, at det var Christian selv, der skrev: Kam
pen skaber digtere, digtere skaber løgnere!

Det bliver alvor

Perioden omkring nytåret 1943-44 var en mærkelig tid. Krigen hav
de taget et afgørende vendepunkt, tyskerne var på tilbagetog de fle
ste steder, og nu ventede man på en stor allieret invasion af det euro
pæiske hovedland. Næsten hver nat blev der droppet våben fra luf
ten til den danske modstandsbevægelse. Sabotagen udviklede sig
hastigt over hele landet, flere og flere kom med i kampen. Men alli
gevel havde vi fornemmelsen af at være alene om det hele. Vi følte
ikke, at hovedparten af befolkningen stod bag os. Der var stadig
mange skuffelser, når vi i trængte situationer søgte hjælp hos folk,
som vi troede havde den rigtige indstilling.
Og så kom sabotagestoppet.
Det var det nystartede Frihedsråd, der udstedte denne ordre, som
vi fandt tåbelig og direkte skadelig for modstandskampen. Begrun
delsen var, at man trængte til nogen tids ro for at organisere de så
kaldte militærgrupper, der mod krigens slutning skulle sættes ind
mod tyskerne, hvis det blev nødvendigt.
Vi talte om, at Frihedsrådet måske bare skulle bevise sin magt
over tingene, men tyskerne og Gestapo havde nok ikke tænkt sig at
tage den med ro. Frihedsrådet var for os noget underligt noget, som
vi stadig nærede en vis mistillid til. Måske var det domineret af de
gamle politikere, der indtil den 29. august havde samarbejdet med
tyskerne?
Ved møderne i Larsens tobaksbutik var der vilde diskussioner om
sabotagestoppet, og Jørgen Staffeldt ville sikkert gerne have fortalt
os, at han faktisk var blandt de første medlemmer af Frihedsrådet.
Men hensynet til sikkerheden forbød ham vel at tale åbent, skønt
han nu var blevet vores chef, efter at Jens Lillelund var flygtet til
Sverige, hvor han forøvrigt ikke blev ret længe.
Jørgen Staffeldt var en forfinet, stilfærdig type, som aldrig deltog
direkte i aktionerne. Han var på det tidspunkt 32 år gammel, havde
været bankassistent og fra 1942 direktør for Dansk Samlings forlag
Samleren. Allerede fra 1940 havde han deltaget i Dansk Samlings
legale og illegale virksomhed, og da man dannede Frihedsrådet i sep
tember 1943 blev han Dansk Samlings repræsentant. Senere kom
Arne Sørensen til, og Jørgen sagde ja til at blive den daglige leder
af Holger Danske.
Vi kom til at holde af ham og respekterede ham for hans klare
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Eksempel på, hvad en københavnsk sabotørs mappe kunne indeholde i
1944: Håndbomber, pistoler, falske nummerplader og identitetskort.

menneskelige kvaliteter. Af natur var han imod enhver form for
vold, og han viste altid stor omtanke for at beskytte os mod unødig
risiko.
En af de sidste aktioner, HD 4 gennemførte før sabotagestoppet,
blev ledet af Preben Hagelin. Og der er måske grund til at fortælle
om den, fordi den var typisk for Prebens måde at gribe tingene an
o
pa.
De laver dele til V-2-bomben.
Det var en velkendt replik i de dage, og man forstod at det var
vigtigt, for V-2-bomben var et uhyggeligt, effektivt, tysk våben.
Fabriken var ikke særlig imponerende at se på, en to-etages byg
ning tæt ved Nørrebros S-station omgivet af et højt plankeværk.
Men der var sabotagevagter, lyskastere og alarmapparater. I nærhe
den lå en stor bolig-karré, og vi brugte megen tid på at udregne eks
plosionen, så ingen uskyldige mennesker kom til skade.
Preben havde undersøgt forholdene nogen tid forinden. Det var
lykkedes ham at få fat i en ordrebog fra et kendt bogforlag, og ved
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at optræde som bogsælger lykkedes det ham at samle oplysninger fra
arbejderne i den nederste etage, hvor der stod en række store maski
ner, som fremstillede små skinnende metaldele.
Men hvad der fandtes på 1. sal, anede vi ikke noget om. Det var
heroppe sabotagevagterne opholdt sig.
Vi besluttede at tage fabriken ved 7-tiden om aftenen, få timer før
spærretid. Per og Erik skulle være angrebshold. Kai bar på bomben,
som Preben monterede, mens Lasse skulle klippe telefonledningen
over, og vi andre var dækning og fulgte i hælene på Per og Erik.
Det første, der skulle gøres, var at klippe telefonledningen over,
så vagterne ikke kunne alarmere tyskerne. Jeg skulle give Lasse et
blink med en lommelygte, når Per og Erik var nået over plankevær
ket.
De var netop på vej over plankeværket, da der pludselig skete no
get. Projektørerne på taget af fabriken blev tændt og sendte et skarpt
hvidt lys ned over området, mens nogle alarmklokker satte i med en
infernalsk kimen.
Folk på gaden standsede og stirrede mod fabriken, hvor der
iøvrigt ikke var tegn på liv. Per og Erik kom hurtigt ned fra planke
værket og vi gik over i en port til de andre. Lasse kom hurtigt til,
og det opklaredes, at han havde set et blink fra en lygte, men det var
ikke min. Måske havde det været en tilfældig forbipasserende, der
havde brugt en lygte i den mørklagte gade. Men nu var det hele ødelagt.
Per og Erik ville ikke tage turen en gang til.
- Nu er vagterne alarmerede, sagde Per. De ligger inde bag vin
duerne og venter på os. Det bliver ikke til at komme i nærheden af
fabriken så længe området er oplyst af projektørerne!
- Vi afblæser, sagde Preben. Vi ses i morgen.
De andre gik, men Preben og jeg blev stående for at se, hvad der
ville ske. Inden Kai gik, bad Preben ham om bomben. Det var en
stor brun papirspakke.
Kort efter kom der en politiudrykning. Kun nogle fa tilskuere var
blevet tilbage i gaden. Politifolkene gik lidt omkring fabriken, men
de gjorde ikke noget forsøg på at komme ind. Vi fulgte dem på af
stand. Kort efter kørte de igen.
Efterhånden spredtes også klyngen af nysgerrige, gaden var næ
sten øde. Vi stod bare stille og sagde ikke noget, men tankerne arbej
dede hos os begge. Hvis nu. . .
Der kom en politibetjent kørende gennem gaden på sin cykel.
Alarmklokkerne kimede stadig og lyset flammede fra projektørerne
derinde. Betjenten standsede og stirrede mod fabriken. Pludselig gik
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Tegneren Jørgen Oksens skitse af det, han selv oplevede som sabotør i Hol
ger Danske gruppe nr. 4.

Preben over gaden til ham, og jeg fulgte efter. Preben bar stadig
pakken med bomben.
- Hvad er der sket? spurgte betjenten.
- Det ved jeg ikke, sagde Preben, det har været sådan længe. Der
er nok sket en kortslutning i deres alarmapparater.
- Nå, sagde betjenten.
- Måske er der sabotører derinde. . .
- Det er nok muligt.
Betjenten var ved at stige på cyklen igen.
- De må nok hellere gå ind og se, hvad der er galt, sagde Preben.
Det er jo et infernalsk spektakel.
- Jeg er færdig med tjenesten, sagde betjenten vrantent. Jeg skal
hjem.
- Jamen, der er måske noget galt, svarede Preben.
Betjenten så pludselig skarpt på os.
- Hvem er De?
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Preben smilede elskværdigt.
- Jeg bor lige herhenne. Jeg mener, hvis vi skal høre på det spek
takel hele natten. . . kan vi ikke fa det standset. . . De kan jo bare. . .
-Jeg skad ikke blandes ind i noget. Der var kommet noget uroligt
i betjentens øjne. Han steg hastigt op på sin cykel og kørte væk.
Vi stod lidt og så efter ham. Preben bandede sagte.
- Hvis vi havde fået ham til at gå ind først, så kunne den måske
være lavet. De havde ikke skudt, hvis de havde set hans uniform.
Når han så var kommet ind, kunne vi have holdt dem allesammen
op og lagt bomben. . .nå, vi ses i morgen.
Og det gjorde vi.
Om dagen stod porten til fabriken åben. Midt i frokostpausen
slentrede vi ind og fordelte os på området. I nogle mindre bygninger
og inde på selve fabriken. Ingen antastede os. I hallen stod maski
nerne. På første sal var der kontor og lager.
Preben og Lasse blev i maskinhallen, hvor de skulle montere bom
berne. Efter planen løb jeg ovenpå for at få alle de ansatte ud. Men
deroppe standsede jeg betuttet. Skønt jeg havde taget pistolen frem,
var der ingen der bemærkede mig. Situationen var komisk og fru
strerende. Telefoner kimede, skrivemaskiner klaprede, folk i grå kit
ler bar forskellige ting fra og til lageret. Bogholderen sad bøjet over
sine bøger.
Måske råbte jeg højt i en slags desperation. I hvert fald var reak
tionen ret voldsom. Kontordamerne begyndte at skrige. Nogle åbne
de vinduerne og råbte om hjælp. Andre rev i telefonerne, men da
havde Kai klippet ledningerne over. Og hvor var vagterne mellem
alle disse råbende og løbende mennesker?
En ældre dame kom hen til mig.
- Må jeg godt tage min taske med mig, hr. sabotør?
Jeg råbte og fægtede med pistolen, og omsider kom menneske
massen i bevægelse. Alle måtte forbi mig ved nedgangen til trappen.
Det slog mig, at for første gang kunne nogen med sikkerhed give et
godt signalement til politiet og tyskerne. Dette var vor første dagakti
on og ikke længere mørkets gerninger, som vi var vante til.
Lasse masede sig op ad trappen mod menneskestrømmen.
Han grinede.
- En af arbejderne kom ned og spurgte, om vi ikke kunne berolige
dig. De er bange for, at du vil skyde dem allesammen!
Jeg gik gennem alle rummene, åbnede også dørene til et par toilet
ter for at være sikker på, at alle var ude.
Så åbnede jeg skufferne alle steder for at lede efter sabotagevagter
nes våben. Det lykkedes mig at finde to pistoler. I skuffen ved siden
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af våbnene lå et større beløb i kontanter. Jeg tøvede et øjeblik. Vi hav
de god brug for penge. Og om et øjeblik ville disse sedler gå op i
flammer. Jeg lukkede skuffen uden at røre pengene.
Så løb jeg ned ad trappen.
Maskinhallen var tom. Ved døren ud til pladsen stod Lasse.
- Hvor pokker bliver du af. Se nu at komme ud, der er kun et
par minutter tilbage.
På pladsen foran fabriken ventede Erik og Per. Ved porten stod
Kai og Preben med deres våben parate. Et stykke borte var der man
ge mennesker. Nogle folk fra fabriken prøvede at genne dem væk,
indén eksplosionen kom.
Vi så tilbage. Der var roligt på pladsen og i fabriken. Så sprang
vi på vore cykler og kørte i forskellige retninger.
Jeg kørte bagom fabriken, hvor der var en smal passage op mod
S-banen. Ved maskinhallens gavl sad tre arbejdere og spiste frokost
fra deres medbragte madpakker. De havde intet hørt.
- Se at komme væk, råbte jeg forskrækket.
De gloede forbavset på mig.
- Der er lagt bomber!
Jeg fægtede med min pistol.
Så fik de fart på.
Jeg blev stående med min cykel og så efter dem. Da eksplosionen
kom, var de nået i sikkerhed.
Braget fik mig til at spjætte af forskrækkelse. Men det mest choke
rende var at se hele fabriksbygningen komme op i luften, slynget til
vejrs af bombet rykket. Et sekund var det, som om hele bygningen
blev hængende samlet deroppe i luften. Så gik den i tusinde stykker
og sank ned bag plankeværket. Det havde jeg aldrig set før. Tidlige
re havde vi altid været et stykke borte, på vej væk i mørket, inden
eksplosionen kom.
Det var ikke så meget, vi så til Christian efter nytåret. Men den
27. januar var han i hvert fald i København, og det var nok sidste
gang jeg så ham. Vort møde var lidt usædvanligt.
Sabotagestoppet fik os til at tage fat på en masse andre, mærkelige
aktioner. På centralpostkontoret i Tietgensgade havde den tyske
postcensur sine kontorer, og gennem en forbindelse havde vi fået at
vide, at der i nogle skabe på kontorerne opbevaredes en del våben.
Om aftenen og natten stod kontorerne tomme.
Uden nogen væsentlig forberedelse gik vi i aktion.
Ad trapper og gange, som vrimlede med postfunktionærer, fandt
vi efter visse vanskeligheder frem til tyskernes kontorer og opdagede,
at vi havde glemt enhver form for værktøj til at åbne den låsede dør
118

med. Det var i det hele taget en dårlig forberedt aktion, og det var
mig, der havde »planlagt« den. Heldigvis havde der været en glasru
de i døren. Nu havde man sømmet en krydsfinerplade over åbnin
gen. Lasse og Mogens fik efter stort arbejde lirket den løs med deres
lommeknive, og vi kunne komme ind. Vi stod i en lang, øde gang,
hvor postcensuren boede. Pistolerne kom frem. Vi kunne ikke vide,
om der alligevel befandt sig tyskere på kontorerne. Men der var luk
ket og slukket overalt. Vi trak mørkelægningsgardinerne for og
tændte lyset. Det var mærkeligt at befinde sig på tyske kontorer,
hvor der hang kasketter og uniformsjakker. På bordene lå der papi
rer med den tyske rigsørn.
Nogle gik i gang med at gennemse papirerne, andre ledte efter
våbnene. Vi fandt nogle pistoler i skrivebordsskufferne og i et skab
var der 12 karabiner.
Vi havde medbragt to store sække og en lang tøjsnor. Hurtigt blev
karabinerne samlet på gulvet, og sækkene blev trukket over dem fra
hver ende. Det indsnøredes i tøjsnoren. En stor og uhåndterlig pak
ke, som to mand hankede op i.
Det var mig, der ledede aktionen, så jeg gik forrest med hånden
knuget om den skudklare pistol i frakkelommen. I den anden lomme
holdt jeg om en af de pistoler, vi havde fundet på kontorerne.
Undervejs mødte vi danske postfolk, der forundrede så på de unge
mænd, der slæbte en stor pakke med sig, men ellers lod postfolkene
som ingenting. Det var tider, hvor man ikke skulle blande sig i no
get.
Henad gange og nedad trapper slæbte vi den store pakke. Så
var jeg pludselig ude på en trappe ved hjørnet af Tietgensgade og
Bernstorffsgade. De andre ventede indenfor. Jeg skulle melde klar
bane.
Det var en kold og mørk aften og en isnende vind strøg omkring
hjørnet. Gaden var ret stille. Ved et sporvognsstoppested lige i nær
heden stod en gruppe mennesker.
Det næste skete i tiendedele af sekunder.
Vinden tog fat i min hat. Jeg havde begge hænder i lommerne på
min gamle cottoncoat og holdt fast i pistolerne. Men i begge lommer
var der næsten intet foer tilbage. Hvis jeg slap en af pistolerne ville
den falde gennem hullerne og ned på gaden. Men jeg tænkte: Det
er mørkt, ingen vil kunne se, at du har en pistol i hånden. Altså tog
jeg hurtigt den højre hånd med en skudklar pistol op af lommen for
at holde på hatten.
Midt i bevægelsen blev jeg stoppet. En hånd kom ud af mørket
og greb fat i min arm. Det kom så overraskende, at pistolen fløj ud
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af hånden på mig, i en flot bue røg den gennem luften og landede
på stenbroen, hvor den gik af med et brag!
De mennesker, der ventede ved stoppestedet, hoppede af for
skrækkelse, og jeg kunne høre projektilet fløjte ud over Hovedbane
gårdens terræn.
Et halvt sekund var jeg lammet og var ved at trække den anden
pistol frem, da jeg hørte Christians ironiske stemme:
- Man må ikke gå og smide sin pistol på fortovet!
Foran mig bøjede han sig roligt ned, samlede pistolen op og rakte
den frem, mens han smilede gennem mørket.
- Er det dig, hvad laver du her, spurgte jeg åndeløst.
Han var så rolig, som om dette møde fandt sted en solrig efter
middag på Strøget.
- Jeg er lige kommet fra Jylland og fik at vide, at I var her, og
så ville jeg se, hvordan det gik?
- Jamen, hvorfor greb du mig i armen?
- Ah, det så ud, som om du blev forskrækket, og så tænkte jeg,
at jeg hellere måtte gøre noget, inden du skød mig . . .
I det samme blev vi fanget ind af to skarpe lysstråler.
- Væk, hviskede Christian.
Jeg gik hurtigt nogle skridt ud af lyset.
Christian blev roligt stående.
To politibetjente kom gående over Tietgensgade med deres pisto
ler fremme og med lygterne rettet mod Christian. Der samlede sig
nu en klynge nysgerrige mennesker omkring dem. Jeg listede nær
mere, parat til alle eventualiteter.
Der blev diskuteret ivrigt i klyngen, og Christian fortalte et helt
eventyr om, at der ganske rigtigt var faldet et skud. Han havde set
nogle skumle personer, der forsvandt i retning mod Istedgade. Han
pegede . . . den vej!
Jeg vendte mig og opdagede, at sækken med våbnene lå op mod
posthusets mur. Mine kammerater måtte være kommet udenfor dø
ren, da skuddene lød, og nu gemte de sig vel bag døren.
- Må jeg foreslå noget?
Det var Christians stemme.
- Skulle vi ikke gå rundt om hjørnet. Det blæser så koldt her, og
jeg er desværre lidt forkølet . . .
Villigt trak betjentene og tilhørerne rundt om hjørnet til Bernstorffsgade. De var kun 4-5 meter borte, og diskussionen fortsatte.
Mogens stak hovedet ud ad døren. Han havde sin pistol klar i
hånden.
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- Hvad er der sket, hviskede han.
- Det er ikke så slemt, hvæsede jeg. Hold jer parat. Jeg far fat i
en taxa derovre på hjørnet.
Hurtigt løb jeg over gaden til hjørnet ved Tivoli, hvor der var en
taxaholdeplads. Jeg steg ind i den forreste vogn og fik chaufføren di
rigeret over foran posthuset. De andre kom hurtigt ud fra posthuset,
og to af dem tog fat i sækken ved husmuren.
Men desværre var det ikke de samme, der havde båret pakken
nedad trappen. De tog forkert fat, og pludselig gled sækkene fra hin
anden. Med en skrækindjagende raslen spredtes tolv tyske karabiner
på fortovet.
Vi stod et sekund og så på hinanden.
- Hold kæft. Nu er det snart for morsomt, mumlede en af dem.
Nogle forbipasserende skrævede forbavsede over våbnene på for
tovet, men skyndte sig ellers videre.
- Få dem ind i vognen i en fart, hvislede jeg.
Så satte jeg mig ind ved siden af taxachaufføren og viste ham min
pistol.
- Lad være med at være dum. Gør som jeg siger.
Han nikkede og blev bleg.
De andre lempede karabinerne ind i taxaen og klumpede sig sam
men ovenpå dem.
- Lad os komme af sted, sagde Lasse anstrengt.
Der lød nogle undertrykte grin fra bagsædet.
Jeg viftede med pistolen. Chaufføren startede som lyn og torden.
På vej væk kunne jeg se Christian som midtpunkt i en diskuteren
de klynge omkring betjentene.
Et sted ved havnen standsede vi.
De andre steg ud med karabinerne hængende over skuldrene. Jeg
betalte chaufføren og sagde, at hvis han fortalte dette her til nogen,
kunne han godt komme galt af sted. Jeg havde noteret taxaens num
mer. Det var nu løgn, for det havde jeg glemt i forvirringen. Men
han forstod godt min besked, og næppe var jeg ude af vognen, før
han startede og forsvandt i en vældig fart.
Vi fik gemt våbnene i en kælder, som det hele tiden havde været
planen.
Og så ventede vi på at høre noget fra Christian.
Efter aftalen skulle vi i den slags situationer mødes i baglokalet til
Kais møbelforretning, hvor vi plejede at holde vore møder.
Hen på aftenen dukkede Christian op. Grinende.
- De tog mig med på stationen, fortalte han. Men efterhånden
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blev de godt trætte af mig. Det forstår jeg nu ikke, for jeg læste op
af en digtsamling af Kaj Munk. Jeg viste dem mit falske legitimati
onskort, og så fik jeg lov at gå.
I nogen tid efter den aften havde de andre stor fornøjelse af at flet
te navnet Tietgensgade ind i alt, hvad de sagde til mig.
Nogle fa dage senere ringede Gestapo på døren i Vanløse og stor
mede ind til mine forældre. Tilfældigvis var jeg ikke hjemme og blev
advaret, inden jeg tog hjem. Fælden klappede ikke denne gang. Men
fra det øjeblik var jeg illegal, og alt forandredes dramatisk. Christian
var i Jylland og blev advaret i tide, så han viste sig heller ikke i Van
løse. Jeg så ham ikke mere.
Fra Jylland skrev han den 1. februar 1944 til Inge:
»Sommetider får jeg pludselig lyst til at skrive et eller andet brev til
en eller anden. Ofte har jeg slet ikke noget at sige. Jeg vil bare skrive
for at skrive. Og nu har jeg valgt dig som offer.
Engang var jeg besat af en rent ud sagt vild angst for at blive offer
for det dæmoniske i mig - dette vilde ukontrollerede had. Det var
lige efter Kaj Munks død. Nu er det anderledes. Hadet er borte. Er
stattet af en mærkelig, iskold, saglig og nøgtern følelse.
Af Kaj Munks sidste ting kan man forstå, at han var besat af en
frygtelig angst og uvished for, at vort folk skulle være råddent. Der
var så mange ting, der tydede derhen. Ja, ja, men nu er Kaj Munk
død! - ja, han er blevet en del af os alle - hans tro, hans mod - og
hans angst. - Angst? - Ja, den har jeg arvet. Jeg møder dem hver
dag - disse retlinede, borgerlige mennesker, der alle respekteres så
højt for deres soliditet. Ja, og vi ved jo også godt, hvordan det ender.
Rødstensvilla med have og bil, kone med pels og stor sagførerprak
sis. De var så rolige og solide, og vi andre havde troet . . .
Ak, de dårer, der endnu ikke har gennemskuet denne råddenskab
af småborgerlig lykkehigen, denne vanvittige løgnagtige sentimenta
litet, der også truer med at overleve denne krig og ødelægge efter
krigstiden med sin selvgladhed og optagethed, sin karrieresyge og
eksamenssnobberi. Fanden hytter sine.
Nej, nej, vort folk kan ikke dø - for Gud vil bære det over afgrun
den. Det er min tro - »lægedom for alle sår, han har sit folk at give«.
Det tror vi. Men alligevel, de der svigter, som vi havde troet på de gør kampen så bitter, så bitter. Engang imellem«.

Det var sjældent at møde Christian så negativ, som i dette brev.
Men han gav udtryk for en følelse, som de fleste af os kendte, når
vi så på livet omkring os. København var f. eks. fuld af mennesker,
der arbejdede med alle slags fiduser for at tjene penge på situationen,
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især på vareknapheden. Den sorte børs blomstrede, og de kloge nar
rede de mindre kloge. Ironisk nok var Krisepolitiet den afdeling in
denfor politiet, der havde mest at gøre. Man arresterede folk i stribe
vis for at overtræde kriselovene. Fiduserne og egoismen dominerede.
Enhver hyttede sig. Krigen var de andres krig.
Stemningen hos os blev ikke bedre af, at nu blev det alvor. I al
stilhed havde Gestapo via danske stikkere sneget sig ind på os. Lyne
ne begyndte at slå ned.
Det første store chock var, at John blev skudt ned og taget til fan
ge. Vi behøvede ikke at tage fantasien til hjælp for at vide, at han i ti
den derefter måtte være blevet grusomt torteret. Få dage efter at Ge
stapo havde prøvet at fange mig hjemme i Vanløse, gik det galt for
Mogens Ibsen.
Ligesom os andre tog Mogens også del i andre illegale aktiviteter.
Det var en periode, hvor vi ligesom ikke kunne fa gjort nok i kam
pen. Mogens deltog således i det illegale transportarbejde, og den 3.
februar 1944 gik det galt.
En stikker, Poul Einer Berthelsen, havde haft held til at komme
ind i transportgruppen. Han havde faet to af sine stikker-kolleger Ib
Nedermark-Hansen og Knud Østergaard Larsen bragt i forbindelse
med gruppen, idet de foregav at ville flygte til Sverige. De blev an
bragt i et hus hos nogle sygeplejersker, indtil transporten skulle fore
gå fra Asiatisk Plads.
De underrettede Gestapo, som mødte op, da man var i færd med
indskibningen af flygtningene. Der udviklede sig en blodig kamp,
hvor to af modstandsfolkene, sekretær Frits Blichfeldt-Møller og po
litibetjent Hans Jørgen Christiansen blev dræbt. Desuden såredes
den unge student Christian Algren-Petersen alvorligt. Men det lyk
kedes at bringe ham i sikkerhed. Flere andre modstandsfolk blev
imidlertid arresteret. Mogens kom chockeret tilbage fra oplevelserne
på Asiatisk Plads og meddelte os andre, at han måtte flygte til Sverige.
Det var blevet alvor.
Indtil da havde den aktive kamp af og til haft karakter af en
spændende fritidsinteresse, fordi alt gik så godt. Dagen efter de natli
ge aktioner vendte vi tilbage til vor legale tilværelse med arbejde og
normal social omgang og troede, at ingen vidste noget om os. Endnu
havde vi ikke lært, at en illegal kamp stiller ubønhørlige krav om at
beskytte sig selv - og dermed kammeraterne - mod opdagelse. Vi
undervurderede det tyske Gestapo som modstander og forstod slet
ikke, hvor mange danskere, der var gået i tysk tjeneste som stikkere.
Senere erfarede vi, at betalingen til en stikker var meget høj, ofte
30.000 kr. for at finde og røbe en modstandsmand.
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Jørgen Kieler fra HD 2 har meget træffende beskrevet situationen
således (33):

»Senere under besættelsen blev »security« et begreb af stigende be
tydning. En stor modstandsorganisation stod på spil. I efteråret 1943
var der så få sabotører, at »dumdristig« handling måtte prioriteres
højere end sikkerheden. Jeg tror egentlig ikke, at dette var bevidst.
Derimod har det psykologisk sikkert spillet en rolle, at vi endelig
langt om længe befandt os i en situation, hvor handling kunne afløse
den tidligere frustrerende passivitet. Der var oparbejdet et overtryk
i os, som nu fik udløsning i den så længe ønskede aktive kamp mod
fjenden. Vi var begejstrede og rede til at dø i erkendelse af, at Hitlers
evt. sejr ville gøre tilværelsen uudholdelig for os alle. Vi ønskede
norske tilstande og ikke sikkerhed. Men derfor kunne instruktionen
jo godt have omfattet nogle råd m.h.t. »security«. Det gjorde den ik
ke, og sikkerhedsforanstaltningerne blev derfor et resultat af vore
muligheder og vor begrænsede viden . . .
Vi vidste, at vi kunne blive udsat for tortur og var klar over, at
dette kunne blive den store prøvelse. Men vi var ikke klare over,
hvor mange stikkere, der faktisk fandtes, og havde ikke fantasi til at
forestille os, at tortur kunne medføre, at ofret blev aktiv celle-stikker.
Vi kendte end ikke begrebet«.
Kun 3 dage efter skuddramaet på Asiatisk Plads gik det galt for Jør
gen Kieler og HD 2. Det blev en tragisk oplevelse, som viste os, at
vi førte krigen i vor egen gade, og ikke skulle vove os ud i ukendt
terræn. Vi lærte også, at i en kamp mod krigstrænede tyske soldater,
kunne vi heller ikke klare os.
Den 6. februar 1944 angreb HD 2 et par fabriker i Åbenrå, Ha
mag og Åbenrå Motorfabrik. Sabotagevagterne blev overmandede,
men en af dem fik dog held til at ringe til politiet. Men da de danske
politifolk mødte op, afstod de fra kamp med sabotørerne. Imidlertid
opstod der kamp, da HD 2-folkene trak sig tilbage, og tyskerne blev
derved alarmerede.
Fem af HD 2s medlemmer søgte skjul i et hus syd for Åbenrå, og
da tyskerne begyndte en undersøgelse af området, gemte de sig i et
udhus. Herfra holdt man øje med Gestapo-folkene, mens de under
søgte et andet udhus i nærheden.
Men så nærmede Gestapo-folkene sig, og der var ingen anden ud
vej. Sabotørerne åbnede skydningen og der opstod en længere ild
kamp. En af HD-folkene Peer Borup blev dræbt. Claus Rønholt fik
flere skud i benene og Jørgen Kieler selv et skud i hånden. Tilsidst
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flygtede de overlevende sabotører, men det var snevejr, og de sårede
blødte ret voldsomt, så det var let for Gestapo at følge sporene. Efter
nogen tid kneb det for Rønholt at følge med, og mens de andre fort
satte, blev Jørgen Kieler hos ham, og de søgte skjul i en grøft. Her
blev de opdaget af tyske soldater, og i den efterfølgende kamp fik
Jørgen et skud i halsen og et brud på rygsøjlen. De to sabotører blev
straks udsat for mishandling.
Da meddelelsen om de triste begivenheder i Åbenrå nåede frem
til København, gik resten af HD 2s medlemmer omgående under
jorden og flygtede efter kort tid til Sverige.
Men ulykkerne var først lige begyndt.
Den 16. februar, 10 dage efter HD 2s kamp i Åbenrå, arresterede
Gestapo Jørgen Staffeldt. I nogen tid havde man åbenbart holdt øje
med Jørgen. Den 16. kom en dansk-talende mand ind i Nordisk
Boghandel og spurgte efter Peter Jørgensen, som var Jørgens illegale
dæknavn. Han gik med uden at være klar over faren. Udenfor for
retningen fik han en pistol stukket i siden og blev ført over på d’Angleterre, hvor han blev arresteret af den danske stikker Hammeken.
Derefter prøvede tyskerne med alle midler at fa ham til at røbe sine
forbindelser med sabotører og faldskærmsfolk. Men Jørgen Staffeldt
havde en usædvanlig psykisk modstandskraft og røbede ingen.
Det samme kan siges om hans broder Mogens Staffeldt, der også
blev arresteret den dag. Han var leder af Nordisk Boghandel og må
ske en af de mænd i hele modstandsbevægelsen, der vidste mest om
dens organisation. Allerede i 1942 fungerede boghandelen som kon
takt for sabotører og faldskærmsfolk. Det var gennem Mogens Staf
feldt, Jens Lillelund i efteråret 1943 opnåede kontakt med fald
skærmsfolkene og fik startet en ny Holger Danske-gruppe. Såvidt vi
des deltog Mogens Staffeldt aldrig i en aktion. Til gengæld udførte
han et enormt arbejde som kontakt- og forbindelsesmand. Men Mo
gens spillede sin rolle som »uskyldig« så godt, at han efter 8 måne
ders ophold i Vestre Fængsel blev frigivet af tyskerne.
Holger Danske var nu i en sørgelig situation. HD 4 var den eneste
intakte gruppe tilbage sammen med enegængerne Flamme og Citro
nen samt Patrick og Herman og et par andre fra gruppe 5.
Fire dage efter arrestationerne af Jørgen og Mogens Staffeldt
skrev Christian et brev til Inge fra sine forældres hjem ved Klejtrup
med en tak for tilsendelsen af bogen med Maxwell AndersonS skue
spil »Vintersolhverv«:

»Tak! Et ord siger så lidt - flere endnu mindre. Men jeg tror du for
står, hvor glad jeg er for denne bog, når jeg siger, at den har betydet
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et vintersolhverv for mig. For er det ikke sådan med os, at der fødes
et nyt menneske inden i os, hver gang vi møder Tømmerdrengen fra
Nazareth på en ny måde? Her står han bag en af Brooklyn-broens
piller. Vi ser ham ikke, men vi ved, at han har fæstnet sit brændende
blik på Mios og Mariamnes hjerter. Og her fører Maxwell Anderson
os ind i en kirke, vi aldrig før har stået i. Her taler Gud til os midt
i regnen, og her sender han sine lyn ned i menneskehjerterne. Her
ser vi i et lysende evighedssekund loven og nåden mødes. Loven,
hvis indhold er strenghed - sandhedens og rettens ubøjelige streng
hed. Og nåden, hvis væsen er mildhed - kærlighed og håb og tro.
Hvordan kan disse to mødes?
Een eneste gang i verdenshistorien så vi dem mødes - og denne
ene gang blev verdenshistoriens centrale begivenhed. Denne begi
venhed var lyset, der tændtes i Bethlehem og forenede sig med sit
udspring påskemorgen, og pinsemorgen igen dalede ned over vor
jord og tog plads i menneskehjerter. Det nye Testamente fortæller os
om Kristus som ypperstepræst (lovgiver), og som konge. Men midt
imellem disse to står han som offerlammet. Thi kun i ofret forenes loven
og nåden.
Først da Mio ofrede sit mål - som loven havde sat ham - retfær
dighedens og sandhedens lov - først da kunne han modtage kærlig
hedens nåde.
Derfor har Exupery ret, når han i »Krigsflyver« siger:
»Den vigtigste handling bærer et navn. Det er ofret.
At ofre er ikke ensbetydende med hverken at afstå eller at gøre
bod. Det er mest af alt en handling. Det består i at give sig selv til
det begreb eller væsen, man vil have lov til at have del i«.
Mio ofrede - ikke derved at han afstod fra sit mål, men derved,
at han overgav sig til kærligheden - til Miriamne.
Du giver i dit brev en meget smuk karakteristik - smuk og kvinde
lig. Det sidste er det vigtigste. Hver gang jeg læser et af dine breve
bliver jeg helere, rigere, stærkere. Det er det kvindeliges evige inspi
ration, der griber en. Der er nemlig ingen tvivl om, at du - og alle
kvinder, der ikke har solgt deres kvindelighed for en billig og letkøbt
maskulinisme - med jeres livsnære følelser kommer i en langt dybere
kontakt med livsdybderne end vi mænd nogensinde formår det. Jeg
holder meget af blomster - der står altid en eller anden buket på mit
skrivebord. Jeg betragter dem - deres form, deres farve, deres duft;
for mig er de en kombination af disse ting, og det betyder faktisk me
get, hvad de er anbragt i; det er del af deres form og farve. Sådan
tror jeg f. eks. ikke du ser på blomster. Jeg tror ikke I kvinder ser,
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lugter og betragter blomster. I føler dem tror jeg. For os bliver blom
sterne symboler - vi er uhjælpelige symbolister. I derimod - for jer
er det tingene selv, selve deres væsen og væren. Vi kan tale om be
greber - rene begreber, som Kant kalder dem - det kan I også, men
I må forene dem med noget nært. Jeg tror, det er det, der i så høj
grad betager dig ved denne vidunderlige bog. Her møder du loven
og nåden forenet med ofret - på konkret måde. Her møder du livet
og døden - disse to modsætninger smeltet sammen i et sejrrigt prin
cip - kampens. Her møder du evigheden - ikke blot som et masku
lint begreb - men på en feminin måde som noget livsnært og kon
kret. Matematik er det maskulines enfant-logik. Det hører hjemme
i mandens tænkning på barnetrinet. Ikke noget andet sted. Og men
nesker, der aldrig kommer ud over denne matematiske tænkning,
biir i virkeligheden stående på dette barnestadium - og det er i det
hele taget noget, der er fremherskende i hele den nye (moderne) tids
tænkning. Kun dens største ånder formåede at hæve sig over enfantmatematik-logiken. For kvinden er matematik altid noget unatur
ligt. Det er hele hendes væsen imod. Dens symbolisme, der formid
ler manden med verden, lukker hende ude fra den.
Men nu er vi inde i en ny tid - en tid, hvor kvindens umiddelbare
anskuen og mandens symbolistiske anskuen må møde hinanden - og
befrugtes og beriges i mødet . . .
Javel - den 26-27! Var for øvrigt i Aarhus fredag aften og boede
hos Willi. Jeg glæder mig til at se Faust - men vær forberedt på, at
jeg møder i plous-fours. . .«
Det var en gammel aftale, at Christian skulle komme til Aarhus den
26.-27. februar for at være sammen med Inge og Willi Theut. Man
gik tur i skovene og bakkerne omkring Aarhus og overværede
»Faust« på Aarhus teater. Inge beskriver det som en hyggelig og me
get afslappet weekend, hvor Christian var i fin form. Man lo altid
meget sammen med Christian, tilføjer Inge.
Og dog vidste Christian, at han stod overfor svære vanskeligheder
i det illegale arbejde. Netop i de dage var nedkastningsgruppen i Ars
blevet revet op. Mange af hans bedste venner sad som fanger hos ty
skerne, og nu måtte han forhindre, at katastrofen bredte sig til de
andre nedkastningsgrupper i området.
Begyndelsen til katastrofen var en tåbelig optræden af en mand fra
Års-gruppen.
Kammeraterne havde opdaget, at han talte for meget om sit ille
gale arbejde til fremmede. Derfor var det besluttet, at han skulle sen
des til Sverige. Men da han på vejen gjorde ophold i Ålborg, for127

svandt han en dag for sin følgesvend og gik på restaurant. Her prale
de han overfor en kvinde med sine illegale bedrifter, men desværre
var det stikkeren »Frederikshavner-Grete«, han var sammen med.
Hun havde året før afsløret en ligeså stortalende faldskærmsmand i
Frederikshavn og var siden rejst til Ålborg, hvor hun yderligere er
hvervede sig øgenavnene »Spion-Grete« og »Lorte-Grete«.
Manden fra Års blev samme dag taget af Gestapo, og under tortur
gav han op. Alle hans kammerater i Års blev arresteret.
Spørgsmålet var, om disse arrestationer ville rive andre mod
standsgrupper med sig?
Det viste sig, at et af Års-gruppens medlemmer havde noteret tele
fonnumret til Jens Erik Ingvardsen i Farsø i sin lommebog, og nu
fortsatte Gestapo jagten i Farsø.
Tidligt om morgenen den 29. februar kom Gestapo til Farsø. Næ
sten samtidig var Christian rejst fra Århus til Ålborg. Som sædvanlig
var han iført sin grå soldaterkappe og den store astrakan-hue. Ved
afrejsen fra Århus prøvede Inge og Willi forgæves at få ham til at
skifte til en mindre påfaldende påklædning.
I Ålborg telefonerede Christian til barndomskammeraten fra Far
sø, sparekasseasistent Johannes Saabye, og aftalen blev, at de skulle
mødes på Budolfi Plads kl. 13.30. Johannes Saabye prøvede derefter
at fa sin bror, repræsentant Ove Saabye, med til mødet med Christi
an. Skønt de opholdt sig i Ålborg, var de begge medlemmer af ned
kastningsgruppen i Farsø. Christian spiste frokost hos en kusine, der
boede i Ålborg.
Gestapo kom til Farsø kl. 8.30 om morgenen. Det var en mild vin
terdag med en del sol, og de fire Gestapofolk, hvoraf to var tyskere
og to danskere, besluttede sig til at starte med morgenmad på hotel
let. De spurgte servitricen, hvor kæmnerkontoret lå, og om hun
kendte Jens Erik Ingvardsen. Hun svarede beredvilligt de venlige
herrer og forstod desværre ikke, at de var Gestapofolk. Lidt før kl.
10 var Jens Erik Ingvardsen på vej til sit arbejde som kontorist på
kæmnerkontoret og så Gestapos sorte bil foran hotellet og tænkte, at
det måske var Gestapo, men slog det hen. Næppe var han kommet
ind på kæmnerkontoret, før Gestapofolkene var over ham. Det samme
skete for Christians spejderkammerat Knud Malthe Poulsen, der stod
og ekspederede i byens manufakturforretning. Gestapo kom ind ad
både for- og bagdøren, og han havde ikke en chance for at undslippe.
Det lykkedes fire andre medlemmer af Farsø-gruppen at undslip
pe, blandt dem Christians spejderkammerat, blikkenslager Hilmer
Larsen, der tog til Århus, hvor han imidlertid blev taget af Gestapo
en månedstid senere.
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Foran dyrlægeboligen er der en halvcirkelformet indkørsel, og da
Gestapo kørte væk med Jens Erik Ingvardsen, drejede man ind for
an dyrlægeboligen. Ingvardsen tænkte: Tager de nu også dyrlæge
Sonne? Men Gestapobilen brugte kun indkørslen til vendeplads. Al
lerede da Christian fik Sonne med som leder og rådgiver i Farsø
gruppen, havde dyrlægen betinget sig, at ingen udover den lokale
gruppe fik noget at vide om hans deltagelse, og det reddede ham den
29. februar, for Farsø-folkene lod sig ikke presse af Gestapo til at an
give ham.
Som aftalen var mødtes Christian og Johannes Saabye på Budolfi
Plads i Ålborg kl. 13.30. De var helt uvidende om begivenhederne
på samme tid i Farsø, og heldigvis havde Johannes ikke fået fat i sin
bror Ove. Da Christian havde aftalt et møde med en anden illegal
forbindelse på banegårdspladsen, slentrede de to sammen ad boule
varden mod banegården, mens de diskuterede begivenhederne om
kring Års-gruppen. Christian mente ikke, at gruppens arrestation
ville få følger for andre af grupperne i Himmerland.
Men allerede på dette tidspunkt sad lærer Alfred Saabye i forhør
hos Gestapo, der vidste at hans sønner Johannes og Ove var med i
nedkastningsgruppen.
Da Christian og Johannes nåede banegårdspladsen, satte de sig på
en bænk og kort efter kom en mand gående. Det var en velbygget,
kraftig mand, der haltede lidt og havde en lille hund med sig. Johan
nes tog afsked og sagde, at han ville komme igen en halv time sene
re. I mellemtiden ville han prøve at få fat i sin bror Ove.
Manden, der nu satte sig på bænken ved siden af Christian, var
skibskaptajn Poul Ib Gjessing, en central skikkelse i den nordjyske
modstandsbevægelse. Før krigen havde han som styrmand og kap
tajn været det meste af verden rundt, bl.a. med ekspeditionsskibet
»Dana«. Han havde også sejlet for andre videnskabelige undersøgel
ser til Spitzbergen, Færøerne, Grønland og Island. Da krigen brød
ud havde han besluttet sig til at emigrere til det tidligere Dansk Vest
indien og var ulykkelig over at blive »spærret inde«. Sammen med
vennen, mejerist Hans Jørgen Henriksen og sin hustru og deres
barn forsøgte han flere gange at sejle til England, men forsøgene
mislykkedes. Som Dansk Samling-mand blev Poul Gjessing medlem
af modstandsbevægelsen og kom til at arbejde nært sammen med
faldskærmsmanden Poul Jensen i Ålborg. Gjessing deltog i kurer
virksomhed, sabotage og nedkastninger, bl.a. var han med ved en
nedkastning i august 1943, hvor modstandsmanden Niels Erik
Vangsted fra Ålborg blev dræbt under en kamp med tyskerne, mens
Poul Edvin Kjær Sørensen blev taget til fange og senere henrettet.
Chr. U. 9
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Poul Gjessings villa i GI. Hasseris blev efterhånden et nordjysk mod
standscentrum. Her indrettede man et illegalt våbenværksted og op
bevarede våben fra nedkastningerne. Da Årsgruppen havde modta
get cn ladning, var det Christian, der fik den dirigeret videre til
Gjessing.
De to på bænken havde forskellige ting at diskutere i forbindelse
med Års-gruppens arrestation, men samtalen blev kort. Mødet fandt
nemlig sted foran vinduerne i Højskolehotellet på Banegårdspladsen,
hvor Gestapo havde indrettet hovedkvarter. Fra vinduerne havde
man opdaget Christian med den usædvanlige grå kappe og astrakanhuen. Pludselig kørte en bil op foran de to på bænken, bevæbnede
Gestapofolk sprang ud med skudklare pistoler; hverken Christian el
ler Gjessing havde en chance for at undslippe.
I løbet af et øjeblik befandt de sig som fanger hos Gestapo i et væ
relse på 1. sal i Højskolehotellet. Begge kom omgående i forhør.
Christian har selvfølgelig fastholdt, at han var uskyldig. Ikke rasen
de, protesterende, men snarere venligt smilende over denne misfor
ståelse. Den naive rolle, som han beherskede så godt, med en tilsæt
ning af hans trevne jydske dialekt.
Men Gestapofolkene vidste, at de havde gjort en god fangst. Chri
stian har nok også hurtigt forstået det. På et eller andet tidspunkt
lykkedes det ham at rive sig løs fra to Gestapofolk. De prøvede at
holde fast på ham, men i løbet af få sekunder stod de kun med hans
frakke og jakke. Som en ål havde Christian snoet sig fri og satte i
et spring ud af vinduet fra 1. sal.
Tilsyneladende slap han godt fra springet og begyndte at løbe ned
ad gaden. Gestapofolkene lænede sig ud af vinduet og råbte »Stop
tyven«. En mand på gaden trådte i vejen for Christian for at standse
ham, men han rev sig løs og var lige ved at slippe rundt om et gade
hjørne, da han blev ramt i det ene ben af et skud fra Gestapofolkene
og sank sammen.
Christian var Gestapos fange.
Lidt senere kom Johannes Saabye tilbage til banegårdspladsen og
forstod, at der var sket noget. Han så grupper af folk, der talte højrø
stet om begivenheden. Et øjeblik lyttede Johannes, så sprang han
chokeret på sin cykel og forsvandt. Han skulle ikke mere se barn
domsvennen Christian.

Vennerne
Desværre fik arrestationerne i Års, Farsø og Ålborg flere triste føl
ger. Dagen efter blev Gjessings ven og medarbejder Hans Jørgen
Henriksen arresteret sammen med fru Gjessing i villaen i Hasseris,
og i Ranum fik Gestapo fat i fire medlemmer af den nedkastnings
gruppe, Christian havde startet.
Men det var iøvrigt typisk, at Christians venner overalt i landet
ikke foretog sig noget i anledning af hans arrestation. De var aldeles
sikre på, at han aldrig ville røbe dem. Endnu i dag er det en gåde
for de overlevende, at Christian, trods hård tortur hos Gestapo i Ål
borg, kunne nøjes med at indrømme sin forbindelse med de nedkast
ningsfolk, der allerede var arresterede.
I København foretog HD 4 sig ikke noget - Preben, Kai og Lasse,
der endnu var legale, fandt ikke anledning til at gå under jorden.
Heller ikke dyrlæge Aksel Sonne i Farsø gemte sig. Tværtimod ka
stede han sig ud i andet illegalt arbejde, bl.a. hjælp til nedstyrtede
allierede flyvere. Og Flemming Juncker på Overgaard, den mest
centrale modstandsmand i Jylland, blev boende hjemme, helt over
bevist om, at selv den hårdeste tortur ikke kunne tvinge hans navn
ud af Christian.
Da Juncker nogle uger senere afgørende gik underjorden, var det
typisk nok på grund af en meddelelse, som Christian havde fået
smuglet ud fra fængslet. Gennem forhørene hos Gestapo havde
Christian forstået, at de var ved at indkredse Juncker. Derfor gjorde
han alt for at fa smuglet en advarsel ud.
Endnu en tid blev Juncker i landet og undgik flere gange med nød
og næppe arrestation. Hen på sommeren rejste han til England.
Medvirkende til at Juncker forlod landet, og tog fat i London i
SOEs danske afdeling, var også andre triste begivenheder. Fald
skærmschefen Flemming B. Muus fortæller (34):
»En aften var faldskærmsmanden Jacob, en radiotelegrafist ved
navn Kai Lund og den norske faldskærmsmand Ibsen. . . samlet i en
lejlighed i Århus. Jacob havde begået den utrolige uforsigtighed at
tage et par lynsamtaler med Randers direkte fra lejlighedens telefon.
Jeg kender ikke samtidernes indhold, men helt direkte kan de næppe
have været. Jacob kan ikke have været opmærksom på, at alle den
slags samtaler blev aflyttet. Følgen var, at Gestapo, ti mand høj, be
gav sig til lejligheden, hvor de arresterede alle de tre tilstedeværende.
9*
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Disse tre mænd blev naturligvis udsat for al den brutalitet, som
tyskerne var i stand til at mobilisere - i særdeleshed Jacob, som var
den der havde mest kendskab til organisationens opbygning. Ibsen
slap vist nogenlunde let, da tyskerne fandt ud af, at han lige var an
kommet til landet og derfor ikke kunne vide ret meget af værdi. Kai
Lund var som radiotelegrafist værdifuldt bytte for tyskerne, og selv
om Lund endnu ikke havde været i funktion som telegrafist, fik Gestapo mere ud af ham, end det må anses for nødvendigt selv under
streng tortur.
Jacob var utvivlsomt udsat for den hårdeste behandling. Jeg tror
ikke, der var det kunstgreb, som tyskerne ikke forsøgte på ham. Re
sultatet af denne Arhus-arrestation var, at Lund og Jacob i løbet af
de kommende fem-seks uger blev tvunget til at opgive navne på fire
ogtyve personer, der alle var af stor værdi for modstandsbevægel
sen«.

Blandt de mange modstandsfolk, denne arrestation kom til at skade,
var nedkastningsgruppen omkring Hvidsten Kro, hvor kromanden
Marius Fiil var den ledende. Hele gruppen blev revet op og arreste
ret. Senere skulle de komme til at tilbringe deres sidste dage før hen
rettelsen sammen med Christian i Vestre fængsel.
Sammen med folkene fra nedkastningsgrupperne i Ars, Farsø og
Ranum var Christian blevet indsat i Kong Hansgades arrest i Ål
borg. De øvrige fik lov at sidde i samme celle, men Christian blev
totalt isoleret. Derfor ved de overlevende i dag meget lidt om den be
handling, han fik af tyskerne, men der er ingen tvivl om, at han blev
udsat for meget hård tortur. Det siges, at een gang blev han bragt
ud af forhørslokalet i bevidstløs tilstand. Man trak ham ned ad en
trappe, og lod hans hoved dunke mod trappens cementtrin. Men det
fortæller noget om Christians modstandskraft overfor torturen, at ty
skerne selv kaldte ham for »Den tavse dansker«.
Typisk for Christian er det også, at han i denne forfærdelige pe
riode kun har tanker for vennerne derude. Ikke alene fik han i tide
advaret Juncker, men i det første brev han får smuglet ud, skriver
han:

»Gestapos arbejdsmetoder: Når man har fanget en mand, piner man
ham straks for ved denne lynkrigsmetode at få så meget som muligt
ud af ham. Derefter alm. forhør. Man går ikke, som det ofte tros,
hurtigt frem. Tværtimod, har man intet fået ud af fangen ved første
forhør (m. tilh. piskning) tager man sig god tid. Dette kun som prak
tiske oplysninger. Hav det godt, Christian«.
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Nogle af Christians breve til omverdenen blev iøvrigt smuglet ud af
de tyske fangevogtere, ældre mænd, der ikke kunne sammenlignes
med Gestapofolkene. Det første brev fra Christian, som ikke blev
smuglet ud, mangler en dato, men er antagelig fra midt i marts. Ef
ter 14 dages hård behandling, skriver han til familien:

»Kære far og mor - ja, nu er det efterhånden længe siden, jeg har
været hjemme, og jeg føler mig derfor også forpligtet til at sende jer
et lille brev og jer allesammen derhjemme en hilsen. For at komme
over det praktiske først, så tak for tøjet og kagerne - og jeg ville pok
kers gerne have siddet hjemme hos jer søndag eftermiddag og druk
ket min surrogat og spist rugkiks til. Men det lader sig åbenbart ikke
gøre.
Jeg håber I har det godt, og at al den postyr, jeg åbenbart har
voldt jer, ikke har sat jer helt ud af ligevægt. Men ikke sandt - vi
er jo jyder allesammen i vor familie.
Jeg? - ok, jeg har det udmærket. Tyskerne er gentlemen og be
handler mig godt - selvom de i begyndelsen blev ærgerlige over, at
jeg prøvede på at stikke af fra dem og af den grund sendte mig en
lille kugle gennem benet. Fint skud, fint hul - nu næsten helet igen.
Jeg har sommetider sagt til Bent, at tyskerne ikke kan skyde. Det
passer ikke!
Men altså - disse sidespring tiltrods - jeg har det udmærket, spiser
glimrende og sover endnu mere glimrende. Det eneste, det kniber
med, er læsning. Jeg regner med at få lov til at læse bøger herinde,
og så vil du nok sørge for, at jeg får de bøger, jeg skriver om. Dem
jeg sætter et kryds ved, har jeg selv, og dem kan I blot skrive over
til fru Ramsing efter. Resten må I få gennem Schous boghandel, de
er altid så flinke til at skaffe. I kan jo hilse. Endelig har jeg nogle bø
ger liggende, som jeg har bestilt i Nordisk boghandel, Kgs. Nytorv
8, Kbhn. - før jul. Jeg har ikke haft råd til at løse dem hjem, men
vil I ikke blot skrive om at få dem sendt, så kommer de - jeg mangler
sæbe! Bogliste vedlagt.
Nu er jeg ikke sikker på, censuren gider læse mere igennem - det
kan jeg godt forstå. Ellers skal I allesammen være ved godt mod.
Kommer jeg i fængsel el. koncentrationslejr herhjemme, kommer
jeg til at kede mig til krigen er forbi, kommer jeg til Tyskland, sparer
jeg Tysklandsturen efter krigen. - Og bliver jeg skudt - ja, så får det
hele en mening og jeg kan oprette en smule af det, jeg har forsømt«.
Men vennerne udenfor lod ikke fem være lige efter Christians arre
station. Der blev arbejdet med planer om at befri ham og de andre
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fanger i Kong Hansgades arrest. Der var også visse gode muligheder
netop ved dette fængsel, der lå i samme bygning som Tinghuset,
hvor daværende sagførerfuldmægtig Elvin Pedersen havde sin dagli
ge gang. Som Dansk Samling-mand var han tidligt kommet med i
modstandsarbejde* og blev efterhånden næstkommanderende ved
regionsledelsen i Ålborg - men uden rigtigt at vide det. Da Christian
den 29. februar om morgenen kom til Ålborg, opsøgte han Elvin Pe
dersen for at høre, om han kunne fortælle noget om Årsgruppens ar
restation. Det var en af de fa gange, de to mænd mødte hinanden.
Men Christian gjorde et dybt indtryk på Elvin Pedersen:
- Han var en drømmer, fortæller Elvin Pedersen, men af den go
de slags, helt optaget af sin store mission i modstandsbevægelsen. En
højskolepræget, særdeles intelligent ung mand, men samtidig fanden
ivoldsk.
De gode muligheder for et befrielsesforsøg fra Kong Hansgades
arrest var en loftgang, som Elvin Pedersen havde opdaget. Den førte
fra Tinghuset ind over fængselsgangen, og herfra kunne man gen
nem et trådnet ikke alene holde øje med vagterne, men sandsynligvis
også komme ned i gangen foran cellerne. Det blev besluttet at et for
søg på at befri alle fangerne skulle gennemføres af modstandsfolk fra
Ålborg den 21. marts. »Vendelbo« deltog i et planlægningsmøde
med Elvin Pedersen. Herom fortæller »Vendelbo« - nu Arne Espegaard (35):

»Kaptajn Ejby Nielsen fik overdraget kommandoen over hele opera
tionen, mens Harry Larsson fik kommandoen over de folk, der skul
le trænge ind i fængslet; jeg skulle stille folkene og forsyne dem med
våben. En bil skaffedes til veje til transport af Chr. Ulrik Hansen,
der var såret af et skud i knæet.
Langt ud på den våde og mørke martsaften, hvor befrielsen skulle
foregå, sad alle vi aktive deltagere på Almen Kirkegård, lige overfor
arrestbygningen, alle i dækning bag gravstene og buske. En af mine
delingsførere »Høj« bragte med sin FDF-gruppe præcis til tiden de
fornødne våben, som de havde hentet på cykler i et depot udenfor
byen og i hast rengjort for fedt.
Planen gik ud på at skaffe adgang for vore folk gennem den dan
ske arrestforvarers lejlighed, og udgang for fangerne gennem den
store fængselsport.
En af vore kvindelige aktivister, Claudia Nørgaard, gik over ga
den og ringede på hos arrestforvareren. Da han gennem kikhullet så,
at det blot var en ung pige, der ringede, lukkede han døren op på
klem, men straks sprang en af vore folk frem og satte en fod i dør-
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sprækken. Arrestforvareren blev holdt op, Larssons folk trængte ind
i bygningen, samtidig med at en anden af vore folk ringede på ved
porten. En tysk vagtmand går over gården for at se, hvem der rin
ger. Han bliver slået ned af vores mand Børge Nielsen (Jyllandsmester i brydning), for vi skal have nøglerne til porten, men inden vagt
manden mister bevidstheden, giver han det mest rædselsvækkende
langtrukne hyl fra sig, jeg nogensinde har hørt. Man skulle tro, at
det måtte vække hele nabolaget, inklusive det kontingent SS-folk,
der var indkvarteret i Odd Fellow Logen 100 m borte. Men i hvert
fald alarmerede det resten af vagten, for da vore folk gennem en kæl
dergang var på vej til vagtlokalet for at overrumple mandskabet og
bemægtige sig nøglerne til celledørene, så de pludselig en del af vag
terne stå for enden af gangen.
Overraskelsesmomentet var gået tabt. Ikke desto mindre giver
Harry Larsson den forreste mand, der var bevæbnet med en ma
skinpistol, ordre til at give ild. Eet skud lyder, og så vræler manden:
»Den vil ikke mere«, hvorefter Larsson kommanderer tilbage. Aktio
nen er endt uden resultat. . .
En af de fejl vi begik, kan ikke ses af ovenstående beretning, men
jeg skad røbe den her; jeg var den skyldige.
Under planlægningen blev det først foreslået, at den tyske vagt
mand skulle skydes med en lyddæmpet pistol, når han gik over går
den. Men jeg foreslog, at manden i stedet skulle slås ned med en
gummiknippel, dels af humanitære grunde (!) - fangevogterne var
ældre værnemagtssoldater, de fleste vel familiefædre - dels fordi det
formentlig kunne foregå omtrent lydløst, mens selv en lyddæmpet
pistol giver ikke så lille et knald. De andre gik med på mit forslag.
Ingen af os havde regnet med, at vagtmanden ville tage sin stålhjælm på bare for at gå ud og se, hvem der ringede! Men det gjorde
han, så der måtte flere slag til, før han lukkede øjnene, og derfor fik
han tid til at alarmere de andre med sit vræl«.

Desværre var forberedelserne i Ålborg ikke så godt koordinerede, at
man fik givet denne aktion al den støtte, der var nødvendig. Hele
tiden var det Elvin Pedersens mening, at nogle eksperter skulle være
med, og de måtte efter hans mening findes i København. Derfor
sendte han, nogle dage før aktionen fandt sted, sin bror Ingvard Pe
dersen - dybt involveret i modstandsarbejdet nord for Ålborg - til
København. Forinden var der dog gået en tid, før man fik lov til at
gennemføre aktionen. Flemming Juncker var ikke glad for projektet,
men gav tilsidst tilladelse til, at man henvendte sig i København.
Ingvard Pedersen skulle møde Egil Barfod, en af Dansk Samlings
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mest erfarne folk, der hele tiden havde stået bag Holger Danske som
organisator og forbindelsesled til Frihedsrådet. Bloch, som vi kaldte
Barfod i Holger Danske, var netop da mere aktiv end nogensinde i
ledelsen af Holger Danske, der efter de mange anholdelser og dræb
te, sårede eller tilfangetagne medlemmer var helt i bund.
Mødet mellem Bloch og Ingvard Pedersen fandt sted i Kongens
Have, og Blochs forslag var at lade HD 4 være med i befrielsesaktio
nen. Ikke alene fordi vi var den eneste intakte, erfarne gruppe, men
også fordi vi naturligvis havde en særlig interesse i at være med til
at befri Christian.
Selv blev jeg ikke indblandet i begivenhederne - jeg var på en af
mine illegale rejser til Jylland for Jørgen Diemers illegale bogforlag
- men i Eriks lejlighed på Sølvtorvet havde Ingvard Pedersen deref
ter et møde med Erik, Preben, Lasse og Per.
De var straks parate.
Det blev aftalen, at man allerede næste dag sammen skulle rejse
til Ålborg.
- Jeg husker, fortæller Ingvard Pedersen, at netop da vi stod på
perronen og skulle af sted, læste vi i en avis, at Ålborg-folkene dagen
før havde lavet deres mislykkede forsøg på at befri fangerne i Kong
Hansgades arrest. Jeg mente, at vi ligeså godt kunne opgive det he
le, men de fire HD-folk ville af sted og gøre deres eget forsøg. Det
var raske og fornøjelige unge fyre. Edvard Sommer var især en frisk
fyr, og munden stod ikke stille på ham. Derfor blev han under den
første del af rejsen »dømt« af sine kammerater til at sidde alene i en
kupe, fordi man ville have ro til at lægge nogle planer.
Elvin Pedersen tog imod københavnerne og sin bror på banegår
den og førte de fire HD-folk til en lejlighed, som en dame af hans
bekendtskab havde overladt københavnerne, så længe de blev i by
en. løvrigt havde Elvin Pedersen en bevæget tid. Dagen før havde
han hjulpet en kvindelig fange fra arresten til flugt. Hun var til be
handling - under bevogtning - hos en tandlæge, der var nabo til El
vin Pedersens kontor. I begyndelsen afslog Elvin Pedersen at hjælpe
for ikke at ødelægge noget for den befrielsesaktion, der nu var i
gang. Men tilsidst gav han efter, og den kvindelige fange fik held til
at flygte via Elvin Pedersens kontor.
Han kunne godt lide de fire københavnere og inviterede dem til
at spise på en af byens restauranter om aftenen på den betingelse,
at de opførte sig diskret, hvilket de lovede. Bl.a. måtte de ikke være
bevæbnede.
Man hyggede sig ved et bord i restauranten. På et tidspunkt skulle
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Preben på toilettet, og da han kom tilbage, så Elvin, at han stak en
pistol i lommen.
- Hvad er nu det, udbrød den stilfærdige sagfører, I lovede mig
at være diskrete og ikke bevæbnede!
Preben grinede.
- Ja, sagde han, men jeg snuppede lige denneher pistol fra en
tysker ude i garderoben. . .
Elvin var lidt rystet over »eksperterne« fra København. Senere
kom damen, som havde lejligheden, hvor de boede.
- De unge mennesker har opført sig nydeligt, mens jeg har været
væk, sagde hun. Der er pærrt ryddet op. Mens de har været i lejlig
heden, er der åbenbart sket et uheld med deres våben, for der er
nogle skudhuller i loftet. Det gør heller ikke noget, det er jo den slags
der sker. Det er også pænt af dem, at de har forsøgt at reparere ska
derne i loftet, men jeg ville dog ønske, at de havde brugt noget andet
end jordbærmarmelade. . .
Det tog et par dage at forberede en ny aktion mod fængslet. Efter
Alborgfolkenes mislykkede aktion var vagtholdet forstærket, og ty
skerne var parate til at imødegå nye forsøg.
Elvin fortalte HD-folkene alt, hvad han kunne, om fængslets ind
retning - også gangen over selve cellerne, som måske kunne bruges
til udgangspunkt for et angreb. Men tilfældet forandrede planerne.
I nogen tid havde danske håndværkere arbejdet på en tilbygning
til arresten, en ny afdeling, der snart skulle tages i brug og tidspunk
tet for at nedbryde muren mellem den nye og gamle afdeling var
ganske nær. Arbejdet med tilbygningen blev ledet af arkitekt Packness (den senere kgl. bygningsinspektør), og det lykkedes nu Elvin
Pedersen at få en aftale med Packness om,.at hullet i muren til den
gamle afdeling blev lavet på et ganske bestemt tidspunkt. Det skulle
ske nøjagtig på det klokkeslæt, hvor Christian og nogle af de andre
fanger skulle føres ud til den daglige gårdtur.
Cellegangen i den gamle afdeling endte ved den mur, der skulle
brydes ned, og fangerne gik derefter til venstre ud i fængselsgården.
Hvis der blev lavet hul i muren, lige før Christian kom gående op
ad fængselsgangen, var det muligt at lave et overfald på de tyske
vagter og få Christian ud gennem hullet i muren.
I hast fik man lavet de sidste forberedelser. En lille lastvogn ville
vente udenfor parat til at køre væk både med Christian og HDfolkene, der ville være klædt som håndværkere og skulle lade som
om de deltog i arbejdet med at bryde hul i muren.
Ingen af deltagerne i befrielsesforsøget overlevede krigen, så vi
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ved ikke præcis, hvad der skete. Men fa dage efter aktionen mødte
jeg Erik i København, og han fortalte mig følgende; som jeg gengi
ver efter hukommelsen:
Alle forberedelser blev gjort og alt var i orden, da de fire forklædt
som håndværkere gik ind i tilbygningen, hvor de blandede sig med
de rigtige håndværkere. Det var ikke nogen let opgave for en kunst
maler, en dyrlægestuderende og to assistenter fra ØK at virke over
bevisende som håndværkere. Nogle gange kom en af de tyske vagter
og spurgte, hvad de lavede, og hvor de kom fra. Hver gang klarede
de sig med en forklaring om, at de gik og ventede på deres formand,
som snart skulle komme.
Under arbejdstøjet var alle fire bevæbnede med pistoler og hånd
granater. I et par murerbaljer, som de havde medbragt, var skjult
et par stenguns (maskinpistoler) plus noget sprængstof til brug for
tilbagetoget ud af fængslet. Lige udenfor holdt en J4 tons lastvogn
med en lokal mand ved rattet parat til at starte og køre væk med
Christian og »håndværkerne«. Det var en meget vovelig aktion, hvor
de måtte regne med at komme i kamp med veltrænede tyske solda
ter. Under arbejdet med at nedbryde muren holdt de sig hele tiden
lige i nærheden.
Da hullet var slået, og Christian kort efter kom humpende op ad
cellegangen efter en tysk soldat - han var jo såret i benet - trådte
Lasse ind i hullet, så Christian tydeligt kunne se ham. Lige ved hul
let stod de andre tre parate til at rive våbnene frem og åbne ild mod
tyskerne. Der var nogle åndeløse sekunder, inden Christian fik øje
på Lasse og derefter på de andre. I endnu nogle sekunder så Christi
an på dem, så smilede han - og rystede på hovedet. Det var ganske
tydeligt, at han ikke ville med!
De fire kammerater vidste ikke, hvad der kunne være i vejen. Det
var jo en mulighed, at aktionen var røbet og tyskerne kun ventede
på den rigtige lejlighed til at slå til.
Først langt senere fik de forklaringen i et af Christians sidste bre
ve. På det tidspunkt sad de selv som fanger i Vestre Fængsel. I sit
brev skrev Christian og takkede dem for deres trofasthed. Han und
skyldte, at han ikke var fulgt med dem, men han følte, at det ville
være at svigte de kammerater, der sad i samme sag, men som ikke
kunne befries ved denne lejlighed.
Det er også blevet nævnt, at Christian havde hørt om aktionen,
inden den fandt sted og på forhånd havde været imod den på grund
af »omkostningerne«. Var den blevet gennemført, kunne den også
let have kostet et par af HD-kammeraterne livet, når de skulle dække
tilbagetoget.

138

o

Dybt skuffede rejste Preben, Lasse, Per og Erik fra Alborg. De
forstod ingenting. Lasse og Preben vendte direkte tilbage til Køben
havn. Per rejste hjem til Farsø, hvor han tavs gik rundt nogle dage.
Erik lagde vejen om ad Viborg for at besøge Inge, som har fortalt
mig, at han var gråden nær af skuffelse, da han fortalte om begiven
hederne. Og han var meget stærkt indstillet på, at man endnu en
gang skulle prøve at befri Christian.
Næppe var hele HD 4 samlet i København, før der meldte sig en
lignende opgave. Og denne gang skulle jeg selv være med. Det dre
jede sig om at befri en fange under transport væk fra Vestre Fæng
sel.
En bestemt morgen ville to biler køre ud fra fængslet. I den første
vogn ville der sidde 2 eller 4 bevæbnede Gestapofolk. I den anden
bil ville der være to mænd på forsædet og en på bagsædet ved siden
af fangen. Når bilerne kørte ud på Enghavebroen lige udenfor
fængslet, skulle vi angribe.
Planen var, at en af os skulle køre en trehjulet varecykel så »klod
set« hen foran bilerne, at de blev nødt til at standse et øjeblik. Når
bilerne standsede skulle »cykelbudet« på den trehjulede cykel trække
en maskinpistol frem, der lå under en sæk på ladet. En salve fra ma
skinpistolen skulle gøre det af med mændene i den første bil. Resten
skulle ordnes af de andre HD-folk, når de angreb fra siderne med
deres pistoler og befriede fangen.
Jeg husker planen i alle enkeltheder, for det var mig, der skulle
være cykelbudet!
Vi kunne imidlertid ikke få at vide, hvem fangen var, og hvorfor
fangen var så vigtig, at man ville risikere denne meget farlige aktion
lige udenfor et fængsel, der var fyldt med tyske soldater? Det var og
så mærkeligt, at de to faldskærmsfolk Jens Peter og Stumpen skulle
være med. Vi vidste jo, at faldskærmsfolkene var instruktører og ik
ke måtte deltage direkte i aktioner.
Alligevel gik vi i gang med forberedelserne. Det viste sig, at endnu
en gruppe skulle være med. Det var Leif Bruhn Petersens gruppe,
der var på vej ind i Holger Danske for at fylde hullerne op efter alle
ulykkerne i februar.
Jens Peter fortalte os, at en Gestapomand var blevet bestukket til
at røbe dato og klokkeslet for fangetransporten. Kunne man virkelig
stole på en Gestapomand, der lod sig købe? Jens Peter nikkede så
overbevisende, som han kunne, men vi blev ved med at vende tilba
ge til dette punkt, som vi mente var det svageste i hele planen. Men
desuden fandt vi også bevæbningen med een stengun og desuden
kun pistoler og håndgranater for svag.

Jeg sov dårligt den nat.
Tidligt om morgenen trampede jeg i fugtigkoldt vejr på min cykel
til mødestedet ved Enghavebroen. Det var den 31. marts 1944. Ef
terhånden som tidspunktet nærmede sig, og vi skulle gå i stilling, var
gruppeførerne Preben og Leif indviklet i en lavmælt diskussion med
Jens Peter på et gadehjørne. En halv timestid før aktionen skulle be
gynde kom Preben hen til os og fortalte, at aktionen var aflyst. Over
for den erfarne faldskærmsagent og tidligere commando-officer Jens
Peter havde vore 22-årige gruppeførere nægtet at udsætte os andre
for denne risiko.
Dengang gjorde jeg mig ingen tanker om, at dette måske var en
uhyre vigtig demonstration af vor selvstændighed. Vi var ikke solda
ter under kommando, men var kommet frivilligt og bestemte hvert
minut selv, hvad vi ville være med til. Vi var parate til alt, men vi
ville selv bestemme hvornår og hvordan. Det var trods alt krigen i
vor egen gade!
Først flere år efter krigen fik jeg at vide, hvem det var, vi skulle
have befriet. Det var Monica Wichfeld fra Engestofte på Lolland,
der havde været en central skikkelse i opbygningen af modstandsbe
vægelsen på sin egn. Sammen med mange andre var hun blevet ta
get af Gestapo, da de fangede de tre faldskærmsfolk i Arhus. Monika
Wichfelds datter Varinka var på den tid under dæknavnet »Inkie«
sekretær for faldskærmschefen Flemming B. Muus. Senere giftede
de sig. Og sådan ser historien ud fra faldskærmschefens synspunkt
(36):
»Min nuværende svigerfader, Jørgen Wichfeld, og mine svogre Ivan
og Viggo var alle blevet løsladt samme dag, som arrestationen på
Engestofte havde fundet sted. Gestapo havde overbevist sig om, at
det kun var Monica Wichfeld, der havde været impliceret i
»sabotage- og spionagesagen«.

K. Jessen Schmidt og hans søn Henning var blandt mange andre
havnet i Vestre Fængsel, som et direkte resultat af tyskernes tortur
overfor Jacob. Også de var anklaget for at støtte betalte agenter, der
arbejdede for udenlandsk regning og interesser. Henning JessenSchmidt blev senere løsladt, da tyskerne ikke kunne finde noget be
vis på hans »landsskadelige virksomhed«, men inden da var det lyk
kedes ham at skaffe os en meget nyttig forbindelse i Dagmarhus. Det
drejede sig om fru Claire Buchardt-Hansen, der var tysk af fødsel,
men gift med en dansker og glødende anti-nazist. Claire B-H. besty
rede en kantine i Dagmarhus og gjorde alt, hvad der stod i hendes
magt for at hjælpe fangerne. Takket være hende kom Henning J-S.
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i forbindelse med en Gestapomand ved navn Renner, og forsigtige
forhandlinger førte til at Gestapomanden, mod et vederlag på kr.
30.000, ville gå med til at iværksætte Monica Wichfelds flugt. Der
gik nogen tid med forhandlinger, da Henning J-S. igennem flere
uger måtte træffe Gestapomanden næsten daglig. Resultatet blev, at
Jens Peter og Hans Johansen sammen med seks af Jens Peters ud
valgte folk skulle foranstalte et »hold-up« på den bil, der den 31.
marts klokken otte ville køre ud fra Vestre Fængsel på vej til Dagmarhus, med Monica Wichfeld og Renner på bagsædet og en tysk
chauffør ved rattet. »Overfaldet« skulle finde sted ved broen, der fø
rer over jernbanelegemet ved hjørnet af Ingerslevgade og Søndre
Boulevard. En af Falcks ambulancer ville være på stedet, parat til at
køre Monica Wichfeld i sikkerhed.

Klokken 8.45 den pågældende morgen stod Inkie og jeg i tunne
len, der forbinder Ordrup Jagtvej med Ordrupvej. Efter aftale med
Jens Peter skulle han og Hans Johansen møde os efter aktionen.
Man forstår Inkies sindsstemning den morgen, hun så bleg og forvå
get ud og havde naturligvis ikke sovet i mange nætter. Vi havde af
talt, at hun skulle have fireogtyve timer sammen med moderen, som
så skulle føres videre til Sverige, og Inkie havde købt alle de småting,
hun vidste, hendes moder havde savnet.
Da Jens Peter og Hans Johansen kom, var det ikke nødvendigt at
spørge dem, hvorledes det var gået. På lang afstand kunne man se,
at de ikke havde gode nyheder. Det viste sig, at der intet var sket.
Det planlagte »overfald« havde været parat i alle enkeltheder, men
bilen med Monica Wichfeld og Gestapomanden havde slet ikke vist
sig. - Senere fik vi opklaret hvorledes det var gået til. Gestapoman
den, der dagen før havde faet udbetalt ti tusind kroner i forskud,
havde drukket sig fuld, havde snakket over sig og var blevet arreste
ret. Pengene blev fundet, og Gestapomanden sendt med en straffekolonne til østfronten«.
Fra Christian i Kong Hansgades arrest hørte vi ikke noget i Køben
havn. Efter krigen er det blevet fortalt, at han selv forsøgte flugt.
Under en gårdtur sprang han op på den 4 meter høje fængselsmur,
fik fat foroven, men han var for afkræftet, og hans knæ var endnu
ikke rask nok til, at han kunne svinge sig over og komme væk.

I begyndelsen af april begyndte Christian imidlertid at skrive bre
ve. Den værste del af torturen var sikkert forbi, men samtidig havde
han fået det indtryk, at denne sag kun kunne ende med en dødsdom.
Fra begyndelsen af april skriver han en række breve, hvor han be-
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gynder at tage afsked med familie og venner. Men også leverer ven
nerne et åndeligt testamente, der først slutter natten før henrettelsen.
Til sin mor skriver han den 1. april 1944, idet han indleder med
et citat:

»Så bliver da disse tre: Tro, håb og kærlighed, - men størst blandt
dem er kærlighed.
Kære mor!
Jeg har så ofte gerne villet tale med dig om disse ting, kære mor.
Men det at vi begge er jyder og derfor også har jydens dybe blufær
dighed, har jeg aldrig gjort det. Men jeg må - og derfor har jeg valgt
det som emne for dette - måske det - eller et af de sidste breve til
dig. Lad mig derfor i dette brev tale om kærligheden - og lad det
brev være min dybe tak for din stærke kærlighed.
Kærlighedens lov er livets - thi det er Guds lov. Af sin kærlighed
gav os Gud dette liv, og af sin kærligheds nåde gav han os et evigt
liv efter dette.
Det er sandt at vi alle frygter døden. Vi er bundet til noget her
på jorden med kærlighedens bånd, og disse bånd gør det ondt at få
revet over, fordi de binder os til vore kære og vore venner. Og aller
mest går vore tanker, når vi stilles overfor dødens majestæt, hjem til
vor lille mor, hvis hele liv var et liv i kærlighed og offer for os. Det
er som din bløde stemme og tanker om dig fylder mig med en var
me, der ligesom bortvejrer dødens kolde majestæt. Og denne tanke
kommer til mig: burde du ikke af al magt have klamret dig til livet
og være blevet hos dine kære? Jeg ved godt, at når jeg er borte, biir der et tomrum, som ingen
anden kan fylde: den plads jeg havde i jeres hjerter. Forpligter denne
adel, I forlenede mig med - forpligter den mig ikke til at klamre mig
til livet og beholde min plads i jeres hjerter.
NEJ! Og atter nej. For mig er kærligheden noget guddommeligt
- noget fra Gud. Derfor - i og med at den er fra Gud er vi forpligtet
overfor den. Thi således lyder kærlighedens lov: du skal elske Her
ren din Gud. Det er kærlighedens første bud, og om vi bryder det,
da bryder vi Guds lov - som er livets. Thi kun under Guds lov er
livet liv.
I sin kærlighed til os gav Gud os livet og øste af sin kærligheds ga
ve. Og når vi i vort liv søger at leve det under Guds lov - dens kær
ligheds mildhed og strenghed - da har vi også lov at tro, at Gud vil
velsigne vort liv under loven.
Åbenbarede Gud ikke sin kærligheds lov gennem den kærlighed,
jeg mødte fra jer derhjemme -. I som betalte kærlighedens pris i of-
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ret? - og fortæller ikke hans levende ord det samme - om den kærlig
hed, der ofrer sin søn. Må vi da ikke også bringe vort kærlighedsof
fer, at ikke kærligheden sked dø i os og vi dermed mister livet. Her
får det dybe ord fra Nazaret en dyb mening også for mig. Jesu kær
lighedsord til mig. Og det vil jeg huske på, når jeg står overfor døden
- så vil også den forvandles og blive lovens fuldbyrder.
Gud er kærlighed!
Men Gud kan i sin kærlighed være ubønhørlig streng. Det er det
modsigende i Guds kærlighed, at den både er strenghed og mildhed.
Og dog i begge - kærlighed. Det er jo hele det nye testamente - ja
hele vor kristentros dybeste indhold. Gud sendte i sin kærligheds
mildhed sin søn herned til jorden og lod ham tage bolig mellem os
som menneske af vort kød og blod. Men Gud krævede også af sin
enbårne søn, at han skulle dø korsdøden for vore synder. Det er
Guds strenghed - el. Guds mildheds strenghed. Det er kærlighedens
strenghed. Lad os derfor som mennesker og folk gå ind under Guds
milde og strenge kærlighedslov. Thi kun under Guds kærlighed kan
vi leve - og kun med den i pant kan vi dø.
Jeg ved ikke om jeg skal dø nu. Men hvis jeg skal dø, vil jeg dø
under kærlighedens lov. Og I, der biir tilbage, må ikke græde eller
klage. Bed til Gud for mig og mit folk og jer selv at vi alle - levende
og døde må leve vort liv under kærlighedens lov: her og hisset.
Og så tilsidst mor, hvis jeg går bort, så skal I gøre noget af det,
jeg ikke fik gjort. I skal opdrage Bent til kærlighed mod sin Gud og
det fædreland, Gud gav os. Fortæl ham biblens historie - om de
gamle patriarker Abraham, Josef, Jacob og Moses! Saul og David!
Om skabelsen og profeterne. Om Bethlehemsbarnet - Jesu fødsel,
liv, lidelse og død og hjemfart. Luk Danmarkshistorien op for ham
- Saxo og la Cour. Lad ham se ind i Rødhættes og H.C. Andersens
eventyrverden. Han skal gøre det, jeg ikke fik gjort, og som disse
breve skal fortælle om.
Så tilsidst mor - tak for det usigeligt meget du gav mig. En tak
er det eneste, jeg kan give for dit store offer. Men modtag den - den
er sagt med hjertet. Og så farvel og på gensyn mor. Bed for mig og
mit folk, at vi snart må skue påskemorgen.
Gud i vold. Christian«

I begyndelsen af april måned 1944 måtte vi spørge os selv, hvor læn
ge vi kunne blive ved. Gestapo var i hælene på mange af os og havde
allerede haft stor sukces. Ikke alene Christian, men også Jørgen Staffeldt, Mogens Staffeldt, Jørgen Kieler og andre i HD 2, John, men
også Bjarne Larsen sad i tysk fangenskab. En af de første dage i april
stormede Gestapo tobaksforretningen i Farimagsgade, og det var
kun en modig indsats fra Tove Larsen og hendes datter, der forhin
drede at de tilbageværende HD-folk gik i fælden. Mange blev stop
pet på gaden udenfor forretningen og forsvandt skyndsomt. Tove
Larsen, som kendte min far, der arbejdede på Politiken, fik ringet
til ham, og han tilbragte nogle urolige timer i nærheden af tobaksfor
retningen, inden han fik øje på mig og forhindrede, at jeg gik ind
i forretningen og faldt i hænderne på Gestapo.
Bjarne var heldigvis blevet arresteret på grund af noget andet il
legalt arbejde, der ikke var så belastende som hans forbindelse med
HD. På den tid var det livsfarligt at have forbindelse med sabotører.
I sommeren 1944 blev flere villaer sprængt i luften af Gestapo, og
ejerne sendt i koncentrationslejr for at have givet husly til køben
havnske sabotører. Allerede den 5. september 1943 kunne man i de
danske aviser læse følgende tyske bekendtgørelse:

»Til vejledning og advarsel for den danske befolkning bekendtgør
den øverstbefaldende for de tyske tropper i Danmark følgende: Med
dødsstraf eller hård frihedsstraf straffes i medfør af fastsatte bestem
melser den, der ved at huse eller ved understøttelse yder hjælp til spi
oner og sabotører . . .«.

Der er ingen tvivl om, at Christian allerede på et tidligt tidspunkt
indstillede sig på det, der senere hændte ham. Mens han sad i Kong
Hansgades arrest i Aalborg skrev han en række breve, som afsløre
de, at han ventede en dødsdom.
Efter brevet til sin mor den 1. april skrev han til sin far, til brode
ren Hans, til søsteren og til den lille bror Bent. I alle brevene synes
han at tage afsked med dem, som om han var overbevist om, at han
snart skulle dø.
Der var perioder, hvor Christian havde været meget uenig med
sin far, og den 2. april skriver han til faderen:
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»Jeg ved, at min fængsling har sat tanker i sving hos dig, som du
aldrig før har tænkt på - fordi de nødvendigvis måtte ligge fjernt fra
dig. Og jeg ved, at de mange danske bønder, som kender mig, er
blevet anderledes ved min fængsling. Måske kommer den til at bety
de meget for Danmarks fremtid - ligesom da Grev Gert kom for ska
de at indkalde Niels Ebbesens karle.
Derfor må I derhjemme ikke sørge over min skæbne. Ja, vi har
jo slet ikke lov til at sørge, når Gud tugter os. Det sker jo kun, fordi
han elsker os. Det er et udslag af den kærlighedens strenghed, som
Gud i sin uendelige nåde møder os med. Vi er - og må være - i vort
forhold til Gud som en søn i forhold til sin far. Og Gud vil kun som du ville med mig som barn - ved sin kærligheds strenghed brin
ge os tilbage til kærlighedens vej«.
Og til broderen Hans, der var blevet på faderens gård som land
mand, skrev Christian:
»Jeg kan endnu se den nedgående sols sidste stråler lyse i fængsels
vinduets dybe karm. Engang imellem sender aprilblæsten et vind
stød mod ruden, der sidder så højt oppe, at jeg ikke kan nå den. Og
så nøjes jeg med at titte op mod de drivende skyer og kommer til
at tænke på, at nu går du vel hjem fra dit arbejde på marken, spæn
der fra såmaskinen og trasker hjem til aftensmaden og dagligstuen
med mor og far, Annelise og Bent. Og sådan går tusinde af danske
bondesønner og bønder nu hjem til den hyggelige, trygge stue. Og
måske skulle jeg nu have været imellem dem - skønt inderst inde ved
jeg jo godt, at jeg ikke skulle. Det blev ikke mit kald. Nu sidder jeg
her mellem fire massive mure og venter på, at man skal dømme mig.
Hvad min dom bliver, ved jeg ikke, men eet ved jeg: hvis man døm
mer mig til døden, vil denne dom give genlyd i alle Himmerlandsbønders - ja, måske i alle danske bønders hjerter, og når de om afte
nen samles i deres hyggelige stuer, og krigen løfter sit grimme åsyn
udenfor, så vil der være noget inde i deres stovte sind, der hvisker:
fred er ikke alt, fred er ikke alt.
Jo, fred er alt, men ikke den fred, der lever i ufredhedens brød.
Og den danske bonde vil vågne - til bevidsthed om sit ansvar, for
inderst inde ved han godt, at kun den sande fred er der, hvor den
sande frihed er - der hvor mor trygt kan lægge sit barn til sit bryst.
Du har valgt at blive bonde, Hans. Bliv det. Bliv far til et af disse
stærke, trygge nordiske bondehjem, der med Guds nåde skal bære
vort nordiske folkehjem ind i en velsignet stor og lys fremtid«.

Også til sine venner skrev Christian i april måned 1944 nogle breve,
der ligesom var et farvel. Til Elith skrev han bl.a.:
Chr. U. 10
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»Måske er dette mit sidste brev til dig - og måske når det dig slet
ikke. Men jeg tror, at hvert ord hjertet taler til et andet, når dette
på underfuld vis. Hvordan kan vi ikke vide. Det må forblive en af
livets dybe uudgrundelige hemmeligheder.
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Først skal dette brev bringe dig en tak - for det alt sammen. Og
ikke mindst dine digte. Havde jeg blot haft et eneste af dem hos mig
her. Og så endnu for eet: du lærte mig Bønnelyckes »Lovsang til dø
den« at kende. Endnu klinger det herinde af dens skønneste strofer
- kun den kan leve livet, som lever med sin død. - Jeg har siden for
stået det, men måske dog aldrig så dybt som nu«.
Som indledning i sit brev til Elith Olesen skrev Christian et citat af
Augustinus.

»Gud ville ikke have skabt - vil jeg påstå - en eneste engel, heller
ikke et eneste menneske, om hvilket han på forhånd vidste, det ville
blive ondt, om han ikke samtidig vidste, hvilken gavn for det gode,
der skulle komme deraf, og hvordan just gennem det onde i verdens
periodernes ordning skulle fremstå som et skønt digt i antiteser«.

Og senere i brevet citerer Christian atter Augustinus i en omtale af
den fremtid, der må komme:
»Det er - ikke mindst her i fængslet - kommet til at stå klart for mig,
at den fremtid der kommer, vil blive vidt forskellig fra vor tid - det
har så mange sagt næsten til trivialitet. Men også at denne nye tid
vil få sin vugge her i Norden. Ligesom den moderne havde sin i Ita
lien. Det er blevet min faste overbevisning og dybe tro, at det er
Guds mening og kald til hele vort nordiske folk . . .
Før verdenskrigen havde Spengler sluttet sin »Aftenlandets under
gang« - og han profeterede her det, der senere skete. Og mange tror
endnu den dag i dag på hans profetier, netop fordi de ikke kan se
blomsterne, der gror i granatgravene. Men vi, der har set Guds åsyn
gennem krudtslam, vi ved, at han er der og i sin store nåde skaber
midt i alt dette. Se også her Augustinus’ ord.
Vi tror ikke på Spengler - fordi vi ved at han er en løgner. Det
er ikke Vesterlandets kultur, der går i sin grav, men det er den mo
derne tid og hele dens verdensbillede, der opløses. Det er en tid, der
går i sin grav, og en tid, der fødes - i os. Alle de tegn derpå behøver
jeg slet ikke nærmere at opremse, dem kender og føler du ligeså vel
som jeg. En ny middelalder med mørke og stjernepragt er på vej.
En tid, hvor ånden må føle dybt og løftes højt, og hvor mennesket
igen må lytte til gamle Augustinus, når han siger: »Sandheden bor
i menneskets indre, og skulle du ikke træffe det uforanderlige hos dig
selv, så gå endnu længere. Gå endnu dybere ind til alt det, hvorfra
alt lys udgår. Den højeste sandhed finder blot den, der ikke vender
sig udad«.
10*
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Hvordan denne nye tid vil blive, kan ingen sige, men vi kan ane det,
for den er indeni os«.
Den 15. april 1944 skrev Christian også en slags afskedsbrev til Erik.
Jeg mindes ikke, at Erik fortalte os om det, og det er muligt, at han
aldrig fik det. Som så ofte indleder Christian brevet med et citat,
denne gang af Platon: »For venner er alting fælles«.
Og så skriver han:

»Kære Erik - at tale om fængsel, angst og død kan jo være så ligegyl
digt. Det er jo ikke det, der er livet og virkeligheden. Måske skal jeg
dø her i det skønne forår. Men jeg - som Kaj Munk - har erkendt
det dybe ord fra Nazareth - sådan må det være - livet og døden er
kun overfladisk set modsætninger. Også livet henter sin næring i dø
dens land. Derfor skal du - og alle I andre derude - når I går gen
nem det lyse forår og hører knopperne briste og de klingre regndrå
ber knuses mod jorden, vide, at i alt det, der brister og knuses, er
livet. Også døden er et livets paradoks.
Også jeg elsker livet - i hele dets mangfoldige skønhed og hele dets
dybe rigdom. Der står ingen blomster på mit bord, derfor kan jeg
ikke skrive. Jeg må ingen tale med - derfor bliver min kærlighed og
glæde blandet med sorg. Jeg har ikke set lille Bent i snart to måneder
nu - og derfor har jeg ikke kunnet synge - jeg har ingen breve fået
fra dig længe - derfor har jeg ikke kunnet inspireres. Ingen fra Elith
- derfor har jeg ikke kunnet digte. Ingen fra Inge - derfor har jeg
ikke kunnet græde. Jeg har savnet det meget - for det var jo næsten
hele livet: Bents bønner om en historie eller en sang - mors små, sø
de bebrejdelser - dine og Inges breve - Eliths digte - Roberts stejl
hed og indsigtsfulde udredninger - alt det var jo også livet - fordi
alt det var mig. Og landet - Danmark - det var jo ikke alene derude,
hvor Vesterhavets fråde slog ind mod den bare forstrand - eller den
stille skov, ikke alene de bølgende kornmarker og de blomstrende he
debakker, ikke alene en pjaskregnende forårsnat - eller en månelys
sommernat - det var jo meget mere«.

I brevet nævner Christian derefter en række navne, og det er måske
rigtigst at fortælle, hvem han skriver om. I rækkefølge er det - efter
familien - Henning Schwartz, Inge Theut, Kai Schiøth, Preben Ha
gelin, Edvard Sommer, Per Sonne, Knud Malthe Poulsen og Poul
Gjessing. Christian fortsætter:

»Er ikke far og mor, Annelise og Hans Danmark - er de ikke eet
med Danmarks jord - er jeg ikke dybest set rundet af denne muld
- sandmulden. Er der ikke en dyb symbolik i dette. Er ikke hele mit
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liv en svingning mellem disse to - sand og muld. Flygtig og tung nærig og frodig - harg og givtig. Måtte jeg ikke også derfor - som
barn af vestens sand og østens muld - komme til at elske hele Dan
mark. Og i menneskene - dem jeg kom til at elske - i dem fandt jeg
hele det levende Danmark - føt - nu - og engang. Er ikke Henning
den lyse, nyudsprungne birk - er ikke Inges øjne en dyb skovsø (ak,
hvem lodder dens bund) - ligger ikke hele København i Kais næses
frejdighed og charme i Prebens varme og bløde øjne og Edvards
temperament og latter - mødte jeg ikke den blicherske hedes vemod
i Pers øjne og smil, ler ikke Danmarks lyse fjorde i Knuds livsglæde
- og står der ikke skum og saltvandssprøjt af Pouls gang og hele
færd . . .

Og ligger det ikke der dybt nede og venter på sin forløsning - det
nye - det Gud har skabt i os til forløsning. Piner det os ikke hver
dag, fordi det vil frem til sin forløsning, men endnu ikke har kunnet
finde sin form. Er ikke Eliths øjne så tungsindige, er ikke du så rast
løs, er ikke Inge så bekymret og blev ikke mit liv et fragmentarisk
alt muligt og ingenting - netop fordi vi endnu ikke har fundet for
men, men indholdet lever i os.
Jeg tror, det er Friedell, der et eller andet sted taler om, at en tid
altid må vælge mellem to ting: sjæl og form - eller som man plejer
at sige: det sande og det gode. Således også med os - det sande lever
i os - det er indhold. Vi formår blot endnu ikke at give det form.
Men det er det vor tid skal magte - det er en del af vort kald.
Men se nu - alt det jeg her har nævnt - hele mit liv med hele dets
indhold - det har været hele Danmark - dets før og nu - og i mig
lever dets engang. Jeg fik lov at leve i åndens skabertime. Den ånd,
som vil og virker på skaberens ord og frelserens bud. Mit liv fik der
med en mening - en fylde. Derfor, skal jeg dø nu, så er det fordi
ånden ikke mere har brug for mig som medium - eller rettere, så
er det fordi ånden således bedre kan bruge mig som medium - så
er det fordi, jeg kun således kan synge de sange jeg aldrig sang, før
jeg var død. Så er jeg ikke død som Humunculus af mangel på liv
- eller som Cuforian af livsoverskud. Thi min død er mit livs naturli
ge fuldbyrdelse - således som Kristus har sagt det - i troen på den
Gud, der ikke er de dødes, men de levendes Gud«.
Kun to dage senere skrev Christian et brev til Inge og hendes mand •
Willi Theut med ordene »Lad da dette brev være min sidste hilsen
til jer«. Ingen ved, hvorfor Ghristian på dette tidspunkt syntes at væ
re sikker på at få en dødsdom. Han sad stadig totalt isoleret fra alle
andre danske fanger. Men måske har Gestapofolkene under afhørin-
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gerne fortalt ham, at for hans vedkommende var der kun een dom.
Det er også muligt, at han, for at redde andre, har påtaget sig al
skyld under afhøringerne. I brevet til Willi og Inge skriver han:
»En vild storm går overjorden - en forårsstorm. Livet er i den - og
døden fører den med sig. Se - i mørket er tændt et lys. Mørket prø
ver at opsluge det. Men det lykkes ikke. Intet formår at slukke lyset.
Det breder sig og gennemskinner alt. For det er åndens skabertime!
Hørte du der faldt et skud derude i mørket. Ja - og en stjerne sluktes? - nej - en stjerne lyste i dobbelt glans. Og lyset breder sig. Hørte
du et skud fra fængselsgården i morgengryet. Ja - man skød en af
mine venner. - Sandt, men han så solopgangen! - derfor du, som
skal leve livet, bøj knæ i solopgangen - og modtag påskemorgens
velsignelse. Han, som giver den, giver også nyt liv.
Trøst dem, der græder - og hjælp dem at bære deres offer; thi
dem var det, der bragte det største offer. Tør deres tårer bort og lad
dem skue solopgangen. Jeg fylder år samme dag som Apollon - på
lysets dag. Derfor har jeg levet hele mit liv i lyset. Det er symbolsk
- og derfor sandt«.

Men den dødsdom, som Christian åbenbart ventede meget snart,
kom ikke i april måned. Om aftenen den 24. april stillede 14 fanger
op i fængselsgården. Den ene var en kvinde, fru Gjessing, skibskap
tajnens kone, der også var blevet arresteret af Gestapo. Fangerne
blev bundet sammen to og to. Den eneste, der havde håndjern på,
var Christian, og han blev placeret ellene på førersædet i en lastbil.
På ladet sad de andre fanger, blandt dem folkene fra Ars og Farsø.
Der var seks soldater med maskinpistoler med som vagt. For fanger
ne på ladet, som kun var dækket af en tynd presenning, var det en
bitterkold tur ned gennem landet. Om morgenen kom bilerne over
med Store Bælts færgen. Kun fru Gjessing fik under eskorte lov til
at gå op og købe en kop kaffe. Den 25. april ved middagstid ankom
fangerne til Vestre Fængsel i København. Der var enighed om, at
nu skulle de dømmes. Men den næste dag blev alle fangerne kørt til
Horserødlejren i Nordsjælland, hvor forholdene var ret frie, og hvor
fangerne kunne være sammen, også i fri luft.
' Det er bemærkelsesværdigt, at i den næste måned, som Christian
tilbragte i Horserødlejren, skrev han ingen breve. Måske var han
begyndt at tro på en mild dom. Men det er også tænkeligt, at han,
efter den totale isolering og torturen i Aalborg, virkelig nød at kunne
tale med andre og kaste sig ud i diskussioner med medfangerne. Ja
cob Askjær, der var fange i Horserød, har givet følgende skildring
af Christian i Horserød (37):
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»Han var altid i aktivitet. Det var som om den rastløse handlekraft,
som hans ledende indsats i frihedskampen havde inspireret ham til,
var ført med ind bag pigtråden. Var der lejlighed til det, var han en
fanatisk udfordrer til diskussion, eller han ledede en studiekreds eller
- han sad og skrev. Som de fleste, der fik sig en tur til »Sanatoriet
Horserød«, nærede han også et håb om, at sagen ville blive afgjort
med indespærring på krigstid, når han nu ved en mærkelig skæbnes
tilskikkelse endelig var havnet her, men at udgangen også kunne
blive en helt anden, var han ikke blind for, og forlængst havde han
gjort sig fortrolig med en dødsdom. Derfor skulle tiden udnyttes; dø
den skulle ikke møde ham uden han var beredt. Det lovede ikke så
godt, at lejrkommandanten ved hans ankomst havde afkrævet ham
et løfte til den danske lejrleder om ikke at stikke af, og meddelte, at
han i modsat fald ville trække henrettelsen af den danske lejrleder
med sig. Et barbarisk krav, som Christian U. trods mange tilskyn
delser i modsat retning fra den daværende lejrleder, den brave fly
verløjtnant C.O. Sandquists side bøjede sig for«.

Vi, som var udenfor, havde travlt med mange ting, men ikke med
sabotage. Der var stadig forbud fra Frihedsrådet mod sabotage. Næ
sten af kedsomhed gik vi med i to aktioner, der til vor overraskelse
vakte stor opmærksomhed, skønt vi selv anså dem for drengestreger.
Den 23. april var vi med til at besætte 12 københavnske biografer,
hvor vi tvang operatørerne til at sætte et lysbillede med en karikatur
af Hitler i lysbilledapparatet, stoppe filmen, og lægge en grammo
fonplade på »tallerkenen« med en flammende tale mod tyskerne. I
biograferne var der jubel hos det danske publikum. Det gik endda
så vidt, at man i nogle biografer rejste sig efter »forevisningen« og
sang nationalsangen.
Den 25. april kunne man i de danske aviser læse følgende meddel
else:
»Fra officiel tysk side meddeles:
Da gangstere i udenlandske staters sold, som søger at forstyrre det
offentlige liv i Danmark, i den sidste tid endogså har gjort biograf
teatrene til skueplads for deres voldshandlinger, er det blevet forord
net, at alle biografer i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg,
Gentofte, Hvidovre og Rødovre kommuner) indtil videre skal holdes
lukkede«.
Lukningen kom til at vare to måneder. Men meddelelsen om denne
»drengestreg« gik den frie verden rundt, og den fik mere omtale i
pressen end nogen sabotageaktion nogensinde havde fået. Tyskerne
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rasede. Vi var forundrede. Men vi forstod, at mere end noget andet
kunne man såre tyskerne ved at lave grin med dem.
Den anden aktion var også et godt propagandanummer.
Kronprinsesse Ingrid ventede en arving, og da det danske forsvar
ikke mere eksisterede, måtte man altså savne de traditionelle salut
skud til at hilse den kongelige fødsel. Mens vi selv havde fået ideen
til biografaktionen, og selv organiserede den, trådte faldskærmsfol
kene Jens Peter og Stumpen nu ind i »propagandatjenesten«. Og det
var dem, der organiserede løjerne.
Meningen var at affyre ligeså mange små bomber i Københavns
centrum, som der under normale forhold ville lyde salutskud fra bat
teriet Sixtus. Man valgte Ørstedsparken til »Gerningssted«, og bom
berne blev pakket i Leif Bruhn Petersens lejlighed på Amager, hvor
gruppeførerne hentede deres andel.
Og så ventede vi.
Da kronprinsesse Ingrid den 30. april 1944 fødte en prinsesse,
som senere blev døbt Benedikte, samledes mere end en snes af Kø
benhavns mest eftersøgte sabotører og sneg sig i ly af mørket ind i
Ørstedsparken. Da rådhusuret slog 9 tændtes alle bomberne, og
hver for sig sprang vi i lyntogsfart ud af parken, inden eksplosioner
ne kom. Det var nogle ganske højlydte brag, og mange vinduesruder
i nabolaget blev knuste. Næsten samtidig sørgede andre modstands
folk for at slå plakater op på husmurene, for at forklare, hvorfor man
havde hørt denne kanonade.
Tyskerne rasede, og København lo.
Igen fik vi store omtaler i den frie presse verden over.
Men vi var ikke i humør til at deltage i den almindelige jubel. Få
dage før var John blevet henrettet. Vi erfarede det ved at læse aviser
ne den 27. april. Der stod:
»26. april 1944 er matematiklærer Svend Otto Nielsen, født 29. au
gust 1908 i Herfølge og bosat i København, i henhold til krigslovene
blevet dømt til døden og henrettet for sabotage og for mord på en
tysk politiembedsmand«.

Siden tilfangetagelsen havde John ligget halvt lammet i fængselscel
len, hvor han blev overladt til sig selv, og hans skudsår i ben og un
derliv ikke blev behandlet. Han kunne ikke stå på sine ben og kunne
ikke blive vasket. Og hans tanke før henrettelsen var: Hvordan vil
de skyde mig, jeg kan jo ikke stå på mine ben? Men han var ikke
knækket og gik roligt i døden, hvad man bl.a. kan læse af det sidste
brev, han skrev til sin bror og svigerinde:
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»I undrer jeg vel over, at jeg skriver med blæk, det er jo ikke det nor
male; men dette er også en højst usædvanlig stund. Jeg fik i går mit
dejlige fuldskæg af og regnede med, at det måtte være forløber for
et eller andet, og ganske rigtigt, i dag blev jeg båret på Dagmarhus.
Krigsretten blev sat kl. 20, jeg blev dømt til døden og ført tilbage
til min celle. Kl. 2J4 kom dommeren her og sagde, at dommen var
fuldt vedtaget (stadfæstet) og skulle fuldbyrdes kl. 6 morgen, så jeg
har altså 3 timer tilbage at leve i.
Hidtil har jeg taget det mærkværdigt roligt, nærmest med antyd
ningen af et smil, om Gud vil, går jeg i døden på samme måde, jeg
ønsker at dø med værdighed.
Kære venner, jeg sender jer en sidste tak for, hvad I har været for
mig, og jeg ønsker af hele mit hjerte, at I må leve godt sammen. I
har forhåbentlig mange leveår tilbage, brug dem til at beflitte jer på
at tilgive hinanden. I ved ikke, hvornår Gud kalder på jer, og da er
det for sent at gøre det godt, I har forsømt.
Nu er det slut, mon jeg hører skraldet eller er død forinden? Ja,
det vil jo snart vise sig. Jeg er ikke bange for at dø, og jeg håber hel
ler ikke, jeg bliver det, men prale skal jeg jo ikke for tidligt, der er
måske grænser for mod.
Det har været et vidunderligt vejr i dag, jeg nød køreturen til Dag
marhus, jeg tænkte, det blev min sidste. Det har været en rigtig
dansk forårsdag, jeg synes, den varslede en god tid for vort elskede
land, det ønsker jeg, måtte gamle Danmark opleve frie dage igen,
måtte landsmænd fryde sig og glæde sig over al den skønhed, der
overgår os her«.
I Horserød samlede Christian på denne tid en skare af gamle og nye
venner omkring sig. Jacob Askjær skriver (38):

»Tilsyneladende var han uanfægtet af fængsel og forhør, han var
glad med de glade og stridbar med stridslystne. Bølgerne gik altid
højt, hvor han var. Det kunne regne ned over ham med grove
skældsord. Tonen var jo ikke alt for sleben blandt denne samling
mandfolk - eller han kunne hente bragende bifald hjem. »Hold kæft,
din højskolebonde« lød det, når han ivrede alt for pågående på et
bragemål, som forekom mange ret uforståeligt.
En ejendommelig udtryksform havde han tillagt sig, ikke helt hans
egen måske, men med tydeligt forbillede i Grundtvig og Kaj Munk.
Også hos Egon Friedell havde han gået i skole, her havde han hentet
sit historiesyn og lært sig paradoksets chokvirkning på sine tilhørere.
Og så en dag var hele dette - tilsyneladende - glade samvær forbi.
En månedstid varede det. Så meddelte en dag ved middagen stikker

153

Nobels buldrende basorgan, at Christian U. og kammeraterne skulle
gøre sig færdige til Vestre Fængsel. Den, der skriver disse linier, stod
netop sammen med ham, med hænderne dybt nede i vask-op-baljen,
da meddelelsen blev givet. Christian U. blev blussende rød, gjorde
sig færdig, og satte sig så alvorligt ned på sin plads. Al højrøstet snak
forstummede, man vidste, hvad der forestod.
Efter appellen gik Christian U. ind på sin stue for at pakke sit
kluns sammen. Kammeraterne skulle først en vandring ud på toilet
tet, syge af kvalme. En fortrykthed havde lagt sig over hele lejren
som en ængstende påmindelse om, hvilken situation, vi befandt os
i. Noget uafvendeligt, forstod lejren, var nu ved at fuldbyrdes. Man
taler ikke trøstens ord ved en sådan sidste afsked, man nøjes med et
kraftigt håndtryk og et forfængeligt håb om snarligt gensyn. Men
Christian U. havde styrke nok til at tale og være som han plejede,
trods stærk indre bevægelse, og det var hans sidste ord til os: Vi ses
igen på min højskole i Sydslesvig - efter sejren!«

Dette skete den 26. maj. På dette tidspunkt havde de fleste af Chri
stians venner fra HD 4 siddet i Vestre fængsel en ugestid.
Det begyndte den 17. maj kl. 6 om morgenen. Erik, der boede på
Sølvtorvet, havde i nogen tid følt sig usikker og derfor afleveret en
pistol til broderen Klavs, for at han kunne gemme den. I midten af
maj måned forlod Erik sin lejlighed og flyttede ud til barndomskam
meraten Henning Schwartz. I hele vinteren 1943-44 havde Henning
boet i et pensionat i Vendersgade, hvor bl.a. Erik og Christian hav
de overnattet hos ham flere gange. Også vi andre havde af og til be
søgt ham. Men for at fa mere ro til eksamenslæsning var Henning
flyttet ud i en lejlighed på Fuglevangsvej. For en sikkerheds skyld
havde Henning aftalt et særligt ringesignal med sine illegale kamme
rater. Om morgenen den 17. maj lød det særlige ringesignal og Hen
ning lukkede op. Gestapo stormede ind!
Først blev Erik ført nedad trappen og lige efter Henning. Således
fik Henning lejlighed til at se, hvordan Erik nede på fortovet pludse
lig slog en Gestapomand ned og stak i løb. Måske havde han klaret
den, hvis ikke en tilfældig forbipasserende var trådt i vejen for ham
efter at have hørt råbet »Stop tyven«. En situation mage til den,
Christian var ude for ved tilfangetagelsen i Ålborg.
Kort efter kastede Gestapofolkene sig over Erik, der straks blev
mishandlet. I et brev, som senere blev smuglet ud fra Vestre fæng
sel, skrev Erik:
»Ham, jeg slog ned, hylede op om, at der ikke var mere menneskelig
værdi tilbage i os - mens han tævede en lænket mand i hovedet med
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en pistol. Der er endnu blodpletter på min frakke - de skal ikke va
skes af. . .«.

Det viste sig, at en af Hennings illegale kammerater havde angivet
ham til Gestapo. Manden blev senere likvideret af Holger Danskefolk. Men han var direkte eller indirekte skyld i, at resten af HD 4
blev jaget af Gestapo den 19. maj.
På Dagmarhus blev både Henning og Erik underkastet et hård
hændet forhør, og det så ud til, at Gestapo havde et vist kendskab
til HD 4. I hvert fald blev begge f.eks. præsenteret for mit navn.
Værst så det i første omgang ud for Henning, for man havde fundet
en pistol i hans lejlighed. Han besluttede derfor at sætte alt på eet
kort og fortalte Gestapofolkene, at han allerede den næste dag skulle
møde den mand, der havde givet ham pistolen til opbevaring.
Tyskerne lod sig narre og troede på Henning, da han fortalte, at
hvis de gik med til mødet, skulle han udpege manden for dem.
For sent opdagede Henning, at det næste dag var Kristi Himmel
fartsdag, så da han ved 16-tiden stod sammen med ikke mindre end
12 Gestapofolk på Strøget ved Nytorv, var der - mod hans beregnin
ger - temmelig mennesketomt.
Henning forsøgte at trække tiden ud i håb om, at der ville komme
flere mennesker, mens han kritiserede de mange Gestapofolk, der
var for lette at genkende for en mistænksom sabotør. Det lykkedes
ham at få den hemmelige bevogtning spredt så meget, at han tilsidst
var alene med to mænd på et gadehjørne. Og endelig tog han chan
cen. Han pegede på en tilfældig mand og sagde: Dér er han!
Begge Gestapofolk så efter manden, og i det samme slog Henning
til dem af alle kræfter og begyndte at løbe. Han var så heldig, at der
et stykke oppe ad Nørregade dukkede en klynge mennesker op.
Hurtigt snoede Henning sig ind mellem dem, og et øjeblik efter
var han væk i de små gader omkring Domkirken, mens Gestapofolk
råbende og løbende prøvede at skyde efter ham.
Forpustet og rystet nåede Henning omsider ud til Grønningen,
hvorfra han drog videre til en kvindelig bekendt. Hun tog godt imod
ham, og da han var faldet til ro, begyndte han at vaske sig. Men
pludselig ringede det på døren. I entredøren var der et kikhul, og et
enkelt blik var nok. Udenfor stod nogle Gestapofolk. Hurtigt løb han
til bagdøren. Den var fri. Endnu med sæbe i ansigtet sprang han ned
ad køkkentrappen og forsvandt.
Desværre kendte Henning ikke vore adresser, end ikke vore efter
navne. Og så havde han forøvrigt nok med at klare sig selv denne
Kristi Himmelfartsdag.
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Næste morgen kl. 5, fredag den 19. maj, slog lynet for alvor ned
over HD 4.
Hos Preben Hagelin lukkede hushjælpen op, og før Preben kunne
fatte sig, var han væltet om på gulvet og blev holdt fast af flere Gestapofolk.
Hos Eduard Sommer opdagede en af brødrene, at huset var om
ringet af Gestapofolk. Lasse så, at han ingen flugtmulighed havde.
Mens Gestapo ringede på døren, krøb Lasse under et vindue, så han
ikke kunne ses udefra, og prøvede at ringe til kammeraterne. Men
det var for sent. Senere på dagen mødte Gestapo op hos ØK og fandt
desværre en pistol i Lasses skab.
Hos Kai Schiøth prøvede hans mor og søster at forhale tiden, før
de lukkede op. I mellemtiden fandt Kai sin pistol frem og kravlede
op på loftet, hvor han gemte sig på et tagspær. Men efter nogen tid
blev han fundet af Gestapo, og han havde ingen chancer. Allerede
inden Kai blev ført bort, blev han mishandlet af Gestapofolkene, der
i flere timer gennemsøgte villaen.
Heller ikke Per Sonne, der boede hos en bekendt i Hillerødgade,
fik en chance. Også han havde aftalt et særligt ringesignal med ille
gale kammerater, og da det lød kl. 5 om morgenen den 19. maj, luk-

Bob som efterlyst sabotør
juni 1944.
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kede han selv op. I løbet af et øjeblik havde flere Gestapofolk kastet
sig over ham.
Selv boede jeg under falsk navn til leje i en villa på Valby Langga
de. Værten havde straks spurgt, om jeg havde noget med disse sabo
tører at gøre, for så ville han ikke have mig boende. Jeg havde over
bevist ham om, at det havde jeg ikke. Jeg var en uskyldig tegner ved
navn Niels Sørensen. Men den 19. maj om morgenen blev han klo
gere, for også på denne adresse dukkede Gestapo op.
Påny blev jeg reddet af en af mine rejser. Da jeg i løbet af dagen
vendte hjem til København, tog jeg ikke til Valby Langgade, men
mødte først en illegal kammerat inde i byen. På det tidspunkt var
der alarmtilstand i hele HD - han havde hørt de sørgelige nyheder
og kunne advare mig.
Alt var forvirring og HD i opløsning.
Den 21. maj overraskede Gestapo HD-manden, politibetjent Hol
ger With Søderberg, der blev dræbt efter en ildkamp. Og den 23.
maj gik det galt for Leif Bruhn Petersen. Tidligt på dagen undslap
han Gestapo ved at springe fra altan til altan ved sin lejlighed på
Amager. Men om eftermiddagen skulle han møde sin far, redaktør
Waldemar Petersen, fra Slagelse, og på en eller anden måde må Ge
stapo have faet noget at vide. Da far og søn mødtes på Rådhusplad
sen, kom Gestapofolk stormende for at arrestere Leif. Han prøvede
at gøre modstand og blev skudt i ryggen. Skønt han var alvorligt så
ret, måtte den forfærdede far se på, hvordan hans søn blev mishand
let. Leif Bruhn Petersen, der i begyndelsen af måneden var fyldt 26
år, døde kort efter. Med Leif døde en af de unge mænd, der kunne
være blevet den nye leder af Holger Danske. Allerede fra 1942 var
han tilknyttet Studenternes efterretningstjeneste, og da han flyttede
til København dannede han sammen med kammerater en sabota
gegruppe, der i vinteren 1943-44 blev knyttet til HD. Da fald
skærmsfolkene ville danne en helt ny sabotagegruppe med navnet
»Dronning Margrethe grupperne«, og ville have Leif til leder, afslog
han, fordi det ville være at tilsidesætte Holger Danske, som fald
skærmsfolkene nok en overgang fandt for selvstændig og »besværlig«Alt var som nævnt forvirring, og jeg kunne måske med lidt mere
ro have fundet frem til to nye medlemmer af HD 4, som fra februar
havde deltaget i vore aktioner.
Jørgen Oksen, der var søn af en overretssagfører og ansat som
tegner på reklameafdelingen hos Magasin du Nord, var fætter til
Mogens Ibsen og var trådt ind i HD 4, da Mogens måtte flygte til
Sverige.

157

Den 23. maj 1944 blev Leif Bruhn Petersen skudt ned af Gestapofolk på
Rådhuspladsen for øjnene af sin chockerede far. I Politikens Hus greb en
fotograf sit kamera og fra et vindue fik han taget dette billede, hvor man
ser Leif ligge hårdt såret omgivet af Gestapofolk, mens folk iøvrigt holder
sig på afstand, som man hurtigt lærte det dengang.

Peter Ilsøe, der var stud, polit. og søn af en rektor, var en prøvet
illegal, da han blev medlem af HD 4.
Men vi havde lært at passe lidt bedre på, så derfor kendte jeg ikke
Peters og Jørgens efternavne og anede ikke, hvor de boede. Men lidt
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mere omtanke fra min side kunne måske have sparet dem for ubeha
gelige oplevelser den 23. maj, hvor Gestapo var efter dem. Jørgen
var kommet på arbejde i stormagasinet, men der var lang vej op til
tegnestuen, så Jørgen havde faet en advarsel fra kolleger og var for
svundet, inden Gestapo nåede frem.
Klokken 6.30 om morgenen ringede det på døren til rektorboligen
på Set. Jørgens gymnasium. Peter var selv den første derude og
spurgte forsigtigt: Hvem er det?
En stemme bad på gebrokkent dansk om at tale med Peter Ilsøe.
- Et øjeblik, så skal jeg lukke op, svarede Peter. Jeg skal først finde
nøglen.
Derefter foer han ind på sit værelse, tog noget tøj over armen og
stormede op på skolens loft for at komme videre til en anden fløj af
bygningen. På vejen rodede han et skab igennem i gymnastiksalen
og fandt et par gamle sko. I sin befippelse var han løbet af sted i py
jamas og på bare ben, kun med lidt tøj over armen. Da Peter åbnede
en dør, opdagede han ryggen af en Gestapomand og flygtede videre
i den store skolebygning, indtil han via et vindue endte på et halvtag,
hvorfra han kom ned i gården og ind i en naboejendom. På trediesal
boede familiens bager, og i kælderen lå bageriet, hvor Peter løb ind
til svendene.
- Tyskerne er efter mig. Kan jeg ikke låne lidt arbejdstøj?
Men bagersvendene var morgensøvnige og langsomme. Febrilsk
løb Peter videre op af trappen til bagerens private lejlighed, men in
gen lukkede op. Videre op ad trappen til loftet, hvor han kravlede
op og gemte sig på en loftsbjælke. I en halv time sad han der og småfrøs, så prøvede han atter nede hos bageren. Denne gang blev døren
åbnet, og han blev straks lukket ind.
I dette øjeblik tog en af bagersvendene et franskbrød under armen
og gik op til rektorfamilien, som blev holdt under opsyn af Gestapofolkene. Roligt afleverede svenden sit brød, og rektor gættede sig til
resten - Peter måtte være i sikkerhed. Familien havde allerede fået
eet morgenbrød, og svenden kom aldrig selv med brødet.
Kort efter cyklede Peter forklædt som bager, og på en lånt cykel,
ud af porten for næsen af Gestapofolkene, der ikke fattede mistanke.
Peter fortsatte direkte ud til en studiekammerat, Christian Rimestad, der også var sabotør. Idet Peter gik op ad trappen, bemærkede
han nogle mystiske mænd. Indeni ham slog det straks alarm. Med
hjertet hamrende i brystet fortsatte han roligt op ad trappen, ringede
på en tilfældig dør og spurgte efter en mand med et navn, som han
digtede på stedet. Næppe var døren lukket igen, før han skyndte sig
ned og slap væk. Han tænkte med sorg på den gode kammerat, som
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åbenbart nu var eller skulle arresteres af Gestapo. Men netop da mø
der han kammeraten, der har været henne for at købe morgenbrød.
Gestapo var kommet, mens han var væk, og kom naturligvis nu til
at vente forgæves.
Men endnu en kedelig ting skete i de dage.
I min forvirring, og for at fa noget at vide om, hvad der var sket,
fik jeg en kammerat fra kornet skolen, Eric Tanne, til at gå hen i
Kais møbelforretning. Ganske vist havde Eric været med i nogle ak
tioner, men han var ikke kendt i den forbindelse af de øvrige gruppe
medlemmer. I samme øjeblik Eric trådte ind i forretningen, hvor
Kais mor og søster opholdt sig, blev han kastet til gulvet og gennemtævet af Gestapofolk. Han havde sine forklaringer parate, men intet
hjalp - Eric blev ført direkte til Vestre Fængsel.
Ad forskellige veje søgte Jørgen, Peter og Henning til Sverige, og
der mødte jeg dem i en flygtningelejr den 5. juni. Vi fandt et afsides
sted og forsøgte at regne ud, hvad der var sket. Hvem havde stukket
os? Hvordan havde Gestapo fået kendskab til alle vore adresser, så
vel legéile som illegale?
Den næste morgen blev vi vækket af lejrens brandalarm. Det var
en meget kraftig brummer, der ville kunne vække enhver, og et øje
blik troede vi, at der var udbrudt brand i den gamle træbygning,
hvor vi boede. Men så forstod vi, at en eller anden brugte alarmen
som morse-sender. Hver for sig prøvede vi at tyde tegnene, indtil et
brøl af begejstring rungede i bygningen. I-n-v-a-s-i-o-n ! Alle sprang
op af køjerne og jublede. Junisolen skinnede over søer og skove
udenfor. Vi lo som små børn.
Jeg ved ikke, hvor stor jublen var i Vestre Fængsel. Men Knud
Malthe Poulsen fortæller:

»Da vi den 6.6.44 kom ud på toilettet, stod der skrevet på væggen,
at invasionen var begyndt. Dette glade budskab blev selvfølgelig
banket og morset fra celle til celle i Vestre Fængsels tyske afdeling.
Men at krigen ikke dermed var slut, skulle vi snart erfare«.

Dødsdommen
Man kan måske forestille sig, hvordan det vår at blive indespærret
i Vestre Fængsels tyske afdeling. Alene i en celle, uden forbindelse
med omverdenen, efter en dag med mishandlinger hos Gestapo.
Men kun den, der har prøvet det, kan fortælle om det psykiske pres
for de fanger, der risikerede dødsstraf. Da Christian og de andre fra
HD 4 blev sat ind i Vestre Fængsel, havde Jørgen Kieler fra HD 2
allerede siddet der i flere måneder efter tilfangetagelsen i Åbenrå.
Tidligt under forhørerne fik Jørgen at vide, at for ham og hans grup
pe var en dødsdom sikker. Han fortæller (39):
»De første dage efter vor overførelse fra Kolding til Vestre Fængsel
delte jeg celle med min kammerat Klaus Rønholt. Klaus var blevet
ramt i benene og havde lidt et betydeligt blodtab. Jeg var blevet
skudt gennem halsen og led iøvrigt af følgerne af et slag oven i hove
det med en tysk geværkolbe. Vi var begge temmelig medtagne og
følte os stærkt generede af manglen på rent tøj, sæbe og andre toilet
artikler samt rene forbindinger. Vor største bekymring var dog uvis
heden om vore kammeraters skæbne. Vi vidste Georg Jansen og
Flemming Kieler var taget af Gestapo, og siden opdagede vi, at Jør
gen Salling var blevet arresteret. Men hvad var der sket med de øv
rige? Desuden regnede vi med den mulighed, at John befandt sig i
fængslet; men vi vidste ikke, om Gestapo var klar over hans forbin
delse med os«.
John havde været instruktør og leder for alle os unge i HD, men i
ganske særlig grad havde han knyttet sig til studenterne og kadetter
ne i HD 2 - og de til ham. Efterhånden fik Jørgen Kieler vished for,
at John befandt sig i fængslet og var blevet grusomt torteret. Han
var lam i underkroppen efter de skud, han var blevet ramt af ved
kampen i Ryesgade og fik næsten ingen behandling for sine sår.
Længe troede Jørgen Kieler ikke, at Gestapo kendte hans forbindel
se med John, men i slutningen af marts måned fik han lov til at be
søge John i hans celle. Gestapofolkene troede åbenbart, at John på
den måde ville blive mere medgørlig.
Jørgen Kieler havde mange samtaler med John og har bl. a. referet dem således:

»Under flugten blev han ramt af syv kugler, hvoraf en splintrede
hans højre lårknogle, så han styrtede af cyklen. Liggende på jorden
Chr U. 11
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Skolelæreren Svend Otto Nielsen (John) - uddrag af et klassebillede fra
Skovshoved Skole. Til højre sabotøren Svend Otto Nielsen (John) fotogra
feret i Vestre fængsel af Gestapo - lammet af flere skud i underkroppen og
præget af tortur og mishandling.

fortsatte han kampen, indtil magasinet var tømt. Da John endelig
blev overmandet og slæbt ind i Gestapos bil, havde tyskerne mistet
en mand. Turen gik nu til Dagmarhus, hvor han blev smidt på et
stengulv og straks underkastet forhør. Fire af kuglerne havde ramt
ham i underlivet, og han blødte stærkt. Da han ikke svarede på de
stillede spørgsmål, meddelte en af Gestapofolkene ham, at han ikke
ville fa lægehjælp, før de havde de ønskede oplysninger. Truslen for
blev uden virkning, og en anden af Gestapo-folkene opfordrede ham
derpå til at lette sin samvittighed, inden han døde. Heller ikke dette
førte til det ønskede resultat, hvorfor de begyndte torturen.
»Først sparkede de af al kraft på mit brækkede ben. Jeg vidste ik
ke, at smerter kunne være så stærke. Dernæst vred de den nederste
benstump udad, så den dannede en næsten ret vinkel med den øver
ste benstump. Du aner ikke, hvor jeg skreg. Så holdt de op et øjeblik
og begyndte påny at stille spørgsmål. Da jeg stadig nægtede at tale,
tog de atter fat. Til sidst besvimede jeg, men kom atter til bevidsthe162

den, da de hældte en spand koldt vand over mig. Og så begyndte
det hele forfra. Jeg ønskede kun, at jeg snart måtte dø. Da jeg besvi
mede endnu en gang, opgav de endelig forhøret og kørte mig
herud«.
Han lå stille i sengen og kiggede op i loftet med et forknyt og hjæl
peløst udtryk; men så drejede han hovedet og så på mig. Over hans
ansigt gled der et lille stolt smil, da han sagde: De fik ikke noget ud
af mig«.

Jørgen Kieler fik held til at være sammen med John og fik endda lov
at bære ham ud i gården, så han kunne komme i frisk luft. Men den
26. april faldt dødsdommen. Jørgen Kieler skriver:

»Det blev en lang dag og en endeløs, søvnløs nat. »Hvordan vil de
binde mig til pælen. Jeg kan jo ikke stå?« Johns lidelseshistorie pas
serede ustandselig revy i mine tanker. Kl. 5.30 om morgenen den
27. april hørte jeg gitterlågen blive slået op, og sømbeslåede støvler
trampede hen over fængslets stengulv. Det lød som et helt regiment,
og jeg undrede mig over, at der skulle så mange til at skyde en sabo
tør, der end ikke kunne stå. Så hørte jeg fængselskommandantens
stemme og lidt efter klirren af nøgler. Kort efter kunne jeg høre,
hvorledes de bar ham forbi min celledør. Derpå blev gitterlågen påny slået op og smækket i med et smæld. Støvletrampene hørte op.
En bilmotor satte i gang, og snart efter var der atter stille«.
Det var klart for Jørgen Kieler, at han selv ville blive dødsdømt.
Ventetiden var streng.

»Gang på gang kom der bud fra Dagmarhus for at hente fanger til
domfældelse. Hvem gjaldt det denne gang? Gang på gang vendte de
tilbage til fængslet med frihedskæmpere, på hvis alvorlige, men be
herskede ansigter, jeg kunne læse dødsdommen.
Så blev der travlhed på køkkenholdet. Budskaber skulle smugles
fra den ene celle til den anden, dagbøger skulle smugles ud af fængs
let. Jeg havde faet den opgave at uddele diætmad, der bestod i
franskbrød, som let lod sig udhule og således afgav et fortræffeligt
skjulested for breve og andre meddelelser. Men dette hemmelige
postvæsen kunne jo ikke vende de allerede domfældtes skæbne. Tal
rige morgener blev jeg vækket af støvletramp og nøgleklirren. Når
morgenmaden nogle timer senere skulle uddeles, stod der på disse
dage altid en celle tom. I min lommekalender noterede jeg navnene
på de mig ubekendte mænd, som jeg nu savnede, som var de mine
nære venner:
29. april: Svane. - 1. maj: Abel. - 5. maj: Schacht. - 21. maj:
ir
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Jørgen Kieler som fange i
Frøslevlejren.

Quistgaard. - 22. maj: Larsen. - 24. maj: Lutzen-Hansen. - 26.
maj: Orla Andersen og Mikkelsen«.
Tilfældet kom Jørgen Kieler og de andre fra HD 2 til hjælp; de
blev ikke dømt til døden, men endte i koncentrationslejr.
Det var denne stemning, Preben, Lasse, Kai, Per og Erik kom ind
til den 18. maj - og den 26. maj kom Christian. Han var selv over
bevist om, at han snart skulle henrettes. Men i et »officielt« brev til
familien skrev han:
»Kære allesammen - Jeg er vældig glad for endelig at kunne sende
jer .en hilsen og fortælle jer, at jeg har det udmærket. Tak for hilsnen
og pakken til Horserød. Som I ser har jeg flyttet mit kvarter til ho
vedstaden. Det er alt for dyrt at bo i Nordsjælland om sommeren!
Jeg længes vældigt efter at komme hjem og se til jer - til at se Bent
sætte sine heste på græs i skyggen af blussende roser og I andre gå
aftentur i skumringen langs dræende rugmarker. Engang imellem,
når I ser ud over dette herlige land, som Gud gav os, send ham så
en tak, fordi vi også fik lov at ofre en lille smule. Hvad der end sker,
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så husk, at ham er det, der giver og kalder. Hvad hans ånd taler,
må vi lyde.
Jeg er glad for, at Inge og Willi har besøgt jer. Send Inge en hilsen
fra mig. Måske skriver jeg til hende næste gang. Jeg kan skrive og
modtage brev hver 14. dag og pakke hver uge, samt et besøg pr. 2
uge. Hvis I kan afse tid, ville jeg naturligvis gerne tale med jer, må
ske kan I bo hos Ramsings, men det kan I selv bedst afgøre. Lad
lille Bent fa den billedbibel (Skovgaards). Jeg må i næste pakke for
uden vasketøj have toiletgrejer (sæbe, barberblade, bay-rum, sprit
m.v.). Desuden må jeg have et kladdehefte i stift bind, skrivepapir.
Send endvidere fra Ramsings følgende bøger, Saxo, poesiens my
stik, teknikens revolution. Skriv om I har fået mine grå hæfter med
brevene fra Aalborg sammen med de andre bøger. Hold jer muntre
og hils adle mine venner derude. Gud i vold. Christian«.

Det er nok tvivlsomt om Christian fik de bøger og det skrivepapir,
han bad om. Det var vist ikke tilladt. Jeg ved heller ikke, om han
modtog besøg, men den 15. juni svarer han på et brev fra min far,
som må have nået ham. Svaret er smuglet ud, og som så mange an
dre illegale breve skrevet på toiletpapir af dårligste tyske kvalitet med
små bogstaver, tæt mellem linierne, omhyggeligt prentet med en grå
blyant. Tonen i det illegale brev er helt anderledes:

»Kære ven. Tak for alt. - hilsen til dem derhjemme, drengene og
jer. Regner med at fa forbindelse med Preben herinde (har set ham).
Hils dem derhjemme og sig, at jeg gerne vil se mine forældre, når
jeg har fået dom, hvis det kan lade sig gøre. Således kan jeg bedst
forklare, hvorfor det var nødvendigt.
Der er aldeles ingen grund til pessimisme. Det må du forklare mi
ne forældre, hvis jeg ikke far lejlighed til at tale med dem. Vel er dø
den tung, når man elsker livet. Men det, der har givet mit liv en me
ning, vil også give døden det.
Dette er vistnok sidste brev denne vej. Men der er ingen grund
til suk og gråd. Hilsen til jer kære venner - til alle drengene derude,
og til mine kære derhjemme. Lyder der end en dag et par skud ude
i kastellet - det er frihedens pris. Andre og flere vil fortsætte kam
pen. Og en dag vil frihedens sol lyse og vort folk bøje knæ i solop
gangen.
- og lyder skuddene ikke, så tager vi fat - for alvor.
Jeg er ikke modig og tapper, som du skriver. Jeg har kun gjort
min nøgne pligt. Skriv til dem derhjemme og forklar sagen, som den
er. Jeg skal ikke gøre dem skam. Hilsen til Inge, Willi m. fl. - ikke
mindst lille Bent. Gud i vold. Christian«.
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Preben Hagelins sidste brev til Christian sendt med den hemmelige post i
Vestre Fængsel og skrevet på toiletpapir.

Via den hemmelige postgang i fængslet modtog Christian i hvert fald
to breve fra kammeraterne i HD 4. Det ene var fra Preben Hagelin,
skrevet på toiletpapir. Dette brev forklarer også en del af baggrun
den for, at de blev taget.

»Hej du gamle! Da jeg hørte, at du ventede dødsdom, mente jeg
kun, at det var godt, at du fik mere at kunne trække din sag ud med.
Det kan jo i hvert fald ikke blive værre, og det gælder jo blot om at
trække tiden ud nu.
Hvordan vi er blevet taget står endnu uvist hen. Kl. 6 onsdag
morgen ringede det på døren hos Erik, og da det var deres aftalte
signal, lukkede han op, Gestapo. Erik holder sig så i to dage og for
tæller så løs, da han regnede med, at vi var blevet adviserede hvilket
vi ved et uheldigt tilfælde ikke var. Vi blev så alle taget fredag nat.
Men allerede da sagde de til Eduard, at det var en af vore førere,
der havde sagt alt for at frelse sig selv. Det tror vi nu ikke på.
Een ting undrer os, nemlig hvorfor du ikke prøvede at flygte fra
arresten i Aalborg, da du så Eduard, du måtte da regne med, at når
han gav tegn, var alt ordnet. For du så ham vel?
Det var en overraskelse at høre, at Greisen - 5R/Greisen? - sidder
her, han skulle jo sidde i den danske afdeling, hvad sidder han for?
Vi har forklaret, på spørgsmål om, hvordan vi kom med i det, at
du havde forbindelser, uden at præcisere noget nærmere. Intet om
depotets flytning i Næstved.
Nu ikke mere denne gang. Vi holder stadig humøret højt!
Russerne er brudt igennem på Karelen - stakkels finner.
Normandiet afskåret.
Erik har vi svært ved at komme i forbindelse med, han sidder lidt
fra os. Hilsen til jer begge, Preben«.

Også fra Lasse modtog Christian på denne tid et illegalt brev med
fængslets hemmelige postgang. Det var skrevet på bagsiden af en
fortegnelse over vasketøj, som hans broder Svend havde sendt ham.
Lasse underskriver sig »Eduard, smedelærling«, det hentyder til
hans forklædning under befrielsesforsøget i Aalborg.
»By air mail RAF Vester Vov-vov-vov i dag. Kære Christian - det
er rart for en gangs skyld at kunne indlade sig i diskussion med dig
uden med det samme at blive sat til vægs. Jeg har glædet mig over
at høre fra dig igennem Preben, som jeg er i så nær forbindelse med,
som forholdene tillader det. Vi er, som du selv, i fint humør, for
hvorfor fan’en ikke? Tænk, at jeg nu hænger over biblen hele dagen,
den er nu slet ikke så tosset, når man forsøger at læse de rigtige ste-
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der med forståelse. F.eks. ordsprog 28.5.: En brølende løve, en grå
dig bjørn er en gudløs, som styrer et ringe folk. Og 5. Mos. 2724.25: Forbandet enhver, der snigmyrder sin næste. Og: Forbandet
enhver, der lader sig købe til at myrde en uskyldig.
Som du selv gjorde, vil jeg her, ifald det er sidste hilsen, takke dig
for den gode tid på skolen, men vil alligevel mumle et »På gensyn
på Kronborg«. Undskyld papiret, omstående er dette uvedkommen
de, men jeg syntes, det var for tarveligt på w.c.-papir. Your allways
truly Eduard (Smedelærling). Hvis hilsen ud er er dig mulig, tænk
også på mine kære«.
Dagen efter arrestationen den 18. maj begyndte Per Sonne at føre
en lille, meget kortfattet dagbog. På nogle små stykker papir gjorde
han korte notater og satte dato på. For maj måned står der: Fredag
19. Forhør. Onsdag 31. Røde Kors. Og i juni måned fortsætter han:
Fredag 2. Bibel. Fredag 9. Pakke. Onsdag 14. Skrev hjem. Visiteret.
Mandag 19. Klipning 2 kr. Tirsdag 22. Pakke. Fredag 23. Selskab.
Kai. Lørdag 24. Brev mor. Hovedpine. Onsdag 28. Har nu spist.
Rugbrød. Fredag 30. Mor. Brevforbud. Biblen taget.
Bag Pers små dagbogsnotater kan man ane den store rolle, små
ting spillede i fangernes tilværelse.
Jørgen Diemer havde været fange i Vestre Fængsel siden den 3.
marts. Han blev taget af Gestapo på et kontor, som blev brugt af det
illegale Skipper Clements forlag. Da han af Gestapofolkene blev ført
ud på gaden, kom en af hans illegale kammerater, men ved små gri
masser fik Jørgen henledt hans opmærksomhed på de civile Gestapofolk ved siden af, og kammeraten lod som ingenting. Men han var
helt klar over situationen. Endnu inden Jørgen var nået ind til forhør
i Gestapos hovedkvarter på Dagmarhus, var de illegale forlagsfolk i
gang med at rydde tilholdssteder og flytte belastende materiale fra
forskellige adresser.
Under forhørene besluttede Jørgen helt at koncentrere sig om sit
illegale forlagsarbejde, der måtte betragtes som noget af det mindst
belastende. Først indrømmede han meget nølende sit arbejde med il
legale bøger, og efterhånden fik han forhørsfolkene til at føle det som
en sejr, at han tilstod et salg på 10.000 kr. i den tid, han havde ledet
Skipper Clements forlag. Sandheden var, at der var solgt 14.000 bø
ger å 10 kr. stykket. Men det lykkedes Jørgen helt at holde tyskernes
opmærksomhed væk fra det langt farligere arbejde, han havde ud
ført som organisator af nedkastningsgrupper i Jylland.
Til gengæld måtte han være meget forsigtig efter fængslingen, når
han mødte gamle venner fra nedkastningsgrupperne. Overalt var
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der »celle-stikkere«, og det kunne være farligt, hvis de gamle venner
straks demonstrerede deres nære forbindelse.
Da Christian og kammeraterne fra HD4 kom til Vestre Fængsel,
havde Jørgen Diemer allerede en tid været ellene og helt isoleret i en
celle uden læsning eller cellekammerater.

»- Det er utroligt, hvordan ting kan komme til at spille en rolle i så
dan en situation,« fortæller Jørgen Diemer. Ham, der havde siddet
i cellen før mig, havde efterladt syv små blå søm. Jeg ved ikke, hvad
han havde brugt dem til, men for mig blev de anledning til megen
underholdning. Gang på gang samlede jeg dem i hånden og kastede
dem så bagud over skulderen. Derefter kunne jeg fa megen tid til at
gå med at lede efter dem. . .
Der var en vis kommunikation med de andre fanger gennem det
særlige bankesystem, som altid opstår i et fængsel. Man hungrede
efter nyheder, og vi lyttede alle spændt på alt, hvad der blev »fortalt«
os. Jeg tror, tyskerne i Stalingrad blev slået mindst 20 gange før det
virkelig skete. . .
Når jeg hævede mig op i armene, kunne jeg lige fa et kik ud af
det højtsiddende cellevindue. En dag fik jeg øje på nogle fanger, der
var på gårdtur og gik rundt dernede. Det var med en særlig følelse,
jeg genkendte Christian U, Marius Fiil og de øvrige Hvidsten-folk
samt flere andre gamle venner fra mit arbejde med at organisere
nedkastningsgrupper i Jylland. Det var sidste gang, jeg så dem«.
I midten af juni måned var Christian - sammen med vennerne Poul
Gjessing og Hans Henriksen fra Ålborg - blevet flyttet til celle 2 på
3. etage af Vestre Fængsel. Det var et tidligere vagtlokale, hvor de
kom til at bo sammen med Hvidsten-gruppen, der havde opholdt sig
her siden den 31. maj. Der var 18 madrasser, som blev lagt ud på
gulvet ved sovetid. Desuden var der et par borde og nogle fa taburet
ter. Inden Christian og hans kammerater kom, havde der været
»fuldt hus«, idet 9 medlemmer af Viborg-Stoholm-gruppen havde
boet i cellen.
Da Marius Fiil og hans kammerater kom til Celle 2 var det første,
de hørte, at den 29-årige bankkasserer Orla Andersen, som havde
været leder af nedkastningsgruppen i Hornslet, var blevet henrettet
den 26. maj. Nogle dage senere blev to andre af Hornsletgruppen
henrettet - den 34-årige forvalter Herold Svarre og den 32-årige la
gerforvalter Axel Sørensen. Alle tre havde ved flere lejligheder arbej
det sammen med Andreas og Jens Stenz samt Ais Venning fra Hvid
stengruppen. I cellen mødte de nu 9 mand fra nedkastningsgruppen
i Viborg-Stoholm, der ventede på at komme for krigsretten. Ikke
170

uden grund udbrød en af Hvidsten-folkene: »Nå, nu kommer nok
den alvorlige del af festen«.
Den 2. juni blev folkene fra Viborg hentet op i krigsretten. Det
meste af dagen ventede Hvidsten-gruppen i spænding. Først ved 17tiden blev celledøren åbnet. Kun to af Viborg-folkene kom ind. De
syv andre var dømt til døden og anbragt i andre celler. 111 døgn
sad de dødsdømte og ventede på at blive skudt. Så blev de benådet
og kort efter sendt til koncentrationslejre i Tyskland. Men fra dem
hørte Hvidsten-gruppen, hvordan krigsretten arbejdede. De hørte
også, hvordan det var at sidde og vente på at blive skudt. Nat efter
nat at høre tyskerne ude på gangen og hver gang tænke: Kommer
de nu?
Da Christian sammen med Poul Gjessing og Hans Henriksen
kom ind til Hvidsten-gruppen, blev der straks talt ud om tingene.
Ingen var i tvivl. Denne celle ville sandsynligvis blive det sted, hvor
de skulle tilbringe den sidste tid af deres liv. Mellem dem allesam
men opstod straks en dyb følelse af samhørighed og vilje til at hjælpe
hinanden gennem den sidste svære tid.
Foruden de tre »nye« var beboerne af celle 2: Kroejer Marius Fiil,
hans søn, medhjælper Niels Fiil, hans svigersøn, bryggeriarbejder
Peder Bergenhammer Sørensen, mekaniker Johan Kjær Hansen,
radioforhandler Niels Kjær, karetmager Søren Kristensen, møller
Henning Andersen, dyrlæge Albert Iversen, chauffør Barner Ander
sen (broder til Henning Andersen), vognmand Andreas Venning
Stensgaard, købmand Knud Christensen og landmand Jens Stenz.
Et andet sted i Vestre Fængsel sad Marius Fiils to døtre, Kirstine Sø
rensen, gift med Peder Bergenhammer Sørensen og kaldet Tulle,
samt hendes yngre søster Gerda.
Alle i Hvidsten-gruppen - undtagen Knud Christensen - kom fra
det lille landsbysamfund omkring Hvidsten kro, der i et år fra marts
1943 til marts 44 blev et af de mest betydningsfulde centre for våben
modtagelsen og SOEs arbejde i Danmark. Ikke mindre end 8 fald
skærmsagenter blev kastet ned og modtaget af Hvidsten-gruppen,
mens andre faldskærmsfolk kom og rejste fra kroen, der blev brugt
som kontakt sted. Gruppen modtog også store ladninger af våben,
der hurtigt blev indsamlet og gemt for senere at blive transporteret
til Randers og gemt på lageret i Knud Christensens forretning.
Gruppen blev røbet, da Gestapo fangede tre faldskærmsfolk i Arhus,
der desværre opgav ialt 200 navne på deres kontakter. Efter at have
holdt øje med livet i og omkring den gamle kro nord for Randers,
slog Gestapo til i dagene 11-17. marts. Kun eet medlem af gruppen,
landmand Andreas Stenz, havde held til at undslippe.
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I folkene fra Hvidsten-gruppen mødte Christian mennesker af sin
egen slags. Rolige, stoute jyder med et knastørt lune og en dyb na
tional og kristen holdning. Da jeg mere end 40 år efter krigen besøg
te en af de få overlevende fra celle 2, Knud Christensen, nu pensio
neret kgl. vejer og måler, blev han flere gange - skønt så mange år
efter - overmandet af bevægelse, når han fortalte om tiden i de døds
dømtes celle.

»I den tid, jeg sad i denne celle«, fortæller Knud Christensen, »faldt
der 24 dødsdomme, og de 18 fra cellen blev henrettede. Når nogen
forsvandt, kom nye til. Næsten hele tiden var der 18 mennesker fra
de mest forskellige hjørner af samfundet - præst, møller, arbejds
mand, karetmager, mekaniker, direktør, teologistuderende, vogn
mand, søkaptajn, forstmand, kromand, dyrlæge, mejerist, docent,
landmand. . . folk i alderen fra 20 til 50 år, der fandt sammen på en
måde, så den frygtelige situation trådte i baggrunden. Det er nok
svært at tro mig, når jeg siger, at dette faktisk var en lykkelig tid.
Ikke een faldt sammen eller gav efter. Tværtimod havde vi diskus
sioner, tit med et meget spændende indhold, eller vi spillede kort og
havde det ofte meget fornøjeligt. Der blev fortalt historier - jo længe
re, jo bedre. Christian U. sørgede for at vi fik motion, vi gjorde
gymnastik og holdt brydekampe på madrasserne. Poul Gjessing var
en fin makker til Christian. Hver morgen klokken 6, når vi skulle
op, råbte han altid muntert: Op med jer, der er sorte piger på kajen!
Gjessing havde oplevet mange spændende ting på sine rejser over
hele verden som skibsfører, og vi lyttede med spænding, når han for
talte. Vi indførte noget, vi kaldte ego-foredrag, og Gjessing og Chri
stian havde hver en nat med ego-foredrag, som jeg aldrig vil glem
me. Også de andre måtte fortælle om sig selv; Marius Fiil var jo en
personlighed, som vi lyttede til med stor interesse.
Før Christian kom, havde vi jo haft pastor Severinsen fra Finderup i cellen, og han havde ledet vore aftenandagter. Men Christian
overtog denne opgave som vores præst. Venning Stensgaard havde
fået smuglet et eksemplar af Højskolesangbogen med ind i cellen, og
sammen med biblen brugte Christian den som udgangspunkt, når
han talte til os. Hvis vi var trætte af at diskutere eller spille kort, ske
te det også, at Højskolesangbogen kom frem. Så sang vi med Stens
gaard og Niels Fiil som forsangere. Hver aften kl. 20.30 havde vi af
tenandagt og det var Christian, der ledede den. Denne 23-årige stu
dent var virkelig en personlighed. Vi kaldte ham »Den røde«, og han
overraskede os gang på gang med sin erfaring og evne til at fortolke
biblens ord. Ingen rørte sig eller sagde noget, når han talte. Hver
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aften, når vi havde sunget den sidste sang, vaskede og barberede alle
sig for at være parate til at møde i krigsretten. Ingen vidste, hvornår
det ville ske. Så placerede vi de atten madrasser på gulvet og lagde
os med hovederne ind mod væggen og fødderne mod hinanden.
»Den røde« bad Fadervor, og vi lagde os til at sove uden at tænke
på, hvad der kunne ske den næste dag.
Sådan helt opgivet alting havde vi nu ikke.
På cellens ene langside var der et vindue, hvorfra man kunne se
ud på Sønder Boulevard. Det var af og til underligt at stå der og se
ud på livet. Unge mennesker, der cyklede forbi i sommertøj. . .
En aften stod jeg ved vinduet. Et ganske almindeligt 2 fags vin
due, selvfølgelig med tremmer, men det kunne lukkes op. Pludselig
opdagede jeg en dansk politibetjent i et vindue skråt til den ene side,
og kom i tanker om, at den danske politiafdeling stødte op til den
tyske, lige hvor vores celle var beliggende.
Vi begyndte at snakke sammen. Han stod i vinduet til de danske
betjentes vagtlokale og viste sig at være god nok, da jeg forsigtigt for
talte ham om vores situation. Derfor bad jeg ham den næste dag om
at gå ind i en tobaksforretning ved Axeltorv og få nogle cigaretter,
cerutter, tændstikker og skrå til mine kammerater og mig. Han
spurgte om betalingen, men jeg sagde flot, at det skulle han ikke
tænke på. Ganske vist kendte jeg ikke tobakshandleren, men han var
gift med en veninde af min kone og jeg bad betjenten om at sige,
at regningen skulle sendes til min kone.
Og næste aften kom han med alt, hvad jeg havde bedt om. Fra
sit vindue rakte han det over til os med en stang med en pose på en
den, »Klingbeutel«, kalder man det på tysk.
Mine kammerater var selvfølgelig meget behageligt overraskede
og begyndte straks at diskutere, hvad denne nye forbindelse til om
verdenen kunne bruges til. Jeg havde bedt betjenten om at tage ud
til min søster på Peter Bangsvej med nogle breve. Og så var det
Christian stilfærdigt sagde:
- Vi må vist hellere prøve, om vi selv kan komme ud.
Han og Marius Fiil talte om det og blev enige om, at de ville
skrive et brev til redaktør Seidenfaden, som havde så meget med
faldskærmsfolkene at gøre. Måske kunne han organisere et flugtfor
søg. Marius og Christian satte sig til at skrive brevet, hvori de fortal
te om de tyske vagters antal og bevæbning og foreslog, at man fik
nogle maskinpistoler smuglet ind, så vi selv kunne kæmpe os vej ud
af fængslet.
Der var to muligheder. Enten at vi fik værktøj ind til at save trem
merne foran vinduet ud, og så derefter i vort sengetøj firede os ned
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på jorden. Derfra ville der faktisk ikke være så langt til yderporten,
hvor et par danske betjente var på vagt. Eller også skulle vi bryde
ud af cellen, tage kampen op med tyskerne derude og så fortsætte
til en luftkanal, hvor vi måske kunne komme ud.
Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke benyttede betjentens »klingbeutel« til
at aflevere brevet i. Aftalen blev i hvert fald, at vi kastede et brev
ud af vinduet; det ville falde på et sted, hvor den danske betjent kun
ne komme forbi og snuppe det.
Hvis jeg husker rigtigt, var det Christian, der kastede brevet ud,
og det kom ikke langt nok, men blev liggende på en afsats, hvor be
tjenten normalt ikke kunne komme. Han havde set det og gjorde
måske det helt rigtige i den situation. Han slog en rude ud i den dan
ske afdeling, så skårene faldt i nærheden af brevet. Således ville han
få en chance, når han foregav, at han skulle feje skårene op. Men
der skete ikke noget. Brevet lå der og grinede, mens vi stod i vinduet
og så på det til hen på morgenen. Betjenten kom ikke. Det blev ty
skerne, der kom først.
Den næste morgen kom den tyske fængselskommandant ind i cel
len fulgt af en smed, der satte ekstra sprosser på vinduet, så det ikke
kunne lukkes op. Mere skete der ikke.
Naturligvis var vi skuffede, men jeg husker ikke, at vi var meget
nedslåede. Efterhånden som tiden gik, diskuterede vi ret åbent det,
der skulle komme. Christian sagde, at han ville bede sine forældre
tage et tysk barn til sig efter krigen. Vi andre protesterede. Det var
for meget at forlange af forældrene. Og det ville være synd for det
tyske barn. Men jeg husker, at Christian svarede, at barnet i det
mindste ville fa en chance for at bevare sin menneskelighed«.
Den 19. juni var det smukt sommervejr.
Klokken 8 om morgenen blev Arsgruppen - dermed også Christi
an, Gjessing og Henriksen - samt Knud Malthe Poulsen, Jens Ingvardsen og Hilmar Larsen fra Farsø-gruppen, hentet for at blive kørt
til krigsretten på Dagmarhus.

»Vi blev kørt ind på en lastvogn« fortæller Knud Malthe Poulsen,
»og fra ladet, hvor vi sad, kunne vi se ud til de sommerklædte cykel
piger på vej til arbejde. Det var en mærkelig situation.
Vi blev ført op på 2. sad i Dagmarhus, hvor der var et stort lokale.
Et par rækker stole var stillet frem.
Den øverste krigsret var kommet fra Berlin. Tre SS-generaler
gjorde deres entre, mens de rakte armene op til Hitler-hilsen. Deref
ter tog de plads ved et bord under et billede af Hitler. Der var også
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en anklager - en SS-officer - og en ung løjtnant, der skulle være for
svarer. Desuden var der en protokolfører og en tolk. Forsvareren
havde vi ikke megen glæde af. Det meste af dagen prøvede han at
skjule en træt gaben, og de fa gange, han tog ordet, var det for at
tale om vor »ungdommelige letsindighed«.
I løbet af formiddagen fastslog krigsretten fangernes identitet,
navne, fødselsdage, familieforhold og lignende. Ved frokosttid for
svandt dommerne. Fangerne fik ingen frokost, men blev ført ind i
et andet lokale, hvor de blev placeret på en række stole med ansigter
ne mod væggen, overvåget af 12 bevæbnede soldater. I ventetiden
hørte de lyden af trafikken fra Rådhuspladsen og flere gange Råd
husklokkerne.
Så blev de atter ført ind i retslokalet. Dommerne vendte tilbage
og så ud, som om de havde fået en god frokost.
En for en blev fangerne kaldt op til forhør, Christian var den før
ste. Klokken 7 om aftenen var alle rapporter gennemgået, og fanger
ne blev ført tilbage til fængslet. De forstod alle, at dette var meget
alvorligt. Christian var ikke i tvivl om, at det næste dag ville blive
dødsdom for hans vedkommende.
I celle 2 modtog de andre uden kommentarer Christian, Gjessing
og Henriksen. Til deres overraskelse virkede Christian og Gjessing
uberørte af situationen og begyndte at drille hinanden.
»Du må have slået hovedet«, sagde Gjessing, fortæller Knud Chri
stensen, »ellers kunne du da aldrig have fundet på, at vi skulle mødes
i Aalborg udenfor Gestapos hovedkvarter. Men det var godmodig
spøg, og Christian gav igen. Nå, sagde han til os andre, vi skal vel
have et slag kort som sædvanlig. Det var svært for os andre at sidde
og le af beterne med tre mænd, der var sikre på at blive henrettede
fa dage efter. Men sådan prøvede vi altså at hjælpe hinanden«.

Næste morgen, den 20. juni, blev fangerne påny ført til krigsretten
på Dagmarhus. De blev placeret i en bestemt orden på to rækker sto
le foran dommerne. Hver for sig fik de lov til at udtale sig.

»Det var som at spille med i en komedie« fortæller Knud Malthe
Poulsen. »Alt var jo afgjort på forhånd. Udenfor kunne vi høre tra
fikken fra Rådhuspladsen, solen skinnede, og her dømte man folk til
døden. Jeg havde en fornemmelse af at sidde og se det hele udefra.
Som om jeg ikke selv var med i det.
Da Christian fik ordet, begyndte han en lille tale på tysk, men
snart slog han over i dansk. Han prøvede at tage al skyld på sig, men
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dommerne var uinteresserede. Også da et af Årsgruppens ugifte
medlemmer rejste sig og bad om, at man ville spare de anklagede,
der havde kone og børn.
Der var nok en mening med den måde, vi var blevet placeret på.
Da dommene faldt var det de 8 på den forreste stolerække, der blev
dømt til døden. De tog det alle roligt. Vi andre blev dømt til tysk
tugthus. Også Gjessings kone, Else, der imidlertid straks blev benå
det, fordi hun var gravid. Jeg synes, Poul Gjessing hele tiden havde
vist en enestående selvbeherskelse. Da vi var til de indledende forhør
dagen i forvejen, den 19. juni, var det første gang han så sin kone
siden arrestationen. Netop den 19. juni var deres 11 års bryllupsdag,
og han vidste, at fru Gjessing ventede et barn«.

I elevatoren ned fra 2. sal kom Christian til at stå i nærheden af
Knud Malthe Poulsen og hviskede: Du kommer snart hjem. Hold
nu et godt gravøl over os og tænk på mig, når du spiller Tschaikowskys sjette symfoni på grammofonen.
Tilbage i Vestre Fængsel blev de dødsdømte straks ført til eneceller,
men fik alligevel lejlighed til at sige farvel til kammeraterne i celle
2. Barner Andersen fortæller (40):

»De dødsdømte kom alle op i vores celle igen, men kun for at hente
en eller anden ligegyldig ting. Det var den enestående unge mand
på 23 år, Chr. Ulrik Hansen, der havde bedt sine kammerater om
at »glemme en ting«, så blev der sikkert lejlighed til at komme op og
sige farvel til os andre. Og det blev der også«.
Mellem disse mænd blev vekslet faste håndtryk, men sagt meget lidt.
Samme aften satte Christian sig til at skrive et brev til HDkammeraterne i Vestre Fængsel. Det blev sendt med fængslets hem
melige post.
»Kære drenge. Tak for hilsen. Dette er sandsynligvis mit allersidste
brev til jer, idet jeg i dag er flyttet til en anden celle (173), efter at
jeg er idømt dødsstraf i dag ved krigsretten som den første af otte.
Derfor min sidste tak til jer. Sådan, som jeg har levet, vil jeg også
dø. Jeg takker min Gud for, at jeg fik lov at leve i denne tid, og fordi
han har forundt mig at træffe jer. Jeg har nu gjort min indsats, for
at vi kan vinde krigen. Nu må I fortsætte og love mig, at I også vil
være med til at vinde freden. På tre treklange har jeg søgt at leve
mit liv: tro, håb, kærlighed - frihed, sandhed, ret - pligt, ære, tro
skab - for dem vil jeg også dø. Det sidste år har vist mig, at krudt
røgen ikke kan skjule Guds ansigt, og at der kan gro blomster i gra-
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nathuller, og at der end findes et billede af Gud i menneskers bryst.
Det har livet lært mig.
Derfor sketl min sidste bøn til jer være denne: selv om man skyder
mig, da sørg ikke, forbitres ikke, bliv ikke hadske. Tænk engang
imellem på mig - men ikke med gråd og tårer. Tænk på mig, når
I tømmer jert glade bæger, tænk på mig, når I fortæller jeres børn
historier, tænk på mig, når aftenklokken ringer solen i sin blodrøde
grav.
Venner bliver altid en del af hinanden. Således også med os. No
get af jer dør med mig - og noget af mig lever med jer. Og længe
eller kort, vi mødes engang. Farvel så længe. Eders Christian«.

Men Christian beslutter sig til at skrive et nyt brev til vennerne. Må
ske blev det første aldrig afsendt. Eller han følte, at han havde mere
at sige. Det næste brev lyder således:
»Venner. Der er stor sandsynlighed for, at denne hilsen bliver min
sidste. I går fik jeg ved den tyske krigsret min dødsdom, og selv om
jeg har indsendt benådningsansøgning, må jeg i høj grad være forbe
redt på at sige verden farvel.
Når man som jeg er ung og elsker livet, er det tungt at sige farvel.
Tungt at sige farvel til den pige, man holder af, de kære hjemme og
vennerne. Det er tungt, men det er langtfra meningsløst. For at et
folk skal kunne leve, må nødvendigvis nogen kunne dø.
Derfor, hvis I en dag far at vide, at man har skudt mig, så lov mig
ikke at blive bitre af den grund. Vi er alle endnu soldater ved fronten
- vi har alle valgt at kæmpe her med livet som indsats for det, vi ved
er frihed, sandhed og ret. Vi kan som unge danske være stolte af,
at vi har ret til at dø for vort land og det, der er os dyrt og helligt
her på jorden. Derfor skal mit sidste personlige ønske til jer være det
te, at om I engang imellem mindes mig, at I da vil mindes mig i de
glade stunder, når I tømmer jert glade bæger, når I fortæller jeres
lille søn om Holger Danske, når aftenklokkerne ringer solen i sin
blodrøde grav om høsten.
Tak for det venskab, og den troskab, jeg har mødt hos jer. På det
sværd, general von Döbeln fik overrakt af kronprinsen, stod hans
motto: pligt, ære, troskab. Jeg ved, at det samme har stået på jeres
sværd - og jeg ved, at det er blankt og uden pletter. Også jeg har
søgt at holde mit våben med dette motto rent og uplettet - derfor
måtte jeg blive Eduard - jeg var bundet af min pligt overfor de men
nesker, der sad i samme sag. Denne pligt blev jeg først befriet for
ved dommen i går. Jeg kunne blive med så meget desto større ro,
som jeg på daværende tidspunkt var klar over, at Gestapo ikke kun178

ne fa mig til at tale ved brug af deres særlige metoder. Men tak for
jeres troskab - og undskyld.
Jeg føler ingen trang til at bede om forladelse for, at jeg har ført
jer ind i dette arbejde og således er skyld i, at I sidder her. Derimod
føler jeg trang til at sige jer tak for, hvad I har betydet for mig. Det
er således med os, som det vel altid er med venner, at vi er blevet
en del af hinanden. En del af mig vil leve med jer - og en del af jer
vil dø med mig.
Skyder de mig, så må I, når I kommer ud, fortælle mine kære og
venner, at sådan måtte det være. Hjælp navnlig mine kære der
hjemme.
Så farvel da, danske drenge. Under Dannebrog - korsets freds
tegn i blodets flammelue - har vi levet. Vi vil også dø under det. Så
bliver da disse tre: tro, håb og kærlighed - men størst blandt dem
er kærlighed.
Jeg har levet og elsket - elsket det groende, gryende, kæmpende
liv - elsket mennesker i hvem jeg fandt Guds billede. Jeg har levet
og vil dø i troen på ham, der sagde: Ild er jeg kommet at kaste på
jorden.
En morgen lyder der en salve. Græsset græder dug. Chr. Hansen
er ikke mere. Der tues ingen høje, rejses ingen sten, intet kors. Men
solen står op, kysser dugperlerne bort og blomsterkalkene op. Og
lærken synger frit sin sang over fædrenes grå høje, og det, han elskede
og levede, lever videre i levende, bankende menneskehjerter - og højt
over bakketoppen, vidt over den gyngende våg flyver korsbanneret.
Lad geværsalverne knitre, lad dem pine og piske, lad kun langfre
dagsmørket sænke sig over landet - vi lurer dem påskemorgen, når
»den gyldne sol frembryder gennem den kulsorte sky«. Farvel drenge
- og på gensyn håber jeg. Gud i vold, Christian«.
Man kan undre sig over, at Christian skrev to breve til kammerater
ne. Der er en tydelig forskel i ordvalget, og for mig ser det ud, som
om Christian i det første brev skriver i den tone, som var den natur
lige imellem os.
Meget personlige er naturligvis også de to sidste breve Christian
skriver i sit liv. Begge er skrevet om natten før henrettelsen tidligt
om morgenen. Begge breve er dateret den 23. juni 1944, hans offici
elle dødsdato. Brevet til familien indleder han med ordene: Tro-håbkærlighed. Frihed-sandhed-ret. Pligt-ære-troskab.

»Kære allesammen. Dette bliver så mit sidste brev til jer. Om tre ti
mer vil jeg ikke mere være til. Derfor skal det på een gang være min
sidste tak og min sidste hilsen til jer.
12*
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Lov mig straks ikke at sørge. Der er intet at sørge over. Jeg ville
gerne have sagt farvel til jer inden, men det lader sig åbenbart ikke
gøre. Derfor må jeg her forsøge at sammenfatte det altsammen.
Først tak, far og mor, for hvad I altid har været for mig. Jert offer
har været stort - jeg har i mit liv forsøgt at gøre mig værdig til dette
offer, I kender mig - I ved, hvad jeg har kæmpet for og dør for. Lad
det leve i jer og gøre vort hjem stærkt i tidens storme. Lad det binde
jer sammen I kære fem.
Så bliver da disse tre, tro, håb og kærlighed; men størst blandt dis
se er kærlighed. Lad kærligheden gro i jer, lad den vokse med ham,
som kom herned alene for at bære og sone vor skyld. Også min skyld
har han taget på sig. I troen på, at han har taget min synd på sig,
i håbet om, at han vil tage mig ved hånden og i kærligheden til ham
er det, jeg dør.
Derfor er det ikke meningsløst, at jeg dør. Tværtimod, der er en
dyb og stor mening dermed. Livet og døden er jo slet ikke modsæt
ninger, de fuldkommengør jo kun hinanden.
Derfor, I kære fem, jeg skad dø - når I får dette brev, har jeg alt
længe været død - men giv mig alligevel lov til at leve imellem jer,
lad mig blive ved at gå sammen med jer derhjemme. Og send en
gang imellem en kærlig tanke til mig, der jeg er; bed en gang imel
lem en bøn for mig.
Annelise, Hans og Bent - vær altid god ved mor og far. Skab jer
et hjem, dansk og kristent. Opdrag jeres børn til at elske ham, der
gav sit liv for os, og til at elske det land og det folk, Gud gav os.
Jeg har villet så meget og jeg har nået så lidt. Du, lille Bent, du
er endnu kun fem år, du kan nå at forsætte det, jeg begyndte. Far
og mor, lad ham få en opdragelse, så han kan fortsætte. Min aktie
skal, således som jeg har skrevet det - bruges til at købe bøger til
Bent for. Og han skal have dem på sin fødselsdag hvert år. Ikke sko
lebøger, men bøger i den ånd, jeg har levet og dør.
Det er en smule vemodigt at skue tilbage og frem. Tilbage på alle
de skønne og lyse minder, jeg har haft sammen med I kære derhjem
me og mine venner. Og fremad på alle de mange opgaver, jeg syn
tes,, det måtte blive mit kald at løse. Men minderne vil leve deres
eget stille liv, og andre vil løse opgaverne. Send mine hilsner til alle
mine mange venner og frænder derude. Hils dem alle, mine skole
kammerater og venner, dem i Farsø, bedstefar og mor, morbror og
tante Karen, Ramsings (det er sandt, Bent skal også have alle mine
bøger) mine Viborgvenner, alle.
Om to timer står solen op. Så knalder skuddene ud over landet.
Græsset græder dug, men se, solen står op og kysser duggen af græs-
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set. Og derhjemme i haven åbner blomsterne deres duftende kalke,
rosen gløder. Se, solen står op. Alle I derhjemme, bøj knæ i solop
gangen. Bøj knæ og bed til ham, der ville give sit liv, for at vi kunne
leve. Se solen stiger op over landet - Guds strålende sol. Græd ikke
- thi Gud lever og velsigner. Snart råber han sit hold inde i denne
grædende, lidende verden. Snart vil han erstatte sin kærligheds
strenghed med dens mildhed. Og det skal da være mit allersidste øn
ske, når freden er inde, tag da et forældreløst tysk barn til jer i stedet
for mig. Thi således forlanger Gud det af os, at vi skal være redska
ber, først for hans strenghed, så for hans mildhed. Gud i vold. Chri
stian«.
Som en note tilføjer Christian: Hils Harald - jeg synes han skal tage
hjem nu.
Det var en hentydning og henstilling om, at hans gamle ven pa
stor Harald Sandbæk, der var skarpt eftersøgt af Gestapo, nu skulle
tage til sikkerheden i Sverige.
Den sidste gang Christian denne nat før henrettelsen skrev et
brev, var det til Inge. Han indleder brevet med de samme treklange
som til vennerne i Vestre Fængsel og til familien derhjemme, og
skriver:

»Kære Inge. Om få timer lyder en geværsalve ud over det morgen
stille land. Når den er døet hen, er der sat et punktum. Dette er mit
sidste brev. Det skriver jeg til dig, fordi du - trods alt - har været
den, der bedst har forstået mig. Jeg behøver ikke at skrive til dig,
at jeg dør roligt i troen på det, jeg også har levet på.
Gud ske tak og lov. Snart er tiden for mig og mine forbi. Så er
det dig, Inge, der skal tage fat - kærligheden i al dens mildhed. I
hans hånd, som er Gud i gry og kvæld er vi alle redskaber.
Jeg har en sidste bøn til dig - du ved hvorfor jeg dør. Vil du for
tælle mine kære og venner - ikke mindst dem derhjemme - hvorfor
jeg MATTE gå denne vej. Lad dem forstå, at for mig var der ingen
anden. »Jeg brød for min konge en lanse, som krones med evige
kranse«.
Underligt, men for mig har døden aldrig været den kolde istap
hånd, som den er for så mange - de fleste. Jeg har levet sammen
med den længe, i det sidste døgn så intenst, at vi nu helt forstår hin
anden. Den er ikke mere en fjende af livet. Den er blot livets fuld
kommengørelse. Livet bliver helt i den - vi møder livet i den. Jeg
vil så nødig være uærlig her i mit allersidste brev; men det er faktisk
således. Døden og livet gir hinanden mening og indhold. De er beg
ge indledningskapitler til det nye liv. Vi er på rejse. Fra vore kupe-
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vinduer stirrer vi forundret ud på landet, der glider forbi os. Inden
vi ved af det er vi inde i tunnelen. Vi kan ikke se, hvad der ligger
forude - blot ane det, fordi det lever i os selv.
Tak Inge, for hvad du har betydet for mig. Hils Willi. For mig
står I som billedet på det Gud skabte i mand og kvinde.
Tak - til dig og alle de andre. I jer har jeg forstået det: mennesket
er i Guds billede skabt Nu går jeg da for sidste gang op på bjerget. Først ser jeg ud over
det mindernes land, Gud i nåde gav mig i mit liv. Et skønt land med
dal og bakker fagre - der er en kirke, der er et dansk bondehjem.
Jeg ser jer alle, I store og små, som vandred i Danmarks rosengård
sammen med mig, som ville kæmpe sammen med mig i kærlighed
og troskab.
Så vender jeg blikket mod det land, som Gud havde bestemt, at
jeg kun skulle se ind i: fremtidens og fredens Danmark, som det lig
ger der i Guds vingers skygge. Den nye tid i det nye Danmark. Så
begiver jeg mig ud på min allersidste rejse til landet, »hvor issen ej
gråner, hvor fuglen ej dør, hvor lykken er skinnende klar, men ej
skør«.
Men I, der skad vandre ind i landet - det nye Danmark - bøj knæ
r solopgangen og bed til ham, som er i himlene, at han vil velsigne
denne lille plet på jorden, at han vil velsigne korsets tegn i blodets
flammelue.
Kaj er gået - så mange andre er gået - nu er vi 8, der følges ad
den samme vej - med det dybe ord fra Nazareth i mindet.
Farvel Inge - farvel Willi - send min hilsen til alle venner derude.
Gud i vold. Christian«.

På skydebanerne i Ryvangen fotograferede man fa dage efter befrielsen en
af de pæle, som de dødsdømte modstandsfolk blev bundet til, når de skulle
henrettes.

Virkeligheden var på den tid grum og grotesk og smuk og gribende
- også udenfor fængslerne, henrettelsespladserne og selve kampen.
Her er en historie, som i forståelse med Inge Theut og forfatteren,
lægen og modstandsmanden Tage Voss citeres her, fordi den fortæl
ler, hvad Inge Theut måtte gennem den dag, hun fik meddelelsen
om Christians død. Dengang var hun sygeplejeelev på Kjellerup sy
gehus, Tage Voss læge, og han kalder hende »Malm« i dette afsnit
fra bogen »Datoerne« (41):

»Den formiddag tyskerne henrettede de ti unge sabotører, stod
Malm i skyllerummet bag operationsstuen og ordnede instrumenter.
Hun havde gaze strammet om sit pragtfulde hår og tårerne løb ud
af hendes vidtåbne øjne. Hun sagde ikke til nogen, hvor megen
grund hun kunne have til at græde, og ingen spurgte.
Det var en mærkelig tid på sygehuset midt ude i det gamle hede
land. Ingen sagde noget, og ingen spurgte om noget. Men i kældre
ne løb man på fremmede, som så til siden og hastede forbi. Ud og
ind af sygeplejerskernes og lægernes boliger færdedes i tusmørke
skikkelser, ukendte og ukendelige bag opslåede frakkekraver, anty
dende en påfaldende tiltaget usædelighed, hvis ikke tankerne først
var gået i en anden retning. Ambulancerne kørte ud om natten,
uden at der vidstes om alarmering, og de kom tilbage uden patien
ter. Men ingen sagde noget om det. På enestuerne lå mærkelige folk,
en SS-mand flygtet fra østfronten, en manufakturhandler Andersen
som talte lægelatin og havde en sær lighed med en vis amtslæge fra
naboamtet. Parfumerede tørvegrossererkællinger og brovtende
entreprenører, der havde tjent alt for mange og alt for stinkende
penge og som skulle købe sig sympati og syndsforladelse med sort
børskaffe til funktionærspisestuen. Tavse folk, der bare lå, men al
drig blev undersøgt, folk med mystiske skudsår og mange andre folk.
Tydeligst står den lille kontormand, som stank langt ud på gangen
af den kræft der langsomt fik hans legeme til at rådne, men hvis
muntre kampmod og flammende despekt for tyskernes krigsførelse
lyste op i hverdagen, mens han hver dag på stuegangen for vore øjne
flyttede sine røde nåle på det store kort over fronterne ved sin seng.
Der var folk med kongemærke på hospitalsskjorten og folk med ha
gekors, folk som ville være alt andet end det de var - og folk som
hellere end gerne ville have lov til at være sig selv igen.
Og hver aften stod sygeplejeeleverne med deres hvide slør som en
brusende hvid flom ned ad trinene fra afsatsen på den brede trappe
og sang. »Sølvsnoren brister dog engang -«, den sang de stadig, for
den havde Nis Petersen holdt mest af.
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Varsomt balancerede den gamle overlæge mellem, hvad der var
praktisk klogt og hvad der var nationalt rigtigt. Når en tysk Wacht
meister blev taget af operationsbordet, kunne hans plads blive taget
af en uheldig sabotør. Os unge hedsporer fortalte han om Finlands
tyran Bobrikof, som trygt kunne lade sig operere for strubekræft af
en fornem finsk kirurg, skønt kosakkerne stillede finske patrioter
mod muren udenfor og skød dem. Han var ved at lære os lidt om,
hvad det er: at være læge. . .
Men da de om eftermiddagen kom med de smadrede tyske pan
servognsfolk, var der alligevel en mærkelig stemning på operations
stuen. Vi arbejdede to hold sammen, og vi gjorde, hvad vi skulle gø
re, akkurat som Bobrikofs operatør havde gjort. Men alligevel ikke
koldt og renfærdigt som han. Der var den eftermiddag en fremmed
og farlig følelse af fortvivlelse og grumhed, en gru og fryd på stuen,
en impliceret og menneskelig følelse, som ikke hørte hjemme der. Vi
arbejdede som i en rus, amputationsstumper og blod flød omkring
os. Og i Malms ophovnede ansigt lyste øjnene, tørre og hårde«.

Slutningen

Henrettelsen af de 8 fra Årsgruppen var tyskernes svar på en storsti
let og vellykket sabotage af BOPA mod Riffelsyndikatet i Køben
havn den 22. juni 1944. Med stor dygtighed sneg sabotører sig ind
på våbenfabriken og overrumplede adle vagter, inden de kunne nå
at løsne et skud. Mens 400 kg. sprængstof blev bragt ind på fabri
ken, gik andre i gang med at læsse våben fra fabriken på to lastvog
ne. Man fik fat i ikke mindre end 40 rekylgeværer, 60 maskinpistoler,
2 maskinkanoner samt store mængder af ammunition til alle våbne
ne. Der var grund til at juble hos modstandsbevægelsen, men ingen
jublede, da det blev kendt, at tyskerne havde henrettet det hidtil
største antal modstandsfolk på een gang.
I Farsø havde man forberedt en Sankt Hansfest, men ved medde
lelsen om Christians død blev den aflyst, og man samledes i stedet
i kirken til cn mindegudstjeneste. I København blev der tændt bål
i gaderne, ikke for at fejre Sankt Hans, men som en protest mod
henrettelserne. Generelt var der uro overalt. Henrettelserne var sket
fredag morgen. Søndag morgen hørte københavnerne, at tyskerne
havde ødelagt deres elskede Tivoli med et stort antal bomber. Uroen
fortsatte, og der blev påny tændt bål i gaderne. Den 26. juni dekrete
rede tyskerne spærretid fra kl. 20 om aftenen til kl. 8 om morgenen.
Alle, som færdedes på gaderne uden tilladelse, løb stor risiko for at
blive skudt. Men spærretiden blev ikke overholdt, og et voldsomt
skyderi brød løs i København, hvor tyske soldater skød mod civile.
En folkestrejke var på vej. De første, der gik hjem, var B&Ws arbej
dere. De følgende dage bredte strejkene sig.
Den 26. juni blev Hvidsten-gruppen bragt for krigsretten på Dagmarhus.
»Da vi kørte forbi Tivoli«, fortæller Knud Christensen, »sagde en af
vagtsoldaterne: Det er jeres venner, der har gjort dette«.

Forhørene foran krigsretten formede sig næsten som for Årsgrup
pens vedkommende. De betød ikke noget, dommen var afsagt på
forhånd. Efter frokosttid den næste dag faldt dommene.
»Da vi blev kaldt ind«, fortæller Knud Christensen, »rejste vi os op
i en rundkreds, og på Tulles opfordring tog vi hinanden i hænderne
og ønskede hinanden held og lykke. Vi fik derefter i retssalen for-
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kyndt dommene - 8 dødsdomme - 3 tugthus på livstid, deriblandt
Tulle Fiil, der først var blevet dødsdømt - 2 fik 4 års tugthus, samt
Gerda Fiil 2 års ungdomsfængsel. Hun var 17 år.
På vej hjem til Vestre fornemmede vi generalstrejken, og en af de
dødsdømte udtalte: »Nu går det fremad, befolkningen er med os«.
De dødsdømte var Marius Fiil, Niels Fiil, Peder Bergenhammer
Sørensen, Johan Kjær, Niels Nielsen Kjær, Søren Peder Kristensen,
Henning Andersen og Albert Iversen.
Om natten den 29. juni 1944 førtes de 8 mænd fra Hvidsten
gruppen ud af deres celler. Senere er der refereret nogle bemærknin
ger fra disse stoute jyder, som må siges at være typiske. En udbry
der: »Jeg behøver vist ikke at tage kravetøj på til det her«. Og en an
den der bliver kostet ud med højt råb på typisk tysk maner, vender
sig sindigt mod soldaterne og siger: »Jaja, tag det nu bare roligt, det
er jo jer, der har bøsserne!«
Da Marius Fiil forlader sin celle, omfavner han en af de tyske sol
dater til afsked, som udtryk for at han også i denne stund tilgiver si
ne fjender. Da de dødsdømte lidt før klokken fire om morgenen for
lader Vestre Fængsel for at blive kørt til henrettelsespladsen i Ryvan
gen, velsigner han sine kammerater«.
Henrettelsen af Hvidsten-gruppen satte for alvor gang i folkestrej
ken, der midt på sommeren 1944 fik en afgørende indflydelse på re
sten af modstandskampen.
Det gik, som Christian havde skrevet i sit brev til min far en uges
tid før han blev henrettet: »Andre og flere vil fortsætte kampen«.
I maj og juni måned 1944 så det virkelig alvorligt ud for HD. Der
var næsten ingen tilbage efter de mange arrestationer og nedskyd
ninger. I slutningen af maj rejste Flamme til Sverige sammen med
Patrick for at overtale Jens Lillelund til at komme tilbage og reorga
nisere Holger Damske.
Herman - Gunnar Dyrberg - fortæller (42):

»I juni 1944 blev Holger Danske så reorganiseret, og som leder blev
indsat overbetjent O. Berthelsen. Holger Danske kom nu til at bestå
af gruppe 5s rester, der med Leif Bruhn Petersens gruppe havde
suppleret sig med op til 20 mand under Bents og Hermans ledelse,
plus en større gruppe under ledelse af Andersen og Bergstrøm (Hans
E. Teglers og Knud Larsen). Denne sidste gruppe havde arbejdet i
det kommunistiske BOPA, men løsrev sig i foråret og fik kontakt
med Frihedsrådet gennem Holger Danske. I juni 1944 gik den så
helt ind i Holger Danske. Disse 2 oprindelige afdelinger udviklede
sig efterhånden og blev til 7 afdelinger, bl. a. blev Hjemmefrontens
13*
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aktive grupper optaget som to selvstændige afdelinger. Afdelingerne
arbejdede hver især fuldstændig selvstændigt med afdelingsledermø
der som eneste myndighed foruden Frihedsrådet, dg vigtige afgørel
ser blev truffet ved afstemning. I begyndelsen af september 1944
måtte Holger Danske efter en Gestapoaktion, hvorunder Berthelsen
blev såret og tog til Sverige og Bergstrøm, der var HDs praktiske le
der, blev arresteret, atter reorganiseres, og under ledelse af »Strøm«
dukkede Holger Danske den 5. maj frem i lyset formeret i 10 afdelin
ger på ialt 475 mand«.
På samme måde gik det andre steder, hvor Christian havde været
med. Også i Farsø. Dyrlæge Aksel Sonne fortæller (43):

»Først på vinteren 1944-45 kom læge Ove Høeg Guldberg til mig
og bad mig danne en ny modtagegruppe, som blev dannet og gen
nemførte modtagelse af våben i Trend Storskov«.

Også i det illegale forlagsarbejde var man i store vanskeligheder efter
Jørgen Diemers arrestation. Men nye folk dukkede op. HD 4s for
bindelse i Aalborg, Elvin Pedersen, var efterhånden skarpt jaget af
Gestapo og tog til København, hvor han sammen med Frans Fridberg overtog ledelsen af det illegale forlagsarbejde. Den 11. novenv
ber 1944 oprettede man også - under Elvin Pedersens ledelse - det
illegale »Morgenbladet«, der udkom uden afbrydelse frem til den 5.
maj, hvor det blev legalt dagblad. Efter et langt ophold i tysk kon
centrationslejr kom Jørgen Diemer tilbage ved kapitulationen, men
andre i det ellers ublodige forlags- og pressearbejde vendte aldrig til
bage fra koncentrationslejrene.
Jo, andre og flere fortsatte kampen, og nogle af de »gamle« holdt
ud. Men det var, som om »timeglasset løb ud« for veteranerne. Den
2. juli 1944 mistede vi den elskelige Stumpen, faldskærmsmanden
Hans Johansen, der sammen med Jens Peter havde spillet så stor en
rolle for os i HD. Da han blev omringet i et hus i Nyhavn, slugte
han sin giftpille for at undgå at komme til at røbe andre under tor
tur.
I august måned 1944 blev det alvor for resterne af HD 4.
Både i fængslet og udenfor var der ellers en vis optimisme i forbin
delse med de andres muligheder for at undgå dødsstraffen. Fru Som
mer fik fra ØK indtryk af, at en henvendelse fra Prins Aksel ville for
må tyskerne til at sende Lasse og Preben i koncentrationslejr. Og
Aksel Sonne fik gennem professor Mogens Fenger mulighed for at
besøge en af de ledende tyske Gestapofolk i Danmark, kriminalrat
Bunke, der modtog den jyske dyrlæge meget venligt og straks be-
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Uddrag af Per Sonnes fængselsdagbog.

mærkede sønnens lighed med faderen. Han skal nok blive dyrlæge
engang, sagde Bunke beroligende. Han sørgede ovenikøbet for, at
Aksel Sonne fik lov til at besøge sin søn og bringe ham fagbøger til
studiet, som han kunne læse i.
Heller ikke de breve, der gik fra fængslet ud til forældrene, tydede
på at der var noget galt på vej.
Den 5. juli 1944 skriver Erik til sin mor:

»Kære mor. Nu må du ikke sørge alt for meget over mig. Jeg sidder
og tænker tilbage på mit liv, hvor varmt og mærkeligt, det har væ
ret. Christian gav dette billede af mig: en ubehøvlet, blodplettet
landsknægt, der bøjer sig varsomt og lugter til en lilje. Hvis jeg bli
ver fri igen, hvor skal jeg da male! Selve livet! Engang vidste jeg ik
ke, hvad det var, jeg ville male. Nu ved jeg det. Jeg er så optimistisk
at tro, at vi alle kan fejre julen sammen igen i år. Jeg tænker me
get på fremtiden, når jeg kun behøver at tænke på kunsten. . .«
Og Per skriver den 31. juli:

»Kære alle - tak for dit besøg far, det var knagerne pænt af dig at
tage hjemmefra et par dage bare for at se mig i små 10 min. Ligele
des takker jeg så mange gange for bøgerne og tobakken. Det er en
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virkelig nydelse at kunne erstatte rugbrødsskorpen med en god cigar
eller lign. Trods gode råd og advarsler kan det ikke nægtes, at jeg
gik med en mægtig hovedpine de første par dage, men ih hvor smag
te det dejligt - trods hovedpinen. Det eneste, der generer mig, når
jeg ryger, er at min tunge er adskilligt mere sensibel nu end før, jeg
skiftede pensionat, men ved ihærdig træning regner jeg med at kun
ne opnå gode resultater i piberygningens ædle kunst. Det var vel nok
en dejlig pakke, jeg fik den 27.7., men I skal nu ikke sende mig hele
jeres tobaksration. Medens jeg er ved pakken, så må I endelig takke
Mogensen mange gange fra mig, fordi han vil gøre sig den ulejlighed
at bringe den her ud og stå og vente på mit snavsetøj. Jeg er nu snart
færdig med nervefysiologien og regner med at kunne begynde på er
næringsfysiologien engang sidst i denne uge, men det er både en tyk
og vanskelig bog, så foreløbig har jeg altså nok at bestille. I har nok
lagt mærke til brevets datering, det er i nat andejagten går ind, kan
du huske, da vi sidst mødtes efter den første jagtdag, far, det er nu
3-4 år siden. De kærligste hilsner til alle med håb om et snarligt gen
syn. Per«.

For juli måned står der i Pers primitive dagbog:
Lørdag 1. minus vand, Vi kop the, Søndag 2. Minus vand, 1.5 kop
the. Mandag 3. Vand, Tirsdag 4. Afhøring - far at vide, at jeg sand
synligvis ikke bliver skudt. Onsdag 5. Venter dom i morgen. Fredag
7. Sæben er snart sluppet op, Lørdag 8. Biblen tilbage. Torsdag 13.
Pakke, 1 kop mælk. Fredag 14. Brev (far), lørdag 15. Tabte mit
smør i Bezique. Søndag 16. Vandt Kajs pølse. Tirsdag 18. Vandt
1.50 kr. Onsdag 19. Kaj hjemsendt. Torsdag 20. Skrev brev hjem.
Fredag 21. Far, tobak og læsning. Søndag 23. Tændstikmangel kata
strofal. Ellers en god dag - hovedpine. Mandag 24. Rationering af
tændstikker, hovedpine. Lørdag 29. Padborg? Mandag 31. God
dag. Generalstrejke.

Af de korte notater kan man faktisk forstå en hel del, bl. a. at Per
nu ventede at komme i en koncentrationslejr. Også Preben regnede
med en »fredelig« afslutning. I et brev til sin far skriver han: »Her
er der intet særligt sket, udover at vor sag vist nu er færdigbehand
let. Det blev den midt i juli, og det er vist meningen, at vi skal sendes
til en eller anden lejr og arbejde, formodentlig Horserød, det —«.
Prebens brev er skrevet den 19. juli, og den 2. august skriver Kai
bl.a. til sin mor:
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Preben Hagelins sidste brev - censureret - hvori han til sin far fortæller, at
han regner med at tilbringe resten af krigen i en lejr.
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»Du er stadig min trofaste torsdagsveninde. Du gør dig ingen anelse
om den spænding, man går i, inden pakken kommer, og så den let
telse, når den først er der. Jeg går hver dag og glæder mig over, at
nu er den gået, for så er der jo en mindre, til vi igen ses, dog håber
jeg ikke at se dig herude mere. Jeg takker hver dag min ven skæb
nen, at den har været mig så god en ven, at vi atter skal ses«.
Under et besøg havde Kai fortalt sin mor, at de havde fået deres
dom på Nyboder Skole, og han var overbevist om, at de ville havne
i en fangelejr.
Men det skulle gå anderledes.
Den 9. august 1944 kunne man i danske aviser læse en officiel tysk
meddelelse om, at den tidligere danske politibetjent, nu medlem af
det tyske sikkerhedspoliti, Sustmann-Ment, var blevet dræbt af
ukendte revolvermænd på en sporvogn i København. Med andre
ord en stikkerlikvidering.
Allerede dagen efter viderebragte svensk radio et rygte om, at 11
modstandsfolk skulle være henrettet i Shellhusets kælder. Den 12.
august kunne man i danske aviser læse et tysk dementi af den sven
ske meddelelse, og man meddelte, at det i Danmark aldrig var sket,
at man havde taget eller henrettet gidsler.
Men den 15. august meddelte pressekontoret for den højere SSog politifører i Danmark:

»Den 9. august 1944 skulle et antal personer, der var arresteret på
grund af voldsforbrydelser, efter afslutning af den politimæssige un
dersøgelse, transporteres fra København til en koncentrationslejr i
’Tyskland. Det drejede sig om følgende:
Jens Jacob Mårtens
Aksel Jensen
Gunnar Mogens Dahl
Viktor Bering Mehl
Erik Nyemann
Karl Helmuth Preben Berg Sørensen
Knud Erik Henning Gyldholm
Per Sonne
Kai Holger Schiøth
Preben Hagelin
Eduard Sommer

Transporten foregik i en lastbil. På landevejen kort efter Roskilde
forsøgte fangerne med magt at befri sig. Det ledsagende mandskab
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måtte derfor gøre brug af sine skydevåben og derved blev fangerne
skudt, dels medens de ydede modstand, dels under flugt«.
Sandheden var en helt anden.
Stikkeren Ib Birkedal Hansen ville have hævn for likvideringen af
hans kollega, stikkeren Sustmann-Ment, og han fik overfor Gestapomanden, kriminalrat Bunke, gennemtrumfet, at man lavede en
»massiv gengældelsesaktion«. Det var Bunke, der nogen tid i forvej
en havde forsikret dyrlæge Sonne, at hans søn Per ikke ville blive
skudt. Nu gik han med til, at man skulle vælge nogle modstandsfolk
i Vestre Fængsel, hvis sager Siistmann-Ment havde »behandlet«.
Ib Birkedal Hansen - en af de ledende indenfor de terrorbander,
tyskerne havde startet - udpegede nu de to danskere Arvid Walten
strøm og Walther Carl Rasmussen samt tyskerne Thoni Tomer, Falkenberg, Koesmodel, Buch, Lautenburg og Bunke, der var med i
terrorgrupperne, skønt han var overordnet Gestapomand. Om afte
nen den 8. august tog gruppen ud i Vestre Fængsel for at vælge de
res ofre. Foruden de fem fra Holger Danske var det sabotører fra
BOPA og organisationen 1944.
De fleste af fangerne troede sikkert, at nu skulle de til en koncen
trationslejr. Den lille, primitive dagbog, Per Sonne havde ført i
fængslet, slutter den 8. august med, at han over en hel side skriver
»Tyskland«. Men Lasse har haft sine tvivl. Hele tiden havde han
gemt sit togkort, der siden skulle kunne identificere ham. På sin
skjortes manchet skrev han også: Forlod Vestre kl. 11.30.
De 11 modstandsfolk blev bundet sammen to og to med en stærk
snøre og gennet op på en lastbil. Men der var kommet en 12. fange
til, som de ikke kendte. Det var »danskeren« Arvid Waltenstrøm,
der spillede rollen som en fange. Og det var efter en nøje fastlagt
plan. Muligvis er han allerede under kørslen ud af København
hviskende begyndt at opfordre de andre til et flugtforsøg.
Ved landsbyen Rorup, ikke langt fra Osted på Roskilde Lande
vej, blev fangerne beordret ned aflastbilen. De kunne forrette deres
nødtørft, blev der råbt. Gruppen af tyskere og danskere holdt dem
dækket med deres maskinpisoler.
Måske havde stikkeren Waltenstrøm haft held med sine forsøg på
at overtale de andre til at stikke af. Måske sagde de danske forræddere ikke sandheden under de forhør, der fulgte efter krigen. Det er
imidlertid sikkert, at Waltenstrøm pludselig smed sig ned, så der var
frit skud på de andre, som stod med ryggen til. Maskinpistolerne
bragede, og fangerne blev dræbt uden at fa en chance. Intet i de se
nere undersøgelser tyder på, at de havde forsøgt at flygte.
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Birkedal Hansen og hans medhjælpere samlede ligene op og kørte
dem til Shellhuset, hvor de blev lagt i kælderen, indtil de kunne be
graves dagen efter. Flere så ligene af de 11 modstandsfolk, og derfor
gik rygterne videre, at de var blevet dræbt i Shellhusets kælder.
Da tyskerne endelig måtte indrømme mordene på de 11 mod
standsfolk, udbrød en 24 timers strejke over hele København.
Preben Hagelins far søgte nogle uger senere gennem det danske
udenrigsministerium at fa at vide, hvor hans søn var begravet. Der
kom følgende svar den 1. december.
»Under henvisning til det af Dem den 14. september 1944 til Uden
rigsministeriet indgivne andragende skal man meddele, at man i sa
gens anledning den 18. s.m. rettede en skriftlig henvendelse til den
tyske rigsbefuldmægtigede, fra hvem man nu har modtaget en den
25. f.m. dateret sålydende svarskrivelse:

»Der Høhere SS- und Polizeiführer hat mir mittgeteilt, dass die in
der Nacht vom 8. zum 9. august 1944 bei einem Fluchtversuch er
schossenen 11 dänischen Häftlinge auf der deutschen Wehrmacht
zur Verfügung stehendem Gelände beigezetzt worden sind. Die Stel
le der Beisetzung kann aus den Gründen, die bei entsprechenden
früheren Anlässen bereits mitgeteilt worden sind, nicht bekanntge
geben werden. Es ist aber dafür Sorge getragen, dass diese Bekannt
gabe nach Beendigung des Krieges erfolgt«.

Skrivelsen var fra dr. Best og oversat til dansk står der:
»Den Højere SS- og Politifører har meddelt mig, at de 11 danske ar
restanter, der natten mellem den 8. og 9. august 1944 blev skudt un
der flugtforsøg, er blevet bisat på det for den tyske værnemagt til rå
dighed stående terræn. Stedet for bisættelsen kan af de grunde, der
allerede er meddelt ved tilsvarende tidligere anledninger, ikke be
kendtgøres. Der er imidlertid draget omsorg for, at sådan bekendt
gørelse sker efter krigens afslutning«.
Ved befrielsen fandt man ligene af de 11 modstandsfolk begravet
ved skydebanerne i Ry vangen, hvor også de fleste af de henrettede
var begravet. På samme sted er nu Mindelunden placeret.
Herude fandt man også Flamme og Citronen.
Selv ikke de bedste og de frækkeste kunne klare sig igennem til be
frielsen.
Den 19. september 1944 - den dag tyskerne tog det danske politi
- kom Citronen kørende i en stjålen Gestapobil iført dansk politiuni
form. Uheldigvis kørte han forbi Fælledvejens politistation, hvor ty-

194

skerne samlede fangne danske politifolk. Citronen arresteres også,
men bliver så klar over sin farlige situation og forsøger en flugt over
et plankeværk. Han skydes i ryggen, og transporteres senere med en
tilkaldt ambulance mod det tyske lazaret på Nyelandsvej. Men ved
et lykkeligt tilfælde er det to af de ambulancechauffører, som arbej
der sammen med Holger Danske, og undervejs far Citronen en lille
pistol frem, som han altid gemte i skridtet. Han dræber den medføl
gende Schalburgmand og køres af ambulancefolkene til venner, hvor
han straks kommer under lægebehandling. Frem til den 14. oktober
plejes Citronen i en villa og er om aftenen ellene i huset med en sy
geplejerske, da det ringer på døren. Udenfor står Gestapo. Da de
lidt senere braser ind i villaen, skyder Citronen mod dem, og de
trækker sig tilbage. Citronen er for svag til at flygte og tager i stedet
kampen op. Han er rigeligt forsynet med våben, for Flamme har ef
terladt to maskinpistoler, ammunition og håndgranater hos ham,
mens han er på en rejse til Jylland. Citronen slæber sig fra vindue
til vindue og skyder mod tyskerne, der henter forstærkning. Tilsidst
er 200 tyskere samlet om villaen, som de også beskyder med kano
ner. Efter en tid går der ild i huset. Pludselig kommer Citronen lø
bende ud af huset i pyjamas, mens han skyder med sin maskinpistol,
og han dør i en regn af tyske skud. Få dage efter kommer Flamme
hjem og bliver dybt chokeret over vennens død. Derfor glemmer han
måske sin pistol, da han den 18. oktober går på besøg hos venner.
Huset omringes af Gestapo, og da han ikke kan slippe væk, tager
Flamme sin giftpille.
Der var kammerater, hvis død de fleste af os først hørte om efter
krigen. Det var dem, der ikke kunne klare koncentrationslejrenes
helvede. Jørgen Kieler kom til at kende forholdene til bunds efter
overførslen fra Vestre Fængsel til tyske koncentrationslejre. Som læ
ge behandlede han efter krigen emnet rent videnskabeligt og har iøvrigt siden været med til at hjælpe de kammerater, der har haft alvor
lige efterveer fra kz-lejrene.
Hans konklusion er, at tyskerne ville udslette modstandsånden
hos deres fjender ved at udsæte dem for sult, kulde, slaveri og mis
handling. Til slut vandrede fangen rundt som et hylster af et menne
ske - uden sjæl, uden vilje, for til sidst at dø som et svin.
Et menneske gik af egen fri vilje ind i en kamp på liv og død. Det
var en manifestation af hans moralske værd, ideens sejr over krop
pen. Men i en koncentrationslejr fristede han en skæbne uden me
ning, trællens sløvende kår. Han levede ikke længere. Han var død.
Jørgen Kieler så Jørgen Staffeldt dø af udmattelse i en koncentra
tionslejr. Han mistede også sin ven, Klaus Rønholt, som sammen
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med ham var blevet taget ved HD 2s sabotage i Åbenrå. Mange af
vore kammerater vendte ikke tilbage.
Men der var een, der vendte tilbage til kampen, fordi han ikke
kunne holde ud at være i sikkerhed!
Allerede fra efteråret 1943 mødte vi fra HD 4 ofte Mie eller Mix,
som han blev kaldt. Søkadetten Erik Koch Michelsen var tit HD 2s
kontaktmand ved møderne i baglokalet til Larsens tobaksforretning.
Måske følte Mie også et vist fællesskab med os i HD 4. Vi havde jo
alle oplevet den 29. august som soldater, han som søkadet på Hol
men, og vi som elever på Kornetskolen i Næstved. Også han havde
sammen med sine kammerater smuglet våben ud for næsen af ty
skerne.
Mie var i høj grad handlingens mand, en køn, charmerende fyr
med kviksølv i årerne. Han kunne simpelthen ikke få udrettet nok
i kampen mod tyskerne. Da han i februar 1944 måtte flygte til Sveri
ge efter at katastrofen havde ramt HD 2, gik han ind i Brigadens flå
destyrker. Men ligesom mange af os andre havde han svært ved at
falde til ro på grund af en følelse af dårlig samvitgighed, fordi han
havde forladt kampen. Nogle få fik lov til at komme videre til Eng
land. Det skete senere for både Jens Lillelund og Peter Ilsøe, der
blev uddannede som faldskærmsjægere. Men de fleste af os måtte
pænt blive hvor vi var, alene fordi vi var for kendte af Gestapo og
kunne bringe ulykker over vore kammerater derhjemme.
Sin vane tro tog Mie tingene i sin egen hånd.
En nat lige i begyndelsen af januar 1945 stjal han en jolle syd for
Helsingborg, roede over sundet og havnede på en strandbred ved
Helsingør. Det lykkedes ham at komme i forbindelse med det »nye«
Holger Danske og i et brev til vennerne i Sverige skriver han den
6. februar:
»Mit arbejde går fint. Min stilling er mere overordnet nu end den
gang, men arbejdet er ikke så interessant. Ganske vist er det samme
branche og samme firma - men ikke samme folk. . .
Tilværelsen er som at køre langs randen af en afgrund. Flere gan
ge har jeg troet, det var sket, men jeg har en evne til at slippe uden
om i sidste øjeblik - men det har jo givet røde fingre af og til.«

Det gik alligevel galt for Mie. Den 27. februar 1945 stormede Gesta
po den lejlighed, hvor han boede. Mie skød på dem, sårede nogle
af dem, og prøvede at undslippe via en altan, kun iført sit undertøj.
Men udenfor stod flere Gestapofolk, de skød, han blev ramt i hoften
og taget til fange.
Meget hurtigt blev han dømt til døden, og den 3. marts om mor196

genen blev Mie ført på en lastvogn fra Vestre Fængsel til Ryvangen
for at blive henrettet. Mie troede, at han havde en slags lykkestjerne
og var indstillet på at tage chancen til det sidste.
Da lastvognen passerede Vesterbros torv, tog Mie chancen. Han
slog til sine vogtere og sprang af i farten.
Et øjeblik så det ud, som om han ville få held til at undslippe. Men
såret i hoften forhindrede ham i at bevæge sig hurtigt nok. På hjør
net af Vesterbrogade og passagen til Det ny teater blev han indhen
tet af en tysk kugle.
Således fortsatte det frem til befrielsen, det endelige regnskab tæl
ler alt for mange døde.
Men Christian havde ret, da han i sit sidste brev til kammeraterne
i Vestre Fængsel skrev: Det er således med os, som det vel altid er
med venner, at vi er blevet en del af hinanden. En del af mig vil leve
med jer - og en del af jer vil dø med mig.
Historien er uden slutning, så længe vi andre lever.
Det er altsammen fortid - og dog en varm og levende fortid - som
det kan være svært at få til at passe sammen med nutiden. Men vi
var jo også så unge. . .
Endnu i befrielsesåret udgav Inge Theut og Elith Olesen en bog
med nogle af Christians sidste breve (44), og da den norske forfatter
Ronald Fangen havde læste den, skrev han en artikel, som måske
rummer noget væsentligt om den tid - og om alle tider (45):

»Så læser man påny disse autentiske vidnesbyrd om unge mænds
modige møde med døden. Det er mere end mod, det er en underlig
fortrolighed med livets »sidste fjende« - det er, som liv og død står
som ligeværdige muligheder: endnu har man ikke slået alt for dybe
rødder i livets jord, de mange dage og år har ikke spundet sit net om
krop og sjæl, man er fri og let og rørlig. Men det går endnu dybere
- man er endnu ikke definitivt gået ind i livets kategori. En anden
ung frihedskæmper, som blev skudt, Kim Malthe-Bruun, siger i et
af brevene: Jeg vidste, at hvert minut skal leves, som om det var det
første og det sidste, vi unge er det evigt nær uden at ane det: livet
er en evig afsked.
Denne livsanskuelses dybe åndedrag lykkedes det ikke mange
mennesker at redde med sig gennem årene - det er den bedste ung
doms privilegium. For Christian Hansen kom dette til, at han blev
troende kristen. Han er personifikationen af den grundtvigske synte
se: Folkeånd og kristen ånd. National vækkelse og ansvarsfølelse
blev forudsætningen for hans kristne gennembrud«.
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Hvorfor og hvordan
Sammen med de berømte sabotører Flamme, Citro
nen og John deltog nogle unge studenter i mange af
de farligste aktioner under besættelsen. En af
dem var den dybt religiøse Christian Ulrik Hansen.
Han kom fra Jylland, hvor han meget aktivt deltog i
modtagelsen af våben og faldskærmsagenter fra
England. Men fra oktober 1943 var han også leder af
en sabotagegruppe i København.
Indtil Christian Ulrik Hansen den 23. juni 1944 blev
henrettet af tyskerne, skrev han en lang række
breve og illegale artikler. De fortæller om en ung
mand, der næsten fra dag til dag må tage stilling til
kampen og dens retfærdighed. Det vigtigste for ham
var trods alt at kunne bevare sit kristne livssyn og
sin menneskelighed.
Denne bog handler om mod, venskab og opofrelse,
men det er også en af de få bøger om modstands
kampen, der - bl.a. ved hjælp af Christians breve fortæller, hvorfor og hvordan fredelige danskere
gik ind i en væbnet kamp, der kom til at koste
mange af dem livet.

Bob Ramsing er kendt som forfatter til en ræk
lære boger, film og sange og har i mange år c
som journalist på Danmarks Radio. Under bes
var han medlem af sabotagegruppen HD 4 c
knyttet til Christian Ulrik Hansen.

