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Forord
Ved udsendelsen af dette skrift vil jeg gerne rette en tak
til Velux Fonden af 1981 for støtte til skriftets udgivelse
og hertil føje en tak til Odense Universitetsforlag for bi
stand ved skriftets tilrettelæggelse.

August 1991

Jørgen Hæstrup

En tysk pressemeddelelse
Maskinist Sven Christian Johannesen blev kun 20 år
gammel. Den 2. december 1943 blev han sammen med
fire kammerater henrettet af den tyske Værnemagt på
skydebanerne ved Skæring Hede nord for Aarhus.
Henrettelsen ved skydning skete kun få dage efter at to
sabotører var blevet henrettet efter en summarisk tysk
krigsret og uden at danske myndigheder var blevet un
derrettet herom inden domfældelse og eksekution. I en
kort tysk kommentar i de danske blade den 22. novem
ber 1943 hed det lakonisk: „I begge tilfælde bortfaldt
spørgsmålet om benådning, fordi de forbryderiske an
slag, ikke blot over for medlemmer af Værnemagten og
Værnemagtens ejendom, men også over for danske
menneskeliv og dansk ejendom, i den sidste tid er taget
således til, at mildhed ikke mere er på sin plads, men
forbrydelser af denne art nu straffes med de hårdeste
straffe“.
12 dage senere, den 4. december 1943 fulgte derpå i
de danske aviser Værnemagtens kommentar til de fem
henrettelser på Skæring Hede:
„Følgende personer er på grundlag af krigsretsdom ble
vet henrettet den 2. december 1943, efter at benådning
var afslået:
Student Georg Coritis Mørk Christiansen,
født 15-9-1921 i Vejle
Maskinist Svend Christian Johannesen,
født 10-6-1923 i Odense
Sparekasseassistent Oluf Axelbo Kroer,
født 17-4-1916 i Randers
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Ekspedient Anders William Andersen,
født 12-7-1924 i Randers og
Handelslærling Otto Konrad Manley Christiansen,
født 30-9-1924 i Randers.
Alle fem tilhørte sabotagegrupper, af hvilke den ene un
der ledelse af student Christiansen, de andre under le
delse af maskinist Sven Johannesen, havde forøvet en
række sprængstofattentater og brandstiftelser på jern
baner, bl.a. jernbanebroerne ved Langaa, samt mod
bedrifter, der arbejder for den tyske Værnemagt. De var
alle blevet arresteret af tysk politi“.
Hertil føjede Værnemagten en række kommentarer,
der understregede, at sabotører formentlig indtil ud
gangen af november ikke havde regnet med, at man fra
tysk side ville gribe til dødsstraf, men at Værnemagten
fra nu af ikke ville vise, hvad Værnemagten benævnede
mildhed. Det hed i kommentaren:

„Som det allerede udtrykkeligt blev fremhævet i den offi
cielle meddelelse af 22. november vil sabotører og lignen
de forbrydere fremtidig have at regne med de hårdeste
straffe. Der kan nu ikke længere bestå nogen uklarhed
om, at den, der skyder på medlemmer af den tyske Vær
nemagt, bliver dømt til døden og henrettet. Der er end
videre ingen tvivl om, at den, der ved sin deltagelse i sa
botagehandlinger hjælper fjenden, efter de krigslove,
der gælder i hele verden, har forbrudt sit liv. Forbrydel
ser af denne art straffes også i Danmark efter tysk krigs
ret, der principielt fastsætter dødsstraf for hvert enkelt
tilfælde af sabotage og hvert enkelt anslag mod medlem
mer af Værnemagten. Ingen sabotør vil fremtidig kun
ne håbe, at der vil blive vist ham skånsel. Det er i denne
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forbindelse betydningsløst, om der i de enkelte tilfælde
er anrettet større eller mindre skade“.

Når den tyske kommentar her henviste til de offentlig
gjorte dødsdomme den 22. november og den advarsel,
der måtte ligge heri, kunne advarslen imidlertid ikke
have nogen adresse til mændene på Skæring Hede. Deres
sabotagehandlinger var da forlængst udført med den
sidste og alvorligste i rækken, sprængningen af broerne
ved Langaa natten mellem den 17. og 18. november. At
advarslen utvivlsomt ikke ville have medført nogen æn
dring af handlingsforløbet er en anden og sikker sag.
I sagen med de fem sabotører, der mødte deres skæb
ne på Skæring Hede, var det Værnemagten under kom
mando af general Hermann v.Hanneken, der havde
handlet og truffet beslutning, og det var reelt og formelt
Værnemagten, der stod med ansvaret for det skete. Den
tyske Rigsbefuldmægtigede, Werner Best, kunne i den
ne sag lade stå til og unddrage sig det direkte og person
lige ansvar. En modererende intervention over for
v.Hanneken lå naturligvis inden for hans beføjelser som
det tyske riges øverste politiske repræsentant og for
handler i Danmark, men han veg her som ved tidligere
lejligheder uden om og lod, trods stærkt pres fra de
danske myndigheder, sagen gå sin gang og dækkede sig
bag den formelle betragtning, at det her var Værnemag
ten og den alene, der måtte træffe afgørelserne. Han
indskrænkede sig til en almen holdt udtalelse om de ty
ske forholdsregler, fremsat den 4. december 1943 over
for repræsentanter for den danske presse.
Han fastslog her, at de hårde domme og fuldbyrdel
sen af dem uden at benådning havde fundet sted „uden
tvivl (havde) gjort et dybt indtryk på den danske befolk-
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ning“. Heri havde Best unægtelig ret, men når han ef
terfølgende udbredte sig om, hvorledes det egentlige
ansvar lå på skuldrene af „den danske befolkning og
dens offentlige organer“ og når han beklagende håbe
de, at befolkningen nu ville drage de rette konsekvenser
af det skete, faldt hans formanende ord på klippegrund.
Samtidig afslørede hans ord, at sabotagen nu var et
dybt alvorligt problem for de tyske interesser, og han
førte et formelt tvivlsomt advokatur for det, der nu var
sket: „Følgelig måtte kampen mod sabotagen, der ikke
kan tåles i et for krigsførelsen vigtigt område, tages op
fra tysk side. Men når en krigsførende magt tager kam
pen op mod angreb, der rettes mod den, kan dette kun
ske under anvendelse af den yderste skarphed og konse
kvens. En krigsførende magt, der søgte at afværge an
greb ved halve midler og halve foranstaltninger, ville
dermed opgive ævred. Derfor vil og må kampen mod
sabotagen i Danmark, efter at man er blevet tvunget til
at føre den, gennemføres med hensynsløs hårdhed, ind
til orden atter fuldstændigt er tilvejebragt“.
Her forsvandt al formel snak om at tyske tropper var
i landet for at beskytte dette, og i sine betragtninger så
Best bort fra, at der ikke herskede krigstilstand mellem
de to lande, hvorfor nedsættelse af en tysk krigsret alene
af den grund var formelt uholdbar. Snarere lå der i hans
ord en erkendelse af, at alt dette netop kun var tom, po
litisk retorik, og at Værnemagten også i Danmark be
tragtede sig som en krigsførende magt, der handlede ef
ter krigens love, en betragtning som de fem henrettede
ikke ville have modsagt. De betragtede sig uden alle for
malistiske betragtninger som værende i åben krig mod
besættelsesmagten.
Afsluttende appellerede Best til befolkningen som
den, han hævdede bar ansvaret for det skete: „Efter at
12

det nu står fast, at sabotørens og sprængstofforbryde
rens skæbne truer enhver, der som sabotør og spræng
stofforbryder låner sig til vore fjenders formål, beror
det alene på viljen og ansvarsfølelsen hos dette lands
indbyggere, hvor mange mennesker der endnu skal lide
denne skæbne. Men samtidig bærer alle danske borgere
ansvaret for, hvorledes dette lands forhold videre skal
udvikle sig.“
Månederne efter denne appel skulle til fulde vise,
hvor totalt virkningsløs appellen var. Følte Værnemag
ten sig tvunget til ikke at opgive ævred, følte befolknin
gen sig ikke mindre tvunget til at forstærke modstan
den. De hårde domme gav mere bagslag end de gav ge
vinst for de tyske interesser.
Bests betragtninger røbede den dybere årsag til de ty
ske bekymringer. Når han talte om de sabotører, der „lå
ner sig til vore fjenders formål“ afslørede han, at det var
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de allieredes infiltration i Danmark, der nu for alvor
voldte bekymring. Så længe sabotagen lå på et amatør
mæssigt plan var den måske tålelig. Anderledes måtte
man fra tysk side opfatte situationen, når det ved opkla
ringer og undersøgelser var evident, at allierede agenter
med ekspertise og materiel var virksomme dybt inde på
det tysk kontrollerede område. Mange sabotager og nu
sidst aktionen mod Langaabroerne havde siden somme
ren 1943 vist, at netop dette var tilfældet. At agenterne
var frivillige danske patrioter ændrede selvsagt intet ved
det tyske synspunkt, og det gjorde ikke sagen bedre, at
lignende agenter fra mange lande var i aktivitet rundt
om i det tyskbesatte Europa.
Af de fem henrettede var den ene, student Georg
Christiansen, leder af et sabotagehold fra Aarhus, der
synkroniseret med sabotagen på broerne ved Langaa
havde til opgave at gennemføre et angreb på sporskifte
anlægget på Aarhus Hovedbanegård, medens Sven Jo
hannesen og hans gruppekammerater skulle påtage sig
sprængningerne i Langaa. De to angreb skulle supplere
hinanden og tilsammen medføre en lammelse af togtra
fikken på den østjyske længdebane, et formål der lykke
des for så vidt som de to angreb medførte en afbrydelse
af normal trafik på små to uger.

Sven
Sven Johannesen, som den tyske krigsretsdom — med
rette — havde udpeget som leder af de fire Randers-sabotører, var født i Odense den 10. juni 1923. Hans foræld14

re var civilingeniør og entreprenør LC.T. Johannesen
og hustru Emma Johannesen. Faderen ledede en bety
delig virksomhed som bygmester i Odense, men blev i
1936 opfordret til at påtage sig stillingen som forstander
på Randers Tekniske Skole, et tilbud han efter nogen
overvejelse tog imod, så familien i 1938 flyttede til Ran
ders.
I Odenseårene kom Sven Johannesen til at gå i et par
af byens kommuneskoler, først en skole i Jernbanegade,
siden i Munkebjergskolen. Ved flytningen til Randers
fortsatte han sin skolegang i Hobrovejens skole. I hele
sit skoleforløb viste Sven Johannesen sig som en hurtigt
opfattende, flittig og målbevidst elev med udprægede
evner for de matematiske fag.
En karakteristik af ham i skoletiden er givet af en af
hans kammerater, journalist Jørgen Milwertz, der selv
blev modstansmand og i sommeren 1943 blev arresteret
sammen med en kammerat af det danske politi. Begge
blev dog hurtigt løsladt med et vink om at rejse til Sveri
ge, før man fra tysk side fattede interesse for deres akti
vitet. Milwertz var derfor trods længere tids bekendt
skab med kammeraten Sven ikke med i Langaanattens
dramatiske forløb.
Milwertz nedfældede sine indtryk i et brev til familien
Johannesen i november 1945: „Vi var i den stærkeste-iklassen-alder, da Sven kom til Randers. Vi havde gym
nastik og sløjd sammen. Jeg kan ikke nu huske hvorfor,
men længe varede det ikke, før vi røg i totterne på hin
anden. Jeg tror, at vi fik lige mange klø. Det var mit
første møde med Sven, og jeg fik faktisk respekt for
ham, for han slog virkelig hårdt. Efter den holmgang så
vi i lang tid ikke til den side, hvor den anden var.
Senere da vi mødtes igen, morede vi os meget over
det. Det var i terrænsportsforeningen. Her begyndte
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vort venskab, bygget på idealer, der nåede langt ud over
hverdagens små, grå petitesser. Nu bagefter er det let at
se, at vi i ungdommeligt overmod opfattede vore ideer,
alle vore store tanker om en heroisk kamp, for stort, det primære blev for os kamp, og meget andet var lige
gyldigt. Sven var først med sit sprudlende liv, sin hand
lekraft og sit mod, da vi så småt begyndte for os selv. Det
var en herlig tid. Vi eksperimenterede med at lave
sprængstof, ødelagde motorerne i tyskernes biler m.m.
og altid var det Svens opfindsomhed, der animerede.
Som Sven fuldt og helt gik ind for en sag, var han i
alle måder en helstøbt ven, han var bundreel, han sagde
hvad han mente lige så frisk og bramfrit og oplivende,
som han lo sin højst ejendommelige latter. Den latter
der lød som en forårsbæks perlende pludren kombine
ret med bakketroldens snorken. Sådan opfattede jeg det
altid, og når jeg tænker mig de lyde nu, ser jeg ham
straks lyslevende for mig.“
I 1940 tog Sven Johannesen realeksamen og blev
straks efter eksamen ansat som lærling på maskinfabrik
ken „Scandia“ i Randers. Samtidig læste han til maski
nist på Randers Tekniske Skoles aftenkursus og fik i maj
1941 af skolen tildelt F/A S.C. Sørensens flidspræmie
„for udvist flid og fremgang i skoleåret 1940-41“. Han
fortsatte sine tekniske studier og bestod i juli 1943 eksa
men i København som maskinist med et flot ug4- i ho
vedkarakter. Alt i alt et regelret studieforløb, hurtigt og
effektivt gennemført.
Men arbejdet på fabrikken og skolearbejdet blev ikke
Sven Johannesens eneste interesse. Han blev medlem af
Konservativ Ungdom, K.U., næppe fordi han var syn
derlig partipolitisk interesseret, for det var vel de færre
ste, der i 1940 kom til skels år og alder. For Sven Johan
nesen var medlemsskabet vel blot det naturlige valg, når
16

Sven Johannesen

hans unuancerede politiske syn stort set begrænsede sig
til to helt afgørende begreber: Fædrelandskærlighed og
kongetroskab. Disse begreber var ham imidlertid abso
lutte, og især hans kærlighed til fædrelandet måtte na
turnødvendigt føre ham til at opfatte okkupationsmag
ten som fjenden, der med alle midler skulle bekæmpes.
Moderen ved at berette, at besættelsen den 9. april 1940
gjorde et meget stærk indtryk på ham og kom til at præ
ge hans hele udvikling i årene frem til 1943.
Sven Johannesen havde også store friluftsinteresser,
og ret snart efter ankomsten til Randers meldte han sig
ind i Randers Roklub, hvor han blev en ivrig roer. Som
aktiv roer bestod han frisvømmerprøven og livrednings
prøven. Gennem rosporten fik han kontakt med en del
kammerater, der var medlemmer af Randers terræn
sportsforening, og han blev et ivrigt medlem af denne
2
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stærkt nationale forening, der — med moderens ord — bi
drog til at udvikle hans soldaternatur.
Foreningen var stiftet på Kongens fødselsdag den 26.
september 1940 på foranledning af elever ved Randers
Statsskole og efter et samarbejde mellem byens danske
garnison og statsskolens elever. Formand og leder af
foreningens arbejde var adjunkt Kaj Hoff, der i 1939
havde været Finlandsfrivillig, og som Sven Johannesen
lærte at se op til, en respekt der blev gensidig. Da sabota
gearbejdet fra eftersommeren 1943 for alvor gik i gang
i Randersområdet skulle de to hver for sig og hinanden
uafvidende komme til at pege på den anden som særde
les egnet til sabotagevirksomhed. Direkte kom de ikke til
at virke sammen i efterårets aktioner, omend de begge
blev gruppeledere. I det illegale mørke måtte de begge,
i det mindste i princippet, være uvidende om den an
dens aktivitet, men da de om aftenen den 17. november
mødtes i Langaa kan mødet ikke være kommet som no
gen overraskelse for dem. Kaj Hoff havde da til opgave
at sprænge Rangerbroen, Sven Johannesen Jernbane
broen.
Kaj Hoff var ikke med i bilen, der tidligt om morgen
en den 2. december kørte ud til skydebanerne ved Skæ
ring Hede. Han var da allerede dræbt og begravet. Han
blev arresteret den 30. november af Gestapo, der i hans
lejlighed fandt et betydeligt lager af våben og spræng
stof. Efter arrestationen blev han ført til den gamle dra
gonkaserne i Thorsgade, hvor han ansigt til ansigt med
en varm kakkelovn blev anbragt med hænderne i vejret
og fra tid til anden, når han lod hænderne synke, blev
trakteret med spark og slag.
Han havde inden sin arrestation erklæret, at han agte
de at kæmpe til det sidste, og dette levede han op til.
Pludselig greb han en stol og angreb den nærmeste ty-
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Kaj H. Hoff
(Foto: Randers
Lokalhistoriske
Arkiv)

ske soldat, og der opstod en voldsom nærkamp, indtil en
anden soldat skød på ham. Hårdt såret søgte Hoff at
flygte ud af et vindue, men blev påny ramt af et skud,
denne gang dødeligt. Samme aften blev han i al hast be
gravet på Østre Kirkegård. Pastor Poul Borchsenius for
rettede jordpåkastelsen og foruden ham fik ikke andre
end kirkegårdens folk tilladelse til at være til stede og
det kun under skarp militærbevogtning af kirkegårdens
område.
Næste morgen gled Statsskolens flag på halv, og rek
tor Prip samlede skolens elever til en kort mindehøjtide
lighed hvor han selv og en af skolens elever fra III G
holdt mindetaler over en afholdt kollega og lærer. Efter
højtideligheden lukkede skolen, og alle planlagte fester
blev aflyst. På forslag af eleven i III G blev en bog dagen
efter sendt rundt i alle klasser, så alle elever deri kunne
skrive nogle deltagende ord til Kaj Hoffs moder.
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Randers
Da Sven Johannesen i juli 1943 vendte tilbage til Ran
ders efter vel overstået maskinisteksamen vidste han
med sig selv, at han straks ville genoptage sin aktivitet
som sabotør, men hvad han ikke kunne vide var, at det
illegale miljø i Randers i enestående grad nu rummede
alle betingelser for, at vilje og mulighed kunne komme
til at dække hinanden i en grad, der ikke havde været til
stede, medens han læste til eksamen. I by og omegn var
der i mellemtiden sket en rivende udvikling, der skulle
vise sig skæbnesvanger for den 20-årige maskinist og
hans kammerater. Vi må kaste et kort blik på denne ud
vikling for at forstå Sven Johannesens situation, da han
genoptog sine illegale aktiviteter.
Den 13. februar 1943 var faldskærmsmanden Ole Ge
isler som leder af et hold på fire mand blevet nedkastet
ved en „blind“ nedkastning ved Bistrup nord for Fure
søen. At nedkastningen var „blind“ betød, at der ikke
var tale om noget modtagehold. Det blev Geislers første
opgave at få etableret en sikker radiokontakt med Lon
don, hvilket straks lykkedes med telegrafisten Gunnar
Christiansen som sender, idet denne ved etableringen
fik betydelig hjælp af den danske ingeniør Lorens Arne
Duus Hansen, ansat ved B&O i København.
Radioforbindelsen i britiske koder blev yderligere
styrket, da Geisler kort efter fik kontakt med bankassi
stent Erik Bach Frederiksen, ansat ved Aarhus Privat
bank. Denne havde fra sin ansættelsestid ved bankens fi
lial i København kendskab til bankbogholder Carl Lar
sen, og takket være de to mænd lykkedes det at oprette
en sikker telefonisk forbindelse mellem Aarhus og Kø
benhavn ved anvendelse af Aarhus Privatbanks private
20

linie mellem de to byer, en linie der ikke kunne tappes af
uvedkommende. Med kun een sikker telegrafist i Kø
benhavn blev denne forbindelse af uvurderlig betyd
ning for arbejdet i det jyske.
Ganske kort efter Geislers ankomst til landet og hans
foreløbige etablering i København kom imidlertid end
nu et 4-mands hold til landet, denne gang ledet af den
designerede chef for faldskærmsfolkene i Danmark,
Flemming B. Muus. Holdet kom efter indledende afta
ler herom mellem godsejer Flemming Juncker, „Overgaard“, og den britiske faldskærmsorganisation, „SOE“’s
afdeling i Stockholm ned den 11. marts 1943 ved Hor
num syd for Nibe og også her blev der tale om en
„blind“ nedkastning. Afgørende var det også, at det den
samme nat lykkedes at få nedkastet en sending sabota
gemateriel ved Trinderup Hede ved Mariager fjord.
Også her var det Flemming Juncker, der stod for tilret
telægning af tid og sted, og det blev ham, der modtog
Flemming B. Muus, da denne over Aalborg nåede frem
til „Overgaard“.
Men derpå ændredes organisationsmønstret. Muus
tog til København, hvor han indrettede sit hovedkvar
ter, medens Ole Geisler som hans næstkommanderende
blev betroet arbejdet i Jylland med fortsatte nedkastnin
ger og opbygning af sabotagegrupper, efter omstændig
hederne opbygget af faldskærmsfolk, der nu i stigende
tal kom til Danmark og fordeltes rundt om i landet. Med
kurerer søgtes materiellet fordelt bedst muligt. Da Geis
ler kom til Jylland fik han omgående kontakt med Flem
ming Juncker, og han kunne sammen med denne bygge
på de nu allerede eksisterende tilløb til en organisation,
specielt knyttet til Randers-Aarhus-området.
En af kontakterne var da etableret og i fuld gang med
arbejdet. Materiellet ved Trinderup var bortskaffet af
21

en gruppe, der nu var dannet under ledelse af kroeje
ren i Hvidsten, Marius Fiil. Denne var gennem læge
Thorup Petersen i Randers blevet kontaktet af Flem
ming Juncker og Ole Geisler og havde påtaget sig at
hente materiellet ved Trinderup, hvorefter Marius Fiil
havde foreslået pladsen flyttet til et punkt nærmere ved
Hvidsten, hvilket London accepterede.
Under Geislers og Marius Fiil’s ledelse kom det nu i
løbet af foråret og forsommeren til en række vellykkede
modtagelser af sprængstof, våben og faldskærmsmænd
på pladsen ved Hvidsten, og lidt senere kom hertil en
række modtagelser af engelsk materiel på Djursland. Af
disse grunde blev Aarhus og især Randers depotbyer for
det modtagne materiel, der skulle bidrage alvorligt til at
gøre sabotagen i Danmark effektiv og — fra et tysk syns
punkt - farlig. I Randers oprettedes en række lagre af
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engelsk materiel og i selvfølgelig forlængelse heraf dan
nedes nu sabotagegrupper, forsynede med avanceret
engelsk materiel, våben, sprængstoffer, detonatorer
m.v. Sven Johannesen blev leder af to af disse grupper.
Arbejdet med at organisere og koordinere sabotage
arbejdet i Randers-området blev lagt i hænderne på civil
ingeniør Christian Bach, ansat ved Randers Elektrici
tetsværk. En redegørelse for starten af Chr. Bachs arbej
de på at bygge en organisation op har Chr. Bach i 1984
givet stud.mag. Hasse Neldeberg Jørgensen til brug for
dennes specialeopgave om den organiserede mod
standsbevægelse i Randers under besættelsen, og oplys
ningerne her bekræftes af flere andre kilder, bl.a. beret
ninger af Flemming Juncker og grosserer Henning
Brøchner, den sidste stærkt aktiv ved Hvidstenmodta
gelserne og indehaver af et af de store våbenlagre, der
etableredes i Randers. Chr. Bachs redegørelse lyder i
Neldeberg Jørgensens referat af samtalen:
„Dagen før Langfredag kontaktede Henning Brøch
ner ingeniør Bach, der opholdt sig hos pastor Borchsenius. Da Bach næste dag mødte op hos Brøchner blev
han der præsenteret for Ole Geisler og Fl. Juncker, formummet bag dæknavnene ingeniør Nielsen og ingeniør
Eliasen. Der var desuden tre faldskærmsfolk til stede ...
Geisler og Juncker opfordrede ingeniør Bach til at lede
sabotagearbejdet i Randers. Han blev videre spurgt, om
han kunne samarbejde med kommunister, da det var en
betingelse for at være med i arbejdet. Dette bekræftede
Bach at han kunne. Desuden fik Bach besked på, at der
foreløbig ikke skulle være nogen sabotageaktivitet i
byen, men at han skulle gå i gang med at organisere
grupper til arbejdet. Bach var bekendt med nogle af de
personer, der stod bag den sporadiske sabotage, der
havde været i marts og april. Bach tog efter mødet kon23

Chr. Bach
(Foto: Randers
Lokalhistoriske
Arkiv)

takt til tre unge journalister, Torstensson, Milwertz og
Refslund og bad disse være med i det arbejde der nu
skulle etableres. Ingeniør Bach fik desuden skabt kon
takt til kommunisternes leder i Randers, Christian Pe
dersen, der var smed på vognfabrikken „Scandia“.
Hvor mange grupper, der dannedes, står ikke helt
klart, men man kender dog navnene på to af de der
dannede grupper. Det var adjunkt Kaj Hoff fra statssko
len i Randers og maskinist Sven Johannesen. Såvel Hoff
som Johannesen havde tilknytning til terrænsportsfore
ningen i Randers. Hoff var leder af denne“. Senere i
Neldeberg Jørgensens redegørelse hedder det: „Der var
i sommeren 1943 i hvert fald fire af hinanden uafhængi
ge sabotagegrupper klar i Randers. Sven Johannesen le24

dede to grupper, Kaj Hoff een og lærer Haverholt sand
synligvis endnu een. Kommunisternes leder, Chr. Pe
dersen, havde accepteret Chr. Bach som leder af sabota
gearbejdet i byen og foranledigede at der også kom
kommunister med i grupperne. En af disse var Aksel
Sørensen“.
En eller flere kommunister i en gruppe, ledet af en
K.U.’er. Man har utvivlsomt ikke hæftet sig overvælden
de meget ved de partipolitiske tilhørsforhold, når det
fælles mål var et og det samme: At skade besættelses
magten mest muligt.
Men netop Aksel Sørensen bliver et betydeligt kronvidne til den sabotageaktivitet, der fra sommeren 1943
udfoldede sig i Randers-området. Han blev tilsluttet en
af de grupper, der var ledet af Sven Johannesen, og han
blev en af bidragyderne til en lille bog, der i slutningen
af 1980erne udkom under titlen „Aktive Modstands
folk, A/S-gruppen i Randers under besættelsen“. I bo
gens indledende kapitel møder læseren gang på gang
navnene Chr. Bach og Sven Johannesen og bl.a. gennem
denne bog kan i det mindste en del af Sven Johannesens
aktivitet fastlægges, omend næppe den hele aktivitet.
Men inden vi skal se nærmere på efterårets sabotage
virksomhed i området, vil det være rimeligt først at re
degøre for årsagerne til, at Chr. Bach blev inddraget i
dette illegale arbejde, for naturligvis har også det sin
forklaring. Den ene var den simple, at Chr. Bach som ci
vilingeniør havde fornøden teknisk indsigt til at lede et
sådant arbejde, når han først gennem især Ole Geisler
var blevet fortrolig med den rigtige brug af det engelske
materiel.
Den anden forklaring går længere tilbage end til
Langfredag i 1943. Allerede da var Chr. Bach involveret
i illegal aktivitet. Han var kommet til Randers i 1939 og
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havde hurtigt fået kontakt med et par af statsskolens læ
rere, og antagelig gennem dem fik han tidligt tilsendt et
nummer af „Frit Danmark“ samtidig med, at han blev
opsøgt af „Frit Danmarks“ rejsesekretær, Elias Bredsdorff, der anmodede ham om at stå for en lokal udgave
af „Frit Danmark“. Dette medførte køb af en duplikator,
der - med Bachs ord - „gjorde Hobrovej 107 til den ille
gale presses hus“. Det drejede sig først og fremmest om
udbredelse af „Frit Danmark“, men flere blade kom til,
herunder bladet „Korte Samtaler“, som Chr. Bach selv
var forfatter af.
Arbejdet med fremstilling af de mange illegale blade,
lejlighedsvis også trykning af DKP’s blad, krævede med
hjælp, og Bach kom da i forbindelse med en gruppe jour
nalistelever og gennem dem med Sven Johannesen, som
Bach med det samme hæftede sig ved som en ung
mand, der ville være egnet til større ting end bladarbej
de. Da Chr. Bach derfor fik tildelt opgaven som sabota
geleder havde han allerede kendskab til unge, der efter
hans opfattelse ville egne sig som sabotører. En af disse
unge og måske den, Bach nærede størst tillid til, var
Sven Johannesen.
Det er foran nævnt, at det på mødet Langfredag blev
præciseret, at Geisler og Juncker ikke med det samme
sigtede mod sabotagevirksomhed i Randers-området, og
dette bekræftes i en beretning af faldskærmsmanden
Verner Johansen. Årsagen til denne midlertidige tilba
geholdenhed, der gav Bach god lejlighed til at organise
re grupper, inden der blev givet grønt lys for udstrakt
aktivitet, var den, at man på grund af den intense og
uundværlige modtagevirksomhed ved Hvidsten ville
undgå altfor stor tysk opmærksomhed i Randersområdet, men da disse modtagelser i løbet af sommeren med
dens lyse nætter måtte indstilles, blev sabotagevirksom26

heden i Randersområdet voldsomt optrappet, bl.a. efter
almene direktiver fra London om det ønskelige i størst
mulige aktivitet. På dette tidspunkt var Sven Johanne
sen tilbage i byen og blev som nævnt en af hovedmændene i det arbejde, der nu stod for døren.
Sabotagegrupperne i Randers var virksomme under
de store folkestrejker i provinsen i august 1943, og da
regeringen den 28. august var gået af og departements
cheferne efter lange forhandlinger havde påtaget sig at
føre den danske administration videre, såfremt det kun
ne ske inden for rammerne af dansk lovgivning, eskale
rede aktiviteten i Randers og omegn. I perioden fra den
14. august til den skæbnesvangre aktion den 17. novem
ber mod broerne ved Langaa og sporskifteanlægget i
Aarhus blev der i Randers-regionen i alt tale om 16 akti
oner, hvortil kom nogle skinnesprængninger.
Sven Johannesens to grupper var delagtige i adskillige
af disse, men det er ikke gørligt at fastslå præcist, hvilke
aktioner han og hans grupper stod bag. Takket være
Aksel Sørensens oplysninger kan dog nogle enkelte di
rekte tilskrives ham. Det drejer sig om sprængning på
Dansk-Eksport-Emballage i Vorup den 14. august, sabo
tage mod Drottens fabrik den 27. august, sprængning af
Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik den 28. august og
sprængning af Hein & Sønners motorfabrik i Strømmen
den 6. november. Hertil kommer deltagelse i jernbane
sabotage, således sprængning af jernbanelinien Randers-Ryumgaard på Kongens fødselsdag den 26. sep
tember, en sprængning som gruppen anså for vigtig, ef
tersom materiale til bygning af flyvepladsen ved Tir
strup blev bragt frem ad denne linie. Da Sven Johanne
sen som nævnt rådede over to grupper har der antagelig
været flere, hvori hans grupper var indblandet. De en
kelte grupper under Bachs ledelse havde af sikkerheds-
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Aksel Sørensen foran sin nedkastningsgruppe ved parade i Randers
24.5. 1945. (Foto: Randers Lokalhistoriske Arkiv)

grunde ikke indbyrdes kontakt, og personsammensæt
ningen kunne skifte fra aktion til aktion.
Men kan vi ikke følge grupperne ud til de enkelte ak
tioner kan vi gennem Aksel Sørensens redegørelse få et
indtryk af aktiviteten som den formede sig i Bachs lejlig
hed på Hobrovej. Aksel Sørensen skildrer sit første
møde hos Bach med Sven Johannesen og fortsætter:
„Bach præsenterede mig for dem, før vi gik i gang med
undervisningen i sabotagearbejde. Vi blev instrueret i,
hvorledes man behandlede sprængstof, i almindelig vå
benbrug og jiu-jitsu. Det sidste skulle bruges, når man
kom i konflikt med vagtposter, der absolut skulle uska
deliggøres“.
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Aksel Sørensen skildrer videre sin første aktion under
Sven Johannesens ledelse: „Sabotagen skulle foretages
sammen med Sven Johannesens gruppe, og jeg skulle
inden aktionen om aftenen først hente en pistol hos
Bach og derefter mødes med de andre på sydsiden af
Sønderbro (den nuværende Randersbro). Vi var fire
mand, der fra broen cyklede gennem Vorup og videre
gennem Tebbestrup. De andre havde sprængstoffet
med i taskerne, og da vi kom til det udvalgte sted, blev
jeg placeret som vagtpost i skoven, medens de andre an
bragte bomberne ved jernbaneskinnerne. Derefter cyk
lede gruppen tilbage til Randers igen, og jeg afleverede
min pistol til gruppelederen Sven Johannesen. Da jeg
var kommet velbeholdent hjem begyndte bomberne at
sprænge ude på banen“.
Videre fortæller Aksel Sørensen om atmosfæren i
Bachs hjem i denne periode: „Huset på Hobrovej hos
ingeniør Bach var et mærkeligt hus for os modstands
folk, som havde vores gang deroppe. Den havde en
egen lugt af sprængstof og havde i det hele taget en me
get stor tiltrækning på mig, fordi der altid foregik de
mest besynderlige ting. I stuerne, men især i kælderen.
Først var der et fotografisk atelier, hvor der blev taget
fotografier af folk til falske legitimationskort. Og der
stod de mærkeligste maskiner rundt omkring sammen
med stabler af tørv, for det var jo det eneste brændsel,
man kunne få dengang. Men tørvene var nu et skalke
skjul for al det sprængstof og de våben, der lå gemt un
der tørvene. Våben der stammede fra de våbennedkast
ninger, der netop i 1943 var gået i gang med Randersegnen som centrum. Et andet sted i Bachs kælder stod
der duplikatorer, som var i sving næsten hele døgnet
rundt med at fremstille illegale blade. Og selvfølgelig
var der også projektilhuller i gulvet, forårsaget af våde29

skud ved instruktion i våbenbrug“. Aksel Sørensen næv
ner endvidere kort, at sparekasseassistent Oluf Kroer
var medlem af en af de grupper, der sorterede under
Sven Johannesen. Huset på Hobrovej er her set med
Aksel Sørensens øjne, men at Sven Johannesen var en
flittig gæst i huset siger sig selv. Det var her planerne
blev smedet og opgaverne fordelt.
Et nærbillede af Sven Johannesen i arbejdet kan man
få gennem en skildring af ham, givet af journalist Viggo
Torstensson, en af hans gruppemedlemmer, der blev
ramt af arrestationsbølgen i slutningen af november
1943 og blev dødsdømt, men som i sommeren 1944 blev
benådet med livsvarigt tugthus, afsonet først i Vestre
fængsel, derpå i tugthuset i Drejbergen i Tyskland. Han
skriver i et brev, dateret juni 1945 til Sven Johannesens
forældre: „Hvem var han egentlig? Jeg havde siddet og
stirret på ham hele aftenen, mens der blev diskuteret
rundt omkring. Det var Danmarks fremtid, der var på
dagsordenen, og vi unge, der en sen aften var samlet på
et lille værelse, var alle fuldt enige om, at der skulle
kæmpes mod tyskernes voldsmetoder og for Danmarks
frihed og selvstændighed. Vi var alle ivrige, men han var
den ivrigste. Han fængslede mig hele aftenen med den
idealisme, der strålede fra ham, og ved den kampvilje,
der besjælede ham helt og fuldt. Allerede dengang blev
han et forbillede for os andre. Jo, det var Sven, den sto
re, lidt uregerlige, men helt igennem danske dreng, som
på et tidligt tidspunkt var villig til at ofre sit liv for Dan
marks sag — og som kom til det en decembermorgen
1943.
Svens vilje til at kæmpe blev ikke svækket efterhånden
som begivenhederne tog fart herhjemme. Jeg husker
især en bestemt sommeraften, hvor dette tydeligt kom til
udtryk. Sven var lige kommet hjem fra København,
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hvor han havde afsluttet sin maskinisteksamen, og fik
ved hjemkomsten at vide, at der under hans fravær hav
de været sabotagehandlinger og at to af hans kammera
ter var flygtet til Sverige. Sven udtrykte over for mig sin
skuffelse over ikke at være kommet med til Sverige (han
håbede derfra at komme til England) men pludselig
vendte han sig mod mig og sagde: „Nej! Du! Der er for
resten mere brug for mig herhjemme, hvis man blot
kunne komme til at lave noget“.
Jeg skaffede ham forbindelse til den rigtige mand, og
efter den dag så jeg ikke mere til Sven. Han var da opta
get af modstandsarbejdet. Forbindelsen med ham miste
de jeg dog ikke helt. Vi arbejdede under den samme
overordnede og traf af og til sammen, når der skulle
„ske“ noget, og ved sådanne lejligheder havde jeg rige
muligheder for at komme Sven på nærmere hold. Altid
uforfærdet, altid med et smil på læben gik han til selv de
vanskeligste og farligste opgaver. Han sparede aldrig sig
selv, men satte alle kræfter ind på den sag, der var ham
kærest: „Danmarks Befrielse“ — og han var sandelig sin
opgave voksen. Sven sad ved sin arrestation inde med
uvurderlige oplysninger, men han tav, og vi vidste, at
han ingenting ville sige. Han tog sin tavshed med sig i
graven, og det skal der også her lyde en tak for.
Jeg havde den glæde at se Sven to dage før han blev
henrettet. Vi blev i arresten, hvortil jeg lige var kommet,
ført forbi hinanden på gangen, ganske overraskende. Vi
fik lige tid til at sende hinanden et genkendende blik.
Sven var alvorlig, men rolig og fattet, hans blik var op
muntrende og syntes at sige: „Ja, ganske vist har de ta
get os, men sabotagen standser ikke af den grund“.
Sven har taget sit korte fængselsophold og sin døds
dom som en mand, og han har uden tvivl uden at blinke
fortalt Gestapo, hvad han har lavet af sabotage. I en cel-
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le, hvor Sven har siddet, har han bl.a. skrevet: „Sven Jo
hannesen, sabotør, den 19. november, 1943“. Desuden
har han skrevet følgende verslinier:
Vi har valgt den største Herre
og står fast som væbner vagt.
Vi går frem med hævet pande
og med livets Gud i pagt.

I en slags galgenhumor har han over bordet i sin celle
indridset ordene „Hotel Gitterly“. Sven er ikke mere.
Han faldt foran en af tyskernes eksekutionspelotoner,
men hans navn vil for evigt være indskrevet i historien
om Danmarks frihedskamp. Han var en af de kammera
ter, man har for få af, en stor, god dreng og alligevel
mand, en mand med en stålsat vilje til at sætte ak ind for
frihed og retfærdighed på jorden, en mand der var og er
et forbillede for andre“.
Hvordan Sven Johannesens chef, Chr. Bach, så på
ham er nedfældet i et brev, denne skrev til forældrene i
sommeren 1945: „Tre unge mennesker havde været
med til at dele nogle blade ud, men at de var anvendeli
ge i en større tjeneste, var aldeles indlysende, og de fik
løfte om at komme med i arbejdet i en sabotagegruppe.
Sven Johannesen var den ene af dem.
Første gang gruppen skulle i aktion, var Sven i Kø
benhavn. De to andre gik alene, men deres bemærkning
var: „Det er en skam at Sven ikke er med, for han er
mindst lige så god som vi begge to tilsammen“. Sådan så
de op til ham allerede inden prøvelsen. De tre kom al
drig ud sammen, de måtte rejse, men andre kom til at
arbejde sammen med Sven, og deres beundring for
hvad Sven kunne udrette, er ikke mindre.
Ung men moden var Sven. Han var ikke blot tilskyn32

det af sine følelser, men havde fuldtud rede på sit stand
punkt, og der var fuld overensstemmelse mellem følelse
og tanke, da han besluttede sig til at være med i arbejdet
for sit land. Retten til at leve i et fremtidigt Danmark vil
le han ikke have foræret. Han har kæmpet for denne
ret, men det var andre der ville nyde godt heraf, og det
må forpligte os alle til ikke at glemme Svens mål: Aldrig
mere en 9. april.
Det var Svens natur at være hjælper og beskytter. Be
tegnelsen „terrorister“ som tyskerne har anvendt på sa
botører, kan de aldrig have anvendt mere fejlagtigt.
Sven var præget af en fin kultur og var en fin kammerat.
Strabadserne tog han først og fremmest selv. Æren delte
han altid ligeligt med andre. Jeg husker, at han efter et
overmåde veludført arbejde, da jeg udtrykte min beun
dring for hans indsats, straks fremhævede, at en anden
også skulle bemærkes. Den anden havde kort forinden
begået en bommert og havde fået en reprimande, og nu
var Sven glad for at kunne fremhæve den andens ind
sats. Han bad mig glemme det andet forhold og føjede
til, at skulle der tilstøde ham selv en ulykke, ville han
bede mig om at lade den anden træde til som gruppefø
rer i stedet for ... Sådan som vi ser Sven for os, ser vi et
ansigt, der umiddelbart fortæller om oprigtighed i ven
skab og fællesskab. Et blik og et håndtryk fra Sven var
nok, ingen kunne tvivle: ‘Her er Danmark’.“
Hjemme fortalte Sven Johannesen naturligvis intet
om sine aktiviteter. Alligevel kunne forældrene, som ak
tiviteten steg, umuligt undgå at bemærke hvad der var i
gære. Moderen, Emma Johannesen, har i en lille utrykt
bog, hun i 1945 har samlet om sønnens skæbne, nedfæl
det følgende om hans færden i månederne inden den
tragiske afslutning på Skæring Hede:
„I påske (1943) tog Sven og nogle af hans kammerater
3

En af de mange

33

op til et sted ved Limfjorden. Jeg har senere fået at vide,
at de havde en aftale med en fisker der skulle føre dem
til England, men det glippede, og de kom skuffede
hjem. På det tidspunkt var sabotage ikke blevet alminde
lig, man hørte ofte folk tale med fordømmelse derom.
De kunne ikke forstå nødvendigheden af at ødelægge
landets egne virksomheder.
Jeg var klar over, at Sven var stærkt optaget af mangt
og meget. Jeg måtte minde ham om, at han skulle op til
maskinisteksamen. Han passede sit arbejde om dagen,
men havde aldrig tid til at læse. Han beroligede mig
med, at det skulle han nok klare. Først i juli tog han en
nydelig eksamen i København ...
Efter 29. august kom der rigtig gang i sabotagen, og
ikke mindst jernbanesabotagen. Jeg havde en mistanke
om, at Sven var med. Han var altid ude, når der skete
noget, men nåede som regel at komme hjem inden det
drønede. En dag fandt jeg ved et tilfælde en revolver i
hans værelse. Jeg talte indgående med ham, da han kom
hjem. Han var hverken forskrækket eller ked af, at jeg
havde opdaget det. Vi diskuterede indgående, men jeg
kom til kort med mine argumenter. Han klappede mig
på skulderen og sagde: „Det duer ikke Emsemor. Du fø
ler jo akkurat ligesom jeg selv“. Jeg kunne ikke helt be
nægte det, men indrømmede, at jeg var bange for, at der
skulle ske ham noget. Han beroligede mig med, at der
var ingen fare. Vi blev enige om foreløbig ikke at sige
noget til far for ikke at gøre ham urolig. Fra nu af var
jeg med i alt det, der skete, men aldrig før. Først bagef
ter fik jeg besked.
En dag blev jeg meget forskrækket. Tyskerne havde
bekendtgjort, at der ville blive givet dødsdom for sabota
gen. Jeg fortalte Sven derom. Hans svar var: „Ja, hvad
gør det?“ Jeg sagde, at det også kunne ramme ham, der34

til svarede han: „Mit liv er ikke bedre end de andres“.
En aften var jeg meget nervøs. Der havde lydt et kraf
tigt drøn. Sven var ikke kommet hjem. Far var begyndt
at fatte mistanke, dels fordi Sven altid var ude lige inden
der skete noget, og dels fordi der kom en masse unge
mennesker til Sven, men han holdt dem på sit værelse.
Vi måtte ikke se dem. Jeg fortalte far som det var. Han
tog det roligt, han havde haft sine anelser. Vi var klar
over, at vi ikke kunne forhindre Sven i at gøre det, han
anså som sin pligt. Kort efter kom Sven hjem, forsigtigt
op ad køkkentrappen. Han indrømmede, at de havde
haft et uheld. Sprængladningen var gået for tidligt, og
da de skulle over Sønderbro, kunne det være farligt,
hvis tyskerne, hidkaldt af braget, kom først til broen.
Nat efter nat knaldede det, særlig jernbanesabotagen
var taget til. Jeg sov aldrig, før Sven var hjemme.“

35

Langaa
Efter at en række vellykkede sabotager således var gen
nemført i løbet af månederne august-oktober lagde in
geniør Bach i samarbejde med Ole Geisler op til en stør
re og dramatisk sabotage, rettet mod trafikken på den
østjyske længdebane. Her blev læge Jørgen Røjel, der i
forvejen var indblandet i byens sabotageaktivitet, ind
draget. Han havde i sommeren 1943 taget sin lægeeksa
men og havde i studietiden været involveret i modstands
arbejdet i København, bl.a. i samarbejde med de tidlig
ste faldskærmsfolk. Nu opfordrede faldskærmschefen,
Flemming B. Muus, ham til efter overstået eksamen at
søge sin turnustjeneste afviklet i Randers, hvor han kun
ne bistå byens illegale grupper efter lejlighed og mulig
hed.
I Langaasabotagen blev han direkte involveret, og
han har i bogen „Den hvide Brigade“ givet en udførlig
skildring af forberedelserne til og gennemførelsen af
dramaet i Langaa, en skildring, der i alt væsentligt be
kræftes af en beretning af lærer Eivind Jacobsen, der på
Langaanatten var medlem af den lille gruppe sabotører,
der påtog sig sprængningen af broerne i Langaa, og som
sammen med Jørgen Røjel var den eneste, der efter ak
tionen undgik arrestation for i de følgende mange må
neder at blive en stærkt aktiv modstandsmand bl.a. som
leder af en modtagegruppe og som aktiv sabotør.
Jørgen Røjel beretter, at Ole Geisler ved et møde i
Randers i oktober havde foreslået en intensivering af
jernbanesabotagen, hvilket også skete, og engang i no
vember gik Randersgrupperne i gang med at forberede
et større anslag mod den jyske banetrafik. Planen var
Ole Geislers, og den må være blevet sanktioneret af Chr.
36

Jørgen Røjel
(Foto: National
museet)

Bach og de deltagende grupper. Jørgen Røjel refererer
Geislers plan således:
„En dag forelagde ‘Aksel’ (Ole Geisler) os planen til en
aktion mod Langaabroerne. Denne aktion ville fuld
stændig lamme trafikken på længdebanen i Jylland.
Hvis man ville opnå dette, var det nødvendigt samtidig
at ødelægge forbindelserne til Viborg og Grenaa, så
man ikke ad den vej kunne køre uden om Langaa. Det
lykkedes ham på samme tid at få Aarhusgruppen til at
foretage en aktion mod sporskifteanlægget på Aarhus
Hovedbanegård med det formål at umuliggøre al ran37

gering og derved yderligere sinke trafikken. Planen
kom derfor til at se ud som følger: Først skulle Aarhusgruppen gå i aktion mod sporskiftecentralen, umiddel
bart efter skulle vi sprænge broerne, og endelig et par ti
mer senere skulle andre grupper sprænge sidesporene
til længdebanen“.
Planens „vi“ var en gruppe, ledet af Kaj Hoff, som Rø
jel i forvejen havde et samarbejde med, og Sven Johan
nesens gruppe, der fik ansvaret for sprængningen af
jernbanebroen. Efter den principielle vedtagelse af pla
nen fulgte en række forarbejder. Der skulle fremskaffes
i alt 100 kg sprængstof af typen ‘808’, en sort, klæbrig
masse der var vanskelig at arbejde med, bl.a. fordi arbej
det gav hovedpine og kvalme og som havde en ret gen
nemtrængende lugt.
Medens fremskaffelsen af den fornødne mængde
sprængstof stod på blev Langaaområdet nøje recognosceret. Det viste sig, at der i selve Langaa var en mindre
tysk garnison, mest dog kontorfolk og folk, der havde
opsigt med jernbanetrafikken. Selve bevogtningen af
broerne var overladt til to danske reservebetjente, den
ene patruljerende, den anden posteret i et vagtskur mel
lem broerne. Det lykkedes at få kontakt med disse be
tjente og sikre sig, at de ikke med våben ville modsætte
sig et angreb på broerne. Herefter blev angrebet fastsat
til onsdag den 17. november kl. 23.30.
Men allerede den 15. november blev angrebet forbe
redt. Røjel beretter herom: „Imidlertid meldte proble
met sig med transporten af de ret betydelige mængder
sprængstof. Jeg henvendte mig til min gode ven Thorup
Petersen, som så mange gange havde givet en hjælpende
hånd, og spurgte ham, om han ville være villig til at køre
for os. Uden at betænke sig gik Thorup ind på mit for
slag, idet han dog bemærkede, at det ville være uklogt at
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benytte hans egen bil til formålet, da den var meget
kendt på egnen. I stedet lånte vi overlæge Lauge-Han
sens bil, og mandag aften den 15. november startede vi
fra Randers med sprængstoffet og to store trækasser fo
rede med tagpap, beregnet til at grave stoffet ned i. Selv
var vi svært bevæbnet, da vi var klar over, at det var vor
eneste chance, hvis vi blev standset af tyskerne under
vejs. Uden større sindsoprivelser nåede vi Langaa og fik
vognen parkeret uden for byen. Vi havde i forvejen ud
set en plads i en lille plantage 500 m fra broerne som det
ideelle skjulested for sprængstoffet. Da vi ikke i bil kun
ne forcere stierne i plantagen, måtte vi hanke op i de
tunge kufferter og slæbe kasser og sprængstof på vor
ryg de sidste 2 km. Omsider fik vi gravet et passende hul
ud i en brink ved jernbaneskråningen, fik kasserne an
bragt og fyldt med sprængstof og fik dem dækket til
med jord og granris. Første seance af aktionen var der
med gennemført.“ Røjels „vi“ dækker bl.a. over Chr.
Bach, der var med på turen d. 15. november.
To dage senere kom så det egentlige angreb. I dette
deltog et hold på i alt seks modstandsfolk, adjunkt Kaj
Hoff, violinist Ole Hovedskov, maskinist Sven Johanne
sen, lærer Eivind Jacobsen, sparekasseassistent Oluf
Kroer og læge Jørgen Røjel. Stort set forløb angrebet
som planlagt. Betjentene lod sig afvæbne, deres pistoler
blev taget fra dem, og deres rifler blev tømt for ammu
nition, der blev kastet i åen. Eivind Jacobsen og Røjel
blev iført betjentenes kapper, så jernbanepersonalet,
herunder lokomotivførerne på de rangermaskiner, der
kørte frem og tilbage over rangerbroen, ikke opdagede,
hvad der var på færde. Da afvæbningen var sket, gik
Hoffs og Johannesens små tomandsgrupper i gang med
at anbringe bomberne på broernes sprængkamre og
forbinde dem med cortexledninger samt anbringe tids-
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indstillede „blyanter“, en opgave der tog lidt længere tid
end beregnet, og som blev udført mens der blev range
ret livligt på hele området.
Da alt var klart og de tidsindstillede „blyanter“ var
trykket ind, cyklede de sammensvorne ad forskellige
veje tilbage til Randers. Under arbejdet på jernbanebro
en havde Sven Johannesen Oluf Kroer med sig, medens
Ole Hovedskov bistod Kaj Hoff på rangerbroen. Indsat
sen kom til at koste Ole Hovedskov livet. Efter arresta
tion blev han deporteret til Tyskland og døde i en tysk
koncentrationslejr.
Af de seks deltagere i aktionen overlevede således kun
Eivind Jacobsen og Jørgen Røjel besættelsen. Begge fik
en betydelig illegal fremtid.
Røjel havde endnu en opgave, inden han kunne begi
ve sig på hjemturen. Han beretter: „Mine fem kamme
rater blev sendt af sted på cykle, medens jeg blev tilbage
med de to betjente, som det var nødvendigt at bagbinde
til en stolpe, for at det hele skulle få et troværdigt udse
ende over for tyskerne. Jeg fulgte med de to politibe
tjente, som var storartede fyre, og da vi skønnede, at af
standen var så stor, at de ikke kunne blive beskadigede
af eventuelle sprængstykker, sammenbandt jeg deres
tommelfingre med en snøre og bandt dem til en hegns
pæl“. Derpå begav Røjel sig som den sidste mand til
Randers, som han og de øvrige nåede inden detonatio
nerne rullede gennem Gudenådalen. På grund af kul
den — det sneede stærkt den aften — var de tidsindstille
de „blyanter“ blevet udløst med betydelig forsinkelse, og
alle deltagerne nåede i foreløbig sikker hus inden eks
plosionerne indtraf. Eivind Jacobsen beretter om sin be
kymring over, at han under hjemkørslen ikke havde
hørt noget brag og fortsætter:„Selv om jeg var bekymret
over, at jeg ikke havde hørt broerne blive sprængt, faldt
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Langaabroerne efter sprængningen. Broen afstivel efter sabotagen.
(Foto: Langaa Lokalhistoriske Arkiv)

jeg dog straks i søvn, da jeg kom hjem. Få timer efter
mødte jeg på skolen. Jeg havde vasket mig meget grun
digt om morgenen. Det sprængstof, vi havde brugt den tekniske betegnelse var ‘808’ - lugtede stærkt af
marcipan. Hvis man havde været i berøring med det,
var det næsten ikke til at slippe af med lugten, der klæ
bede ved hænder og tøj.
Min uvidenhed med hensyn til, hvordan det var gået
om natten, svandt hurtigt. En af mine kolleger, der bo
ede ud til Gudenådalen, var blevet vækket af et vældigt
brag, der fik huset til at ryste. En elev, hvis far var ansat
ved statsbanerne, kunne fortælle, at al togtrafik var
standset.
Men al uvished forsvandt, da vi hørte den svenske ra
dioavis, som vi lyttede til på lærerværelset i frikvarterer41

ne. Det var utroligt, at svenskerne kunne vide besked
om, hvad der var foregået i Langaa, og kunne meddele
resultatet, før vi selv vidste noget.
I radioavisen fortaltes det, hvordan „et tjugotal beväpnade sabotører“ havde afvæbnet vagterne og sprængt
broerne. Samtidig havde andre sabotører sprængt jern
banelinierne til Ryomgaard og Viborg, og sporskiftecen
tralen i Aarhus var blevet ødelagt“.
Aktionen var vellykket og broerne sprængt, så linien
et par uger var afbrudt, indtil en interimistisk repara
tion var gennemført. At de to betjente, da de blev fun
det og frigjort har smurt tykt på med hensyn til antallet
af deltagere i aktionen er indlysende.
Planen var Geislers, men det var Bach og hans grup
per, der havde lavet bomberne og ført selve sprængnin
gen ud i livet. Bach havde beregnet mængden af
sprængstof, og at Sven Johannesen havde været med
ved fabrikationen af bomberne, derom vidner Emma
Johannesens beretning om sønnen og hans færd. Hun
fortæller:
„Jeg mindes tydeligt en af de sidste aftener. Jeg var
klar over, at der skulle ske noget, for Sven havde haft
meget travlt dagen forud. Den dag jeg tænker på var
Sven syg. Han havde voldsom hovedpine og opkastnin
ger og var blevet i sengen. Han var selv klar over, at han
havde været uforsigtig. Aftenen før havde han været
med til at lave nogle store sprængladninger, æltet mas
sen med nitroglycerin og undladt at tage handsker på,
som instruksen lød, deraf forgiftningen. Om aftenen
stod han op trods min protest. Han fejlede ikke noget,
sagde han, og han skulle afsted“.
Han tog af sted den skæbnesvangre aften, og foræl
drene ventede i stor uro. Om hjemkomsten ud på natten
beretter Emma Johannesen: „Det varede længe, inden
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han kom hjem. Han så, at der var lys i soveværelset og
lindede døren, ‘hvad sover i ikke?’. Jeg'stirrede forbav
set på ham. Han var sort som en neger, hans hvide tæn
der strålede i et smil. ‘Men Sven, hvordan er det du ser
ud, prøv at se dig i spejlet’. Han gik ud i badeværelset og
slog en skraldende latter op da han så sig selv. Nu regne
de spørgsmålene ned over ham. ‘Hvad har du lavet?
Hvor har du været, har du kørt igennem byen med det
hovede? Er der nogen der har set dig?’ Sven smilede be
roligende: ‘Mor, du sagde engang, at du havde døbt mig
Sven uden d, og at jeg skulle tjene mig til det. I dag har
jeg gjort mit svendestykke. Kort efter drønede detonatio
nerne gennem Gudenådalen, men da lå Sven allerede i
sin seng. Det var Langaabroerne, der gik. Jeg var klar
over, at det ville genere tyskerne meget, og at det ville
blive alvorligt, hvis de fik fat på nogen af sabotørerne.
Jeg rådede Sven meget indtrængende til at rejse, nu syn
tes jeg det var tiden, men han ville ikke.“
Aktionen mod Langaabroerne fik katastrofale følger
for Randersgrupperne. Røjel nævner, at han fredag den
19. november mødtes med Oluf Kroer fra Sven Johan
nesens gruppe, men at Kroer - og Røjel - da ikke mente
at tingene var foruroligende, selv om byen nu sværmede
med Gestapos benzindrevne biler. Samme aften blev
Sven Johannesen og Oluf Kroer arresteret, og da var la
vinen allerede ved at rulle.
Emma Johannesen beretter om arrestationen den 19.
november: „Fredag den 19. november var vi begge på
skolen. Telefonen ringede. Det var det tyske politi der
fra vor lejlighed ringede og bad Johs om at komme
hjem, det var noget med Sven. Johs gik uden at sige no
get til mig. Da han kom hjem var Sven ført bort. To ty
skere og en dansker forhørte Johs og foretog husunder
søgelse. De fortalte, at Sven var sigtet for sabotage, og at
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han var i besiddelse af to revolvere. De fortalte at Sven
havde grebet efter sin revolver for at skyde dem, men
det havde de forhindret. Medens de forhørte ringede
det på døren. Tyskerne lukkede selv op. Udenfor stod
bankassistent Kroer. Han sagde, at han var gået forkert,
men tyskerne undersøgte ham og fandt ham i besiddelse
af to revolvere. Så blev han ført bort. Jeg kunne på sko
len ikke forstå hvor Johs blev af og ringede hjem. En
fremmed stemme anmodede om mit navn, og jeg fik
ordre til at komme hjem. Da jeg kom hjem måtte jeg gå
med dem i kælder og på loft, men de fandt ikke noget.
Nogle timer før Sven og Kroer blev taget var 3 af deres
kammerater anholdt. Johs og jeg var dybt chokeret og
den nat fik vi ingen søvn. Tankerne kørte i ring.
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Næste dag satte vi os i forbindelse med sagfører og
flere. Alle var enige om, at der kun kunne blive tale om
fængselsstraf og at den ville ophøre, når krigen var for
bi“.
For Johannesen og Kroer var beviserne mod dem kun
altfor klare. De var begge i besiddelse af pistoler, taget
fra de to reservebetjente og enhver nægtelse var ugørlig.
Ingen af dem søgte da heller at fralægge sig deltagelse i
aktionen. Deres tilståelse kunne kun være blank, og an
givelse af andre kom ikke på tale. Begge nægtede hård
nakket at udtale sig om andre i ren erkendelse af egen
medvirken og skyld.
De 18 arrestationer af aktive modstandsfolk, der i dis
se novemberdage fandt sted omtrent samtidig i Randers
og Aarhus tyder unægtelig på, at de trænede sabotage
gruppers erfaring i sikkerhedsmæssig henseende var
mere end spinkel. De kunne være gået under jorden,
men gjorde det ikke. Heller ikke Kaj Hoff gik underjor
den. De kunne formentlig være kommet til Sverige, men
forsøgte ikke derpå. De blev i deres hjem og mødte den
uundgåelige arrestation. Konsekvensen heraf synes de
at have været forberedt på, omend dødsdomme endnu
var en konsekvens, som de og befolkningen knap havde
indstillet sig på at se i øjnene. Den tyske praksis på dette
område var endnu ganske ny. Flere beretninger om ar
restationsbølgen - herunder også Røjels - nævner sand
synligheden af stikkervirksomhed bag arrestationsbøl
gen, og de hurtige arrestationer kunne unægtelig tyde
herpå, men en helt sikker viden herom savnes imidler
tid.
Da de mange arrestationer og razziaer rullede gen
nem byen og i Aarhus, og da ingen kunne vide, hvad de
anholdte kunne tvinges til at røbe under forhør, beslut
tede Bach og Røjel sig til at gå underjorden for siden at
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komme til Sverige. At de anholdte intet røbede selv un
der løfte om mildere behandling kunne ingen dengang
vide. Hvad de måtte sidde inde med af hemmeligheder
tog de med sig i graven.

Aarhus
Kort efter arrestationen den 19. november blev Sven Jo
hannesen med andre af de arresterede ført til Aarhus,
hvor den jyske gren af Gestapo havde hovedkvarter og
hvor de arresteredes sag skulle afgøres. Sven Johanne
sens sidste tolv levedage skulle han ensomt komme til at
tilbringe i en vinterkold celle. Alligevel kan vi i glimt føl
ge hans holdning frem til den bitre afslutning den 2. de
cember 1943.
Om de lukkede forhør forud for domsafsigelsen i den
tyske krigsret den 24. november ved vi ikke andet, end
at han og hans kammerater afgav tilståelse med hensyn
til, hvad de hver for sig havde udført samt at specielt
Sven Johannesen som lederen af den mest belastede
gruppe med vage løfter om formildende omstændighe
der blev presset eller lokket til at opgive navne på aktio
nens bagmænd. Han afslog trods al pression at give op
lysninger udover tilståelse af egen adfærd.
At Sven Johannesen og hans kammerater intet røbede
om medskyldige og bagmænd fremgår alene deraf, at
Kaj Hoff først blev arresteret den 30. november, seks
dage efter at dommene var afsagt og alle forhør indstil
let. Hvorfor Kaj Hoff, der var vidende om de mange ar
restationer efter 10 dages forløb ikke valgte at gå under
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jorden eller forsøgte at komme til Sverige - hvilket vel
havde været muligt - får stå hen. At Sven Johannesen
kendte Hoffs identitet og hans aktive medvirken i Langaanatten vil være fremgået.
Helt uden forbindelse med den danske omverden
blev Sven Johannesen og hans kammerater dog ikke.
Herfor sørgede ikke mindst direktøren for de østjyske
bryggerier Bernhard Kjær. Han var i 1943 og frem til
juni 1944 leder af Dansk Røde Kors Krigsforanstalt
ningskontor med sæde på rådhuset i Aarhus, og han
blev i denne egenskab en enestående hjælper for hund
redvis af danske, arresteret ved tysk foranstaltning.
Hjælpen blev mangesidig, besøg hos de arresterede,
bindeled til de pårørende, fremsendelse af smågaver
som tobak, kager og chokolade til de arresterede, men
først og sidst benyttede Bernhard Kjær sit embede til
stadige forsøg på at mildne tilstandene ved stædige for
handlinger med de tyske myndigheder, det aarhusianske Gestapo, von Hanneken i Silkeborg og i december
også Werner Best.
Vigtigst for Sven Johannesen og hans fæller var det,
at han fik presset en tilladelse igennem det barske tyske
hierarki til nat som dag at besøge de arresterede og gen
nem samtale med dem yde den støtte, der nu engang
lod sig yde.
Over for familien i Randers blev hans hjælp af uvur
derlig betydning som den blev det for de domfældte.
Emma Johannesen beretter herom: „Direktør Kjær hav
de været enestående over for vore sønner, altid villig til
hjælp og trøst. Da dødsdommen faldt, forlangte han, at
de skulle have lov til at få hvad de ønskede. Han sørgede
for, at de fik tobak, hans kone bagte kager og de fik kaf
fe og chokolade, han holdt deres mod og håb oppe. Jeg
ved at min dreng i sit hjerte har kaldt på sin far og mor,
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Bernhard Kjær interviewet afJyllands-Posten juli 1945

men jeg er dybt taknemmelig for at direktør Kjær var
både far og mor for min dreng og de andre“.
Onsdag den 24. november, nøjagtig en uge efter aktio
nen ved Langaa, faldt den tragiske afgørelse. De arre
sterede blev stedt for en tysk krigsret under forsæde af
Oberkriegsgerichtrat Landwehr med to tyske officerer
som bisiddere og en menig tysk soldat som forsvarer, og
den dag faldt der i den tyske krigsret 7 dødsdomme,
hvoraf de fem som nævnt blev fuldbyrdede få dage se
nere. Andre af de arresterede fik langvarige fængsels
straffe. En af de anklagede, den kun 17-årige gymnasi
ast Per Nielsen, der takket være sin unge alder kun blev
idømt livsvarigt fængsel og overlevede efter fængselsop
hold i Tyskland har i 1945 meddelt Sven Johannesens
forældre sin opfattelse af den tyske krigsret:
„Vi blev arresteret den 19/11, 1943 og kørt ud på
Kommandaturen i Vestergade. Der var vi til kl. 12.30 og
blev derefter kørt til Aarhus. Da jeg og Andersen (som
blev taget sammen med mig) kom til Aarhus opdagede
vi, at flere af vore kammerater også var taget. Jeg lagde
mærke til, at Sven havde hænderne bundet på ryggen
med en læderrem.
Kort efter blev vi ført til hver sin celle, og jeg så ikke
Sven før vi om onsdagen den 24/11 blev ført for krigs
retten. Det foregik såvidt jeg kunne bedømme på Øster
gades hotel i Aarhus. Vi blev kørt dertil i lukket bil un
der stærk bevogtning, og vi var ligeledes under stærk be
vogtning i lokalet, hvor retten blev sat.
I retten blev vi kaldt frem for dommeren en for en,
for at bekræfte den tilståelse vi hver især var fremkom
met med under forhørene. Efter dette blev vi igen kaldt
frem og skulle nu begrunde, hvorfor vi havde lavet sa
botage. Sven som var vores leder kom først frem. Han
forklarede, at han havde følt det som sin pligt mod sit
4

En af de mange
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land, og at han intet fortrød, havde han muligheden
derfor ville han gøre det samme igen. Han talte roligt og
meget overbevisende. Kroer kom derefter op, også han
var meget rolig og sagde meget stærkt, at for ham havde
det også været en pligt. Han fortrød heller intet og ville
også gøre det samme igen hvis det blev muligt. Domme
ren spurgte lidt forbavset Kroer, hvorledes det kunne
være at han der var så meget ældre (27 år) lod sig lede
af een på 20 år. Kroer svarede meget alvorligt, det ikke
havde noget med alder at gøre, om man var egnet til le
der eller ej.
Derefter tog anklageren ordet og krævede dødsdom
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for os alle. Forsvareren henstillede til at man gav de fire,
Sven Johannesen, Oluf Kroer, Anders Andersen og
Otto Christiansen så mild dom som muligt. For Kaj Sø
rensen og mit vedkommende bad han dommeren tage
vor unge alder i betragtning.
Dommeren trak sig derefter tilbage og var borte ca. V2
time. Da han igen kom ind blev dommen læst op, det
blev som bekendt dødsdom for de fire, og livsvarigt
tugthus for Kaj og mig. Selv om det var en frygtelig
meddelelse at få, modtog de alle dommen med samme
ro som de havde vist under hele retshandlingen. Efter at
vi alle havde fået vores dom rejste Kroer sig op og sagde
med en stemme så rolig som det var noget dagligdags:
‘Jeg vil naturligvis søge om benådning’.
Dette sluttede de andre sig til og forsvareren sagde
derpå til Kaj og mig, at vi selvfølgelig også kunne søge
om benådning, men han ville råde os til at modtage
dommen, da den var meget mild. Vi blev ført bort og vi
så aldrig vore kammerater mere.“

Silkeborg
Afsigelsen af de hårde domme vakte kolossal opsigt og
det først fornødne var nu for alle, der kunne handle, at
søge at påvirke de tyske myndigheder i København og
Silkeborg med henblik på at opnå benådning. I Køben
havn henvendte direktøren i udenrigsministeriet, Nils
Svenningsen, sig omgående til Werner Best og anmode
de i det mindste om, at dommen ikke blev eksekveret,
før man fra dansk side havde haft lejlighed til at indgive
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benådningsansøgning. Han kunne meddele, at lokale
aktioner for at opnå benådning allerede var i gang, idet
amtmændene for Aarhus og Randers sammen med bl.a.
lederen af Røde Kors i Aarhus havde henvendt sig til v.
Hanneken, der dog havde været stejlt afvisende. Her
udover bad Svenningsen om en domsudskrift, så en be
nådningsansøgning også fra det samlede departements
chefskollegium kunne indgives.
De lokale deputationer fra Aarhus og Randers, der
den 25. november fik foretræde for v. Hanneken bestod
af
Stiftamtmand Hvidt, Aarhus
Politimester Hoeck, Aarhus
Viceborgmesteren i Aarhus
Dansk Røde Kors’ repræsentant, overretssagfører
Wilde, Aarhus
Amtmand Hoick, Randers
Politimesteren i Randers
Borgmester Sørensen Randers
Hertil sluttede sig Bernhard Kjær.
De lokale initiativer led en krank skæbne, v. Hanne
ken afslog at modtage mere end fem deltagere, så politi
mesteren i Randers og viceborgmesteren i Aarhus ikke
kom til at deltage i det korte møde med v. Hanneken,
hvor deputationen fremførte en ansøgning om benåd
ning og henviste til, at der under retshandlingen ikke
havde været tale om en dansk forsvarer og at en ekse
kvering af dødsdommen ville gøre et dybt indtryk på
den danske befolkning.
v.Hanneken svarede med en længere redegørelse,
hvori han bl.a. fremhævede, at han måtte handle efter
de krav om strenghed, der var stillet ham fra overordnet
tysk side. I et referat af v.Hannekens holdning, som
kontorchef Worsaa, der overværede samtalen den 26.
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november, tilstillede Nils Svenningensen kunne han kun
bekræfte generalens stejlhed og tilføjede, at Werner
Best var blandt dem, der havde ønsket større strenghed
end tidligere udvist. Alt ialt blev deputationen mødt
med en kold og rubust afvisning.
Den blanke og ubøjelige afvisning havde ikke blot rod
i v.Hannekens brøsige og militante karakter. Den havde
også rod i storpolitiske forhold. I slutningen af oktober
1943 afholdtes i Moskva en konference mellem udenrigs
ministrene fra Sovjetunionen, England og U.S.A. I det
tyske hovedkvarter var man — med rette - overtydet om,
at konferencen drejede sig om det russiske ønske om en
anden front i Vesteuropa, og under indtryk heraf fandt
vidtgående overvejelser sted om hele den tyske strategi
i vest.
Det syntes klart, at en invasion i Vesteuropa nu kunne
finde sted nårsomhelst og hvorsomhelst, og medens ty
skerne endnu havde terræn at give væk af i øst var dette
ikke tilfældet i vest. Her måtte en invasion så at sige
stoppes på stranden.
I disse overvejelser kom også Danmark og i særdeles
hed Jylland ind i det tyske strategiske billede. Ved inva
sionen af Sicilien i juli 1943 havde de allierede vist, at de
med moderne landgangsfartøjer var i stand til at bringe
tropper og materiel frem selv over meget betydelige hav
afstande. En invasion af Jylland kunne ikke udelukkes.
Af disse grunde modtog v.Hanneken den 3. novem
ber en direkte forholdsordre fra det tyske hovedkvarter,
der krævede, at det tyske forsvar i Danmark blev „akti
veret“ i størst mulige tempo. Forsvarsværker i Jylland
skulle omgående udbygges, Jylland skulle forstærkes
med øgede troppestyrker og v.Hannekens hovedkvarter
skulle forlægges til Jylland. I en instruks fra den 29. ok
tober 1943 fra den tyske overkommando til marinele-

53

Hermann
v.Hanneken
(Foto: National
museet)

delsen fremhævedes risikoen for en vestallieret invasion
gennem Danmark og de fatale følger en sådan ville få
for hele den tyske nordflanke. Instruksen sluttede:
„Føreren forventer, at Danmark under rigoristisk tilside
sættelse af alle fredshensyn og fredsmæssige bekvemme
ligheder i løbet af kort tid vil blive bragt i en tilstand af
højeste kampberedskab“.
Med disse og andre skarpe og direkte ordrer fra fører
hovedkvarteret havde v.Hanneken fået pisken over nak
ken og udvidede beføjelser. I det 3. tyske Rige sad man
ikke en førerordre overhørig. I midten af november op
slog v.Hanneken sit militære hovedkvarter i Silkeborg
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og indledte straks det krævede fæstningsbyggeri, der
krævede indsættelse af store arbejdsstyrker, hvorved
også sikringen af den danske infrastruktur - i realiteten
det jyske jernbanenet - fik højeste prioritet. Materiel og
arbejdere skulle føres hurtigt og sikkert frem og hurtige
tyske troppeforskydninger måtte og skulle sikres. Og
netop da blev den østjyske længdebane midlertidigt sat
ud af normal drift. Noget lignende kunne ske hvorsom
helst. På et skæbnesvangert tidspunkt havde sabotører
ne i Randers og Aarhus ramt på et ømtåleligt punkt.
Omstændighederne bag en benådningsansøgning kun
ne ikke have været ugunstigere.
Til v.Hannekens hovedkvarter blev der — mere efter
Bests end efter v.Hannekens ønske - tilknyttet en re
præsentant for departementschefskollegiet, der fik til
opgave bedst muligt at afbøde virkningen af de rigoristi
ske krav, der fra midten af november var i vente i det jy
ske. Et enigt departementschefskollegium anmodede
stiftamtmand i Vejle, Peder Herschend, om at påtage sig
den byrdefulde og utaknemmelige opgave, og det var
ikke med let hjerte, Herschend loyalt påtog sig hvervet.
I sin beretning, trykt i 1980 i bogen „Fra min Silkeborgtid“ skriver han:
„Let havde jeg ikke ved at svare imødekommende på
opfordringen. Opgaven var mig på forhånd imod ... Det
var ubehaget ved at skulle træde i måske daglig forbin
delse med tyskerne og tanken på, at det sandsynligvis
ikke ville kunne undgås at jeg i landsmænds øjne kom til
at stå som kollaboratøren“. Men da ønsket fra Køben
havn var enstemmigt lod Herschend sig bevæge, også i
håbet om, at han dels kunne bistå befolkningen med råd
og dåd og vel også „kunne få lejlighed til at lægge tysker
ne hindringer i vejen, uden at tabe masken som for
handler på centraladministrationens vegne“.
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Som det gik fik Herschend sit første møde med
v.Hanneken den 19. november, to dage efter Langaaaktionen og samme dag som Sven Johannesen blev
fængslet. Mødet blev en barsk oplevelse, v.Hanneken
havde kasernetonen på og i en buldrende enetale øste
han op med en hvirvel af krav, næppe nogen forhand
ling, snarere en militær kundgørelse, der foreløbig ikke
levnede meget rum for forhandling. På de mange krav,
herunder også omfattende forholdsregler mod sabotage
mod de jyske baner, svarede Herschend kort og tilknap
pet med at redegøre for de opgaver, han og hans kontor
var pålagt samt gjorde opmærksom på, at kontoret alene
kunne handle inden for rammerne af dansk lovgivning.
I sin beretning giver Herschend sin karakteristik af
den mand, han fremover skulle forhandle med, og som
nu ene mand holdt Langaasabotørernes skæbne i sin
hånd: „Han var mig overordentlig usympatisk, men at
beskrive ham i en kort karakteristik er mig ikke muligt.
Jeg har aldrig mødt nogen andre af hans type. Af skik
kelse var han stor og kraftig, en flot officer. Af begavelse
var han, syntes jeg, ret middelmådig eller måske jævn, af
væsen grov og dominerende, så det kunne nærme sig
det tølperagtige ... Hans stemmeføring var, jeg vil ikke
kalde den buldrende, men snarere brølende, som talte
han til en stor forsamling under åben himmel. Det gav
mig det indtryk, at han ville prøve på at intimidere mig.
Men hvis det har været hensigten, blev virkningen på
mig den modsatte. Jeg blev snarere stædig og fastere i
mine standpunkter netop på grund af denne hans stem
meføring“.
I sagen mod de dødsdømte sabotører stod det hurtigt
klart, at der her ikke var meget at udrette, v.Hanneken
forkyndte, at han her handlede efter højere ordre og at
han nu var indstillet på, at der af generalpræventive
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grunde skulle statueres et eksempel. Medvirkende var
måske også, at Herschend endnu kn^p havde nået at
tage mål af sin modstander inden netop denne tragiske
sag tårnede sig op blandt talrige andre sager. Herschend
fik dog sat igennem, at v.Hanneken modtog de to dele
gationer fra Randers og Aarhus.
Derimod afviste v.Hanneken pricipielt alle andre hen
vendelser, herunder også henvendelser fra de pårøren
de. Det var derfor forgæves, at Bernhard Kjær med
Sven Johannesens forældre søgte foretræde for den ty
ske general, og det var kun lidt Herschends kontor kun
ne udrette for de fortvivlede forældre. Til Herschends
kontor var knyttet kontorchef C.G. Worsaae fra uden
rigsministeriet og fuldmægtig P.H. Lundsteen fra in
denrigsministeriet, og det blev især Worsaae der under
det triste besøg måtte søge bedst muligt at lindre foræld
renes sorg og afmagt. At skaffe dem adgang til v.Han
neken var ugørligt. Netop i de dage var stemningen i det
tyske hovedkvarter ubøjelig som Lundsteen har skildret
den i et indledende afsnit ved udgivelsen af Herschends
beretning: „Heroverfor stod imidlertid den stigende
nervøsitet og desperation, der lige til det sidste drev vis
se tyske myndigheder til at foretage lige så ubønhørlige
som meningsløse dispositioner, over for hvilke parlamenteren var virkningsløs“.
At Sven Johannesens forældre trods alt dette alligevel
var taknemmelige for den hjælp de fik i Silkeborg, lyser
ud af et brev, som Emma Johannesen den 12. December
1943 skrev til Worsaae:

„Ærede Herr Kontorchef Worsaae
Hjertelig tak for Deres store medfølelse og velvilje,
som vi mærkede, da vi var i Silkeborg og følte endnu dy
bere igennem Deres brev, det har gjort os så godt — Tak!
57

Det er helt ufatteligt, at vor store friske dreng med sit
lyse smil aldrig mere skal færdes iblandt os, at hans unge
liv, hans rige evner for bestandig er Slut.
Vor præst, pastor Baun, har været i Aarhus og talt
med den tyske feltpræst, som var hos de unge til det sid
ste. Han var fuld af beundring over den ro og værdig
hed, hvormed de gik i døden. De fire her fra Randers
gik sammen til Herrens bord, og de udtalte deres tro på
engang igen at mødes med deres kære. I den sidste time
fik de lov til at skrive et brev til deres forældre. Vor søns
brev var det eneste, der ikke gik gennem censuren. Han
har til det sidste hævdet det, der var hans overbevisning.
Tyskerne må dog forstå, at det var det, han gik i døden
for. En lille hilsen nåede dog upåagtet igennem censu
ren. Blandt hans efterladenskaber, der blev os tilsendt,
var et frimærkehæfte, bag på et frimærke med Kongens
billede har han skrevet ‘Min Gud, mit Land, min Ære’.
Det var hans indstilling, og jeg tror ikke, at han har levet
og er død forgæves.
Vi kæmper for at få hans jordiske rester udleveret. Vi
lover, at det skal ske i dybeste stilhed, hvor kun far, mor
og præst er til stede. Men der gives os ikke meget håb.
Det synes jeg ikke er en stormagt værdigt.
Modtag vor hjerteligste tak for hjælpen, De har ydet
os og tak for Deres gode brev fra min mand og Deres
hengivne
Emma Johannesen“

I de angstfyldte dage, der fulgte efter dødsdommene
den 24. november betød selv den mindste hjælp, også
selvom den under de givne vilkår måtte blive virknings
løs, en mildning for de pårørende, der til det sidste hå
bede på en benådning. Hvori Worsaaes hjælp til Sven
Johannesens forældre bestod, derom berettede forstan58

der Johannesen, da han efter krigen skrev til professor
Ole Chievitz, der i de kritiske dage i'november 1943
havde været en støtte for datteren Lise, der da var læge
studerende: „Da min søns sag stod på, imellem dom og
henrettelse, forsøgte vi at få ham benådet. Vi rejste til
Silkeborg for at få generalen i tale. Han ville imidlertid
ikke se os, men vi fik lov til at tale med hans stedfortræ
der, dr. Kanter. Hr. Worsaae var vor tolk og vist os stor
forståelse og venlighed. Han opfordrede os til at skrive
en personlig benådningsansøgning til generalen. Vi
kom igen næste dag, hvor hr. Worsaae personligt over
satte den for os og lovede at overbringe generalen den.
Senere har jeg to gange skrevet til hr. Worsaae. Han har
med stor venlighed besvaret brevene“. Forældrenes an
søgning blev af Herschend overrakt v.Hanneken.
En støtte i de pinefulde novemberdage var det også, at
medarbejderne på maskinfabrikken „Scandia“ indgav et
bønskrift, underskrevet af alle medarbejdere på fabrik
ken. Med een undtagelse! Direktøren afslog at under
skrive og her var der ikke tale om en tilfældig forsøm
melse. Nægtelsen var velovervejet og vakte naturligvis
harme og bitterhed på fabrik og i hjem. Nægtelsen vakte
også opsigt uden for Randers og i februar 1944 bad
„Dansk Ingeniørsforenings“ afdeling for Fyn om at di
rektøren forklarede sig i sagen. Svaret kom omgående
og savnede intet i klarhed:
„Angående min stilling til nævnte spørgsmål må jeg
slå fast, at hele den underjordiske virksomhed, der i øje
blikket udfoldes mod hvem eller hvad, er mig så meget
imod — foruden at den efter min mening er formålsløs —
at jeg ikke kan ønske udøverne heraf straffet hårdt nok.
I hvert fald kan jeg ikke få mig til at bede for folk, når
de har forbrudt sig, og de må vel også selv vide på for
hånd, hvad de indlader sig på og kende straffen derfor.
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Jeg kan heller ikke forene den for tiden herskende
lovløse tilstand med den værdige ro og orden, der i sin
tid er krævet af os på højeste sted een gang for alle“.
„Lovløse tilstande!“ Udtrykket var ikke møntet på de
tyske myndigheder, men på landsmænd i nød, og hen
visningen til den krævede ro og orden byggede på afdø
de synspunkter i det officielle Danmark, der den 28. au
gust 1943 var gået i hi. I den rest af det officielle Dan
mark, der var tilbage, departementschefskollegiet, var
holdningen unægtelig en ganske anden.
Den 3. december, da meddelelsen om henrettelserne
forelå for forsamlingens møde eksploderede Knud Oldendow, direktør i Grønlands Styrelse og som sådan
medlem af kollegiet. Han foreslog, at departementsche
ferne nu gik af i protest. Hans indlæg førte til en heftig
debat om emnet, hvor bl.a. den meget besindige Hakon
Jespersen, departementschef i Handelsministeriet, se
kunderede Oldendow i hans harme: „Mange anser disse
henrettelser for at være rene forbrydelser, og det er van
skeligt at skulle vedligeholde en forhandlingsform med
tyske embedsmænd, som man anser for medskyldige i
mord“. Debatten endte uden vedtagelse, men det var
det fastslåede udgangspunkt for alle i forsamlingen, at
man stod over for den rå magt, hvis krav, indgreb og
magtudøvelse var lovløs, hensynsløs eller direkte forbry
derisk.
Så såre dødsdommene blev kendt i København hen
vendte diektøren for udenrigsministeriet, Nils Svenningsen, sig til Werner Best. Han anmodede om, at der
ikke ville blive tale om eksekvering af dommene, før
man fra officiel dansk side havde haft lejlighed til at sæt
te sig ind i sagerne og indgive en benådningsansøgning.
Samtidig bad han om at modtage en domsudskrift.
Yderligere søgte Svenningsen at påvirke Best til at gribe
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ind. Han fremførte de juridiske, menneskelige og politi
ske grunde der talte for, at man fra tysk side undlod at
anvende dødsstraf i Danmark.
Argumentationen blev køligt modtaget. Best lovede at
fremskaffe en domsudskrift, men henholdt sig i øvrigt
til, at sagen lå i hænderne på Værnemagten samt at man
fra tysk side handlede efter ordre fra „højeste sted i
Tyskland“. Som v.Hanneken lagde han al skyld over på
sabotagen, der nu havde antaget et omfang, der med
førte at man måtte gribe til drastiske midler, når de dan
ske myndigheder ikke kunne opretholde ro og orden.
Samtalen blev frugtesløs.
Kun på et enkelt punkt viste Best sig lidt medgørlig.
Mundtligt og med overrækkelse af et notat herom rejste
Svenningsen spørgsmålet om ret for de anklagede ved
tyske krigsretter til i det mindste at få danske forsvarere,
hvilket jo ikke havde været tilfældet ved den nyligt af
sluttede krigsret. Svenningsen havde her både den øje
blikkelige, men også muligt kommende sager i tanker
ne. Spørgsmålet herom blev dog kort efter mødt med en
blank tysk afvisning.
Med hensyn til domsudskriften holdt Best, hvad han
havde lovet. Svenningsen modtog den, og den viste sig
at indeholde et stærkt grundlag for en dansk benåd
ningsansøgning. Den 1. december indgav Svenningsen
på udenrigsministeriets og justitsministeriets vegne en
udførlig og indtrængende ansøgning om benådning til
Best. Bortset fra de generelle politiske og juridiske argu
menter fremdrog andragendet en række specielle træk.
Det drejede sig om ganske unge mennesker mellem 19
og 27 år. Ingen af dem havde tidligere været straffet.
Deres handlinger havde kun været rettet mod dansk
ejendom. De havde handlet af idealistiske grunde, hav
de aflagt fuld tilståelse og under retshandlingen givet
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åbne svar. Dommen slog direkte fast, at enkelte af dem
havde gjort et gunstigt, ja endog meget gunstigt indtryk,
og at den hårde domfældelse kun skete af generalpræ
ventive grunde. Denne bemærkning hagede benåd
ningsansøgningen sig fast i, idet den understregede, at i
generalpræventiv henseende ville en benådning virke
langt mere positivt end en udførelse af dommen.
Til dette føjede Svenningsen et personligt brev til Best
med en appel om i den foreliggende sag at vise tilbage
holdenhed om ikke af andre så af politiske grunde. En
benådning ville virke langt stærkere end en eksekvering,
der kunne skærpe forholdet mellem dansk og tysk.
Alt prellede af. I den nervøse atmosfære, der i slut
ningen af november 1943 prægede den tyske ledelse i
Danmark måtte al argumentation falde for døve øren.
Danmark skulle rigoristisk og hurtigst muligt bringes i
højeste kampberedskab, et tysk militært hovedkvarter
var under opbygning i Silkeborg, fæstningsanlæg skulle
forceres, troppeforskydninger stod for døren og landets
forsyningsnet skulle sikres. Og netop da blev en afgø
rende banestrækning sat midlertidigt ud af funktion.
For de dødsdømte sabotører kunne muligheden for en
benådning ikke have været siettere. Tid, sted og om
stændigheder stod dem ubarmhjertigt imod.

29. november
Bernhard Kjær havde ledsaget Sven Johannesens for
ældre til Silkeborg, men efter to konfrontationer der
måtte det stå ham klart, at der næppe var nogen udsigt
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til benådning, en erkendelse han længst muligt holdt for
sig selv. Det var nu begrænset, hvad han formåede at
udrette for de fængslede og deres pårørende, men han
fik dog udvirket, at de pårørende fik lejlighed til et kort
møde med de fængslede og han fik fremtvunget et tysk
løfte om, at såfremt benådning blev afslået ville dette
først blive dem meddelt to timer inden dommene blev
fuldbyrdede, et løfte der blev holdt.
I Sven Johannesens tilfælde fik han udvirket, at den
nes forældre og to søstre fik tilladelse til et kort møde
med sønnen og broderen, et møde der blev berammet til
lørdag den 29. november om formiddagen. Familien
samledes om morgenen i Aarhus og lovede inden besø
get hinanden at være rolige og stærke for bedst muligt at
støtte broder og søn. Bernhard Kjær havde udvirket, at
de to søstre først mødte broderen, medens forældrenes
møde med sønnen blev det afsluttende møde.
De to møder blev inderlige, men også inderligt triste,
for alle parter måtte situationen være mere end trøstes
løs, også selvom der endnu ikke forelå noget officielt af
slag på de mange benådningsansøgninger. I sommeren
1945 bad fru Emma Johannesen sine to døtre om at
nedskrive deres beretning om dette sidste møde, lige
som hun selv nedskrev sin egen beretning om dagens
forløb. Herigennem opleves et sidste glimt af Sven Jo
hannesen og hans holdning i krisen.
Den ældste søster, Margit, der i 1943 var gift i Odense
og havde to børn, beretter først om de fortvivlede mor
gentimer, hvor familien samlede sig om, hvordan de
bedst kunne støtte Sven, når møderne fandt sted. Hun
beretter om den lange beklemmende ventetid, om fæng
selsatmosfæren med de mange døre og låse, de bevæb
nede soldater overalt og Bernhard Kjærs hjælp både
forud for og under mødet, som han overværede for at
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sikre sig, at alt gik rigtigt for sig. Og beretningen fort
sætter derpå:
„Endelig kom den besked, vi skulle ind. Lise og jeg
fulgtes med direktør Kjær. Værelset husker jeg ganske
tydeligt. Det var ganske lille og delt med en skranke. Vi
tre blev lukket ind bag skranken, en tysk soldat, Klau
sen, stod ved skranken. Han var tolk og skulle overhøre
at vi ikke talte om sagen. Der var stole vi kunne sidde på.
Direktør Kjær hviskede til os „De må endelig opmuntre
ham og være rolige, men det kan jeg også se, at De er“.
Så kom Sven, han var fulgt af to soldater, som også tog
opstilling, den ene med uret i hånden. Sven var i sit eget
tøj, hans ansigt var meget blegt, og tyndt, tyndere end
jeg nogensinde har set ham, han var langt højere end
nogen af de andre. Hans ansigtsudtryk var spørgende
og forventningsfuldt, man kunne se at han ikke vidste
hvem han skulle møde. Vi havde rejst os op, han kom
hen til skranken, omfavnede mig, og kyssede mig på
kinden, og derefter Lise. Vi satte os ned alle tre, der var
en stol på hans side også.
Jeg holdt Svens venstre hånd og Lise hans højre. Han
havde stadig det samme udtryk i ansigtet, jeg skyndte
mig at sige, at vi måtte tale med ham i 10 minutter, og at
far og mor kom ind bag efter. Så nikkede han. Vi slog
straks den kammeratlige tone an og spurgte, om han
kunne lide maden og om han havde det godt. Ja, maden
var god, meget bedre end jeg havde ventet. Så begyndte
vi at hilse fra Arne og børnene. Nu kom der glimt i hans
øjne. „Hvordan har Dorrit det og Birgit“. Jeg fortalte
ham at de var hjemme og havde det fortræffeligt.
Lise talte med ham medens jeg sad og kærtegnede
hans hånd. Jeg så meget på den, og jeg vil aldrig glem
me den — den brede hånd med de sjove flade negle, og
de snilde fingre. - Pludselig hørte jeg at han fortalte, at
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han havde skrevet breve til os, vi måtte fortælle at vi ikke
havde modtaget dem. Lise sagde at censuren nok ikke
kunne læse hans kragetæer, så kom vi alle tre til at smile
ved tanken om hans skrift.
Nu var vi helt os selv og tænkte ikke mere på at vi hav
de tilhørere. Sven opdagede at jeg havde en ny armring,
han tog om den og sagde „Hvad er det for en, den ligner
en stempelring“. Det måtte vi le af, jeg ser aldrig den
ring uden jeg tænker på Sven, den er blevet mig meget
kær. - Jeg fortalte ham at der var udarbejdet benåd
ningsansøgninger og at far og mor havde haft meget
travlt. Så blev jeg pludselig forvirret og opdagede alle de
mennesker om mig, og jeg husker, at jeg sagde: „Forhå
bentlig siger jeg ikke andet end jeg må, men ellers bliver
jeg vel stoppet“. Klausen så på os men sagde intet - Lise
fortalte at alle arbejdere på Scandia havde underskre
vet, også direktøren, sagde hun. Sven sagde forbavset
„Naa“. Det var jo ikke rigtigt, men det vidste Lise ikke på
det tidspunkt.
Jeg spurgte ham, om han ikke havde frosset meget i
de første dage inden han fik sit tøj, vi havde tænkt meget
på ham i den tynde skjorte, uden jakke. „Nå, det var såmænd ikke det værste“, sagde han. Jeg turde ikke spør
ge hvad der havde været det værste. Jeg opdagede at
ham med uret begyndte at røre på sig, jeg blev nervøs og
tænkte nu når jeg slet ikke at få sagt noget af alt det jeg
gerne ville. Direktør Kjær hviskede til os, at nu måtte vi
sige farvel. Sven bøjede sig ned over mig og kyssede mig
farvel, jeg hviskede ham i øret „Vi ses snart igen“. Så så
jeg ind i hans øjne, de var meget barnlige. De sagde:
„Tror du virkelig det er sandt“, og jeg tror at mine svare
de „Ja“, for på det tidspunkt kunne jeg ikke tro andet,
det kunne og måtte ikke ske.
Medens han tog afsked med Lise, måtte jeg vende
5

En af de mange
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ryggen til og lukke øjnene, mine knæ var helt bløde. Jeg
så ikke Sven mere, han var ført ud. Da jeg kom ud på ga
den faldt jeg helt sammen. Lise var stadig stærk, hun
spadserede rundt i gaderne med mig og talte beroligen
de til mig. Vi skulle have tiden til at gå til far og mor
kom“.
Den yngre søster, Lise, var i 1943 lægestuderende.
Hendes beretning er stort set identisk med søsterens for
så vidt alle de ydre omstændigheder angår, familiens
samvær, fængselsatmosfæren, Bernhard Kjærs hjælp og
støtte, det lille værelse, skranken og stolene. Og beret
ningen fortsætter:
„Aah, der kommer han, vores lille bror, hvor ser han
dog lang og tynd ud, og bleg i den grønne sweater, mor
har sendt ham, fordi der var så koldt i fængslet. Han
smiler til os. Det bæver lidt om hans mund, han ved ikke
rigtigt hvordan han skal tage det og hvorledes vi vil tage
det, vil vi begynde at græde eller hvordan? Vi smiler til
ham „Davs, Svennemand“, vi prøver den gamle vante
tone, det går rigtig godt. Vi omfavner ham og kysser
ham på kinden, „Kan du ryge dem?“ jeg giver ham en
pakke cigaretter. „Ja, det kan du tro jeg kan. Tak skal du
ha’!“ Tyskeren bryder straks ind og fjerner pakken. Den
skal undersøges først.
Vi sætter os på stolene. „Vidste du at vi kom?“ spørger
vi. „Jeg vidste det ikke, men jeg håbede på det. Jeg har
lige nu fået det at vide“. „Mor og far kommer bagefter“,
fortæller vi. Han nikker og smiler. - Samtalen går no
genlunde let og naturligt, jeg husker næppe nok ordene
vi sagde, men det var godt at være sammen. „Vi hører at
du har det helt godt, og at du får rigtig kaffe og tobak,“
(Direktør Kjærs gave). Sven svarer: „Jeg har ikke noget
at klage på, det er bedre end ventet. Det er forresten
pænt af jer at komme. Hvordan klarer du studierne,
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Lise? Har du tid til at rejse?“ „Ok, ja, sådan et par dage
kan jeg sagtens tage fri“.
Margit og jeg har taget hans hænder i vore og sidder
og trykker dem. Sven får øje på Margits nye armring,
„det ligner en stempelring“ afgør han. (Nu tænker jeg
altid på den som en stempelring). „Hvordan går det
med Birgit og Dorrit?“ spørger Sven. Margit fortæller at
de har det godt og at hun skulle hilse fra dem. Margit
ville have fortalt noget som børnene havde sagt om mor
bror Sven, men undlader det for ikke at gøre ham bevæ
getJeg sidder og ser på hans hånd og kærtegner denne
korte brede hånd, så stærk og kraftig og dog så god og
så utrolig fingernem. Disse hænder der aldrig har været
i ro, der altid har beskæftiget sig med tusinde ting - fine
og grove — ofte med de forunderligste resultater. Skal
disse dejlige, levende hænder blive stille og stive - nej,
nej, selvfølgelig ikke! Jeg kan slet ikke forestille mig dis
se hænder uden liv. Med dem, med sin store opfindsom
hed og sin snilde hjerne skal han skabe en fremtid i den
verden der ligger der ude. Selvfølgelig kommer han ud
igen. End ikke skyggen af tvivl nager mig i dette øjeblik.
Der kan og må ikke ske ham noget, ham der på én gang
er min lille bror og min store bror, ham der er en del af
min barndom, ham ingen kan modstå når han har sine
sødeste øjeblikke, ham der bag den dækkende skal har
det fineste og følsomste sind, nej ham kunne ingen næn
ne at gøre ondt. Gud vil holde sin hånd over ham og skå
ne ham — hvis han er retfærdighedens Gud. Om der så
skal ske et mirakel for at redde ham, så vil dette mirakel
ske!
Da jeg igen ser op, møder jeg Svens smil, hans store
drengesmil. „Jeg har forresten skrevet tiljer“, siger han,
„har I fået brevet?“ „Endnu ikke, men det kommer
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nok“. (Det kom aldrig). Vi driller ham, som så ofte før,
med hans skrift. „Censuren kan umuligt læse dine kra
getæer, det ser ud som en flue med blæk på benene har
løbet hen over papiret“. Vor ældgamle vittighed får os
alle til at le. Tyskerne rører på sig, de ti minutter er ved
at være udløbet. „Svennemand“, siger jeg, „vi må ikke
tale om sagen, men så meget vil jeg sige dig, vi er stolte
af dig!“ Hans dejligste smil lyser imod os. Tiden er forbi
— fløjet af sted. Vi rejser os, omfavner og kysser ham.“
Efter de to søstres besøg blev det forældrenes tur til at
mødes med deres søn i 10 fattige minutter. Fru Emma
Johannesen beretter: „Vi kommer ind i et rum, som er
delt ved en skranke. Direktør Kjær, formand for Røde
Kors, overværer besøget og sætter sig på vor side af
skranken. Han skal overvåge at den tyske tolk, Ober
feldwebel Klausen, ikke griber ind uden grund, og at vi
får den tid der tilkommer os. Klausen står på den anden
side af skranken.
Sven bliver ført ind gennem en gitterlåge af en tysk
soldat, der stiller sig afventende lidt fra os med uret i
hånden.
Sven er bevæget, det bæver lidt om munden. Han
kæmper for at overvinde sin bevægelse. Han er også lidt
usikker for hvorledes vi vil taget det. Vi omfavner ham
hen over skranken og han gengælder vore kys. Vi sætter
os og holder stadig Svens hænder i vore, som han gang
på gang trykker fast. Jeg siger straks til ham „Sven, vi
skal mødes med et smil, og vi skal skilles med et smil.“ „Ja! Mor det skal vi“, svarer Sven stærkt og knuger min
hånd, og det er som han finder sig selv igen.
Efter vore indledende spørgsmål om hvorledes han
har det, som han besvarer med at han har det godt og
ingen overlast har lidt udover at der er så koldt i cellen.
Vi spørger ham om han vidste at vi kom, dertil svarer

68

Forstander
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han „Nej, men jeg havde håbet det“. Far siger: „Sven!
Husker du en aften, du kom hjem, glad og præget af
stolthed. Mor og jeg var gået i seng, men du kom ind til
os og viste os en trykt tekst i glas og ramme, og som vi nu
atter har fundet i dine gemmer. Jeg husker, at jeg læste
den højt på en måde, som ikke svarede til den højtideli
ge tekst og til din egen højtidelige stemning, og jeg følte
straks at du blev skuffet derover“.
„Ja, far. Jeg husker det.“
„Kære Sven, jeg fortrød bagefter så bittert at jeg skuf
fede dig. Sven jeg beder dig om tilgivelse for den skuf
felse jeg beredte dig. Nu forstår jeg, hvilken betydning,
du selv har lagt i denne tekst, den skal nu indtage en
værdig plads hjemme, hvor jeg stadig vil have den for
øje.“ „Tak far. Tak! Det er jeg meget glad for,“ svarer
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Sven og giver mig et stærkt håndtryk og blik. (Det var fa
nebærer-befalingen).
Mor siger: „Svennemand, jeg har set, at du har under
streget i din sangbog det lille vers:
Kæmp for alt, hvad du har kært
dø om så det gælder
da er livet ej så svært,
Døden ikke heller.
Jeg ved at det har hjulpet dig og det skal også hjælpe
os. Én ting skal jeg love dig Sven. Vi skal være stærke.
Du må ikke være bekymret for vor skyld. Hvis du kan,
min dreng, så bed ‘Fadervor’ (Sven nikker bevæget) jeg
beder for dig“.
,Ja, mor, det ved jeg du gør. Tak! Jeg er kun ked af
det for jeres skyld“. — „Sven vi beundrer dig for at du er
så tapper, og vi er stolte af dig“.
Vi giver Sven nogle pakker cigaretter og nogle gode
cigarer, som han er glad for, og taler om at det er godt
at Margit og Lise nåede at komme, så de også fik talt
med ham. Vi fortæller om direktør Kjærs gode hjælp og
Sven indskyder, hvor glad og taknemmelig han selv er
for direktør Kjær, som daglig besøger ham i arresten og
på mange måder tager sig af hans forhold.
Vi bringer hilsener fra kammerater, venner og familie
og Sven beder os om igen at hilse kammerater og alle
dem der tænker på ham. Sven fortæller, at han har skre
vet til os. Vi må desværre bedrøve ham med at vi ikke
havde modtaget det.
Ligesom vi hver især søger at koncentrere os om det vi
føler, at vi må have sagt, melder soldaten, at tiden er ud
løbet, og alt det som endnu lå os på sinde forbliver
usagt.
En kærlig omfavnelse og et sidste kys. „Farvel, min
dreng, hold modet oppe. Vi kæmper for dig.“ „Tak far,
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tak mor, tak for alt!“ I Svens øjne glimter tårer, men et
stort dejligt smil lyser på hans ansigt. I gitterdøren ven
der han sig og vinker, vemodigt smilende til os. Sven er
borte, borte for bestandig.
Vor bevægelse kan nu ikke længere holdes tilbage, nu
er det blevet så ubegribeligt svært. Da vi går ser vi en
tåre på Oberfeldwebel Klausens kind. Han har dog også
menneskelige følelser. Han fandt ingen anledning til at
skride ind under vor samtale med Sven“.
Efter de korte møder i fængslet fulgte 2-3 dage i angst
fuld venten. Forældre og døtre opholdt sig i Randers og
alle søgte bedst muligt at afstive de øvrige. Men venteti
den blev kun kort. Fru Emma Johannesen beretter også
om disse ventedage:
„I de dage som vi gik og ventede vekslede vi mellem
håb og tvivl. Vi hørte at kommissionen fra Randers og
Aarhus var i København og tale med dr. Best, som var
meget forekommende og lovede at han personlig ville
undersøge sagen, og at der i alle tilfælde intet ville ske
de første 2 dage. (Det skete næste morgen). Torsdag den
2. december ringede vi straks om morgenen til Aarhus
for at høre om der forelå nyt. Direktør Kjær kunne vi
ikke få fat på. Senere fik vi at vide, at direktør Kjær var
på vej til Randers. Vi blev meget ængstelige, da vi frygte
de det værste. Da vi intet så til direktør Kjær slog vi os til
ro med at hans besøg ikke gjaldt os. Det viste sig også se
nere at direktør Kjær på det tidspunkt ikke vidste noget.
Først sent på eftermiddagen fik han det at vide, men
ordre til intet at meddele før det forelå officielt.
Fredag den 3. ved middagstid kom Erik Kroer op til
os. Så snart jeg så ham var jeg klar over at det var gået
galt. Han var meget bevæget. Han havde af kontorchef
Hvass i udenrigsministeriet fået at vide, at det var sket
den 2. december tidligt om morgenen. — Det var forfær71

deligt - vi ville ikke tro det. Vi tog ekspressamtale til
Aarhus til overretssagfører Wilde (Direktør Kjær kunne
ikke ringes op). Wilde sagde vi måtte ikke tro på rygter,
der forelå intet officielt. Vi blev igen beroligede, og dog
var vi ikke sikker mere. En halv time senere kom pastor
Baun for at fortælle os kendsgerningen, det var strengt
også for pastor Baun at gå fra hjem til hjem med det for
færdelige budskab. Han var os til megen trøst, han for
stod vore drenge så godt.
Lise var den af os der var stærkest. Når vi andre talte
om at det kunne gå galt, blev hun vred og sagde, at det
var os der ikke troede fuldt og fast. Vi var ængstelige for
hendes indstilling og var klar over at det ville slå meget
hårdt hvis det gik værst. Jeg glemmer aldrig hendes an
sigt, da pastor Baun kom. Hun var meget rolig at se til,
men meget bleg, pludselig stod blodet ud af næsen på
hende, meget var slået i stykker for hende. Margit var
rolig, hun havde set i øjnene at det kunne gå således og
nu var hun den der måtte hjælpe os andre. Dog måtte vi
skiftes, der var stadig én af os det kneb for. Vi havde væ
ret så ængstelige for fars nerver om de kunne holde til
det, og så tog han det så stort. Han var utrættelig til at
hjælpe os når det kneb. Alle vidste vi at Sven intet havde
fortrudt, han havde handlet som han måtte og følte.
Fra så godt som hvert eneste hus i Randers gik flagene
på halv stang, alle forlystelser aflystes. Byen var præget
af dyb sorg. Tyskerne tog flagningen meget ilde op, og
politimesteren måtte forlade by og embede af den
grund.“
Da dødsdommene var fuldbyrdede om morgenen
den 2. december søgte Sven Johannesens forældre som
de andre pårørende at få de jordiske rester af de henret
tede udleveret, så en kristen begravelse kunne finde
sted. Også dette viste sig forgæves. Worsaae beretter, at
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alle henvendelser herom var lige så frugtesløse som an
søgningerne om benådning havde været det. Flere sam
taler herom med de tyske myndigheder blev blankt af
slået med den begrundelse, at man fra tysk side ikke vil
le risikere demonstrationer ved begravelser af danske
patrioter. Det nyttede her intet, at Worsaae på familiens
vegne kunne forsikre, at man ville overlade det til ty
skerne at bestemme tid, sted og form for begravelsen.
„Det gjorde et forfærdende indtryk på os alle i Silkeborgkontoret“, skriver Worsaae.
I dagene lige efter henrettelsen måtte familien i Ran
ders leve med den ene lakoniske viden, der var at hente
i den tyske pressemeddelelse den 4. december samt en
kort påskrift på bagsiden af et frimærke. For familien
var dette selvfølgelig langtfra nok. Der bestod trods alt
megen nagende tvivl. Hvornår var det sket? Hvor var
det sket? Hvordan var det sket? Triste spørgsmål tårne
de sig op. Selv en bitter viden var for familien bedre end
ingen viden.

En tysk feltpræst
Lidt nærmere besked fik Bernhard Kjær fremskaffet.
Få dage efter den 2. december fik han ordnet et møde i
Aarhus mellem den tyske feltpræst, pastor Plate, og de
danske præster Chr. Baun fra Randers og stiftprovst Kaj
Jensen fra Aarhus. Her gav den tyske feltpræst sine
danske kolleger en nærmere redegørelse for de henret
tedes sidste timer og lovede at udarbejde en beretning
om forløbet som han havde oplevet det. Chr. Baun kun73

ne da meddele forældrene, at de unge inden henrettel
sen havde været til alters med den tyske præst samt at
henrettelsen var sket ved skydning. Senere — i februar
1944 — modtog familien gennem Chr. Baun dennes
fulde og renskrevne beretning. Dennes ordlyd er:
„Præsten undersøgte først, da han — vistnok om ons
dagen den 1. december — kom til Aarhus, om de 5 døds
dømte havde haft besøg af en dansk præst, og om de
havde fået et Ny Testamente. Begge dele var tilfældet,
idet både fængselspræsten (Møgelvang Nielsen, Aarhus)
og stiftprovst Kaj Jensen havde besøgt dem fredag den
26., sidstnævnte efter særlig tilladelse udvirket af bi
skoppen og førstnævnte ved en fejltagelse fra tyskernes
side. Johannesen blev dog først besøgt af stiftprovsten
om lørdagen, da hans sag var til gennemsyn om freda
gen. Stiftprovsten havde om fredagen givet dem et Ny
Testamente.
Dødsdommen blev påny meddelt dem 2 timer før ekse
kutionen, hvorefter de fik lejlighed til at skrive et brev til
deres hjem og fik tilbud om at tale med en præst. Stu
dent Christiansen, Aarhus, afslog først tilbuddet om at
få besøg af præsten. Andersen og Kroer bad selv om at
få lov til at tale med en præst. Alle 5 forstod godt tysk.
Tolken — Oberfeldwebel Klausen — kunne derfor sendes
væk, så præsten var ene med dem.
Præsten besøgte dem hver for sig. Han var i uniform,
men viste dem, at han var ganske ubevæbnet og havde
kun et Røde Kors bind om armen og i en sølvkæde om
halsen et kristent kors. „Jeg kommer ikke som soldat,
men som menneske og i menneskelighedens navn (her
pegede han på Røde Kors mærket), og i Jesu Kristi
navn. (Her tog han korset frem — det var stukket ind un
der uniformsjakken). Jeg kommer tiljer i et ærinde og i
en situation, hvor det er ligemeget, om man er englæn74

der, franskmand eller tysker. (Han mente vel at over for
døden bliver alle de nationale skillelinier små. Videre
fortalte han om, at han ofte ved fronten og på lazaretter
og lignende steder havde siddet ved døende soldater fra
lande, som Tyskland er i krig med, og siddet der som
menneske hos menneske), og nu vil gerne være hos jer
bare som et menneske.
Da han 2. gang kom til Christiansen fra Aarhus, ville
denne gerne tale med ham. De læste Luc. 15 om den
fortabte søn sammen og præsten bad ham om ikke at
misforstå det, for den fortabte søn var ikke blot den
dødsdømte, det var liges så meget præsten selv. Kroer
bad stærkt og af eget initiativ om at få lov til at komme
til alters.
Også Andersen bad om det, og Johannesen og Otto
Christiansen fra Randers ville meget gerne med, da de
hørte tale om muligheden for at komme til alters. Præ
sten forklarede dem, at de ikke skulle skamme sig ved at
gå til alters. De måtte ikke betragte det som et svagheds
tegn. Der var mange af de største af alle nationer f.eks.
Grundtvig, der ikke kunne undvære at gå til alters.
Præsten talte derpå med hver enkelt af dem om det
liv, som Jesus Kristus skænker os og fører os ind til efter
døden, et liv hvor der ikke er sorg og død mere, udfra
Johannes Åbenbaring kapitel 21 vers 4: Gud skal aftørre
hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere,
ejheller sorg, ejheller skrig, ejheller pine skal være
mere“. Da alle de fire fra Randers gerne ville til alters og
da de var venner, fik præsten udvirket tilladelse til, at de
måtte gå til alters sammen. En af cellerne blev udsmyk
ket med bord med hvid dug og lys og et lille rejsealter,
og der blev sat stole ind til dem alle.
Forinden altergangen gik præsten endnu engang ind
til student Christiansen fra Aarhus. Han blev meget be-
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væget ved at høre, at hans 4 kammerater alle ville til al
ters og sagde: „Der er måske mere med det med Gud,
end jeg har tænkt“. Præsten følte, at han nu let kunne
overtale ham til at gå med til alters, men ville ikke gøre
det, når Christiansen ikke selv uden foranledning fra
præsten begærede det.
Ved skriftetalen for de fire fra Randers talte præsten
om den ukendte soldat: „Vi er alle ukendte soldater.
Den ukendte soldat er international, udenfor og over
alle nationaliteter. Men der er én for hvem der ikke fin
des ukendte soldater - og det er Jesus Kristus. Han ken
der hver eneste af os. Og han vil have os ind i sit sam
fund og skænke os sin evighed. Han er nær hos jer, også
nu. Lad jer ikke forvirre af, at han er usynlig. Der er så
mange ting, der er usynlige og alligevel virkelige nok.
Nu får I brød og vin som pant på hans kærlighed og
virkelighed. Se, min vielsesring her på min hånd. Den er
pant på, at mine kære derhjemme er bundet til mig i
kærlighed og troskab. Jeg ser dem ikke, de er langt bor
te fra mig, men jeg har dem alligevel. Det er virkeligt
nok. Sådan er Jesus Kristus også virkelig nok.
De fik nu hver et skrifteord eller en fortælling fra Ny
Testamente f.eks. Luc. 15 eller nadverordene. Præsten
lod dem selv læse ordene fra deres Ny Testamente, for
at ordet kunne nå dem på deres eget sprog. Efter det
gamle lutherske skriftemål og syndsbekendelse blev de
taget til alters. Efter altergangen bad de alle fire Fader
vor højt, og derpå gav de alle - præsten inklusive — hver
andre hånden som tegn på, at „vi dog alle hører den ene
og samme Herre til“.
Efter altergangen førtes de igen tilbage til hver sin cel
le, hvor præsten besøgte dem hver især endnu engang.
Alle bad de ham sige til deres kære, at de var rolige og
fattede, og de fire fra Randers bad ham bringe den hil-
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sen, at de var forvissede om, at de ville se deres kære
igen i evigheden. Kroer bad præsten om at tage til Ran
ders og sige til hans mor: „Du må ikke være bedrøvet,
men vær overbevist om, at jeg er hjemme i himlen og
der skal jeg møde dig“. Han sagde det uden nogen for
anledning fra præstens side og sagde det meget ind
trængende. Og senere i bilen ud til skydepladsen trak
han præsten til side og sagde: „Glem nu ikke at sige det
til mor“. De andre sagde noget lignende.
Herefter førtes de ud til et sted i omegnen af Aarhus,
hvor skydningen fandt sted. De fire fra Randers var ble
vet meget faste og rolige og modne gennem altergangen.
De vidste, at deres ro var givet dem af Gud. De havde ri
geligt af tobak og de røg hele vejen, og de samtalede
hele vejen. På præstens spørgsmål fortalte de om deres
hjem og deres arbejde. På retterstedet var de også alle
rolige, og de gik fattede ind i døden. De spiste med god
appetit lige til det sidste, også det sidste morgenmåltid.
Præsten forbavsedes over, at de kunne og tænkte på, at
hvis han havde været i deres sted, kunne han næppe
have spist noget. To af dem takkede til sidst for den
gode og ordentlige behandling, de havde fået. Præsten
bad os om ikke at tro, at denne udtalelse var propagan
da — det var noget, de havde sagt af fri drift.
På skydepladsen blev dommen læst op for dem endnu
engang både på dansk og tysk. Præsten gik derefte end
nu engang hen til hver enkelt, trykkede deres hånd og
gav hver enkelt et ord, som han efter det kendskab, han
nu havde til dem, udvalgte så godt, han kunne, så det
kunne være den sidste hjælp. Student Christiansen fra
Aarhus fik den 90. Davids salme (eller noget af den). Jo
hannesen fik et ord fra Esajas. Præsten kunne ikke nø
jagtigt huske stedet, da han ikke havde sin tyske bibel og
sine notater med sig, men det var et af de steder, hvor
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der står: Frygt ikke, thi jeg er med dig, siger Herren.
(Det kan være Esajas 41.10) Kroer fik Davids salme 23:
Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Han lovede
at sende de nøjagtige stedsangivelser og ligeledes de
ord, som Andersen og Otto Christiansen fik, men de er
ikke kommet endnu. Om dem alle sagde han: „De kan
ikke tænkte Dem, hvor de hørte efter disse ord“.
De havde efter dette ingen ønsker at udtale tilsidst. De
måtte selv bestemme, om de ville have bind for øjnene
eller ikke. Nogle ville, andre ikke.
Skuddene var absolut dødbringende, de døde på ste
det. Straks gik præsten hen til hver enkelt og konstatere
de, at de var døde. Senere foretog også en læge ligsyn.
De blev lagt i hver sin gode og pæne kiste. Kisterne
ordnedes pænt med hvide lagener af nogle underoffice
rer.
Præsten gentog endnu engang: Kroer var på rørende
måde optaget af, at det skulle blive så lidt svært for hans
mor som muligt“. Pastor Bauns udførlige referat af sam
talen med den tyske præst blev tilstillet de pårørende,
mærket fortroligt. Var det bitter viden, var det i det
mindste viden på et tidspunkt, hvor selv den bitre viden
var bedre end ingen viden.
For Sven Johannesens forældre kom der endnu en
bitter viden til. Kort før jul 1943 rejste Bernhard Kjær
til København, hvor han hos Werner Best søgte at få ud
leveret det sidste brev, som Sven Johannesen havde
skrevet, men som forældrene ikke havde fået. En fuld
stændig udlevering af brevet blev nægtet, da brevet an
giveligt indeholdt en så stærk national tilkendegivelse, at
man fra tysk side ikke anså en udlevering for ønskelig.
Dog lykkedes det Bernhard Kjær at få udleveret brevets
sidste afsnit, der alene indeholdt en sidste hilsen til for
ældrene. Bernhard Kjærs følgebrev til forældrene lød:
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„Når De kun fik udleveret brudstykker af Deres søns
brev, var det fordi brevet var så politisk-nationalt stærkt
præget, at dommeren ikke ville udlevere det, blandt an
det gengav han verset ‘Kæmp for alt, hvad du har kært’
- og to ting står i alle tilfælde fast, nemlig udtalelsen:
‘Jeg falder for en sag. Det vil være et tegn, hvor mange
vil følge efter’, og den sidste linie i hans brev var følgen
de: ‘Svøb mig i Dannebrog’.“
Det korte udleverede sidste afsnit lød:

Kære stakkels far og mor!
Nu vil jeg sige jer far og mor så mange, mange tak
for alt, hvad I har gjort for mig. Jeg ved, at jeg
mange gange har gjort jer ondt, og det beder jeg
nu om tilgivelse for. - Jeg har ikke gjort det i ond
skab og kun i tankeløshed, trods og egoisme. Det
har været en dejlig, dejlig barndom, jeg har haft.
Jeg ved nu at I har gjort jeres yderste for at jeg
skulle have det godt og komme frem i verden. Det
vil jeg sige jer så mange mange tak for.
Ja tidligere har jeg ikke tænkt så meget på Guds
tilstedeværelse, men nu tror jeg, at jeg ved, at der
findes en, der styrer det hele, og når jeg nu dør, så
er det Guds vilje. Jeg har lige modtaget tre breve
fra jer. Far skriver, at Gud forbyder det efter jeres
mening. Guds veje er ikke til at ransage. Og jeg er
nu sikker på, at det er Guds vilje, så jeg er rolig. Jeg
har lige været til altergang.
Kære far og mor
Lise og Margit
og allesammen
Hils alle fra mig
De kærligste hilsener
Sven
Guds vilje ske!
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Med denne ganske detaljerede viden måtte forældre og
familier nu julen over og ind i 1944 søge bedst muligt at
forsone sig med den skæbne, der nu engang havde ramt
så hårdt og uigenkaldeligt. Men så kom der helt ufor
modet endnu en oplysning, der måtte rippe op i et al
drig lægt sår og som måtte skabe forvirring og bestyrtel
se. Henrettelserne blev omtalt i en udsendelse over
B.B.C. og ifølge udsendelsen var henrettelserne ikke
blevet foretaget ved skydning men ved hængning i kæl
deren på Aarhus Oliemølle. Den der havde indtalt
B.B.C.s plade var pastor Poul Borchsenius, der efter
deltagelse i illegalt arbejde i Randers havde måttet flygte
til Sverige, hvor han var kommet i kontakt med den bri
tiske legation i Stockholm. Denne havde da anmodet
ham om at indtale nogle plader for B.B.C., herunder
den nævnte.
Poul Borchsenius’ kilde til oplysningen var en krimi
nalbetjent fra Aarhus, der havde været knyttet til sabo
tagegruppen i Aarhus og under den tyske razzia havde
måttet flygte til Sverige. Her havde han i en flygtninge
lejr truffet Borchsenius og meddelt denne, at henrettel
serne havde fundet sted som omtalt i udsendelsen fra
London. Med en lokal kilde fra Aarhus og oven i købet
en kriminalbetjent, der havde været sikker i sin sag, var
Borchsenius ubetinget i god tro, omend meddelelsen
var forkert og nu hensatte de pårørende i nagende tvivl
og fornyet ængstelse. Hvad skulle de tro? Kunne de fæ
ste lid til den tyske præst? Bernhard Kjær kunne forsik
re dem, at den tyske præsts udsagn var ærligt og kor
rekt, men alligevel føltes meddelelsen fra London som
et frygteligt chok. Datiden under censur og vanskelige
kommunikationsforhold var fuld af rygter, men ikke
desto mindre måtte en meddelelse fra London nære
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usikkerhed og ængstelse, så længe ingen vidste, hvad
der var blevet af de henrettedes jordiske rester.

Husbjerg Klit
Al usikkerhed herom forsvandt få ug£r efter den tyske
kapitulation den 4. maj 1945. i et brev til døtrene, date
ret den 9. maj 1945, beskriver fru Emma Johannesen
befrielsesstemningen i Randers og nævner i en kort sæt
ning den nu af tiden lidt mildnede sorg over sønnens
skæbne: „Vi var jo meget lykkelige over, at krigen var
forbi, men det føltes meget tungt, at Svennemand var
blevet derude som så mange andre, der måtte ofre for
vort land“. Senere i brevet kommer håbet om nu at finde
sønnens lig til orde: „Der arbejdes i Røde Kors på at få
opklaret, hvor vore drenge er begravet. En engelsk offi
cer i Aarhus deltager i forhandlingerne. For de sidste
måneder ligger det klart og tydeligt, men den tyske offi
cer, der har med det at gøre, har ikke været her så læn
ge, så han ved ikke rigtig besked på det der er ældre,
men det bliver nok opklaret inden så længe ...Jeg tvivler
ikke om, at vi snart får besked derom, og så får vi de jor
diske rester af vores tapre søn hjem“.
Håbet herom gik kort efter i opfyldelse. Nogle dage
efter den 4. maj erfarede forældrene, at det militære ho
vedkvarter i Silkeborg var under afvikling, og at bl.a. dr.
Kanter skulle afrejse fra landet. Forstander Johannesen
ringede da straks Peder Herschend op. Herschend hu
skede tydeligt Randersfamilien og spurgte omgående
6

En af de mange
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dr. Kanter, om denne vidste, hvor de henrettede var be
gravet. På Herschends forespørgsel kunne dr. Kanter
oplyse, at der var begravet seks mand i klitterne ved
Oksbøl og at det måtte dreje sig om de fire fra Randers
samt to fra Aarhus. Alle papirer var imidlertid brændt
og dr. Kanter var kun i stand til at nævne lokaliteten
Oksbøl. En tilsvarende besked havde Bernhard Kjær
fremskaffet ved henvendelse til dr. Kanter.
Undersøgelsen kunne nu koncentreres om det store,
vildsomme areal ved Oksbøl. Befolkningen på stedet
kendte intet til sagen, men det lykkedes at opspore en
tysk underofficer, som havde været på stedet, da begra
velsen var foregået, og som nu var beordret til at rydde
op i det stærkt befæstede område, bl.a. for miner. Han
udpegede stedet i en gryde i klitterne og stedet lod sig
derefter lokalisere til den del af Oksbølområdet, der bar
navnet Husbjerg Klit. Folk fra Varde fandt kisterne og
forestod opgravningen, kun 1 meter undersandoverfla
den, men i grundvand, så der måtte pumpes, før kister
ne kunne tages op. Problemet var nu den præcise identi
fikation, og familierne i Randers og Aarhus fik straks
besked om at være behjælpelige. Pinselørdag fik Sven
Johannesens forældre besked. Fru Emma Johannesen
beretter:
„Pinselørdag om aftenen blev vi ringet op af Røde
Kors, om vi kunne tage til Varde næste morgen for at
identificere tøjet. De var til alt held lagt i kisterne med
tøjet på. Modstandsbevægelsen kørte for os tre familier
her fra Randers. Familien Christiansen var i mellemti
den flyttet til København. Direktør Kjær kom med os fra
Aarhus med de to familier derfra. Det var en mærkelig
pinsetur. Vejret var strålende, den første virkelige for
årsdag. Vi var så underligt beklemt og kunne ikke nyde
vejret.
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De afdækkede kister i Husbjerg Klit

I Varde havde politiet ordnet alt på bedste måde. Der
var klippet et lille stykke af hver beklædningsgenstand
og lagt i hver sin æske. Også skoene var taget af og Svens
briller. Der var ingen tvivl. Alle genkendte vi tøjet. Det
var underligt og bevæget efter l1/ 2 års forløb at blive
stillet over for Svens tøj og vide, at hans jordiske rester
var i nærheden. Nu var der ingen tvivl mere, og det lille
håb, der af og til havde meldt sig, at de måske slet ikke
var døde, var nu helt væk. Nu var det vished, den vished
der skulle give os fred i sindet, når alt det, der nu blev
revet op, igen faldt til ro. Direktør Kjær tog med kreds
lægen og politiet ud til stedet, hvor kisterne var smykket
med blomster af egnens beboere. Direktør Kjær så dem
alle og genkendte dem. Der var ingen af familierne der
måtte komme derud. I1/? år i en dårlig beskyttet grav
havde gjort sin virkning. Kredslægen skrev dødsattesten.
De bar alle tydeligt spor af skudsår. Den tvivl som direk83

tør Kjær havde kæmpet med os for at få os fra ... var nu
taget fra os“.
Myndighederne i Varde havde sørget for, at ligene
blev lagt i nye kister, svøbt i Dannebrog og dækket med
blomster, hvorpå kisterne blev ført til kapellet i Varde.
Tirsdag den 22. maj blev de tre kister ført til Randers
og henstillet i hospitalskirkens kapel. I byen bredte det
sig som en løbeild, at kisterne ved 17-tiden kunne ventes
til Randers, og tusinder tog i eftermiddagstimerne op
stilling langs den rute, ad hvilken bårerne skulle føres til
hospitalskirken. Overalt var flagene i byen på halv
stang, og gaderne var smykket med friske bøgegrene.
Da bårerne nåede byen gik de afdødes gruppekamme
rater forrest i processionen med fanerne fra terræn
sportsforeningen og Randers statsskole, og bag de tre
vogne med kisterne fulgte uniformerede politibetjente
og derpå et stort følge, der ville vise deres kammerater
den sidste ære. Foran indkørslen til Randers gjorde pro
cessionen holdt, og der var to minutters stilhed, og stil
heden fulgte bårerne på vej gennem byen, hvor en tu
sindtallig skare i tavshed fulgte bårerne på deres vej til
kapellet, hvor pastor Baun holdt en kort mindetale over
de tre unge mænd.
I den særlige stemning, der i maj 1945 prægede land
og by i Danmark måtte begravelsen den 25. maj i Set.
Mortens kirke på én gang blive en bevægende afskeds
stund for de direkte berørte familier og en stærk nati
onal manifestation for Randers by. 15-20.000 menne
sker var mødt frem for i kirke og på gaderne ud til
Nordre kirkegård at tage afsked med byens tre unge
modstandsfolk. Kirken var stuvende fyldt, og fra koret
og ned mod midterskibet stod de tre kister, svøbt i Dan
nebrog og smykket med rød-hvide blomster, og kor og
midterskib var dækket af blomster og kranse. Pastor
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Begravelsen i Set. Mortens kirke d. 25.5. 1945
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Baun forrettede gudstjenesten og omtalte bl.a. den ty
ske feltpræsts beretning, der indtil da havde været for
trolig og kun kendt af de nærmeste.
Efter gudstjenesten gik sørgetoget de ca. 2 km ud til
Nordre kirkegård, fulgt af en tusindtallig skare i ærbø
dig tavshed. Ved graven forrettede Chr. Baun jordpåka
stelsen, og derpå talte borgmester Chr. Sørensen, Bern
hard Kjær og på modstandsbevægelsens vegne adjunkt
Budtz-Jørgensen, medlem af Frihedsrådets lokalkomite.
På familiernes vegne talte forstander Johannesen, Oluf
Kroers broder Erik Kroer og lagerforvalter Marius Poul
sen på familien Andersens vegne. Alle tre rettede her en
varm tak til Bernhard Kjær for alt, hvad han havde ud
rettet for de tre døde.
Begravelsen oplevedes således af fru Emma Johanne
sen:
„Det var så storstilet en begravelse, at jeg endnu ikke
fatter, at den også gjaldt min beskedne dreng. Flagene
vajede fra alle flagstænger over hele byen. Allerede læn
ge før tiden var kirken fuld, og mange måtte stå ude på
gaden. De tre kister stod i koret, svøbt i Dannebrog og
på hver enkelt en smuk buket røde og hvide nelliker.
Om kisterne stod æresvagt af frihedskæmpere, og bag
dem stod fanebærerne med forskellige foreningers fa
ner. De nærmeste familier sad i koret ved kisterne ... På
den godt 2 km lange vej til kirkegården stod byens folk
med blottede hoveder, med andagt og ærbødighed fulg
te man de tre kammerater til det sidste hvilested. Foran
gik det militære musikkorps og spillede sørgemusik.
Graven var gravet med trappetrin, så kisterne kunne
bæres ned. Også nede i udgravningen stod frihedskæm
pere vagt. De stod vagt hele natten. Der var pyntet med
grønt og flag og de mange hundrede kranse dannede et
smukt blomstertæppe ... Byen gav den største og smuk86

keste begravelse i byens historie. De gav dem den smuk
keste gravplads i Danmark, en mindelund, der er Ran
ders, Niels Ebbesens by, værdig.“
I de følgende måneder og år afholdtes en række højti
deligheder, helt eller delvis knyttet til mindet om Sven
Johannesen.
Den 21. oktober 1945 blev der i bådehuset i Randers
Roklub afsløret en mindeplade for Kaj Hoff, Sven Jo
hannesen og Oluf Kroer.
Den 30. april 1946 blev der på Hobrovejens skole af
sløret en mindeplade over de af skolens elever, der var
faldet i frihedskampen.
Den 9. april 1946 blev der i Mindelunden på Nordre
kirkegård foretaget en afsløring af en stor mindesten
over de begravede fra frihedskampen, hvorpå Minde
lunden blev overdraget til Randers byråd.
Den 3. december 1948 blev der på Randers tekniske
skole på lærerforeningens initiativ opsat en mindeplade
over Sven Johannesen.
Den 5. maj 1949 blev der i Randers afsløret et Fri
hedsmonument, udført af billedhugger Anker Hoff
mann og arkitekt Arne Jacobsen.
Den 5. maj 1952 blev der i Husbjerg Klit afsløret en
mindesten over de i klitten begravede modstandsfolk.
I 1970 skænkede maskinfabrikken „Scandia“ Bernadottegårdene et beløb på 25.000 kr. på betingelse af, at
et værelse blev navngivet med navnet Sven Johannesen.
Den 17. september 1977 afsløredes en mindesten på
Skæring Hede.
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Efterskrift
Selv efter at ligene af de henrettede var fundet i Hus
bjerg Klit og selv efter at en dansk kredslæge ved obduk
tion havde fastslået, at henrettelserne havde fundet sted
ved skydning, blev der fra de pårørende fremsat mange
ønsker om så vidt muligt at få alle detaljer klarlagt i for
bindelse med de unges død. Ønsker herom kom bl.a. fra
familien Johannesen og fru Anna Kroer. For Bernhard
Kjær, som modtog disse ønsker og anmodninger, var det
blevet en samvittighedssag at gøre, hvad han formåede
for at fremskaffe alle tænkelige oplysninger - uanset
hvor beske de så måtte være.
I et brev til fru Anna Kroer, dateret den 26. oktober
1945, kunne han oplyse, at han nu helt uformodet hav
de fået en henvendelse fra Oberfeldwebel Klausen, der
meddelte, at han, der havde fulgt hele sagens forløb, nu
gerne ville fremkomme med de oplysninger, han sad
inde med, hvorfor han bad Kjær om at skaffe ham ind
rejsetilladelse til Danmark. Dette anså Kjær dog for util
rådeligt og upassende og tilføjede sarkastisk, at Klausen
nu vist „savnede Danmark“. I stedet anmodede han rigs
politichefen om at skaffe ham en ud-og-indrejsetilladelse til Tyskland hos de allierede besættelsesmyndigheder,
et tilsagn han fik tillige med en uniform fra det danske
militær. Derefter rejste han på tjenesterejse til Nordtysk
land og opsøgte i Husum Johannes Klausen, der nu re
degjorde for sin viden og derpå godkendte den rapport
om de henrettedes sidste timer som Kjær udarbejdede.
Rapporten, der blev tilstillet de berørte familier lød:
„Da de unge mennesker skulle føres bort, blev de vist
ned i fængselsgården og blev derefter lukket ind i en
stor, tysk lastvogn med såkaldt overbygget kasse med
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små, aflange ruder, der sad så højt oppe, at man ikke
kunne se ud. Foruden de dødsdømte var der præsten, 4
å 6 feldgendarmer og Klausen. Georg Mørk Christian
sen og Sven Johannesen var lænket sammen med en så
kaldt amerikansk håndlænke - altså hånd til hånd, idet
disse to blev betragtet som hovedmændene i hver sin sa
botagegruppe. De røg mange cigaretter, og humøret var
godt—ja forbavsende godt, udtalte Klausen.
Sven Johannesen sad og drøftede forskellige maski
nelle studier med Georg Mørk Christiansen, idet begge
havde fælles studenterminder. Præsten og Klausen var
yderst forbavsede over den knusende ro, der var over
de unge mennesker, det gode humør, ja, man var meget
forundret over, at de smilte og var ret livlige.
På vejen ned til transportvognen vendte Sven Johan
nesen sig om til sine kammerater og udtalte ordret føl
gende:
„Kammerater, I må ikke være kede af det. — I ved,
hvorfor vi har kæmpet, og det er for Danmark, vi dør“.
Denne bemærkning havde gjort et dybt indtryk på det
ledsagende vagtmandskab og havde rystet Klausen dybt.
Henrettelserne fandt sted på Skæring Hede ved de
militære skydebaner. Skydebanerne var på daværende
tidspunkt under tysk kontrol. Der var ialt 4 skydevolde,
grupperet i 2 med skydeskive 1 og 2 i den ene gruppe og
skydeskive 3 og 4 i den anden gruppe. De 5 patrioter
blev anbragt vist foran skydevold 3, hvor de blev place
ret med 2 meters mellemrum. Der var i forvejen til hver
skydning rejst en over jorden ca. 2 meter lang, flad,
bred bjælke, til hvilken patrioterne blev bundet. De blev
bundet med ryggen til bjælken og med et reb bundet
under armene til bjælken. Den tyske dommer spurgte,
om dette var nødvendigt, hvortil pelotonens leder svare
de Ja, det var for at forhindre, at de unge mennesker,
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som sket var før, skulle løbe frem mod soldaterne, der
skød.
De fik derefter et bredt, sort bind for øjnene, men Ge
org Mørk Christiansen og Sven Johannesen ønskede
ikke noget bind for øjnene. Det hele foregik med en så
dan hurtighed, at de alle på én gang blev bundet af hver
sin feldgendarm, således at det kun drejede sig om se
kunder.
Rækkefølgen i opstillingen var fra højre til venstre
med som tidligere angivet 2 meters mellemrum:
Georg Mørk Christiansen - Sven Johannesen — Oluf
Kroer - Otto Christiansen — Anders Andersen.
Iflg. tysk lov skal henrettelserne finde sted før solop
gang, og de blev skudt om morgenen mellem kl. 8.06 og
kl. 8.14. Henrettelserne blev foretaget af ca. 50 tyske sol
dater, der var under ledelse af en officer, og som alle var
på gennemrejse til eller fra Norge.
Følgende overværede eksekutionen:
Dommer Huslein
2 tyske officerer
den tyske bykommandant i Aarhus, major Kruse
Hauptmann Schmidt (major Kruses adjudant)
en tysk læge
Pastor Plate
Klausen.
De dødsdømte var alle knusende rolige. Efter at de
var blevet bundet og havde fået bind for øjnene talte
præsten og gentog for hver især tidligere opgivne bibel
steder, som han før om morgenen havde nævnt til hver
enkelt i cellen. Han tog med begge sine hænder hver af
de unge menneskers hænder og gav sig i øvrigt god tid.
Ved denne lejlighed dvælede han især ved Georg Mørk
Christiansen, der som bekendt var fritænker og sagde
følgende til ham:
90

„Sådan som solen står op om kort tid, og sådan som
denne morgen står over Danmark, derés Fædreland, så
dan vil den også i fremtiden stå over Deres fædreland,
som De altid har elsket så højt“.
Efter at præsten havde talt med hver enkelt, trådte
den tyske dommer Huslein frem og oplæste afslaget på
benådningsansøgningerne, og Klausen oversatte til
dansk.
Umiddelbart efter foregik eksekutionen, og ligene
blev straks skåret ned, lagt på jorden, hvorefter lægen
først undersøgte pulsen og derefter øjnene på hver en
kelt, for at konstatere, at døden var indtrådt. Straks ef
ter henrettelsen gjorde pelotonen omkring og afmar
cherede. Inden ligene blev lagt i hvide kister, bad præ
sten Fadervor. Kisterne blev nummereret og ført bort i
tidligere nævnte tyske transportvogn.“

Sven Johannesen blev kun 20 år.

Han blev en af de mange.

91

Henvisninger
Ved udarbejdelsen af dette skrift har jeg kunnet støtte
mig til en samling akter, samlet af fru Emma Johanne
sen. Samlingen omfatter bortset fra familiens nedskrevne beretninger breve, udklip og billeder.
Herudover er benyttet en utrykt specialeopgave af
Hasse Neldeberg Jørgensen, stillet til min rådighed af
Lokalhistorisk Arkiv i Randers samt akter fra udenrigs
ministeriet og fra C.G. Worsaaes arkiv.
Endvidere en beretning af Eivind Jacobsen.

Af trykt materiale er anvendt:
„Aktive modstandsfolk. A/S-gruppen i Randers under
besættelsen“ (1988)
Jørgen Røjels skildring af Langaasabotagen i bogen
„Den hvide Brigade“ (1946)
Peder Herschend: „Fra min Silkeborgtid“ (1980)
samt akter trykt i „Den parlamentariske kommission“
VII, bd. 3
Jørgen Hæstrup: „Kontakt med England“ (1954)
Jørgen Hæstrup: „Hemmelig Alliance“ bd. 1-2 (1959)
Jørgen Hæstrup: „Til landets bedste“ 1-2 (1966 og
1971)
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En af de mange er et mindeskrift over den 20-årige sabotageleder, Sven Johannesen, der den'2.
december 1943 sammen med 4 kammerater
blev henrettet efter tysk krigsretsdom. Døds
dommene blev tillige med en række domme på
livsvarigt fængsel afsagt efter en lang serie sabo
tagehandlinger i Randersområdet, kulmineren
de den 17. november 1943 med sprængningen
af jernbanebroerne ved Langaa, der for en pe
riode afbrød den østjyske længdebane. Døds
dommene blev fuldbyrdede efter et ubøjeligt
tysk afslag på en række benådningsansøgnin
ger fra adskillige danske myndigheder. I disse
sabotagehandlinger, udført med engelsk
sprængstof, fremskaffet af Hvidstengruppen,
var Sven Johannesen den stærkt aktive leder af
2 sabotagegrupper, og hans gerning kan bl.a.
følges gennem en række oplysninger om ham,
samlet af forældrene og i familiens eje, ligesom
de unges skæbne frem til de sidste timer kan
følges gennem tyske kilder.
Bogen kaster tillige i nærbillede et lys over
vilkårene i det besatte Danmark efter at den ty
ske værnemagt og andre tyske myndigheder i
efteråret 1943 skærpede kursen rigoristisk over
for såvel modstandsfolk som endnu fungeren
de danske myndigheder.
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