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FORORD

For syv år siden fik jeg som næsten nyudklækket freelance-journalist lov at hjælpe
Villy Mørk Jensen med at revidere og ajourføre hans lille skrift: “Man blev aldrig den
samme”. Den handlede om Villys arrestation, dødsdommen, opholdet i TYigthus
Brandenburg og en kort definition af begrebet “KZ-syndromet”.
Villy ønskede at udbygge sin bog, fordi der for ham gik en lige linje fra
modstandskampen over tugthusopholdet og venskabet med DDR-politikeme til
murens fald, nutidens krige og menneskers intolerance.
Men som så meget andet griber det om sig. For ved siden af Villys stædige
engagement i arbejdet for at undgå en ny verdenskrig har Dagmar jo ikke forholdt
sig tavs og passiv. Det vil alle, der blot kender ganske lidt til parret, kunne bevidne.
Hun har - naturligt for hende - været en fige så stor drivkraft, når der skulle
organiseres, skabes forbindelser og åbnes døre. Som det fremgår i denne bog har
Villys forfærdelige oplevelser sat sit markante præg på Villy og Dagmars ægteskab,
men på trods af de dårlige odds er det altså gået, må vi konstatere......... og mon ikke
det politiske og menneskelige engagement, som de begge besidder, er en væsentlig
årsag til, at de sammen kan se tilbage på et væld af spændende oplevelser?
Da Villy og Dagmar for et års tid siden henvendte sig for at få hjælp til denne bog
syntes jeg naturligvis, det var en god idé også at beskrive, hvordan Villy og Dagmars
familieliv har været påvirket af Villys KZ-syndrom, det fælles arbejde i fangeforeninger
og de omdiskuterede visitter i DDR.
Vi valgte at skrive det hele sammen i én bog. Det betyder, at der er en del af stoffet,
som er kendt af dem, der har læst de to tidligere udgaver af “Man blev aldrig den
samme”. Men selvom der er tale om begivenheder, der ligger 50 år tilbage, får vi
stadig nye oplysninger om dem, så der er altså også i disse afsnit noget nyt at komme
efter.
Stoffet til bogen er i overvejende grad samlet af Villy og Dagmar, mens jeg har
samlet og redigeret ordene og billederne. Jeg lader Dagmar og Villy tale selv gennem
hele bogen, og i mange passager er der - som det fremgår af siderne - tale om
direkte citater.
For mig har det været spændende at komme endnu et lag ned i bunken af materiale
om Villy og Dagmar - et ægtepar, der på sin helt egen måde sætter Danmarks og
Europas historie de sidste 50 år i perspektiv.
Peter Lodahl
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Mange var selv efterfå månedersfangenskab reduceret
frasundemennesker Hlmuselmænd- mennesker, derefter
total udsultning kun bestod afknogler og hud. Værst var
f’f

Varsaet »verfedstoffet i nervetrådene, fordi
8mOpbygges",a vedligeholdes fra dag

I begyndelsen så det ud, som om en del kunne vende
^ovage til et normalt liv. Menfor defleste var det sådan, at
nar de begyndte at arbejde, blev de udkørt efterfå timer
Nar de sa kom hjem var der ingen overskud tilfamilien
Svingende smdstilstand, rastløshed, hukommelsestab
hovedpine, dårlig mave, svimmelhed, stadige søvnløse
nætter, alt detførte nemt til at bedøve sig med spiritus og
piller. Resultatet blev dårlige ægteskaber. Hustruen blev
forsømt, også seksuelt. Man trak sig ind i sig selv, rugede
over de oplevede rædsler. De voksede i stedetfor at aftage.
Den politiske udvikling gik ad h..... til.
Skilsmisser og selvmord blevfølgen. Sindssygehospitalet
aj og tt endestationen. Netop som man i den første
glædesrus troede at kampen mod det onde var vundet
matte man erkende, at den aldrig får ende. For alt for
mange var reserverne imidlertid opbrugt. Da den første
jubel over at være i live og være kommet hjem var
gennemlyet, gik det opfor en, at livet vargået videre uden
dem, der var borte. Det var sværere endforventet at gribe
traden igen ogfå den knyttet uden synlige spor. ”

Sådan har Villy Mørk Jensen gang på gang beskrevet virkeligheden for sig selv og
andre krigsfanger, når han på skoler, plejehjem osv. holdt foredraget „Man blev
aldrig den samme som før.!

Næste spørgsmål må blive: HVAD BLEV MAN SÅ ?
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De to første udgaver af denne bog bar titlen “Man blev aldrig den samme som før”. Her fortalte
Villy om sine oplevelser som ung sabotør i Bogense, om dødsdommen, fangenskabet i Tugthus
Brandenburg, arbejdet i fangeforeningeme og venskabet med de mange kammerater blandt
fangerne, som spillede centrale roller i opbygningen af DDR.
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HVORDAN BLIVER DET MULIGT for folk med så forfærdelige oplevelser at leve et
normalt liv i en verden, der har helt andre erfaringer?
Børnene er nok dem, der oftest har stillet sig lige netop det spørgsmål. For dem har
det været svært. Nogle var født, inden deres far blev fange, og de fik et helt andet
menneske tilbage: En far, der altid måtte tages hensyn til, og som kunne reagere helt
uventet. Nogle lukkede sig totalt inde, andre var opfarende og nærtagende. Det første
var nok værst for dem selv. Det sidste måske for familien?
Nogle børn hørte beretningerne så længe, at de ikke orkede det længere - andre
hørte og vidste intet og kunne slet ingenting forstå. Mange så deres forældre blive
skilt.
Nogle mistede deres far, simpelthen fordi han tabte gnisten til at leve.
Nogle reagerede ved overhovedet ikke at ville høre om politik. Andre blev fanatiske
til den ene eller den anden side.
De første år var ofte præget af økonomiske besværligheder og hertil manglende
forståelse fra omgivelserne: “Hvorfor går din far hjemme?”

Der Traum. En afseks
aquatint-raderinger skabt i
1989-90 af kunstneren
Christian Heinze. Udgivet af
Mahn- und Gedenkstätte
Brandenburg.
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Man får dårlig samvittighed, når man må lære et barn på 4-5 år, hvordan det skal
ringe efter mor eller en læge, hvis far pludselig bliver syg.... Men sådan et barn
bliver meget tæt knyttet til sin far. Det følger med at føle medansvaret for ham.
*

Humor hjælper over meget. Da Villy og Dagmars datter, Anni, som 15-16 årig
fyldte hjemmet med jævnaldrende, sagde hun en dag til en ny veninde “Her i Huset
må I stort set alting. Blot I husker, far altid har ret!”
Dagmar mener, at der i mange tilfælde er langtidsvirkninger for begge parter
- Anni og Villy har ikke en dag, hvor de ikke tænker på, hvordan den anden
har det. Afpraktiske grunde har der væretperioder, hvor der var måneder mellem,
de sås. Altså SKULLE disse besøg være vellykkede. Med det resultat, at de begge
havde hovedpine afomsorgfor den anden!
*

Oven i købet blev KZ-fangemes børn voksne omkring 1968, hvor der blev vendt
op og ned på de fleste normer. Desuden havde de egne sorger og bekymringer som
alle unge.

Dagmar:
- Ofte spekulerede man på, hvordan de skulle blive normale. Det har da også
vist sig, at mange har gjort karriere, men meget ofte ad uortodokse veje.
11968 - på 25 årsdagenfor Villys arrestation - skrev Anni en kronik iJyllands
posten. Den handlede om tolerance, den tolerance hun påstod at have lært af
sinfar. Siden harjeg ikke været så bekymret. I det hele taget nytter bekymringer
ikke, hvis man ikkefår noget positivt ud afdem.
Dagmar fortsætter:
- Mod al logik har Brandenburg altid virket dragende på Villy. Det var vel der,
han fandt sit egentlige jeg. Det har sammen med de mange gode venner, vi
fandt, ført til mange besøg. Således fejrede staten Brandenburg i 1995 50 året
for befrielsen med at invitere et stort antalfangerfra hele Europa til minde
højtidelighed. Det blev en begivenhed. Nu kunne man pludselig være sammen
igen allesammen uden politiskefordomme.
Begivenheden blevforeviget afetfjernsynshold, der varyderst skeptiske, da de
fik overdraget denne, som deformodede, nostalgiskeforestilling.
Men de blev grebet afstemningen, og det ses afde videoer, der siden er blevet
forevist offentligt. Deres skepsis ændredes til forundring, der mundede ud i
spørgsmålet:
Hvordan går det til, at en ung dansker, der ikke var specieltpolitisk interesseret,
kunnefindepå at gøre oprør, ikke blot mod tyskerne, men mod sin egen regering?
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Ofte glemmer man, at sabotagen
varen del afbestræbelserne på at
undgå de allieredes bombninger. De
ville uvægerligt have påført
civilbefolkningen store gener. Det
Uwjoblu- bevist i de tilfælde, hvor
tnan blev nødt til bede England
bombe, somf. eks. Sbellhuset. “

10

DEN 30. AUGUST 1943 blev Villy Mørk Jensen arresteret sammen med to kammerater
fra Bogenses første sabotagegruppe. Det var natten efter, at dansk militær var blevet
afvæbnet, fordi regeringen omsider forstod, at den ikke længere havde folkets
tilslutning til samarbejdet med tyskerne. Villy fortæller selv:
- Dødsdommene over Ove Hansen, AnkerJørgensen ogjeg selv blev afsagt den
4. marts 1944, og henrettelsen varfastsat til 10 dage senere. Vi blev dog benådet
og sendt til Tyskland, hvorfra vi vendte hjem i Maj 1945.
Senerefik tyskerne fat på etfjerde gruppemedlem Otto Kruse. Også han blev
sendt til Tyskland, men de fandt aldrig ud afforbindelsen til vores sabo
tagegruppe. Resten af medlemmerne kom til Sverige og vendte hjem med Den
danske Brigade.
Da sabotagen begyndte i Bogense, var de flestes opfattelse, at den skyldtes
kommunister. I virkeligheden var vi en gruppe unge mennesker, der ikke lagde
særlig vægt på teorier, og som i øvrigt heller ikke havde tæt kontakt til
partiledelsen i Odense.
Gruppen havde tidligt organiseret sig, og som mange andre steder i landet tog
det hele sin start i sommeren 1942, hvor vi hver især bidrog til modstandskampen
ved at ødelægge værnemagtens vejskilte og soldaternes cykler. Senere tog vifat
på tyveri af våben og uniformsdele, rudeknusning og overskæring af kabler.
Senere igen blev det til større objekter som tyske biler ogjernbanevogne, således
som det fremgår af den liste, der senere er opstillet i Fynsk Aarbog 1971 og
gengivet her i bogen.
Der har efter krigen, ikke mindst blandt de lærde, været uenighed om
sabotagens betydning. Naturligvis havde den skade, derfaktisk blev påført det
tyske militær (isærforsinkelserpå transporter), en betydning, og man må heller
ikke undervurdere den psykologiske effekt, sabotagen havde for den neutrale
del af befolkningen.
Men ofte glemmer man, at sabotagen var en del afbestræbelsernepå at undgå
de allieredes bombninger. De ville uvægerligt havepåført civilbefolkningen store
gener. Det blevjo bl.a. bevist i de tilfælde, hvor man blev nødt til bede England
bombe, som f. eks. Shellhuset.
Men hvad får dog unge, relativt upolitiske mennesker som Villy Mørk Jensen og de
andre fra Bogense-gruppen til at gøre oprør, ikke blot mod tyskerne men også mod
deres egen regering?

Den unge tyske historiker, dr. Stark, stillede sig selv og seerne det spørgsmål, da
han stod i spidsen for filmoptagelserne af 50-års jubilæet for Brandenburgs befrielse.
-1 det spørgsmål ligger nok den storeforskel i dansk og tysk mentalitet, påpeger
Dagmar og Villy.
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JA, HVORFOR?
VILLY FORTÆLLER om, hvorfor han gik med i modstandsbevægelsen:
- Egentlig startede det nok med irritation over de - ganske vistfå - der meldte
sig til tysk tjeneste. Helt galt blev det, da de mødte op i uniform og brovtede sig
afat skulle ud og befri Europafor kommunismen, og at de som belønning ville
få store gårde i Ukraine.
Ganske vist havde der også været tilløb til modstandfør angrebet på Sovjet.
Men netop de, der skulle gåforan - humanisterne - var ikke særligt indstillede
på kamp. Så det blev mest ved Alsang og tilløb til illegalpresse.
Så da detførste chok efter besættelsen havde lagt sig, og da deførste soldater
opførte sig relativt civiliserede, faldt sindene lidt til ro. Måske var det hele ikke
så slemt som frygtet?
Der var ikke så meget røre om, at det danske politi var i fuld gang med at
arrestere tyske og jødiske flygtninge og udlevere dem til Gestapo. Det var nok
først med kommunistlovene, atfolks mere generelleforargelse voksede op.
Mange danskere var i grunden godt tilfredse med tingenes tilstand i deførste
krigsår, for tyskernes aktiviteter medførte alt andet lige, at der kom folk i
beskæftigelse. Det betød meget, for ellers var arbejdsmarkedet sådan, at det var
meget normalt at blivefyret umiddelbart efter, at man var udlært.
*

Det blev i hvert fald tilfældet for Villys vedkommende. På fagforeningen gav man den
besked, at der var arbejde at få i Tyskland. Tilmed ville frivillige danske arbejdere
betyde råvarer til dansk industri, lokkedes der med.
Det var nu ikke alle med på — og slet ikke Villy — så han valgte at søge frivilligt ind til
militærtj eneste.
To gange lykkedes det hans mor at „konfiskere“ ansøgningen, men tredje gang
lykkedes det ham at blive indkaldt som pioner med tjeneste på Sjælland, lyskerne
havde nemlig forbudt danske kaserner vest for Storebælt, for man skulle ikke risikere,
at de ydede hjælp til englænderne, hvis de landsatte tropper i Jylland.
Militærlivet passede Villy udmærket. Der var gode kammerater, og ikke mindst
officererne havde for de flestes vedkommende gode indstillinger. De enkelte
undtagelser der var, blev hurtigt isoleret.
Der blev en del uro, fordi der jævnligt forsvandt sprængstof og våben fra depoterne.
Forklaringen herpå kom senere, da de samme unge mennesker mødtes igen i
modstandskampen, som derigennem havde fået startmateriel.
Villy:
- Blandt officererne var der to, som umiddelbart efter 9. april var taget til
Norge for at kæmpe sammen med nordmændene. Da kampen i Norge i første
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omgang var forbi, kom de til Danmark og blev omgående degraderet for
lydighedsnægtelse, uden at det fratog dem lysten til at fortsætte modstanden.
Efier befrielsen fik de da også æresoprejsning.
Da militærtjenesten var slut, kunne vi ikke få arbejde andre steder end hos
tyskerne, der befæstede Vestkysten.
Der var dog en slags nødhjælpsarbejde, der hl.a. bestod i at grave tørv, hvorved
forældrene kunnefå vinterbrændsel. Men erfaringerne med sprængstofvar ikke
glemt og kunne nu få en mere hensigtsmæssig anvendelse.
Flere andre var kommetpå den idé, at der skulle gøres noget, og kammerater,
der stolede på hinanden, fandt sammen i små grupperpå 5-6 mand. Det største
problem på den tid var nemlig folks nysgerrighed, så det var bedst, at færrest
muligt vidste noget, specielt om kontakterne videre frem. Disse blev hurtigt
nødvendige - delsfor at skaffeforsyninger, delsfor at have rådighed over en bil,
hvilket i praksis stort set ville sige læger o.l.
Men stadig holdt manfastpå, at kun een i gruppen vidste, hvem denne kontakt
var.
Da sabotagen begyndte i Bogense, var de flestes opfattelse, at den skyldtes
kommunister. I virkeligheden var vi en gruppe unge mennesker, der ikke lagde
særlig vægt på teorier, og som i øvrigt heller ikke havde tæt kontakt til
partiledelsen i Odense.
Gruppen havde tidligt organiseret sig, og som mange andre steder i landet tog
det hele sin start i sommeren 1942, hvor vi hver især bidrog til modstandskampen
ved at ødelægge værnemagtens vejskilte og soldaternes cykler. Senere tog vifat
på tyveri af våben og uniformsdele, rudeknusning og overskæring af kabler.
Senere igen blev det til større objektersom tyske biler ogjernbanevogne, således
som det fremgår af den liste, der senere er opstillet i Fynsk Aarbog 1971 og
gengivet her i bogen.
Det startede med det, man nærmest ville kalde drengestreger. Man klippede
telefonledninger ned og punkterede soldaternes cykler. Man startede et lokalt
blad, der hængte handlende ud, fordi de varfor ivrige efter væmemagtsleverance,
ogfortalte om de piger, der ikke kunne ståfor tyskernes charme.
Til denne bladvirksomhedfik man god hjælp af en af byens forretningsfolk,
Holger Petersen, der lod vide, at hans skrivemaskine om aftenen stod lige inden
for vinduet, og at dette vindue normalt stod åbent.
*

En fra gruppen, Mogens Ehlert, fortalte således om sabotagegruppen, da han blev
interviewet af forsker Hans Kirchhoff, som samlede stof til brug ved udgivelsen af en
de første bøger om besættelsen: “August Oprøret 1943”.
- Efterhånden blev vi dristigere. Vi havde erhvervet værktøj og en pistol, ganske
vist uden ammunition. Vi så os nu i stand til at rette et slag mod en lokal
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fiskeeksportør, der pr. lastbil kørte fisk til Tyskland og blandt andet bragte
radarmateriel med tilbage til Skovby-lejren.
En sommeraften besluttede vi os til at brænde garagen med bilerne afi ogfor
ikke at blive set i nærheden, tog vi enjolle på den anden side afhavnen og roede
i den over til gerningsstedet.
Vor specialist i opbrydning af låse gik først i land og åbnede porten. Et par
stykker blev stillet på vagt, mens resten skred til handling. Førstfjernede vi et
par tromler med benzin. Det varjo kostbare varer dengang og skulle gemmes til
en anden gang.
Desværrefandt et parfiskere tromlerne og meldte det til politiet. Ak ja.
Da detførst brændte lystigt, roede vi hastigt tilbage og sendte så båden til søs,
men igen var uheldet ude. Den blev fundet af en fisker, og politiet fandt en
mejsel i den, som vi havde glemt.
Nu begyndte en rundgang blandt smede og maskinfabrikanterfor at høre, om
nogen savnede en mejsel. Det vakte naturligvis ustyrlig morskab i betragtning
af at den var tysk, stjåletfra tyskerne. Deførste våben havde man ogsåfået ved
at stjæle dem fra tyskerne.

Augustoprøret i Odense1943. Her er det en politibil, der væltes.
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I begyndelsen var det så tilsyneladendefredeligt, at soldaterne var høflige nok
til at hænge våbnenefra sig, når de gik på café.
Men detfik ret hurtigt ende.
Danskerne havde den gang svært ved atforstå, hvilken begivenhed det varfor
tyskere at kunne spise sig mæt i flødeskum, så de fik hurtigt tilnavnet
„Flødeskumssoldaterne“'. Men efterhånden blev striden skarpere. Det lykkedes
at sætte ild til en banevogn med hør, der den gang var en efterspurgt råvare. En
anden gang lykkedes det at afspore et tog med Funkermädels (tyske,
uniformerede kvinder, som passede teleanlæggene på de tyske baser, red.) Dvs.
vi skiftede simpelthen sporet, det foregik manuelt den gang, så toget landede
inde i remisen til storforbløffelseforforstanderen, der netop troede, han havde
sendt toget planmæssigt afsted.

Når anslaget mod det umonterede radaranlæg ikke er med på den officielle liste,
kan det skyldes, at listen er lavet kort efter krigen, så ingen var klar over den
betydning, tyskerne tillagde denne aktion under retssagen.
Villy:
- Der har efter krigen - ikke mindst blandt de lærde - været uenighed om
sabotagens betydning. Naturligvis havde den skade, derfaktisk blev påført det
tyske militær (isærforsinkelserpå transporter), en betydning, og man må heller
ikke undervurdere den psykologiske effekt, sabotagen havde for den neutrale
del afbefolkningen.
Men ofte glemmer man, at sabotagen var en del afbestræbelsernepå at undgå
de allieredes bombninger. De ville uvægerligt havepåført civilbefolkningen store
gener. Det blevjo bl.a. bevist i de tilfælde, hvor man blev nødt til bede England
bombe, som f. eks. Shellhuset.
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Listen over Bogense-gruppens aktiviteter ser således
ud, idet naturligvis mange småting er gået i
glemmebogen :

30. juni 1942:
Tyveri af tysk værktøj fra jernbanevogn
2. august 1942:
Overklipning af tysk telefonledning
29. august 1942:
Brandstiftelse mod tysk jernbanevogn
3. november 1942:
Ødelæggelse af tyske vejskilte
27. december 1942:
Forsøg på brandstiftelse mod tysk bil
5. februar 1943:
Ødelæggelse af tyske vejskilte
16. februar 1943:
Forsøg på brandstiftelse mod tysk lastbil
22. marts 1943:
Opsætning af valgplakater „Stem dansk!“
9. april 1943:
Udsendelse af sortlister over byens kollaboratører (Svine
tælling)
24. maj 1943:
Hjemmelavet bombe mod butik i Østergade
2. juni 1943:
Brandstiftelse mod jernbanevogn med halm
30. juni 1943:
Brandstiftelse mod to jernbanevogne med hø
6. juli 1943:
Overklipning af tysk telefonledning
9. juli 1943:
Tyveri af 18 par tyske militærstøvler (der lå under danse
gulvet i Fredsskoven til befrielsen)
10. juli 1943:
Brandstiftelse mod fiskeeksportørs garage
16. juli 1943:
Ødelæggelse af forretningsrude i Østergade
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Schous Sæbehus efter sprængningen.

Masser afglasskår - også på den modsatte side af Adelgade.
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KONTAKT TIL SOE
DER VAR NU MERE ALVOR over tingene. Ofte kom der ordrer ude fra til de enkelte
aktioner.
Efter den foreløbige kulmination fik gruppen via dommerfuldmægtig Jespersen
og ing. Sejr Skov-Pedersen kontakt med SOE-agenten i Odense, Peter Carlsen. Han
sendte sin hjælper, faldskærmsmanden Henrik Johansen, til Bogense, og den 29.
juli foretog gruppen sin første aktion med engelsk sprængstof. Målet var et
autoværksted i Hårslev (få km udenfor Bogense), hvor 11 biler, en bus og to
motorcykler alle tilhørende værnemagten, blev ødelagt. En mindre bombe blev lagt
i en rutebil, uden at vi i skyndingen opdagede, at et kærestepar var faldet i tryg søvn
på bagsædet. De fik sikkert deres livs chok, da bomben sprang. Men dermed var
også understreget, at al snak om drengestreger var forbi.
Aktionen fik imidlertid et efterspil, idet den unge mand nu frygtede, at tyskerne
skulle tro, han var impliceret i sabotagen og bad om beskyttelse. Han kom foreløbig
under jorden (vist nok på Odense Sygehus - der ofte var brugt i den forbindelse) og derfra til Sverige.
Næste aktion blev planlagt til den 21. august. Det var tanken, at den skulle ramme
den lokale fiskeeksportørs frysehus, men i sidste øjeblik måtte planen ændres, da
den nødvendige tekniske assistance, premierløjtnant Borch Andersen fra SOE, ikke
kunne komme ud af Odense.
Villy fortæller:
- Vi improviserede da i hast en anden aktion. Denne gang rettet mod Schous
Sæbehus, hvis bestyrerinde havde omgang med tyskerne. Men vigtigere var, at
tyskerne havde lokalt hovedkvarter i samme bygning.
Imidlertid var tyskerne nu så vågne, at vi måtte regne med, at vi kunne blive
afsløret. Tilmed var der lovlig mange snakkesalige medløbere. Det var grunden
til, at de såkaldte feltmadrasser” var så afskyede. De kunne nemt i tankeløshed
bringe rygter om, hvem der var imod tyskerne, uden at pigerne egentlig vidste
noget.
Så vi besluttede at lade lodtrækning afgøre, hvem der skulle lægge bomben.
Otto Kruse ogjeg vandt. Selve arbejdet var vanskeligt nok, men alligevel er det,
jeg altid husker, at der inden for døren stod en stor stabel grammofonplader.,
der røg med i købet. De hørtejo til mangelvarerne dengang. Pudsigt nok, at det
er den slags detaljer der har bidt sigfast.
Efter endt arbejde gik vi hjem i seng, så vi havde et alibi, når det gik løs.
Bomben var naturligvis tidsindstillet.
Det gik nu op for de tyske soldater, at krigen nu også nærmede sig
,flødeskumsfronten". De styrtede udpå gaden, da gulvetforsvandt under dem.
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De skød om sig med maskinpistoler og smed håndgranater, der revfoden afen
25-årig maskinarbejder og sårede fire andre. Der blev rekvireretforstærkning
fra Skovbylejren og mange bogensere, der var lokket ud af braget i den lyse
sommeraften, fik prygl. Politiet kunne ikke klare de kaotiske tilstande og måtte
have hjælpfra Odense.
Desværre var også Otto af nysgerrighed gået tilbagefor at vurdere resultatet.
En tysker forsøgte at antaste ham og forfulgte ham gennem Adelgade. Det
lykkedes Otto at smutte ind ad døren i etafde huse, der heldigvis har hagudgang
til den anden side. Tyskeren nåede ikke at smide den håndgranat, han allerede
havde afsikret, inden Otto havdefået smækket døren, så det blev tyskerens egen
arm, det gik ud over.
Han var dog så barsk, at han selv kørte på lazarettet. Næste dag fandt man
dele afarmen liggende på gaden.
Desværre fik den megen publicity omkring netop denne aktion ubehagelige
følger. Da vi senere blev arresteret, var der mange danske vidner, der havde
afgivet beretning til det danske politi. Disse beretninger kunne tyskerne nu
bruge i retssagen. Mange år senere kom jeg i besiddelse af den originale
politirapport, der efter krigen blev optagetfor at belyse, hvad der var sket. Det
var ikke behagelig læsning.
Da vi umiddelbart efter blev arresteret, gik gruppen i opløsning, og der var i
lang tid ingen særlig sabotagevirksomhed i Bogense. Da man senere igen dannede
grupper, der skulle væreforberedtpå opgøret iforbindelse med krigens slutning,
var det helt andre mennesker, der ikke kendte noget til vort arbejde. Det varjo
ikke den slags, der blev bekendtgjortfør befrielsen, og da kom viførst hjem, da
den første glædesrus var overstået.
Det skabte senere nogen bitterhed. Dels ved selve befrielsen, hvor vi
tilsyneladende var glemt, men måske endnu mere ved 50-året, hvor vi endnu
levende nok synes, man burde havefundet ud af hvem der startede. Ganske vist
havde vi nok selv været tavse i de mellemliggende år, men i hvertfald Otto går
stadig i byen som et levende minde.
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Villys barndomshjem ca. 1930. I døren ses Villy og hans ældste bror, Kurt.
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ARRESTERET
KENDSGERNINGEN VAR, at Anker Jørgensen, Ove Hansen og Villy Mørk Jensen
blev arresteret i forbindelse med tyskernes afvæbning af det danske militær natten
efter den 29. august 1943. Mange andre danskere, som tyskerne havde et godt øje
til, blev hentet den nat. Bl.a. den nævnte Holger Petersen, der havde “lånt” gruppen
sin skrivemaskine.
Men også mange andre af byens borgere havde indset, at der ikke kun var tale om
gale drengestreger, og de støttede sabotagegruppen i den udstrækning, de nu havde
mulighed for og mod til det.

Villy fortæller om sin arrestation og dødsdommen:
- Jeg blev vækket af min sødeste søvn på mit værelse. Ganske vist havde det
været min plan søndag morgen at gå underjorden, fordi uroen bredte sig, ogjeg
fortalte, atjeg ville cykle ud til mine bedsteforældre iJersore, hvorjeg varfødt,
og hvorjeg havde tilbragt mangeferier.
Undervejs skullejegpassere Gyldensteen, hvor vi havde tilsagn om evt. at kunne
skjule os i en periode, til vi kunne komme videre. Desværre besluttede min far

Her på gården i Jersore på Fyn blev Villy født. På billedet ses Villys mormor og to af hans
onkler.

21

sigfor at køre med, og da mineforældre intet vidste om mineforetagender, ville
jeg ikke gøre dem urolige ogfulgte derfor med tilbage til Bogense.
Men nu var buset så omringet, at flugt var umulig. Værelset blev ransaget,
men heldigvis faldt det dem ikke ind at undersøge en lille kakkelovn, der var
værelsets eneste mulighedfor opvarmning. Ophængt inden i den fandt min far
senere min pistol, hvilket vel ikke virkede beroligende, så han sørgedefor atfå
den langt væk.
Uden for holdt en bil med militær + en civilklædt person, men i mørket var
det ikke muligt at se, om det var nogen, man kendte.
Vi kom ud til Skovbylejren, 4-5 km udenfor Bogense, ad vejen modMiddelfart.
Ironisk nok dér, hvor man havde opstillet „vort“ radaranlæg. Samme radaranlæg
hvisfunktion vi dengang ikke kendte noget til, men som det var lykkedes os at
klippe alle ledninger over på, mens det stodparkeretpå Bogense banegård. Det
blev tyskerne først klar over, da de havde monteret det og måtte konstatere, at
det var virkningsløst. Efter rettens udtalelse var det medvirkende til den hårde
straf, vifik.
Tyskerne påstod nemlig, at vi derigennem var skyld i tusinder afkvinders og
børns død i Hamburg. Tilgengæld lykkedes det dem ikke at sætte os iforbindelse
med de konkrete sabotager, vi havde deltaget i.
De Funkermädels, der var indkvarteret i Skovby, var meget rystede over at se
disse terrorister, derforsøgte at gøre dem livet surt.
En del lokale fiskere blev midlertidigt interneret omkring den 29. august samme tidspunkt, som vi blev arresteret. Da man besluttede at lade dem gå og
var i gang med at udstede passersedler til dem, forsøgtejeg at liste med i køen,
men desværre kom en dansktalende soldatforbi og genkendte mig. Det kostede
mig en på hovedet.
Vi kom så til Odense og var i de følgende måneder indkvarteret dels på
Husmandsskolen, dels i OdenseArrest, hvor tyskerne havde inddraget den øverste
etage.
Mine forældre havde fortsat ingen underretning om min skæbne. Men det
lykkedes overlæge Holm at „overtale“ den danske taxachauffør, der havde kørt
os til Odense, til atfortælle, hvor vi var landet.
På Husmandsskolen var vi anbragt i ganske små celler: 1x2 meter uden
hverken seng eller stole, kun det bare cementgulv til at hvile på.
I OdenseArrest lykkedes det derimod arrestforvarer Stuhr at skaffe os rimelige
forhold - tilmed forsøgte han på et tidspunkt at hjælpe os til flugt, men det
mislykkedes. Dels fordi vi blev kaldt til forhør, dels fordi man havde truet os
med, atflugt ville betyde arrestation afvoreforældre.
De tyske vagter i arresten var almindelige soldater, der såmænd var lige så
trætte afkrigen som vi. Nogle var direkte bangefor os, andreforsøgte at skaffe
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os små fordele. Nytårsaften fik vi besøg af den tyske kommandant med et
animeret selskab, der skulle betragte disse mærkelige mennesker, som ikke
forstod at værdsætte tysk gæstfrihed.
Det lykkedes minfar atfå besøgstilladelse, ogjeg stak ham en pakke cigaretter,
hvilket han først ikkeforstod, men da han undersøgte den nærmere, indeholdt
den en besked til de andre i gruppen om en besked til de andre i gruppen om at
kommevæk. Vi havdejo en aftale om at holde mund i 24-helst 48-timer, men
det var ikke til at vide, hvor længe vi kunne holde tilforhørene. Anker var meget
nær ved at give op, men vifik ham til atforstå, at den glæde skulle tyskerne i
hvertfald ikke have.
En dagfikjeg uventet besøg afen tysk dame. Det viste sig at være min kusine
fra Sønderjylland, som vi som børn tit nok havde drillet med, at hun ikke talte
ordentlig dansk. Jeg glemmer hende aldrigfor, at hun vovede dette besøg.
Men så i marts 1944 blev en stikker likvideretpå gaden i Odense. Hvad var så
mere nærliggende end at stille nogle afdefanger, man allerede havde siddende,
for en krigsret?
Efter en parodi på en retssag, hvor dommerne var høje officerer, og vi ikke
mærkede meget til nogenforsvarer, blev vi den 4. marts 1944under stram honnør
dømt til døden alle tre, og de illegale blade berettede allerede, at vi var henrettet.

Den illegale presse (i
dette tilfælde
“Hjemmefronten ”)
holdt den danske
offentlighed
orienteret om
dødsdommene.
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Henrettelsen var imidlertidfastsat til 10 dage senere. Vi blev dog benådet og
sendt til Tyskland, hvorfra vi vendte hjem i maj 1945.
Senerefik tyskernefat på etfierde gruppemedlem, Otto Kruse. Også han blev
sendt til Tyskland, men de fandt aldrig ud afforbindelsen til vores sabotage
gruppe. Resten afmedlemmerne kom til Sverige og vendte hjem medDen danske
Brigade.
Trods det, at derfindes dokumentationfor det modsatte, hævdede krigsrettens
formand Dr. Husslein, at han overhovedet ikke havde været i Danmark på det
pågældende tidspunkt. Det var ellers også ham, der afsagde dødsdommene i
sagen modLangå-gruppen, hvor nogle aftyskernesførste henrettelser i Danmark
fandt sted - på Skæring Hede og under meget makabre former, er det senere
kommetfrem.
Gennem udenrigsministeriet søgtes der rejst sag modHusslein, men der kom
bekræftelse fra en anden jurist på, at manden absolut kun havde fulgt tyske
love. Forfuldstændighedens skyld var ankefristen overskredet, inden vifik denne
meddelelse.
Fakta er, at han i mange år sad som retspræsident i Deggendorf i Bayern, og
dermed netop var med til det, vi ønskede at forhindre: At han uddannede de
kommende vesttyske jurister.
At den dommer, der gav ham „rene papirer“, også selv stod i Brunbogen, som
er en fortegnelse over de aktive tyske jurister, der havde dømt i Hitlertiden,
fuldstændiggør billedet.1
Den gruppe, derforetog den likvidering, som gav anledning til vore domme,
forsøgte at befri os i Odense, men kom for sent: Vi var sendt til Tyskland.
Mange år senere harjegfået lejlighed til at drøfteforløbet afsagen med lederen
aflikvideringsgruppen.
*

Ved indgribenfra bl.a. biskop Ølgaard lykkedes det atfå general von Hanneken
til at ændre vore dødsdomme til tugthus, så nu gik turen sydpå.
Detforegikpr. tog under skarp bevogtning med håndjern o.s.v.
Første stop var Rendsburg, hvor man måtte gennem gaderne, bundet sammen to
og to. Byens borgere spyttede efterfangerne og råbte skældsord. Arrestbetjente tog
mod os med ordene: “Velkommen til gamle Danmark”. Detfaldt ikke i godjord.

Det giver samtidig en grotesk baggrund for retssagerne mod de DDR-dommere, som
Forbundsregeringen nu stiller til ansvar for deres gerninger i DDR-tiden. Eks-dommerne hævder, at de
kun har dømt efter den gældende lov, men Forbundsregeringen mener at kunne dømme alligevel - i
øvrigt på trods af, at Gorbatjov har meddelt retten, at der ved genforeningen lå en aftale, der fastslog, at
ingen må dømmes, hvis vedkommende havde fulgt de love, der var gældende på det tidspunkt,
dommen blev afsagt..
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Henrettelsespladsen i
Ryvangen, med
sønderskudte pæle,
hvortil de dødsdømte
frihedskæmpere blev
bundet.

Måneder senere, da vi passerede Rendsburg i de hvide busser, stod de samme
borgere og tiggede os om andel i vore Røde Kors pakker. Vifølte ingen trang til
at dele med dem!
Nogle dage senere gik turen videre. Nu var der kommet en del nordmænd og
engelske krigsfanger til. De sidste havde forsøgt atflygte, og landede derfor på
trods af Genevekonvention i tugthuset. En enkelt af dem - måske to - blev
henrettet i Brandenburg, hvilket de nuværende myndigheder er ret tavse om.
Efterfire døgns jernbanetransport blev vi læsset i sporvogne, hvis vinduer var
blændede og kørt ud til tugthuset. Dette viste sig at være en hel afdeling afden
tyske krigsindustri, hvor man udnyttede den billige arbejdskraft, man havde i
fangerne. Tilmed var man så stolte afdet, at man optog en UFA-film i 1942, der
pralede med, hvor mange tusinde Rigsmark man pinte ud affangerne.
Dennefilmfandt man i 1990 et eksemplar af og det lykkedes mig at overtale
daværende fængselsdirektør Peters til at overspille den til video, så selv om
kvaliteten bærer præg afde mange år, er den et enestående tidsbillede.

25

Øverst
adressekortet, som
fulgte med den
Røde Kors-pakke,
Villys forældre
sendte til tugthuset
På posthuset blev
det påstemplet
“selbst abholen ” altså “skal afhentes
personligt... men
det lod sig jo ikke
gøre....
Nederst ses
tugthusets mest
prominente fange,
Erich Honecker,
ved en højtide
lighed i tugthusets
mindestue.
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TUGTHUS
BRANDENBURG

Tugthuset i Brandenburg var oprindelig opført i Weimar-tiden som et mønsterfængsel, hvor
man ville praktisere en mere human behandling affangerne. Da nazisterne overtog magten,
blev alt anderledes....

- DAJEG KOM TIL TUGTHUSET i 1944, varforholdene elendige. Men der var tyske,
politiskefanger, som gjorde en massefor os. I spidsenfor dem stod blandt andre
Hermann Dünow, der ved mange lejligheder harfortalt om, hvordan de gamle
forhærdedefanger - der havde siddet nogle heltfra 1933 - blev chokerede, da de
så tre unge danske fanger.
De havdejo ikke haft mulighedfor helt atfølge, hvad der varforegået i Europa,
mens de havde været indespærret. Uden deres hjælp havde vi nok ikke holdt ud,
til Svensk Røde Kors hentede os.
Der har ikke været mange danskere i Brandenburg, - så vidt det kan konstateres
kun 7-8 stykker. En afdem, HansJørgen Andersenfra Odense, døde i Brandenburg
i 1945. Hans mor og min mor havde ellers mødtes i Odense, når de forsøgte at
besøge os, og de udvekslede breve til trøstfor hinanden, hvori de gav gode råd
om praktiske ting med hensyn til breve og pakker.

n

De sidstefik vi dog ingen af. Jeg nåede atfå et adressekort, hvorpå der stod :
“Selbst abholen!”
Da den danske præst besøgte os vinteren 1945, spurgte han også efter Hans
Jørgen og fik at vide, at han var på udearbejde, men så vidt det har kunnet
konstateres, var han allerede dødpå det tidspunkt.
Der var en hel del nordmænd, hvorafflere blev henrettet i Brandenburg. De
var blevet arresteret allerede iforbindelse med tilbagetogetfra Oslo i 1940. Nogle
af dem arbejdede ude på et gods, der hørte til tugthuset. Derudover var der
mange dansktalende tyskere, derfør krigen havde væretflygtninge i Danmark,
men som var blevet arresteret afde danske myndigheder og udleveret til Gestapo.
Mange afdem var med til at bygge DDR op, og enkelte lever endnu. Nyankomne
fanger blev straks frataget tøj og ringe. Man fik så den sorte tugthusuniform,
der havde gule striberpå bukserne og en bredgul ring om venstre arm. Dertil et
par træsandaler medfodlapper.
Det var en særfornemmelse at stå der blandtfremmede. Uden nogen at tale
med, indtil man fik anvist en celle. Her kunne man trods alt snakke med sine
cellekammerater i den udstrækning, sproget tillod det - og ikke mindst under
hensyn til, hvem man sagde hvad til. Der gik lang tid, før man havde en fast
fornemmelse af hvem man kunne stole på. Så med langt de fleste talte man
kun om, hvordan man kom i gennem tugthusopholdet.
*

TUgthuset var opført i Weimartiden som et mønsterfængsel. Med nazismen blev alt
anderledes. I 1933 var højeste straf for politiske forbrydelser tre år, men derefter
steg den hurtigt til 8-10 år og under krigen til dødsstraf.
Men inden domfældelsen havde de fleste fanger været gennem mange strenge
forhør og mishandlinger. De havde siddet i kældre, havde sultet og hver dag været
lænket for til sidst at blive stillet for en folkedomstol, hvor dommeren kun kendte
hårde tugthusstraffe eller dødsstraf.
De, der havde gennemlevet dette, var ikke kuede, men hærdede, og de blev knyttet
tæt sammen i kampen for frihed og fred.
Uden for selve fængslet lå tjenesteboligerne for fangevogterne. Børnene legede i
græsset uden for, men tog ingen notits af fangerne, der kom forbi. Det var dagligdag
for dem. For mange af fangerne var lyden af den tunge port, der faldt i efter dem, det
sidste glimt af en verden uden for muren.
Brandenburg hører til Tysklands meget gamle byer. Nazisterne byggede her en
krigsindustri op: Arado, Brennabor og det store stålvalseværk. Ironisk nok blev det
sidste efter krigen genopbygget af et dansk firma, men under krigen brugte de alle
fanger som slaver.
Nu fik byen tilnavnet „Byen med det grusomme TUgthus.“ Udefra så det meget
uskyldigt ud.
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I Weimartiden havde man givet administrationsbygningen følgende indskrift:

Arbeit, Disziplin und Güte
löchern auch ein hart Gemüte!
Löschen das Vergangne aus
Führen heim ins Vaterhaus.

hvilket oversat vil sige:’
Arbejde, disciplin og godhed
mildner også et hårdt gemyt!
Det sletter detforgangne
fører tilbage til detfædrene hus.

1991: Villy besøger cellegangen i Brandenburg Tugthus, og tager til ære for fotografen
opstilling uden for sin egen celle.
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Det var dog en tilsnigelse, for ingen opnåede vist at komme hjem efter såkaldt
udstået straf. For turen gik i stedet videre til en KZ-lejr...........
Efter krigen har byen Brandenburg da også gjort sit yderste for at slette det smuds,
der hænger ved navnet: Både i DDR-tiden, hvor man hvert år fejrede Brandenburgerklubben, og efter genforeningen, hvor man i 50-året inviterede de fanger, man kunne
opspore, til en højtidelighed.
Allerede efter Rigsdagsbranden i 1933 begyndte man at fylde tugthuset op med
politiske fanger. Først kommunister, så socialdemokrater og fagforeningsfolk,
kristelige og f. eks. Jehovas Vidner.
I krigsårene fulgte så borgerlige og intellektuelle, for hvem metoderne nu blev for
slemme. Der skulle kun små forseelser eller mishagsytringer til.
Med krigen fulgte også antifascister fra de besatte lande; Efterhånden også en del
soldater, der havde nægtet tjeneste eller overtrådt militære love. De fleste af dem
ventede kun på at blive henrettet.
De politiske fanger blev blandet i cellerne med kriminelle, som man ofte ikke
kunne stole på.
Ernæringen var på sultegrænsen: Ca. 250 g brød i døgnet + et par gange „suppe“
kogt på roer o.l og kun ved sjældne lejligheder med et stykke pølse eller lignende i.
Røde Kors-pakker nåede som nævnt aldrig inden for tugthusets mure.
Når man overhovedet holdt ud, var det kun takket være sammenholdet. Men sidten
og det hårde arbejde gav mange sygdomme, først og fremmest tuberkulose og vand
i kroppen. Det blev skæbnesvangert - også for dem, der slap igennem med livet i
behold.
Derfor har de fleste kun kunnet arbejde efter hjemkomsten, hvis de havde mulighed
for skånetjeneste e.l. Dog gik de første år for nogle tilsyneladende tåleligt, men det
viste sig hurtigt, at opholdet i lyskland bogstavelig talt havde stjålet nogle år fra
mange, selv om de kom hjem.
Td gengæld er der enkelte - åbenbart meget hårdføre - der opnåede at få nogle
gode år, da de første svagheder var overvundet, og da økonomien kom i orden.
Selv om tugthuset var en fabrik i sig selv, kom mange på udekommando. Det kunne
som nævnt være på godset, men også de såkaldte “himmelfartskommandoer”. D.v.s.
oprydning efter bomber, et absolut livsfarligt arbejde, der ofte blev brugt som straf,
hvis en fangevogter havde set sig gal på en fange.
Derfor var det godt, hvis man kunne henvise td, at man var fagarbejder og dermed
uundværlig for produktionen.
Folk med de højeste straffe skulle under alle omstændigheder blive i cellerne for
at flette måtter og reparere strømper og fodtøj. Et arbejde der hurtigt kunne ødelægge
det bedste helbred.
Til fabrikkerne inde i tugthuset var knyttet civde ingeniører, og desuden brugte
man kriminelle fanger som værkførere. Den årlige omsætning kunne beløbe sig td
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Breve fra
fangerne i
tugthuset - som
dette Villy
sendte til sin
familie, blev
hårdhændet
censureret.

4 mio. mark, men derudover blev fanger lejet ud til virksomheder ude i byen, hvor
man satte dem til det hårdeste arbejde og ikke tog hensyn til dem under luftangreb.
Tugthuset blev derimod ikke bombet en eneste gang, for de allierede vidste
naturligvis, at det var fyldt med fanger.
Udekommandoerne havde dog een fordel: Det blev muligt at skaffe bedre kontakt
ud til antifascister og familier. Bl. a. oprettedes en hel organisation af „svigermødre“,
der fik lov at brevskrive med deres „svigersønner” i tugthuset. Man kender oven i
købet et tilfælde, hvor en sådan svigermor senere virkelig blev ægte..............
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Under et besøg i tugthuset i
1991 fremviser fængselsleder
Petersen model af tugthuset og
dens nærmeste omgivelser.

Bødlens redskab. En guillotine fra
Brandenburg Tugthus udstillet på Museum für
Deutsche Geschichte, Berlin.
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HENRETTELSER
FØR KRIGEN RUMMEDE TUGTHUSET CA. 2000 FANGER, hvoraf 50-55 % var politiske.
Når straffen udløb, blev nogle fanger overført til KZ-lejre, mens andre blev udskrevet
til straffebataljoner, hvorfra nogle fik held til at flygte over til de allierede. Så sent
som i februar 1945 blev en del politiske fanger overført til SS i Prag, andre kom til
Matthausen, en decideret udslettelseslejr.
På den måde var antallet af politiske fanger i foråret 1945 nedbragt til 300.
Henrettelserne begyndte allerede i 1940, men ingen i tugthuset ville først tro, at de
fandt sted.
Faldøksen var opstillet i en garage i Hus 1. Efter nogen tid leverede man øksebladet
til slibning i smedeværkstedet, men da nægtede de politiske fanger at udføre
slibningen.
Hver mandag henrettedes i garagen op mod 20 mand, de sidste år steg tallet dog
til 40-50 pr. uge. En del af officererne, der havde deltaget i kuppet mod Hitler den
20. juli 1940, blev henrettet ved skydning i fængselsgården.
I begyndelsen foregik henrettelserne tidligt om morgenen, men efterhånden som
antallet steg, foregik de på alle tider af døgnet. Den 14. august 1944 alene blev 42
mand henrettet med to minutters mellemrum.
Selv den 20. april 1945 - på Hitlers fødselsdag - da alle var klar over, at krigen var
tabt, henrettedes 28 politiske fanger.
Af de henrettede var den yngste 16 år, flere på 17 og 18. Seks gange var det far og
søn.
Een var blind, een havde mistet begge ben. 78 var fra 60 år og op efter.
I de sidste måneder sad konstant op mod 200 fanger med dødsstraf i tugthuset. De
var hele tiden lænkede og der udspilledes frygtelige scener. Alligevel kappedes de
kriminelle fanger om at gøre bøddeltjeneste, fordi det gav ekstra cigaretter.
De sidste år fandt man ud af at bruge blodet fra de henrettede til blodplasma, der
så blev sendt til fronten. Ansvarlig herfor var fængslets doktor, Rudolf Bimlers, som
efter 1945 slog sig ned som praktiserende læge i Cuxhaven, Deichstrasse 3, uden at
nogen konstaterede noget om hans blodige fortid.
Den dødsdømte, der trådte ind i henrettelseslokalet, blev mødt af store bogstaver,
der bekendtgjorde, at „nu var den dømte overgivet til bøddelen, og kun hans gerning
var lov her!”.
Ved den ene væg var der en håndvask. Midt på gulvet stod faldøksen. Den bestod
af et bord med et jemstativ for enden, hvor selve øksebladet kunne hæves op ved et
lille spil... og så hurtigt udløses ved en pal-mekanisme. På den anden side af stativet
var anbragt en metalkurv, hvor hovedet faldt ned. Desuden var der anbragt en rem
på bordpladen til at fastholde offeret. Endelig stod termokøleme parat til blodet,
som skulle sendes til østfronten.
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Modsat væggen med vaskekummen var indmuret en jembjælke, hvorpå var sat
fem kroge, som kunne bruges til hængning eller til at stikke disse skarpe kroge ind
i nakken på offeret og hænge ham langsomt (garottering).
Efter krigen lykkedes det de russiske styrker at fange en af bødlerne og nogle af
fangevogterne, der havde hjulpet. De blev skudt.
Mens fangerne sad på dødsgangen, søgte fangevogterne at gøre forretning med
dem for at få deres værdigenstande eller deres ration. Forsøgte en fange at begå
selvmord, gjorde man sit yderste for at holde ham i live, til han kunne blive slæbt til
øksen!
Det har senere vist sig, at det ikke kun var politiske fanger og almindelige kriminelle,
der måtte gennem tugthuset. I en nærliggende bygning samledes sindslidende, der
blev anvendt til eksperimenter og senere fik en dødssprøjte. Tilsvarende behandling
overgik åndssvage og andre handicappede, der betragtedes som overflødige.

En uhyggelig påmindelse: Kort
efter krigen viser opslag, at faldøksen i Brandenburg Tugthus blev
udløst over 2000 gange mellem
1. august 1940 og 20. april 1945.
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Et udvalg afnazisternes torturinstrumenter, blandt andetfra Shellhuset i København. Der er
tale om forskellige slagvåben, men også støvlen med hælskrue, som langsomt knuser hælen.

Følelsemættet besøg i henrettelseskammeret i Brandenburg. Bag guillotinen ses lederen af
Dokumentationsstelle Brandenburg, Görlitz.
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BJØRNEDANS
SELV UNDER TILSYNELADENDE UMULIGE FORHOLD lykkedes det at få
nyhedstjenesten til at virke, både internt mellem afdelingerne og til og fra tugthuset.
Hertil benyttedes udekommandoer og civilansatte i selve huset samt den kendsgerning,
at selv politiske fanger med tilstrækkelig anciennitet kunne opnå status, så de kunne
færdes fra en afdeling til en anden. Det gjaldt f.eks. Erich Honecker, der en overgang
var kalfaktor2 hos tandlægen. Han kunne derved arrangere det, så to kammerater
sad i venteværelse på samme tid.
Villy fortæller:
- Det var også lykkedes at få nogle kammerater anbragt i køkkentjeneste,
hvilket afog til betød ekstra brødration til en kammerat, der var kørt helt ned.
Men man skulle være på vagt. En kammerat med seks års strafhavde omtalt,
hvor dårligt det gik for nazisterne ved fronten, mens en uindviet hørte det.
Henrettelsen sketefå dage senere....
Undergrundsbevægelsen var godt organiseret. Et eksempel var, at man til brug
ved gårdturene havde udviklet en samtaleform, der faldt sammen med
træsandalernes klapren
for selvfølgelig var al taleforbudt.
Nårfangerne var på gårdtur, kaldtes detfor “bjørnedans”. Man gik rundt i to
kredse. Den inderste for de stakler, der ikke havde langt igen på grund af
tuberkulose eller vand i kroppen.
Den senere bekendte professor Robert Havemann, derformelt sad i dødscelle,
havdefået indrettet et atomfysisk laboratorium i cellen. Det var Hitlers håb ved
hans hjælp at komme først i kapløbet om atombomben. På den måde fik
Havemann sin henrettelse udsat.
Fangevogterne var ikke i stand til at bedømme, hvor langt han var med sine
forsøg. Desuden opdagede de heller ikke, at han havde bygget en radiomodtager,
ved hvis hjælp han kunne holde kammeraterne underrettet om, hvad der skete i
verden.
Havemann valgte at blive i DDR og arbejde der, skønt han var velkommen i
USA, hvor så mange andre tyske forskere arbejdede efter krigen. Men havde
nazisterne ikke kunnet knække ham, kunne han naturligvis heller ikke indordne
sig under den kommunistiske ensretning. Derfor blev han efter nogle årsforløb
frataget sit professorat ved Humbolt Universitetet i Berlin. Han levede så nogle
år i en slags husarrest og var der et idolfor obsternasige unge kolleger.
Men trods alt gjorde det gamle kammeratskabfra Brandenburg, at han deltog
2

En kalfaktor var en fange, der gjorde tjeneste som bydreng/budbringer for administrationen og derfor
bl.a. gik med besked fra kontoret til de fanger, der sad i isolation. I akutte tilfælde bragte de desuden
fanger til læge eller tandlæge, og endelig uddelte de mad.
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i kammeraternes samvær ved specielle lejligheder. En af hans efterfølgere,
professor Fink, trådte bravt i hans fodspor ved genforeningen og førte sag i
Karlsruhe, fordi han ikke ville acceptere, at man nufratog ham bansprofessorat,
fordi han havde været - og stadig var - kommunist. Ved FIRs (Federation
International des Résistants) besøg i Berlin i 1997 for at træffe gamle
fangekammerater havde Dagmar ogjeg den glæde, at have professor Fink som
gæst. Vi kunne konstatere, at han stadig er rebel.
Derimod var han megetforstående overfor vore vanskeligheder med direkte
atforbyde nazismen i Danmark.
Hans sag er nu indbragtfor menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Tugthusfangerne blev
udsat for en
umenneskelig
behandling.
Illustration fra bogen
udgivet i anledning af
udstillingen i
Brandenburg Tugthus:
“Das Zuchthaus ”.
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DE HVIDE BUSSER
DEN 11. APRIL 1945 blev de danske og norske fanger hentet af svensk Røde Kors.
Når det kunne lade sig gøre i at finde stort set alle overlevende danskere og nordmænd
i det herskende kaos, skyldtes det i følge Villy blandt andet, at hr. Jespersen, den
danske præst i Berlin, havde besøgt fangerne, når det var ham muligt. Han var ledsaget
af en ung Gestapo-ansat, Hillgunt Zassenhausen, der skulle virke som tolk, men hvis
opgave i høj grad blev at aflede fængselsinspektørens opmærksomhed, mens præsten
talte med fangerne og bl.a. gav dem skråtobak og levertran.
Dette var til uvurderlig hjælp, selv om levertranen brugtes til at lave brasede kartofler
af, til fige stor glæde for fanger og de fangevogtere, der skaffede kartofler mod at få
del i dette luksusmåltid. Men samtidig benyttede hun lejligheden til at notere sig,
hvem der var fange hvor - til uvurderlig hjælp for Røde Kors folkene, når fangevogterne
prøvede at påstå, at de ikke havde skandinaviske fanger.
Fangerne takkede hende senere ved at skaffe hende uddannelse i Danmark som
læge, og hun endte som professor i Boston, USA, hvorfra hun senere besøgte
København til stor gensidig glæde.
Villy:
- Men allerede dagen før var vi danskere ført til Hus 7, hvor fangevogterne
fortalte os, at vi skulle til Norge og kæmpe mod englænderne. Så gik rygtet, at
der holdt en Røde Kors bus nede i gården, og dermed var vi ikke i tvivl om, at vi
skulle gasses. Men miraklet skete: Næste dag kom vi ned i bussen, der havde
andre fanger med fra Berlin. Alle var mere eller mindre ødelagte. I bilen var
også en Gestapomand, der øjensynligt heller ikke befandt sig godt.
Detførste vifik, var en pakke knækbrød, smør, ost m.m. og så en øl.
Vi faldt over det som vilde dyr.......... og ak, hvor blev vi syge. Det viste sig
hurtigt på busturen, hvor vi alle måtte ud på stribe, uden at gestapomanden
havde skygge afchancefor atforhindre det.
De næste døgn var defrygteligste, jeg har oplevet.
Overalt lå der døde mennesker og dyr og ødelagte biler. Ifølge aftalen mellem
Bernadotte og englænderne måtte vi ikke standse undervejs. Uanset at det var
tyskere, der led her, gjorde det umenneskelig ondt ikke at kunne gøre noget som
helstfor at hjælpe.
I Hamburg blev vi smidt ind i etfængsel, hvor alt var kaos. Cellerne varfyldt
op med halm på gulvet. Vi fik ikke noget at spise. De syge kammerater, der
havde dysenteri, måtte besørge på gulvet.
Efter etpar dage blev vi kørt ud til Neuengamme. En afkammeraterne udbrød,
at det her var slutningen, så vi skulle hellere være blevet i Brandenburg.
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Den hvide farve og Dannebrog malet på busserne var en sikkerhedsforanstaltning for at
undgå beskydning fra allierede fly.

Vi blev mødt af etfangeorkester, der spillede „Alte Kameraden“ igen og igen.
På appelpladsen var opstillet en masse fanger. Rundt omkring la stabler af lig.
Krematoriet kunne slet ikkefølge med.
Vi blev indskrevet ogført over til nogle stenbarakker. Senere har vi erfaret, at
de tidligere beboere bare var blevet smidt udfor at giveplads til os. Nogle afdem
endte i Bergen-Belsen, men defleste gik til undervejs. Det har ikke været nogen
rar tanke bagefier.
Atforholdene i Neuengamme var ubeskrivelige, er derfortalt om tilstrækkeligt
mange gange. Vi var landet der, fordi der en overgang var kludder i forhand
lingerne mellem Bernadotte og Himmler, der bag Hitlers rygforsøgte at handle
med englændernefor om ikke andet så dog at redde sit eget skind.
Endelig den 20. - 21. april slap vi fra Neuengamme, og efter en nat i skoven
ved Frederiksruhe, Bismarcks slot, og en rædselsfuld tur op gennem SlesvigHolsten, der kostede tab både blandt fanger og Røde Kors-folk, nåede vi til
Danmark og blev derfra sendt videre til Sverige. Krigen var ikkeforbi endnu, og
ingen vidste, hvordan slutningen ville blive.
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Den russiske løjtnant, som førte den kampvogn, der befriede Brandenburg Tugthus, holder
tale ved 40-års dagen i 1985. Til højre for ham ses den russiske general, under hvem han
gjorde tjeneste. Villy og Dagmar deltog også i banketten og sad til venstre for den russiske
løjtnant. Så sandsynligvis er det Villys hånd, der ses nederst til højre i billedet.
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BRANDENBURGS
BEFRIELSE

Em kampvogn magen til den, der befriede de politiske fanger i Brandenburg, står nu
udenfor tugthuset som et monument over begivenheden

TILBAGE I BRANDENBURG sad ikke mindst tyske fanger, heriblandt dem, der trods
deres tilknytning til Skandinavien som flygtninge, ikke kunne komme med de hvide
busser. Dobbelt ironisk var det for nogen af dem ved hjemkomsten at konstatere, at
de heller ikke mere var tyskere: Nazisterne havde taget deres statsborgerret, så nu
måtte de søge om det, hvis de ville have den tilbage. Det var der nogen, der nægtede.
Fronten nærmede sig nu Brandenburg og Rathenow. Man hørte, hvordan det gik i
Sonnenburg, da russerne nærmede sig: De politiske fanger blev skudt. Så sent som
den 20. april gav anstaltleder Thummler ordre til mange henrettelser.

41

Fangevogterne gik blege og ængstelige omkring og glemte helt at råbe op. Da
kampen var så nær, at man kunne høre larmen, dannedes en komité af fire grupper:
Kommunister, socialdemokrater, 20. juli-folk og udenlandske, politiske fanger.
Man fik en aftale med direktøren om, at tugthuset skulle overgives til russerne og
ikke til SS, mod hvem man i stedet skulle forsvare sig. Desuden skulle man sørge for
disciplin blandt de kriminelle fanger. Aftalen holdt nogle dage. Så blev lederne
pludselig igen spærret inde. I nattens løb forsvandt Thummler sammen med de
sværest belastede fangevogtere. De medtog store fødevarelagre og vigtige akter.
Da ledelsen var borte, overtog komiteen igen styrelsen sammen med de
tilbageblevne fangevogtere. Den 27. april rasede kampen omkring tugthuset og en
del fangevogtere blev sendt ud for at overtale den tyske kommandant til at stoppe
beskydningen af tugthuset. Det mislykkedes. Derimod lykkedes det to fanger at slå
sig igennem til russerne og berette om tugthuset. De overgav nøglen til tugthuset og
kort efter rullede en russisk tank ind bag murene.
Villy:
- Det er ikke let at beskrive den modtagelse, russerne fik af disse fanger uanset hvor udhungrede og dødssyge de var efter mange årsfangenskab. Men i
mange år derefter deltog de pågældende russiske officerer i fangernes
mindehøjtidelighedpå befrielsesdagen. Enkelte kriminelle forsøgte plyndring,
men blev talt til orden.
Russerne sørgede for forsyninger affødevarer, medicin og lægehjælp.
Fængselslægen havde ladt sine patienter i stikken, og ca. 100 afdem døde i de
første dage efter befrielsen.
Menfå dage senere måtte tugthuset rømmes, fordi der kunneforventes et tysk
fremstød. Berlin var nu omringet, og der kæmpedes iforstæderne. De resterende
politiskefanger - ca. 160 i alt - blevforsynet med madvarer og passérsedler og
begav sig ind mod Berlin. Alle hjalp hinanden. Enkelte fangevogtere hjalp til
med at bære de dårligste og gjorde derved bod for deres andel. Nogle af dem
kunne da også i DDR-tiden fortsætte deres arbejde. Undervejs fik de hjælp af
soldater i den udstrækning, det var muligt i krigens kaos. Men disse mænd, der
havde ofret så meget i kampen mod nazismen, havde nufornyede kræfter til at
tage fat på genopbygningen af deres land. De blev i mange år kernen i DDRs
ledelse.
Deres erfaringer fra krigsårene er en del afforklaringen på, at menneske
rettigheder for dem havde et lidt andet indhold end det, vi andre lægger i det.
I Brandenburg trafvi danskefanger mange politisk bevidste tyskefanger, som
op til 12 års indespærring ikke havdeformået at knække. Vi nye nød i høj grad
gavn afderes erfaringer og solidaritet. Der opstod venskaber, som intet af hvad
der senere hændte, har kunnet bryde.
Det var ikke opmuntrende at høre, hvad de havde måttet igennem, men deres
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sammenhold og tro på, at vi nok skulle holde ud, betød uendeligt.
Meget ondt skete i Brandenburg, men det var også der, at troen på frihed og
overbevisningen om eget ansvar voksede sig stærk nok til at bære igennem de
vanskeligheder afhelt anden karakter, vi senere måtte gennem.... de af os, der
fik lov at leve til befrielsen, kom med Bemadotteaktionen.

Denne mindetavle er placeret ved Brandenburg Tugthus til minde om de sovjetiske
soldaters befrielse af de politiske fanger fra det nazistiske fangenskab.

43

TUGTHUS BRANDENBURGS
BLODIGE STATUS
Fra 2. august 1940 til 20. April 1945 henrettedes 2032
fanger, heraf ca. 1800 politiske.
768 var arbejdere, 363 ingeniører og teknikere, 234
tjenestemænd, 97 købmænd, 79 bønder, 51 forskere
(heraf 6 professorer, 23 læger, 6 kemikere), 49
kunstnere, 35 officerer, 38 parlamentsmedlemmer, 21
præster, 22 studenter og skoleelever, 11 journalister, 32
uden fag.
53 af de henrettede var arresteret, fordi de som Jehovas
Vidner havde nægtet en hver form for krigstjeneste. Ind til
for nylig - i forbindelse med markeringen af 50-året for
Brandenburgs befrielse - havde denne særlige gruppe af
tugthusfanger været overset og glemt af de fleste indenfor
fangeorganisationeme.

Af de ca. 3000, der i den periode sad i tugthuset, var ca. 1/
3 udenlandske statsborgere.

DANSKERE
Carl Fr. Madsen, født 22. januar 1892 i København, død 4.
juli 1944 i Brandenburg
E Nymann, i Brandenburg 1943
Ove Toft Jensen 1944-45
Anker Jørgensen 1944-45
Birkedal
Hans J. Andersen, Odense død 1945 i Brandenburg
Villy Mørk Jensen 1944-45
Ukendt fra Aalborg

(iflg. oplysningerfra det tidligere DDR)
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HJEM TIL KZSYNDROMET
VILLY FORTÆLLER:
- Bemadotteaktionen førte os som bekendt til et foreløbigt fristed i Sverige.
Der kom vi til kræfter ogfølte os igen som mennesker, der kunne rase over, at vi
ikke straks den 4. majfik lov at komme hjem og tage vor del af opgøret med
dem, der havde svigtet.
Det tog mange år, førjeg var i stand til at give min kone ret, når hun sagde, at
det var godt, vi ikkefik lov at komme hjem til “de lange knives nat”, sådan som
vi netop da godt kunne forestille os det. Det var ikke fordi, hun havde særligt
ondt afdem, det ville være gået ud over, men fordi hun var sikkerpå, at vi ikke
bagefter kunne have levet med den uret, der så også var sket i kampens hede.
Det rejser i dag hele spørgsmålet omkring retsopgør efter en krig, og allermest
efter en borgerkrig. Hidtil har vi ikke set nogen, der kunne gøre dette pletfrit.
Niimberg-dommene søgte at sætte en standard, men selv om man vist ikke kan
påstå, at nogen blev dømt uskyldigt dengang, så har alligevel ingen siden haft
mod - eller måske snarere magt - til at gentage fremgangsmåden efter senere
stridigheder.
Formentlig i erkendelse af at sandhed er noget underlig noget. Det, der er
lighed for den ene, er ofte kun rimelig gengældfor den anden, og hvem kan
huske egne motiver efter blotfå årsforløb?
Man har set alt for mange gå fri ,fordi de kun fulgte ordre“, eller fordi de
handlede efter dagældende lov, som så senere blev ændret afsejrherrerne med
mere eller mindre tilbagevirkende kraft. Så konklusionen bliver nok, at den
eneste retfærdige dommer, er vedkommendes egen samvittighed. Derfor er det
kun en naturlig reaktion, atfolk, der har lid uret og måske er blevet mishandlet,
ikkeføler at kunne nøjes med det.
Men hjem til Danmark kom vi da omsider. Til det, der siden blev kaldt KZSYNDROMET.
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MEN HVORFOR KOM
DET SÅ VIDT?
MED DEN VIDEN, VII DAG HAR OM NAZISMEN, virker det måske ikke så mærkeligt,
at nogle måtte reagere spontant mod besættelsesmagten. Men den gang var det meget
få i Danmark, der blot anede noget om, hvad der foregik i Tÿskland. Ganske få havde
via Røde Hjælp (Den spanske Borgerkrig) haft kontakt med flygtninge fra nazismen,
men der var grænser for, hvad de fortalte, og gjorde de det, blev de vel knap troet....
og „der skete jo så meget godt i Tyskland“ med faldende arbejdsløshed og alt det
der. Hjemvendte kultur- og sportsfolk bidrog i følge Villy ofte til den skæve opfattelse:
- Der må mere til, før mennesker sætter deres egen tilværelse og liv på spil.
I dag taler vi om kultursammenstød. Det var nok det, der skete i 1940.
Prøjserånden contra dansk indstilling om, at alt, der ikke direkte erforbudt, er
tilladt. Dertil lidt almindelig nationalisme. De havde ikke været her lang tid, før
uvæsenet begyndte at brede sig. Man oplever det stadig i dag ved egentlig urimelige
sammenstød ved strandophold: De virker ofteprovokerende. Uviljenforstærkedes,

Danske kultur- og sportsfolk, der havde besøgt Tyskland, bidrog ofte til den skæve
opfattelse, at der skete “så meget godt i Tyskland. Billedet her er fra Potsdam den 7.
november 1935, hvor tyske rekrutter er stillet op til parade.
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når ikke mindst unge mennesker havde følelsen af at ledende danske
embedsmænd og politikere var alt for føjelige i forhold til besættelsesmagten.
De intellektuelle var nok imod, men havde endnu ikke erkendt, at der findes
ting, man ikke kan bekæmpe med ord alene. Måske derforfølte mange unge,
men også nogle mere modne, at der måtte handles, og da tryk som bekendt
avler modtryk, var skruen i gang. Tilmed var der, selv da det så mørkest ud,
megetfå politisk interesserede, der var i tvivl om, at England ville vinde.
Naturligvis ville de holde ud!
Heldigvisfandt generationerne sammen. Det var nok det, der blev Tysklands
største skade, at de, der skulle gå foran, havde Hitlerfået skilt udfra det gode
borgerskab, inden regimets sande karakter rigtig var gået op for menigmand.
Den gruppe, der måske havde allersværest ved at forstå, hvad de selv havde
været på vej ind i, var nok politiet og retsvæsenet. Det ses blandt andet af at
mange afde politifolk, der vendte tilbagefra Buchenwald var mærket - mere af
det de havde set, end afselve sulten ogfangeopholdet. Tilmed var der hist og her
blevet taget ekstra hensyn til, at de var en speciel slags fanger, der også
hjemsendtes tidligere. Men erkendelsen af hvad de - eller i hvertfald deres kolleger
- havde sendtfolk ned til, den måtte de leve med.

Efterforskning løb ud i sandet
- Efter krigen har der været lejlighed til at læse de rapporter, der blev optaget af
Bogense-borgere, som var mistænkt for at være impliceret i 29. august
arrestationerne. De viste efter vor opfattelse tydeligt, hvordan det var gået til,
men disse beviser holdt ikke i den juridiske virkelighed.
Med de nuværende erfaringer kan det ikke undre, at den nævnte undersøgelse
løb ud i sandet. Så meget mere som den blev foretaget afpolitifolk, der selv
havde været impliceret, eller hvis kolleger i hvertfald havde været det. For nylig
er det så kommetfrem, at man nok straffede de hjemvendende SS-frivillige for
overhovedet at have meldt sig, uanset at de havdefået regeringens accept heraf,
men at man intet gjordefor at konstatere, hvordan de havde opført sigf. eks. på
Østfronten
Tilgengæld beskyldes Den danske Brigade nufor krigsforbrydelser iforbindelse
med optagningen af miner på vestkysten. For detførste var det ikke Brigaden,
der startede, men danske pionerer, ganske vist under engelsk kommando.
Dernæst oplyste tyskerne selv, at de havdefået valget mellem at melde sigfrivilligt
eller at gå i krigsfangelejre indtil videre og havde valgt mineoptagningen. løvrigt
bestod der det bedsteforhold mellem de tyskefrivillige og de danske kontrollører.
For mange har detført til den konklusion, at krig er krig og altid beskidt, og
man stiller sig ret så ironisk over for verdenssamfundets mere eller mindre
velmente forsøg på at straffe krigsforbrydere.
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Villy fotograferet julen 1945.
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KÆRE VILLY....
VILLY TOG I EN ÅRRÆKKE mod skoleklasser fra hele landet, som besøgte Nors
Hovedgård. Mange af eleverne fik til opgave at skrive om besøget og Villys foredrag.
På de næste sider bringes et udvalg af de hilsner, Villy har fået fra skoleeleverne:
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TILBAGE TIL
ARBEJDET - VILLY
OG DAGMAR MØDES
VILLY KOM HJEM TIL EN FAMILIE, der i mange måneder havde levet i angst for hans
skæbne. De yngre brødre, Kurt, Erling (Tykke) og Kent syntes vel, at det var
spændende at have en „berømt“ broder, men forstod knap, hvorfor han var så
forandret:
- Min mor nægtede simpelthen at acceptere muligheden af, atjeg kunne have
taget skade. Nu havde hun mig lykkeligt hjemme igen og håbede, at jeg ville
genoptage mit gamle liv i familien. Det la uden for hendes tankegang, at jeg
umuligt kunne sove i mit gamle værelse, hvorjeg i sin tid var blevet arresteret.
Det bekymrede hende lidt, atjeg morede migfor meget: Der varjoforeløbig nok,
der inviterede een ud, og hun ønskede kun, aljeg skullefalde til ro.
Naboerne ville gerne „se giraffen“, men havde knap nokforstået baggrunden.
Havde det nu også været så galt, som der blevfortalt? De nye modstandsfolk, der
var dukket op, og som uden egen indflydelse var sluppet heldigt, var måske en
smule misundelige over, hvad de andre havde oplevet.
Den mest forstående var nok Villys gamle chef, Erik Barfoed, der straks var klar til
at tage ham i arbejde. Men dagene gik, uden at der blev taget nogen bestemmelse,
og så kom der en genindkaldelse til militæret.
Nu skulle der ryddes op efter besættelsen, ikke mindst på vestkysten. Hvad var så
mere naturligt end at indkalde de sidst uddannede?
Formendig faldt det ingen ind at undersøge, hvad de havde lavet i mellemtiden,
selv om det var nærliggende at tro, at de havde fået kamp nok, mange af dem.
Formentlig kunne Villy også være sluppet uden videre med henvisning til
fangenskabet, men han ville gerne og drog til Blåvand. Her skulle en gruppe frivillige
tyskere tage de miner op, de selv havde udlagt.
Det blev gode uger i samarbejde med både de engelske chefer og de tyske soldater.
Arbejderne var først noget betænkelige ved en kontrollør, der kom fra tysk fangenskab.
Men det var farligt arbejde, og den slags får hurtigt andre sider frem i mennesket.
Inden længe havde Villy sluttet venskab med især en af dem, en tysk minør, Johan
Lohmann. Denne kontakt blev bevaret i de kommende år, og han var - undertiden
sammen med sin familie - en hyppig gæst i Villy og Dagmars hjem.
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I natlige samtaler fortalte han om sin tilværelse som elitesoldat - ikke mindst om
tiden ved Østfronten.
Da det blev for broget der, slog han sig sammen med en kammerat, og de drog på
egen hånd mod vest - de skiftedes til at spille fange og fangevogter på vej hjem til en
krigsret.
I krigens sidste forvirrede uger lykkedes det dem at komme igennem til Danmark
og gå i dækning til kapitulationen, hvor de så meldte sig som almindelige krigsfanger.
Den tyske minør havde i hvert fald fået nok af krig og store ord om helte og
fædreland. Han fik arbejde ved de tyske jernbaner og klarede sig hæderligt, fik
bygget et hus til sin familie.
Da Dagmar og Villy søgte at finde ham, nægtede alle i den by, han havde fortalt om,
at kende noget til en person med det navn. Det var i øvrigt meget almindeligt i tiden
fige efter krigen, at man ikke brød sig om at blive genfundet....
Først da det lykkedes at finde en slagter med samme navn og vise ham Lohmanns
egen underskrift, blev isen brudt: Nu vidste man, at det var venner, der spurgte sig
for. Slagteren var en fætter til Johan Lohmann, og Dagmar og Villy blev taget imod
med åbne arme.
Da Tyskland nogle år senere genoprustede, blev han som tidligere elitesoldat
genindkaldt for at oplære de nye. Han havde imidlertid fået militær nok og valgte at
skyde sig. Det reagerede den tyske stat på ved at erklære handlingen for “æreløs” og
fratage hans enke pensionen!
Pudsigt nok er de måneder, hvor der blev ryddet miner ved Vestkysten, ikke omtalt
i de officielle beretninger. Tværtimod ser det ud, som om Brigaden tog over allerede
i juni. Forklaringen kan være, at de første måneder var under engelsk kommando
og som sådan ikke registreret hos dansk militær?
Senere er der fremkommet rygter om, at tyskerne var tvunget til mineoprydningen,
og at de blev dårligt behandlet.
- Ingen afdelene er korrektfor deførste måneders vedkommende. " siger Villy.
- Tyskerne blev derimod tilbudt at komme direkte hjem uden om krigs
fangelejrene, hvis de meldte sig til minerydningen.
Da militærtjenesten var forbi for Villy Mørk Jensen - bl.a. fordi den hjemvendte
brigade nu var klar til at tage over - gik turen hjem til Bogense til et normalt liv. Så da
Dagmar og Villy Mørk Jensen mødtes for første gang ved en firmafest i Bogense den
5. oktoberl945, var det en forholdsvis tolerant ung mand, der mødte op.
Noget af det sværeste for Dagmar var at få ham fortalt om sin fars skæbne: Han
havde i mange år drevet entreprenørforretning med bygning af vejbroer i jernbeton
som speciale. Derfor forekom det helt naturligt for tyskerne at henvende sig til ham,
da de søgte en dygtig entreprenør.
- “Fornøjelsen ” varede dog kun et par måneder, forfar lagde ikke skjulpå, at
han troede, englænderne ville vinde krigen, og han blev derfor arresteret,
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mistænktfor sabotage. Sagen - som i hvertfald delvis matte tilskrives hans egen
dumhed - løb ud i sandet, men den tog så hårdt på ham, at han størstedelen af
tiden frem til sin død i 1963 var dybt maniodepressiv, fortæller Dagmar, der
supplerer:
- Men som så ofte i senere situationer, var det Villy, der var mest afbalanceret.
Utroligt, når man kender hans temperament-udsving, når det drejer sig om
mindre væsentlige ting.
Nu fulgte så arbejdet på Bogense Jernstøberi og tilvænningen til familien.
Første gang, Dagmar var inviteret hjem, var der et større opbud af venner og naboer.
En ældre dame betroede hende, at hun havde været dybt chokeret, da Villy blev
arresteret. “Hun havde da altid anset ham for at være et pænt ungt menneske!”
Pludselig forstod Dagmar, at der stadig fandtes mennesker - også hæderlige - der
ikke havde begrebet meget af, hvad der var foregået!.
Villys mor reagerede med simpelthen at afsky alt, hvad der var tysk. Således afbrød
familien forbindelsen med en gammel ven fra Bremen, som de ellers havde kendt
siden 1. Verdenskrig, hvor han havde været interneret i Danmark. Han var svømmet
i land efter Skagerrakslaget. Først tyve år efter krigen genoptog Villy og Dagmar den
forbindelse.
Samtidig nægtede Villys mor at acceptere den belastning, opholdet i tugthuset havde
været. Det var simpelthen ikke rigtigt, at Villy havde forandret sig. Så det kunne kun
være indbildning, at han ikke kunne sove i sit gamle værelse.
På arbejdspladsen gik det bedre. I første omgang følte mange det interessant at
kende een, der virkelig havde været med, men efterhånden blev det dagligdag..... for
dem.

Villy vendte for en stund
tilbage til livet bag ruderne
i sit barndomshjem i
Bogense.
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- Hold den gående i fem
år, så går det måske!
TILFÆLDIGVIS HAVDE DAGMAR OG VILLY SAMME LÆGE, Holm, der selv i høj grad
havde været impliceret.
Da han hørte om forlovelsen, knap to måneder efter firmafesten, var hans
umiddelbare kommentar i følge Dagmar: "Det klarer de aldrig!”
Hun var noget forbløffet og absolut uenig... hvad kan man ikke klare, når man er
21 år?
- Lægen var nok en afdefå, der havde så megen indsigt i konsekvenserne på
langt sigt. Han burde have været rådgiver, så var mange vanskeligheder måske
undgået.
ogsåfor andre, påpeger Dagmar:
- Nu måtte vi vente til Paul Thygesen kom sig så meget efter sit eget ophold i
Husum-lejren, at han kunne føre videnskabelig dokumentation for det senere
så kendte KZ- syndrom.3
Men her og nu var overlæge Holms fortsættelse: - Ja, ja. Hvis De er stædig nok,
og De holder den gående ifem år, så går det måske”.
Det blev imidlertid ikke de første fem år, der blev de hårdeste for Dagmar og Villy.
Det faldt sig ganske naturligt, at parret søgte væk fra Bogense, og lige så naturligt, at
Dagmars far “skaffede” et job til Villy i Thy. På det tidspunkt drømte Dagmars far
sikkert ikke om, at han selv skulle blive inddraget i et ret så pinefuldt retsopgør4. Det
løb naturligvis ud i sandet al den stund, det jo ikke kun var ham, der var overbevist
om, at man som thybo sagtens kunne blive grebet af den faglige udfordring, de to
3

Paul Thygesen var manden, for hvem det lykkedes videnskabeligt at påvise, hvori KZ-syndromet
bestod. Det dannede grundlaget for den danske erstatningslov for tidligere KZ-fanger - en lov Danmark
med rette kan prale af. PaulThygesen var selv i fangenskab under krigen - bl.a. i Husum-lejren, lige syd
for den danske grænse. Det var den lejr, der procentvis kostede flest danskere livet på grund af de
barske klimaforhold, når man gravede skyttegrave til værn mod en engelsk invasion. Paul Thygesen
udførte et kæmpearbejde for sine kammerater i lejrene, og det var hans fortsatte arbejde efter krigen,
der skaffede den videnskabelige basis for at påvise KZ-syndromet.
Senere kastede Paul Thygesen sin energi ind i Frihedsfonden og var med til at bane vejen for, at
Arbejdsskadestyrelsen - selv om der var tale om et nyt og ukendt arbejdsområde - gav en hæderlig
behandling af de tidligere fanger.
Det er også PaulThygesens stædighed, krigssejlerne kan takke for, at de omsider kom ind under
erstatningsloven.

4

Dagmars far blev sigtet for værnemageri, men sagen endte med tiltalefrafald, angiveligt på grund af
bevisets stilling. Sagen blev fra flere sider, bl.a. “Socialdemokraten” betegnet som at “skyde spurve med
kanoner", men kendsgerningen blev under alle omstændigheder, at det hele for faderens vedkommende
endte med konkurs og et underskud på en kvart million kroner - et den gang ret voldsomt beløb.
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måneders værnemagen i 1940 blev til, uden på nogen måde at føle, at man havde
forsøgt at hjælpe tyskerne.
Dermed landede Dagmar og Villy på Sundby Jernstøberi, der ved skæbnens
mærkelige træf netop var blevet overtaget af en udensogns, efter i en generation at
have tilhørt en familie, der åbenlyst var nazister, men til gengæld følte det under
deres værdighed at tjene penge på besættelsen.
Alligevel havde den gamle fabrikant måttet afhænde.
- Formentlig lige så meget i skuffelse, da han opdagede nazismens konse
kvenser, mens hans søn og svigersønfortsat arbejdede under den nye ejer, vurderer
Dagmar, der fortsætter:
- Vi havde fire bevægede år der. En af de første episoder opstod, da en ung
mand, der under krigen havde været marinevægter og havde fået en mindre
dom herfor, søgte arbejde. Ud afalle var det Villy, der taltefor, at han skulle have
en chance.
Ejeren var en af krigens brunkulsbisser, der overlod det meste af driften til
andre. Det kunne være, hvad det var. Desværre var han dyr i drift, så det hele
blev Villy lidt for broget. Det gjorde ham faktisk ondt, for han syntes, han var
blevet godt behandlet og tålte ikke rigtigt at se, hvordan det hele udviklede sig.
Samtidig havde vi haft kontakt med en af Villys gamle kammerater fra
Brandenburg, en nordmand. Hans datter havde været hos os i sommeren 1946
for at komme sig ovenpå den barske virkelighed i Norge under krigen.
Bagefter havde vi ofte besøgt hinanden. Nu fik Villy så tilbudt arbejde på et
jernstøberi i Arendal.
Forinden havde vi dog i 1948 haft besøg af en tysk fangekammerat, Sigfried
Pülschen. Han var kunstmaler og havde søgt til Danmarkfra den britiske zone.
I trediverne var hanflygtet til Danmark, men blev iforbindelse med besættelsen
udleveret til Gestapo og landede i Brandenburg, hvor Villy trafham. Efter krigen
nægtede han at søge om det statsborgerskab, Hitler havde taget fra ham, og
derforforblev han statsløs og havde slet ikke noget ønske om at vende tilbage til
Tyskland. Han valgte i stedet at udvandre til Sydamerika, fordi han var utryg
ved den kolde krig. Vel ankommen tilArgentina sendte han os indrejsetilladelser
til Argentina, men netop da meldte Anni sin ankomst, så til Sigfrieds store
skuffelse blev det ikke til noget.5
Da jeg var kommet nogenlunde til kræfter efter Annisfødsel, drog vi den 25.
januar 1950 til Norge med et af de små RAF-fly, der nu gik i taxifart mellem
5

Mange andre bukkede under i de år, hvor der bl.a. var uro omkring afgørelsen om Danmarks
tilslutning til NATO. Oprustningen og den begyndende koldkrig voldte umådelige kvaler blandt gamle
modstandsfolk, som måtte se i øjnene, at de som kammerater, der sammen havde kæmpet mod Hitler
og nazismen, nu var på vej over på “hver sin side”. Mange kunne ikke affinde sig med, at russerne nu
pludselig var fjenden, og trods alt havde de i krigsårene lært, at der kan være god grund til at være
skeptisk overfor, hvordan myndighederne bedømmer situationen.
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Danmark og Norge. Vi landede i et forrygende snevejr og blev på den militære
flyplads beværtet med gule ærter.
Vi fik nogle gode måneder i Arendal. Norge var stadig dårligt forsynet med
madvarer, undtagen når der kom et skib i land. Så havde pludselig alle enten
bananer eller nylonstrømper, eller hvad nu kaptajnen havde fundet på at tage
med hjem.
Villy fandt hurtigt frem til gode kammerater. De forsøgte sig sammen med
alverdens gode ideer med fremtid i. Ikke mindst vaskemaskiner og tøjruller.
Strøm kostedejo bogstavelig talt ikke noget, så det var en ganske ny verden. Lige
så vel som hele livsstilen var anderledes.
Men så kom Korea-krigen, og Norge mobiliserede. De harjo grænsen tæt op til
uroområdet. Flokken afgamle modstandsfolk havde tit nok slået fast, at skete
der noget igen, så blev det „uden dem“. De havdefået nok.
Få timer efter alarmen var alle mødt til mobilisering, men altfaldt dog til ro.
Hverdagen begyndte igen og dermed kom Villys reaktion.
Måske havde den anderledes kost sin betydning? Men det var da ikkefedtstof,
der var mangelpå her.
Fiskene, der næsten var gratis, var såfyldt med vitaminer og andet godt, at da vi
vendte tilbage til Danmark, måtteAnni have ekstra levertran, fordi hun savnede det.
Hvorom alting er, fik Villy det efterår sitførste krampeanfald: Vi vågnede om
natten ved, at Villy klagede sig meget, og vi så, at der løb blod ud afmunden. Vi
troedeførst, det var lungerne, der var noget i vejen med, for det havde lægerne
advaret meget om - tuberkulose varjo stadig meget nærværende. Men da vifik
tilkaldt en læge, kunne han konstatere, at Villy i et krampeanfald havde bidt sig
selv i tungen.
I nogle år derefter led Villy afepilepsi, og det betød bl.a., at han ikke kunnefå
et kørekortfør efter adskillige år uden anfald.
Jeg havde søgt arbejde - men forgæves - så vi besluttede osfor at vende tilbage
til Danmark, også lidtfordi Villy havde svært ved at vænne sig til nordmændenes
mangelpå tempo i industrien. Den harformentlig bedret sig siden. Aftenen før
vi skulle rejse, fik jeg tilbudt arbejde. Var det kommet lidt før, var vi sikkert
blevet i Norge.
Men vi havde stadig huset i Sundby, som vi selv havde bygget, stående. Det var
ganske vist lejet ud, så det varede en tid, inden vi kunneflytte hjem.
Man kan vist roligt sige, at vi stod heltpå bar bund. Vor samlede kapital oversteg
ikke 1500 kroner, og den satte vi nok så roligt i et lille smedeværksted..........
fatte det, hvo der kan i dag.
Heldigvis fik jeg takket være min søster meget hurtigt arbejde på Hurup
Jernstøberi. Det betød en daglig tur med bus til Thisted. Derfra med tog til Hurup
og samme vej retur, alt imens jegfra dag til dag måtte skajfe pasning til Anni.
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Når man i dag ser mulighedernefor bistandshjælp og dagpleje — for slet ikke
at tale om sygedagpenge — er det til at le og græde afpå een gang. Den gang var
det bare noget, man gjorde.
Samarbejdet i det lille værksted mellem en træg vestjyde og Villys temperament
fungerede naturligvis ikke. Heldigvis huskede ingeniør Jacobsen fra Sjørring
Maskinfabrik Villyfra tiden i Sundby. De havde bl.a. bygget et oliefyr sammen,
som defik en bødefor ikke at bave anmeldt til brandtilsynet
Ernst Nielsen varfå månederfør blevet optaget i firmaet. Ikke mindst hans
facon og temperament gjorde det nødvendigt med en “lynafleder” for at få
samarbejdet mellem de tre ejere til atfungere. Villy blev så lynafleder...
Der var dog et mellemspil, hvor Korsgård Larsen - der endnu ejede Sundby
Jernstøberi - meget snedigtfik afsat en medarbejder til Hurup ved atfortælle, at
der bestod en aftale om, atjeg kom tilbage til Sundby. Der tog ban dogfejl!
*

Med Sjørring begyndte en ny tilværelse.
I begyndelsen boede vifortsat i Sundby. Villy cyklede de 11 kmfrem og tilbage.
Hans nerver varfortsat ikke i orden, og vi besluttede atforsøge med, atjeg blev
hjemmegående, hvis det kunne skaffe mere ro i tilværelsen.
Men tværtimod: Det ansvar, at ban nu stod alenefor indkomsterne, fornyede
blot uroen. Kort efter fik vi tilbudt en lejlighed på fabrikken i Sjørring, der jo
ogsåforetrak, at han boede tættere på.
Efterfå månedersforløb blevjeg tilbudt deltidsjobpåfabrikken, hvor bogholder
Ejner Overgaard var alene om kontoret. I alt var der den gang 17 ansatte. Dertil
de tre indehavere, der var så forskellige som dag og nat, og hvad man nu kan
bruge som tredje alternativ.
Den ene var maskiningeniør og havde bygget detførste Enstedværk. Den anden,
bans svoger, havde tjent sine penge som automobilhandler, men havde nu en
gårdpå Thyholm og var den, der havde skaffet kapitalen. Deres koner var søstre.
Dertil kom så Ernst Nielsen. I sin tid udlært i Sjørring, men nu skulle han være
sælger.
I begyndelsen var alt idyl. Det varede ikke lamge, førjeg var helt opslugt afat
få tingene til atfungere, hvilket absolut ikke altid gik pr. automatik. Villy kom
godt ud afdet medfolkene og ingeniørJacobsen og i perioder - når han havde
kræfter til det - også med Ernst Nielsen.
Deres temperament var såforskellige, at man ikke kunne lægge ansvaretfor
gnidningerne på den ene alene. Det besynderlige var, at der samtidig opstod et
nært venskab med talrige ferierejser sammen - men af og til slog det virkelig
gnister. Så hændte det, at Villy måtte tage kortere orlov, alligevel stod det på i
mange år.
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På et tidspunkt tegnede det til indskrænkningerpå kontoret, hvorjegforlængst
var heltids. Jeg regnede det for en selvfølge, at det blev mig, der skulle trappe
ned, men her kom bankdirektøren i vejen med en slæde: Han udtrykte et ønske
om, atjeg blevpåposten - vi talte nemlig samme sprog, når det gjaldtpengesager.
På den måde blevjeg... føltejeg mig
bundet tilfirmaet i de næste 19 år.”
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FAMILIELIVET

Familien Mørk Jensen ved Annis konfirmation i 1963.

VILLYS KAMMERATER fra modstandskampen havde der ikke været megen kontakt
til. Et enkelt møde i København under foresæde af Prins Axel og en sammenkomst
med CF-chaufføreme i Fredericia var det blevet til. Derudover var det først i slutningen
af tresserne, at fangeforeningeme begyndte at tage form, i hvert fald i provinsen.
De der havde haft kræfter til at starte Uge efter hjemkomsten, var nu kommet sig
så meget, at de kunne begynde at føle ansvar for dem, der var stærkt på vej nedad.
Mange var gået bort i den mellemliggende tid. Mange havde druknet sorgerne i
spiritus. Ægteskaber var røget. Mange ønskede kun at glemme og komme videre
med livet.
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Kort efter befrielsen var der vedtaget en fremsynet erstatningslov. Mottoet var, at
de, der havde taget skade i fangenskabet, skulle sættes i stand til i det mindste
økonomisk at have den tilværelse, de kunne have haft uden denne afbrydelse.
Villy var på ingen måde indstillet på at søge erstatning. Først da Anni var blevet
gammel nok til at skulle i gang med en uddannelse, overvejedes mulighederne. Da
var hun til gengæld kun 16 år.
I perioder havde hun gået hjemme sammen med sin far. Ikke mindst i de år, hvor
familien for tredje gang boede i Sundby, fordi det var blevet for meget for Villy at
være blandt så mange mennesker hver dag.
Som værkfører blev Villy skydeskive mellem folkene og Emst Nielsen, hvilket afgjort
kunne give nogle skrub.
Derfor forsøgte Villy - i god forståelse med firmaet. - at genopbygge en reparations
virksomhed i Sundby. Det skete også i samarbejde med Salomon Nielsen, der havde
overtaget Sundby Jernstøberi efter sin far.
Anni og Villy blev derved tæt knyttet til hinanden. Men efterhånden som datteren
voksede til og nærmede sig puberteten, kunne Dagmar mærke, at far/datter-forholdet
begyndte at knirke:
- Dels var det den normale trang til kritik, der opstår i den alder. Dels var det
uundgåeligt, at naboer var kritiske overfor, at „en sund og rask mand“ gik
hjemme. Der varjo ingen ydre tegn på hansproblemer, og når humøret var nede
i kælderen, fik de det ikke at se.
Selv familien var ret uvidende. Kun den ene af Villys brødre, “Tykke”, kom
trofast i sine „vagt-weekends“ fra Flyvestation Aalborg. Det kunne nås inden
forflyvevåbnets reaktionstidpå to timer.
Min far så nok, hvordan det stod til, men han havde nok i sine egne
depressioner. Så det var begrænset, hvad støtte han kunne give.
Alligevel var de årfor Anni med hendesfar og morfar vist de bedste og dem,
der har givet hende kræfter til senere at klare verdens uforstand.
Anni viste sig at være ordblind, men detformåede hun at holde skjult helt op
i realklasserne, fordi hun er i besiddelse afbåde en klæbehjerne og en godfantasi.
Vi gjorde i årenes løb lærerne opmærksom på, at vi syntes, der var noget, der
haltede, men de ville ikke tro os, før Anni nåede op i realklasserne. På det
tidspunkt vurderede man så, at det var for sent at gøre noget ved det. (Det
klarede hun imidlertid selv, da hun nogle år senere kom indpå Købmandsskolen
i Aabenraa. Her kom hun i klasse med hjemmetyske elever, som heller ikke var
for sikre i dansk stavning, og ved at hjælpe dem løste hun faktisk også sit eget
problem.)
Så snart Anni havde taget sin realeksamen- tilskyndedejeg hende derfor til at
rejse hjemmefra.
Det er vist den eneste gang, min morfor alvor har kritiseret mig, uden at hun
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forstod min bevæggrund. Men jeg tror stadig, det var det rigtige overfor dem
begge.
Det blev så teknisk skole i Aalborg. Hvilket havde den fordel, at Tykke var i
nærheden.
Det havde tilfølge, at hun kom på 4. maj kollegiet i Aalborg. Derved kom vi
naturligt til Aalborg og dermed til de lokale fangeforeninger, der stort set var
dannet afgamle skibsværftsarbejdere. En afformændene var Frederik Olsen,
“Store Frederik”. Han er en af de fineste mennesker, jeg har mødt. Ivrig
kommunist, men så selvstændigt tænkende, at han - skønt æresmedlem - blev
ekskluderet afpartiet iforbindelse medAksel Larsen-sagen. Typisk nok kan jeg
ikke huske, hvilken stilling han indtog der, men jeg var aldrig i tvivl om, at han
fulgte sin samvittighed, og det knyttede os ganske givet nærmere sammen.
Senere kom Anni tilÅrhus, fordi hendes ven skulle læse der, og hun havde den
glimrende forklaring, at hun ville være gammelsproglig student, og det kunne
ikke lade sig gøre i Thisted. Hvorom alting var: Hun havde behov for et
kollegieværelse i Århus.
Det var ledelsen af 4. maj kollegiet yderst uforstående over for. Det blev
anledningen til, at Villy gav sig og efterkom kontorchefDigefra Frihedsfonden
i hansforslag om at rejse en erstatningssag.
Ad krogede veje blev han patient hos Paul Thygesen, der netop havde skrevet
sin disputats omkring KZ-syndrom og derfor var anerkendt som ekspert.
I den forbindelse skulle Thisted Kommune bruge en erklæring fra vor egen
læge, skønt landetsførende ekspert allerede havde skrevet een. Det ordnede vores
praktiserende læge, Hinze, ganske ubureaukratisk ved at tage en fotokopi af
Thygesens og sætte sit eget navn under. Så åndssvagt kan bureaukratietfungere
i den hellige kontrols navn!
Påforbløffende kort tid blev Villy anerkendt som 100% skadet, hvorved vi blev
rimeligt økonomisk uafhængige, nu hvor vi konstant havde to indtægter. Det
værste år i Sundby måtte vi klare osfor5000 kroner i et helt år. Selv om det var
i tresserne, var det ikke ganske enkelt.
Specieltfordi, ingen skulle blandes ind i, hvordan vi klarede det. Dog var det
det år, hvorjeg spillede højt spil overfor skattevæsenet ogfik lov at foretage et
ikke helt lovformeligt kørselsfradrag ved atfortælle, atjeg ellers stoppede med
at arbejde.
Den spøg havde vi megen morskab af dajeg selv kom i sognerådet, og de lærte
mig bedre at kende.

63

Villy i selskab med andre tidligere Neuengammefanger som var med i bestyrelsen for den
Internationale Neuengammeforening. Fra venstre ses: Villy, en russisk hjertekirurg (navn
ukendt); præsident for den Europæiske Sammenslutning, Madame Aubry, Frankrig; den
danske formandfor Neuegammeforeningen, Holger Grome; en kvindelig belgisk
højesteretsdommer (navn ukendt) og kassererfor Neuengamme Internationale, Fritz
Bringmann, der blev udmærket af Hamburgs senat for arbejdet med bevarelse af
Neuengammelejren.

IND I FANGEFORENINGERNE
I I960 VAR FAMILIEN MØRK JENSEN FLYTTET TILBAGE TIL SJØRRING og havde købt
hus der. Villy havde igen forsøgt sig med deltidsarbejde, denne gang som teknisk
tegner.
Samtidig blev han mere og mere engageret i organisationsarbejde. Først via
Neuengammeforeningen, senere kom dertil „Nors Hovedgård“, der oprindelig blev
købt af nogle modstandskammerater. I spidsen for dem stod Alex Binneballe, en fhv.
politiassistent, som vi havde lært at kende gennem fangeforeningerne. Han var
imidlertid ikke arresteret som politimand, men for sabotage.
Hver skulle indskyde 5000 kroner, og så skulle der indrettes rekreationshjem for
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gamle fanger, der trængte til en pause, undertiden med og undertiden uden koner.
Måske trængte de lige så meget til aflastning.
I starten var der rigtig mange interesserede. Blandt andre Ove Andreasen, arkitekten
med Bernadottehj emmene Ove Lemcke, en af Villys gamle løjtnanter, en del
kammerater fra Aalborg og omegn og en del københavnere, ikke mindst fra kredsen
omkring Holger Grome og Ib Lærcke.
- Alex var eminent til at udnytte ...i enhverforstand
sit mere eller mindre
tætte bekendtskab med folk som Erling Foss, Haunstrup Clemmensen, Peder
Federspiel og mange andre”, husker Dagmar og Villy. - Desværre kørte mange af
dem også træt undervejs, dels i Alex'pågåenhed, dels i den til tider overdrevne
hjælpsomhed, som hans hustru, Anna, lagdefor dagen.
I begyndelsen havde Dagmar sat sig i mod, at Villy deltog, fordi hun ikke rigtig
troede på det samarbejde. Men i kraft af at flere og flere skoler bad om at komme
derud og høre foredrag, kom Villy mere og mere på gården, og arbejdet skulle jo
gøres ordentligt!
Folk som Hans Bøjlund, Martin Carlsen, Freddy Johansen, Leo Hansen, Vagn Madsen
Teilmann og mange flere kom med.6 Efterhånden sad Villy i bestyrelsen.
Til indkøb af materialer o.l. til ombygningerne var der med årene optaget prioriteter
til ialt ca. kr. 170.000,-. Selv om man begyndte at få penge fra tipsmidlerne, gav det
spekulationer at få driften til at løbe rundt.
Indtægterne blev holdt på et niveau, så alle kunne være med. De dækkede faktisk
kun rengøring o.s.v., så på et tidspunkt søgte man de omliggende kommuner og
amtet om bidrag. Dagmar husker især daværende amtsborgmester P.E. Eriksen som
meget imødekommende
Resultatet blev, at hun fik en snak med Thisteds borgmester Holger Visby. Dagmar
vidste, at han aldrig har holdt af gæld. Han foreslog, at kommunen overtog
prioriteterne og overtog bygningerne, som blev stillet gratis til rådighed, så længe
fangeforeningeme ønskede det.
Der var nu plads til 8 gæster ad gangen. Flere var ikke hensigtsmæssigt, da de
skulle kunne fungere sammen... og flere koner i et køkken kan give problemer!
Men det fungerede godt i adskillige år. Bl.a. holdt Neuengamme International med
hovedkvarter i Hamborg og fransk ledelse deres årlige kongres her et år. De var
indkvarteret på Morup Mølle Kro, og det forløb strålende med stor international
presse.
g

Hans Bøjlund var civilforsvarsmand og sabotør fra Aalborg-kanten, Martin Carlsen slagtermester fra
Nibe. Freddy Johansen fortrak fra uroen i København til en ødegård i Thorsted ved Thisted. Erik Vagn
Madsen havde været politimand, men drev senere malerforretning og udlejning af sommerhuse i
Klitmøller. Terkel Teilmann var tidligere officer, senere leder af Vingsted-centret. Leo Hansen blev
senere ansat ved Arbejdsformidlingen i Thisted, han var selv for ung til at have været medlem af
modstandsbevægelsen, men han var meget mærket af, at faderen var arresteret. Alle de øvrige
personer i kredsen omkring Nors Hovedgaard havde været fanger.
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TILKNYTNINGEN
TIL DDR
PÅ VILLYS 50 ÅRS FØDSELSDAG blev der holdt frokost med en hel del gamle
kammerater, som det var lykkedes at samle som en overraskelse på fødselsdagen.
Efterhånden greb organisationsarbejdet om sig, ikke mindst efter at Villy helt havde
måttet opgive arbejdet på fabrikken. Dagmar fortsatte der indtil november 1970,
hvor hun lod sig overtale til at blive kommunalt ansat. En ret naturlig udvikling efter
at hun havde været i sognerådet først i Harring-Stagstrup, senere i Sjørring-Thorsted.
Dagmars mere og mere bevidste politiske interesse var nok medvirkende til bruddet
med Sjørring Maskinfabrik. Hun kunne absolut ikke acceptere, at det ikke mere
var en selvfølge, at hun skulle lønnes efter ingeniørtariffen.
Hun var ikke selv i tvivl om, at hun arbejdsmæssigt havde krav på det. Virksomheden
var nu oppe på ca.150 beskæftigede, og de værste år var overstået. Men det havde
kostet ofte en arbejdsdag på 12-14 timer.
Måske var det også medvirkende, at det hele nu „ligesom gik af sig selv?“
I hvert fald gav adskillelsen et ordentlig brag, hvorefter de involverede personer
efter nogle måneders afkøling fortsatte deres private venskaber.........
Der kan dog også have været en ganske anden grund til, at Dagmar og Villy ændrede
deres tilværelse. I 1970 var de med på den legendariske rejse til Dachau-PragBerlin-Hamburg med 46 danske og 46 norske gamle fanger. Det blev en komprimeret
tur på 10 dage, hvor de “genopdagede verden uden for Sjørring” og det behov, der
var for samfundsarbejde. Det blev ikke mindre af, at de en uge senere sluttede af i Berlin
til 25 års dag i Brandenburg.
Dermed var det første gang siden 1951, Dagmar holdt en reel ferie, og hun opdagede,
at det var muligt for hende at leve andre steder end i forretningslivet.
Op gennem tresserne var båndene til Berlin og specielt til Elly og Hermann Diinow
blevet tættere og tættere.
Villy følte sig mere og mere knyttet til kammeraterne i DDR, uden at det absolut
havde noget med politik at gøre. Her var mennesker, der havde hjulpet ham over de
14 måneder i tugthuset. De måneder, der havde gjort ham voksen. Venner som han
følte, han altid kunne stole på.
Dagmar og Villy kom til DDR ligeså uvidende om østtyskernes tilværelse, som de om
danskernes. Men af de breve, som i de år blev udvekslet mellem Sjørring og DDR, fremgår
det tydeligt, hvordan de diskuterede emner, som man troede tabu i DDR.
Indstillingen fra begge sider svingede ofte, samtidig med at Villy og Dagmar nok hørte
til de få, der på den tid oplevede systemet inde fra.
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Afslapning over en flaske øl under den legendariske rejse med 46 danske og 46 norske
gamle fanger til Dachau-Prag-Berlin-Hamburg, 1970.

Theresienstadt 1970. Mary Olsen nedlægger en krans til minde om de mange, der måtte
lade livet i lejren.
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DDR-VENSKABER
KONTAKTEN TIL MANGE AF DE GAMLE FANGEKAMMERATER og andre, der kom til
via organisationsarbejdet, holder stadig.
Villy:
- Det, der bandt os sammen, var defælles oplevelser i fangeårene. Ingen, der
ikke selv harprøvet det, vil helt kunneforstå det. Alene den uvurderlige hjælp vi
uerfarne danskere fik fra dem, der havde været med helt tilbage fra
Matrosopstanden i 1917, og som senere oplevede Weimarrepublikkens svigten.
Detforklarer til dels deres mangel på tillid til anderledes tænkende senere.
Villy havde Hermann Dünows adresse med hjem fra Brandenburg. Da Villy og
Dagmar hørte om forholdene i Tyskland, sendte de ham og Walter Hammer7 hver en
Røde Kors-pakke, lidet anende, hvor meget det betød for dem. Midt i de evige
diskussioner omkring hjælp til grupper i vanskeligheder, blev det for Dagmar og
Villy beviset på, at man hellere må sende en for meget end en for lidt. Vel vidende at
der gives situationer, hvor den slags hjælp lander anderledes end tænkt.
Hermann Dünow blev arresteret allerede i 1933 i forbindelse med Rigsdagsbranden.
Han var i færd med at fremskaffe forsvarsmateriale til en af de hovedanklagede i
processen mod den senere bulgarske regeringschef, Dimitrof, der via sin forsvarstale
vakte pressens opmærksomhed, så Göring måtte frikende ham. De mange års
fangenskab havde givet ham erfaringer og autoritet, så han hørte til den illegale
ledelse i tugthuset. Herom er der i DDR-tiden skrevet utallige bøger, som illustrerer
sammenholdet og solidariteten, uden hvilken ofrene havde været langt flere.
Det er baggrunden for, at “brandenburgeme ” bevarede kontakten trods senere
meningsforskelle. Det var de erfarne og stærke fanger, der tog sig af de tre unge
danskere, som landede i denne hårde kerne af tyske modstandsfolk, og dermed
også blev indskrevet i de officielle beretninger.
De danske fanger anser det selv for tvivlsomt, om de havde klaret det barske psykiske
klima, rent psykisk, hvis de ikke var taget ind i denne klike. Gang på gang er det
beskrevet, hvordan det var følelsen af ikke at være alene, der bar over depressionerne.
For Villy fortsatte denne kontakt Det udviklede sig til et årelangt, værdifuldt venskab. Først pr.
brev og alene korrespondancen viser meget om udviklingen på begge sider af muren.
7 Walther Hammer var en kammerat fra Brandenburg Tugthus, som efter krigen blev i Berlin og var i
færd med at opbygge et museum omkring Brandenburg Tugthus. Imidlertid var han ikke ganske enig
med magthaverne om, hvor megen vægt, der skulle lægges på, at kampen mod nazismen var mest
præget af kommunister og i hvor høj grad, andre grupper skulle omtales.
Det endte med, at han forlod Berlin, og der oprettedes en kreds omkring ham i Hamburg. Den eksisterer
stadig, og den var repræsenteret ved 50-års højtideligheden i Brandenburg. Walther Hammer døde
relativt ung som en højt respekteret, international forfatter, hvis bøger blev anmeldt i de største,
amerikanske aviser.
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Mindesmærke ved krematoriekirkegården Marienberg, Brandenburg.
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Så snart det var muligt, besøgte han og Dagmar Berlin og forbløffedes over, at livet
tilsyneladende gik ganske normalt, selv om der var vareknaphed og høje priser. De
sidste kompenseredes i nogen grad af, at man oftest købte ind via sin arbejdsplads
til ganske andre priser.
Mødet med den kreds af personligheder, der stadig holdt sammen, fik Dagmar og
Villy til at prøve at åbne øjnene og bedømme selv.
Det førte til jævnlige besøg. I begyndelsen til stor undren for vennerne derhjemme,
frygt hos familien og nysgerrighed hos myndighederne. Alt sammen blev taget med
et ungdommeligt skuldertræk.
- Vi vidstejo, vi havde ret. I øvrigt var Hermann nøjagtig ligeså bekymretfor
vor sikkerhed, når vi rejste hjem igen. En tydelig illustration af de mange
problemer og misforståelser der opstår, når man slet ikke tør vise hinanden
tillid. Formentligfordi man ikke stoler tilstrækkeligtpå sit eget system, vurderer
Dagmar og Villy.
- Senere, da de russiske besættelsestropper tillod besøg, så vi hinanden med
korte mellemrum. De første afslag på vores ansøgning om indrejse i DDR
begrundedes med mangelpå hotelplads, hvilket udmærket kan have været reelt.

E. Pihl og E. Plöger i Potsdam 1970.
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Da man kom så langt, at folk som Hermann kunne få lov at rejse på besøg i
udlandet, viste det sig lige så umuligtfor ham atfå indrejsetilladelse afde danske
myndigheder. Efter megen snakken uden om måtteJ. O. Krag til sidst erkende, at
årsagen var hensynet til NATO!
Vores reaktion var naturligt nok atforstærke arbejdetpå atfå DDR anerkendt
som stat, hvilket som bekendt lykkedes.
Men besøgene i DDR gik ikke helt stille af. Ud over familiens bekymringer var
såvel militær som politi ret så interesseret i at kende baggrunden.
- Det skal dog siges, at det skete på en diskret måde, men min bror, der var
flyvemekaniker, fik dog en tjenstlig henvendelse om, hvad det var, derforegik,
og min anden bror måtte ikke komme med den danske brigade til Tyskland,
husker Villy.
I årene op til Hermann Dünows død fik han hvert år besøg fra Sjørring, og det var
en selvfølge, at Villy og Dagmar skulle komme til bisættelsen. Visa og den slags
kunne naturligvis ikke komme gennem bureaukratiet, men alle papirer lå klar i
Warnemünde, da de nåede så vidt.
- Til storforundringfor køen afturister, der skulle have ordnetpapirer, husker
Dagmar.
En del af de medrejsende skulle kun køre transit til Vest-Berlin, og deres forbløffelse
blev ikke mindre, da Dagmar og Villy på banegården blev afhentet af en general i
fuld uniform og en ung fyr, der så meget vesdig ud!
Den ene var Karl Mellman, som boede i samme hus som Elly og Hermann og
havde det hverv altid at passe på Hermann Dünow, hvis arbejdskraft lige til han
døde, blev regnet for uundværlig for landet. Den anden var søn af fælles venner og
virkelig så obsternasig, at han blev militærnægter.
Ikke desto mindre var han en stor beundrer af Hermann Dünow, og på trods af
alle protokoller lykkedes det at få ham med i den inderste kreds ved bisættelsen.
Dagmar:
- Det var en statsbegravelse, som den vist kun kan planlægges i Tyskland, men
alt det pompøse hjalp vist alligevel Villy til at bære tabet af det menneske, der
har betydet mestfor ham.. Selv i dag kan vi se på hinanden og sige: Hvad ville
Hermann have sagt i den situation, og nu er det dog25 år siden han døde.... af
den niende blodprop.
I mange år boede vi på Frankfurter Allé hos Dünows, indtil hans helbred
krævede så megen ro, at vi fandt det rigtigst at bo på hotel. Men vi blev helt
optaget i vennekredsen, så kontakterne fortsatte efter Hermanns død.
Vi traffolk som Arthur Mannbar, der havde været leder af Radioen, men i
øvrigt var en kendtforfatter. Hans beretningerfra tugthuslivet kan nemtfylde
en hel roman.
Der var Walter Michin, formand for arkitektforbundet i DDR samt hele
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personalet på RBI (Radio Berlin International) med Heinz Hutb i spidsen og
senere ikke mindst Gertrud Vieweg, hvis eks-mand, Kurt Vieweg, havde været
illegalflygtning i Danmark og via Sverige vendte tibage til DDR ogpå et tidspunkt
stod i spidsenfor landbrugsministeriet. På et tidspunkt hoppede han aftil Vesten
med en veninde, og nu er han i øvrigt meget omtalt i forbindelse med
efterforskningen omkring Herbert Wehners, den næsten diktatoriske leder af
det vesttyske SPD.
Der var Inge og Walter Tygor. Hun havde været sekretærfor Hermann. Hendes
far var direktørfor “Mønten” i DDR, og han og Walter havde tilbragt krigen i
eksil, først i Prag, senere i England. Deres søn kommer stadig hos os med sin
familie.
Ikke mindst RBI havde svært ved at rubricere Dagmar al den stund hun ikke lagde
skjul på sit venskab med ledende DDR-folk, samtidig med at hun ikke skjulte sin
politiske uenighed med dem.

Hele DDR-toppen deltager ved kransenedlæggelsen ved mindehøjtideligheden i anledning
af 40 året for befrielsen af Brandenburg Tugthus.
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Kransen er lagt for foden af den kampvogn, der befriede tugthuset og nu udgør et
monument over begivenhederne i april 1945.
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Dagmar og Villy fortæller videre om DDR-venskabskredsen:
- Der varfolk som brødrene Ackermann og brødrene Smith. Vifik også lejlighed
til at træffe Berthold Brechts enke, Helene Weigel, og adskillige andre DDRkunstnere....... ikke mindst Gisela May ved hendes besøg i København.
Til de regelmæssige, officielle Brandenburger-træffik vi invitationer, og de
største foregik hvert femte år, men hvert år mødtes nogle af de mest mobile.
Byen Brandenburg gjorde det til enfestdagfor hele byen. Man mener, der var 2300.000 til stede på festpladsen og i gaderne, og bystyret gjorde meget ud afat
slette den plet, krigen havde sat på Brandenburgs navn.
Bagefter samledes specielt de gamlefanger. Et år talte de endnu ca. 400, blandt
demfolk som Alfred Neumann, Erich Honecker ogAlfredDrogemöller, allesenere
ministre. Vi oplevede således lidt mere indefra, hvordan overdragelsen afmagten
fra Ulbricht til Erich Honeckerforegik.
I dagforekommer det måske ikke så besynderligt, at det sketefredeligt, men
dengang var det ikke en selvfølge. Hvad der måske undgik vestens opmærksom
hed, var de spændinger, der også i Berlin var mellem dem, der havde tilbragt

Elli og Hermann Diinow sammen med et oldebarn i lejligheden Frankfurter Allé 20, hvor
Villy og Dagmar var hyppige gæster. Billedet er taget i 1966.
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krigsårene i Moskva i relativ tryghed og dem, der havde taget tørnen i tugthuse
og lejre.
Heri kan man sandsynligvis finde noget af baggrunden for, hvorfor Berlin og
Moskva kom ud af takt iforbindelse med Gorbatjovs magtovertagelse.
Dermed også den bitterhed mange tyske kommunister følte, da Sovjet efter
deres opfattelse „solgte“ DDR for at få hjælp fra Vesten til at klare egne
vanskeligheder.
Detføltes så meget hårdere, fordi netop de tyskere i årevis havde taget stødet
for Moskvas afgørelser. Således indmarchen i Tjekkoslovakiet og den strenge
kontrol ved muren. Hertil kom Moskvas uvilje mod, at Erich Honecker besøgte
Vesttyskland, efter at DDR var anerkendt. Det opfattedes af mange berlinere,
som om man ikke helt stolede på hinanden
Det var den opfattelse vi fik, ikke mindst ved samtalen med Erich Honecker,
og den deles ganske tydeligt afden berømte/berygtede leder afDDRs efterretnings
væsen, Markus Wolf i hans erindringsbog.

*

En dag fik vi helt uventet besøg i Sjørring: Willi Schirmeister, vor „kok“ fra
Brandenburg, der utvivlsomt har reddet mange menneskeliv ved hjælp af et
ekstra stykke brød. 11976 dukkede han op sammen med sin kone Ruth Lohse.

Wiili Schirmeister
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Selv boede han i Øst, men hørte til dem, der gerne matte få udrejse-visa, ikke
mindstfordi Ruth boede i Vest, hvor hun repræsenterede Berlins sporveje, der til
en vis grad fortsatte samarbejdet. Hele undergrundsbane-systemet, også det
under Vestberlin, administreredes afDDR.
Det blev en vidunderlig uge med megen snak, og hele verdenssituationen blev
vendt endnu engang. Senere mødtes vi igen til Brandenburger-træf men sidste
gang led Willi underfølgerne afen hjerneblødning, så han ikke længere kunne
kende os. Dog: Da Ruth huskede ham på, at vi kom fra Danmark, udbrød han:
“Så må I endelig hilse mine venner i Danmark, Villy og Dagmar!”
Det virkede naturligvis både tragisk og rørende, men stærkest måske, at han
trods sin tilstand stadig var omfattet afkammeraternes fællesskab.
Han havde købt Erich Honeckers erindringsbog og ville gerne have autografi
den. Da Dagmar bad Erich Honecker skrive i den og forklarede, hvorfor han
ikke selv kom, sagde han: “Ja, naturligvis, og kan du nu rejse hjem ogpasse godt
på Villy, for ham kan vi ikke undvære!”
Willi Schirmeister døde den 18. januar 1984.

*

En påfaldende ting ved DDR var, at usædvanlig mange var kommet vest fra,
mestfra Ruhr- og Kiel-områdeme, men det har måske sociale grunde?

Villy på Berliner Alexander Platz 1. maj 1976.
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Tilgengæld stammer mange ledende vesttyskere østfra. Denne næsten sociale
opdeling udjævnesformentlig nu, men tilsyneladende går det langsommere end
forventet.
Første gang vi besøgte DDR efier at muren var bygget, var vi såmænd ligeså
benovede som alle andre. Hermann tog mod os ved overgangen - til stor
fortrydelseforpassagererne i en dansk bil, der var nedefor at se denne mur og
nu blev mødt med ordene: “Velkommen! De er ventet her!” Tilfældigvis var de
også kørende i en sort Folkevogn!
Vifaldt hurtigt til i kredsen. Hermann var ganske vist nu pensioneret oberst,
men det mærkedes ikkepå hans arbejdsindsats. Han nåede da også at klare otte
blodpropper, før den niende gjorde slut.
Én gang mens han var indlagt, syntes han selv, at nu kunne det være nok. Da
Hoffmann, der på den tid var forsvarsminister, hørte det, mødte han op ved
hans seng og „beordrede“ ham på benene igen!
Det gjorde ham naturligvis så rasende, at han genvandt kræfterne. Blandt de
mange vi traf, var Berlins politichef Waldemar Schmidt, der havde været illegal
i Danmark. Der var en bel klike “danskere“.... specielt havde mange af dem som Berthold Brecht - været på Fyn og omliggende øer.
De fleste af dem var startet som håndværkere og var kommet ind i
modstandsarbejdet via arbejdsløshed. Nu var de i færd med at opbygge deres
idealstat, troede de. Deres væremåde passede ikke specielt godt til det billede,
manfik afdem i vestligftemsyn. Herunder vel nok især RIAS, den amerikanske
propagandasender i Berlin.
I de kommende år lærte vi dem grundigt at kende, syntes vi. Vi diskuterede og
fortalte, hvad vi syntes, man kunne gøre bedre, men ikke mindst holdt vi
venskaberne ved lige.
Sommetider under privateformer, sommetider til de helt store organiserede
festligheder, men altid under mottoet: "Husk vi har lovet hinanden i tugthuset,
at der aldrig mere skal udgå en ny krigfra Tyskland. ”
Netop derfor gav det anledning til skarpe bemærkninger, da DDR deltog i
besættelsen af Tjekkoslovakiet. Ikke mindst fra Anni, der fortørnet skrev til
Hermann Dünow, at hun i hvertfald ikke havde ventet, at deførste tyske tropper,
der skulle marchere i Europa efter 2. verdenskrig, skulle blive DDR-tropper!
Den sved, og der blev ofte vendt tilbage til netop den bemærkning, når sagen
drøftedes i vennekredsen. Brevet blev endda rundsendt til DDRs forskellige
propagandaafdelinger, fordi de her skulle forstå, hvordan indmarchen i
Tjekkoslovakiet virkede på DDRs venner i udlandet.
Markus Wolfgår endda så vidt, at han antyder, det var der, DDR mistede sin
politiske uskyld. I hvertfald var det etafde tilfælde, mange DDR-borgere syntes,
Sovjet påtvang dem.

78

En gang blev festlighederne udsat nogen tid, fordi luftrummet pludselig var
spærret, så de russiske gæster ikke kunne nåfrem. Det viste sig senere, at årsagen
var amerikanernesforsøg på at befri gidslerne i Teheran. Til trodsfor kold krig
o.s.v. havde man på forhånd aftaler mellem USA og USSE, så der ikke i den
forbindelse opstod misforståelser.
Ventetiden tilbragte vi på regeringens gæstehusJohannishof. Det er sikkert en
af den slags ophold, nogle „historikere“ i dag vil have ondt af. Vi havde det nu
hyggeligt, netop med den russiske general, der ikke brød sig om atflyve og derfor
var kommet i god tid.
Det var også der, vi kom til at tage os lidt afen polsk dame, hvis mand var død
i Brandenburg. Men hun opførte sig temmelig uhøfligt overfor tyskerne, fandt
vi - så det var vist der, vifor alvorforstod spændingen mellem Polen og Tyskland,
uanset at de nu officielt var politisk enige.
Tilsvarende var der alarm, da Apolio - opsendtfra USA - var i vanskeligheder.
Dagjorde man klar til en redningsaktion, som der heldigvis ikke blev brugfor.

I DDR-tiden blev befrielsen afBrandenburg Tugthus markeret med pomp og pragt. Fra en
af 5-årssammenkomsterne ses en lang række af DDRs førende personer, bl.a. nr 3 fra
venstre formanden for Brandenburk-komiteen, Max Frenzel, derefter Erich Honecker, som
nr. ses Honeckers 1. stedfortræder, Alfred Neumann. Ved siden af ham formanden for FIR,
herr Funke og som nr. 11 formanden for den berlinske arkitektforening, Walther Michin.
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Alvorligere var det en gang i den periode, hvor DDR stadig ikke var anerkendt,
og Hermann kom hjem fra byen og sagde: “Jeg ved, jeres visum gælder til i
overmorgen, men enten skal I rejse i morgen, eller indrettejerpå at blive, hvad
I er meget velkommen til. ”
Vi valgte at rejse og kom hjem for at konstatere, at Cuba-krisen var i fuld
udvikling.
I dag er det svært at huske, at den korte afstand i kilometer kunne betyde så
stor afstand mellem opfattelserne.

Arbejdet i FIR har bragt Villy vidt omkring. Her er han ved Akropolis i Athen.
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Under besøgene i DDR traf Villy og Dagmar folk som Arthur Mannbar, der havde været
leder af Radioen, men i øvrigt var en kendt forfatter Hans beretninger fra tugthuslivet kan
nemt fylde en hel roman.
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Statuen ved mindemuren i Neuengamme.

Pilgrimstur til Neuengamme 1982.
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FORSØGET PÅ AT
LØFTE ARVEN
VILLY OG DAGMAR VURDERER SELV, at det var forsøget på at løfte arven efter
fangeforeningernes første ledere, som førte alt det andet med sig:
- Da Holger Grome, formand for Neuengammeforeningen, pludseligt døde,
stod man uden naturlig arvtager Først blev det Jørgen Lind, men trods hans
udmærkede kvalifikationer, matte han opgive at holde sammen på den brogede
flok. De tidligere fanger hævder ganske vist altid at være færdige med politik,
men de kan hidse sig op til uanede højder, hvis derfalder enforkert bemærkning
...... allermest hvis den går på en afdød kammerat, uanset partifarve.

Efter nogen tid overtog Villy jobbet, og han blev hurtigt impliceret i det internationale
arbejde. Bl.a. førtes mange og lange forhandlinger med Hamburgs senat omkring
Neuengammelejrens fremtid. Det skete bl.a. i samarbejde med cigaretkongen
Reetsma, der senere blev bortført i længere tid og for nyligt finansierede udstillingen
om den tyske værnemagts opførsel under krigen. Den udstilling var det ikke alle,
der var Uge begejstrede for.......

Neuengammeforeningens internationale
stævne i Vingsted 1987. Villy overrækker
som formand N.O. Koster en statuette for
veludført arbejde for foreningen.
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Senatet havde først bestemt sig for at udvide ungdomsfængslet ind over det areal,
hvor den tidligere KZ-lejr havde været. Det medførte rasende protester ikke mindst
fra fransk og belgisk side, og Danmark sluttede sig naturligvis til. Overborgmester
var dengang Dohnany, hvis far selv var impliceret i 20. juli-attentatet. Først i 1997 er
det lykkedes, at få den dom, han dengang fik, annulleret, og kun fordi, der var
begået rettergangsfejl! Et eksempel på tysk justits opfattelse af, hvordan retfærdig
hed sker fyldest.
Efter megen drøftelse og påpegning af, at man måske kunne forestille sig, hvordan
tyskere ville reagere, hvis man sløjfede deres krigergrave rundt omkring, lykkedes
det at nå frem til et kompromis:
Ungdomsfængslet skulle ikke udvides. I stedet skulle bygges et nyt inde i Hamburg.
Desværre er det indtil nu ikke lykkedes bystyret at finde penge til det formål.
Dette arbejde gav Villy mange venskaber, men også indblik i mange intriger.

*
-“Sammenslutningen af danske fanger fra besættelsestiden 1940-45” var
dannet som en overbygning på de mangeforeninger, der var dannet rundt om
de lejre o.l., hvor der havde været mange danskefanger.
Den dynamiske, men også autoritære, formand var murerformanden Oscar
Werner. Sammenslutningen havde præsteret et stort arbejde omkring friheds
kollegier og Bemadottehjem, men også Oscar Werner blev der slidt på. Man
erkendte, at han burde afløses bådefor egen ogforforeningens skyld. Men i tråd
med kammeratskabet måtte det skefrivilligt. Den der nok afhelbreds- og andre
grunde stodfor tur var Hans Andersen, formandfor Buchenwald-klubben. Ingen
havde noget at indvende mod ham, ud over det ene, at han varfbv. politimand.
Det betød, at Oscar ikkefrivilligt kunne overladeposten til ham. Begivenhederne
omkring 22. juni-arrestationerneforbød det, uanset at ingen blot havde antydet,
at Hans Andersen havde part i dem.
Hvorom alting er: Oscar Werner blev bevæget til at foreslå Villy som sin efterfølger...
et eksempel på den højeste form for demokrati, og det skete så.
Dermed sad Villy på lovlig mange poster, og det lykkedes ham at overtale Hans
Bøjlund til at overtage Neuengammeposten. Han havde præsteret et stort arbejde i
forbindelse med det store Neuengamme-stævne i Vingsted - ti år efter det første i
Nors. Samme stævne kom i øvrigt i gang takket være stor velvillighed fra AOF, husker
Dagmar.
Som formand for Sammenslutningen deltog Villy i mange officielle arrangementer,
da det var et fast indslag i udenlandske statsoverhoveders besøg, at der blev holdt en
højtidelighed i Ryvangen med deltagelse af veteraner fra Frihedskampen.
Således mødte han Kong Olav, men måske mest mindeværdig den tyske præsident
Weizsäcker, for hvem det betød meget, at han blev hilst velkommen af danske
modstandsfolk. På den tid sad departementschef P. Wiese i statsministeriet og ordnede
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diskret og stilfærdigt formaliteterne i disse sager:
- Desværre blev han offerforpolitiske intriger, som ingen, der kendte ham, et
øjeblik troedepå, at han havde ansvaretfor. Det mærkedes ved senere lejligheder,
fortæller Dagmar, der i forbindelse med Villys arbejde i fangeforeningeme fik blotlagt
en ny side af sin ægtemand:
- Oprindeligt var Villy stærktpåvirket afsin mor, der var ud afsolid bondeslægt
på Nordjyn. Hun havde meget stærke meninger om, at bønder var een ting, adel
noget andet og arbejderklassen... nå ja.......... i hvert fald burde de forskellige
grupperinger holde sig til deres ligemænd. Denne indstilling stødte i nogen grad
sammen medjanteloven, som Villy mødte i Thy: “Du skal ikke tro, du er noget""
- i Thy dog udlagt i en merepositiv retning: 'Du skal ikke tro, de andre er bedre
end dig.
Det må have været voldsomt svært. Nu mødte Villy så det officielle Danmark i form
af embedsmænd, der tilrettelagde ceremonier og protokoller. Men det blev
overhovedet ikke noget problem for ham. Måske var det bare hans natur, der slog
igennem. Måske var det det, at han her repræsenterede sine kammerater, ikke mindst
de døde.
Så der var ingen grund til at føle sig underlegen. Tværtimod. Det samme skete i det
internationale arbejde, når han som repræsentant først for Neuengamme
International, siden for FIR, mødte statsoverhoveder, og da Dagmar og Villy i nogle
uger var ved FN.

*

Lidt specielt for Villy Mørk Jensen blev det med tyske besøg.
Som nævnt vakte det opsigt, at specielt modstandsfolk bød den vesttyske præsident
Weizsäcker velkommen i netop Ryvangen, men da så der blev aftalt officielt besøg af
Eric Honecker, kom der bud efter Villy.
Formendig var det den daværende DDR-ambassadør, der havde gjort opmærksom
på bekendtskabet, og sammenhængen var, at det for udenrigsministeriet var
væsendigt, at alt foregik nøjagtig på samme plan for de to besøg. DDR var jo nu en
anerkendt stat i international betydning. Det foregik i august 1989, så mere forberedt
var man ikke på den senere udvikling.
- At besøget så blevforsinketpågrund afErich Honeckers operation og senere
faldt helt væk pågrund af udviklingen, var lidt trist, mener Dagmar og Villy. Det
kunne for eftertiden have været interessant med denne dokumentation af, hvordan
diplomatiet fungerer.
De havde i øvrigt sluttet et nært venskab med DDR-ambassadøren, Norbert Jaescke,
og da han forlod Danmark, fordi DDR ikke havde råd til, at han skulle være nestor
i diplomatkorpset med tilhørende forpligtelser, holdt Uffe Ellemann-Jensen som
udenrigsminister en afskedsreception, som Dagmar og Villy var inviteret med til.
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Tegning af Nors Hovedgård.

BERNADOTTEGÄRDENE
DE TO BERNADOTTEGÅRDE i henholdsvis Hadsund og Roskilde var en del af
ansvarsområdet for formanden for Sammenslutningen. Hadsund gav ingen
problemer. Villy havde en del år været i bestyrelsen sammen med Per Madsen, en
ingeniør fra Sønderjylland, som arbejde indenfor fangeorganisationeme. De var
tre repræsentanter for modstandsbevægelsen, så byrådet havde flertallet. Uanset
disses partifarve, der skiftede i årenes løb, gled bestyrelsesarbejdet glat og smertefrit.

Villy fortæller:
- Afstandene i Jylland gjorde, at der oftest kun var 10-15 pladser optaget af
modstandsfolk og deres enker, men alt fungerede i første klasses omgivelser.
Det skyldtesførst ogfremmest et prima personale og etfornuftigt byråd, hvor
man tog det hensyn altid at højtideligholde dage som 4. -5. maj og 29. august.
I øvrigtforstod man, at det specielle klientel havde sine særheder.

86

Helt anderledes varforholdene i Roskilde. Nærheden til København bevirkede,
at der altid var ventelister. Her havde modstandsbevægelsenflertal i bestyrelsen,
men stridighederne fra opførelsen fortsatte i mange år. Oftest var det interne
stridigheder, men også byrådet var af en anden støbning, der måske ikke helt
havde den sammeforståelsefor, hvad der var tanken med disse hjem.
Noget tilsvarende skete i Nors, når diverse grupper afgæster blev blandet på
en uhensigtsmæssig måde. Der kunne opstå gevaldig strid om fortiden og om
kvaliteten affolks indsats under krigen. Herformåede man imidlertid altid at
slå i bordet og sige, at internt kunne de skændes højlydt. Men ud ad til ville de
nok venligst opføre sig loyalt, så længe de var der i huset.
Helt nemt var det nu heller ikke i Nors, men i Roskilde gik det helt ud af
kontrol med avisskriverier og trusler om injuriesager. Jeg kunne godt
gennemskue, hvor det stammedefra, men havde svært ved at acceptere, at når
førstjeg havde talt dem til ro, såfortsatte intrigerne bag min ryg.
Til sidst blev det for meget. Villy meldte fra som formand for Sammenslutningen.
Det lykkedes Hans Bøjlund at overtale fhv. major Jacob Jensen til at tage over. Arbejdet
var imidlertid for hårdt for ham, og han døde kort efter. Formand er nu Villy B.
Jensen (Krølle).
Desværre var der samtidig så mange, der lagde pres på Villy for dog at få ham til at
fortsætte, så der opstod misforståelser mellem Hans Bøjlund og Villy. Det var anden
gang. Første gang var i forbindelse med en strid om Vingstedmødet, der ellers gik
perfekt, men hvor et spørgsmål om, hvorvidt damerne kunne komme med til
reception på Koldinghus, var Uge ved at ende med et brag.
Dagmar:
- Desværre opdagede jeg lovlig sent, at det var Villys tiltagende tunghørhed,
som han naturligvis ikke selv erkendte, der var årsag. Nå, jeg kendte begges
temperament, uanset andre tror, de er åh, så ligevægtige, regnede jeg med at
kunne snakke dem til ro.
Men hver gang sad der et lille ar, og da så alle misforståelserne opstodførst i
Nors og siden i Frøslev, blev det virkeligfor meget. De trak sige begge ud begge
steder og erkendte, at kræfterne ikke rigtig slog til.

*

Forinden nåede dog TV2 at optage en video med dem hver, der gav et billede af
harmoni. Det kom til at stå som et eftermæle for begges arbejde for kammeraterne.
At det så tilmed blev en TV-succes, der blev genudsendt flere gange, har kunnet
glæde dem begge.
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Klinker-værket, SS’jord- og stenværk. Neuengamme-1ejren.

Krematoriepladsen. I dag er der masser af sportsanlæg på arealerne tæt ved.
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NEUENGAMME
EFTER KAPITULATIONEN anvendte de engelske besættelsestropper Koncentrations
lejren Neuengamme som fangelejr for tyskere. I 1948 blev den overdraget til
Hamborgs Senat, der anvendte det som ungdomsfængsel. Bygningerne forbedredes,
men området var afspærret for omverdenen.
I 1958 dannedes Amicale Internationale de Neuengamme (AIN) bestående af
tidligere Neuengammefanger fra begge sider af jerntæppet. Frankrig var stærkest
repræsenteret, takket være betydelig støtte fra den franske stat. I 1979 lykkedes det
efter hårde forhandlinger at få bevillinger til et Dokumentenhaus, der skulle rumme
fotografier og dokumentation fra krigsårene.
Dette blev så flittigt benyttet, at det lykkedes lederen Dr. Garbe at udvide arbejdet
til efterhånden at omfatte bl.a. det gamle teglværk og andre bygninger. Der afholdtes
jævnligt internationale arbejdslejre, hvor ungdom frivilligt satte bygninger i stand.
Så da fængselsvæsenet i 1985 fik pladsbehov og ønskede at udvide ind over det
gamle lejrområde, lykkedes det at rejse en modbevægelse, der endte med, at museet
tværtimod fik bedre arbejdsforhold.
Det var især AINs præsidium med god støtte fra den danske generalkonsul og det
danske kongehus, der sammen med tilsvarende fra fransk side fik forhindret
udvidelsesplaneme.

*

I foråret 1991 fik AIN for første gang tilladelse til at besøge fængselsafdelingen.
Villy var med i delegationen:

- Vi var tre, dergensa stedet, somfor os altid vil væreforbundet medgrusomhed,
sult, sygdom og død. Derfor var det en helt speciel fornemmelse at gense det
gamle lejrområde, der nu rummer ungdomsfængsel, almindelige kriminelle
fanger og et såkaldt åbentfængsel. Derfandtes også et regulært tugthus for de
værste kriminelle, men detfik vi ikke adgang til.
Først havde vi besøgt Senatet i Hamburg, som bekræftede aftalen om
flytteplaneme, der dog stadig ikke - pågrund afpengemangel - erført ud i livet.
Fængselsvagterne ville se pas, kørekort og tilladelsenfraJustits-Senatet, før vi
fik adgang til Blok 1, der kendes afalle, som har været i Neuengamme. Det var
der, Bernadottefik danske og norskefanger samlet inden hjemtransporten.
Nu fungerer den som fængselsinspektørens kontor, og efter en kort samtale
med ham blev vi overladt til en fængselsfunktionær, der de næste to dage skulle
ledsage os rundt.
Stenblok 1 er totalt ombygget med masser afkontorer. Loftet er sænket i øverste
etage. Der er en stor kantine for personalet og de indsatte. Dertil teatersal,
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Kortet viser de ude-lejre -arbejdslejre- der var tilknyttet Neuegamme KZ-lejren.

gymnastikrum, rum tilgudstjeneste og masser aftoiletter. Krigstidens vaskerum
og toiletter varfjernet. Ved middagstid blev vi beværtet i kantinen, men ingen
afos spiste op. Der varfor mange minder.
Om eftermiddagen gik vi til Blok 2. Mellem stenblokkene, hvor barakkerne lå,
er der bygget en fængselsafdeling med celler og administrationskontorer. Den
såkaldte kælder, hvor lejrens vigtigste næringsmidler, kartofler og roer, op
bevaredes, varforsvundet.
Blok 2 er indrettet som hospitalsafdeling og depotforfangernesprivate tøj. Et
vaskerum var under al kritik, men skulleforbedres. Generelt var rengøringen
dårlig. I den ene ende af blok 2 er et køkken. Der er bygget en fløj til, hvor der
var et stort køkken + spisesalfor indsatte. Også her var hygiejnen på nulpunktet.
Næste dag besøgte vi vagttårnet, som stadig er der. Ved foden er en lille
celleafdeling. Tilsyneladende var det en afdelingfor mere kriminelle.
Besøget i vagttårnet var en speciel oplevelse. En meget smal trappefører op til
forskellige rum med svære ståldøre ogforfaldne rum. Øverst stod et urværk, og
et lod gik gennem et hul ned gennem de forskellige etager. Det må være en
lækkerbidsken for enhver historiker.
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Derfra gik vi til forskellige værksteder: Walther-værket, Hammer-værket og
alle de andre. Defungerer stadig som værksteder. Nogle administreret afprivate,
andre afjustitsmyndighedeme. Fangerne fremstiller mange forskellige ting:
Møbler, smedejernsarbejde o.s.v. Især i sprøjtemalerværkstedetforekom der at
herske en vis uorden.
Nogle garageanlæg var indrettet som motionsrum for indsatte. Ved grænsen
til dette område står endnu nogle afde gamle betonpæle, hvorimodjernbanen

Kz-fanger hædrer Melchior
Landsforeningen af kz-fanger fra Neuengamme har overrakt foreningens æresstatuette til fhv.
trafikminister Arne Melchior (til højre}. Arne Melchior modtog statuetten fra foreningens landsfor
mand, Willy Mork Jensen, ved en højtidelighed på 4. maj kollegiet i København. Melchior får
statuetten for en frimærkeudgivelse i sin tid som postens minister. Frimærket blev udgivet i
anledning af 40-året for Danmarks befrielse og en del af tillægsværdien på 50 øre pr. mærke tilfaldt
kz-fangernes forening.
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erfuldstændig væk. Et område er købt afen landmand, som bruger nogle tidligere
barakker i driften.
På arealerne op tilKrematoriepladsen er der nu anlagt sportsanlæg i massevis.
Ved middagstidførtes vi til en ny mønsterafdeling, hvor vi skulle spise.
Det var virkelig typen på et åbent fængsel: Læsestue, diverse fritidsrum,
funktionærkontorer.
I spisestuen serveredes en sammenkogt ret medpølser samt dessert. Vifik at
vide, atfangernefik samme kost. Nogle dage efter reagerede min mave i absolut
negativ retning. Men det var nok mere psykisk.
I Fængselsafdelingen mellem Blok 1 og 2 er der op tilfire mand i en celle, men
også enkeltceller. Nogle har egetfiemsyn eller radio. Også her var rengøringen
dårlig.
Men her var ikke den råben og skrigen frafunktionærerne, som tyskere ellers
er kendt for. Besøget sluttede ved SS-barakkeme og kommandørboligen. Her
mødte viforførste gang noget afden gamle prøjsermentalitet.
I huset ovre vedgården bor enfamilie. Da vi tog etparfotos, kom en tysker ud
og overfusede os:

Tørvemosen nær Neuegamme, hvor KZ-fanger gravede tørv - bl.a. til krematoriet - er i dag
rekonstrueret.
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„Det kunne vi ikke tillade os, han skulle nok melde os!“
Der udspandt sig naturligvis en diskussion med ham. Han var kommet til
Hamburg somflygtningfira øst og var blevet ansat vedfængselsvæsenet. Boligen
havde han fået anvist, og var rasende over de mange besøg aff. eks. skolebørn,
der bl.a. besigtigede bunkerne.
Han havde overhovedet ikkeforstået, at her er historien om tysk nazisme og
dens terror illustreret. Men han blev belært om, at huset hørte til Dokumentarhusets domæne.
På klinkerværket arbejdes der stadig på at rekonstruere denne. Lokalerne
bruges tilforedrag. Vi måtte konstatere, at det ville koste millioner at realisere
AINs drømme om en mindepark. Men Neuengamme var hovedlejr for en stor
gruppe udekommandoer og bør bevares som dokumentation forfremtiden.

93

94

Neuengamme-fange nr. 60.866, Niels Otto
Köster, i en højtidelig stund under
pilgrimsfærden til Versen i 1990.

PILGRIMSTURENE
....VAR ET AF DE FÆLLES PROJEKTER for modstandskampens pionerer. De startede
med at nogle få i private biler allerede i halvtredserne kørte til Emslandet, hvor der
var mange udekommandoer fra Neuengamme. Mange danskere fik helbredet ødelagt
dér, nogle døde.
Nu var formålet med arbejdet “at de ikke måtte være glemt“, men også mere
bogstaveligt at holde tilsyn med, at mindesmærkeme blev bevaret. Blandt de første
deltagere var fanger fra de forskellige organisationer, f.eks. Børge Emil Petersen,
Holger Grome, Alex Binneballe, Ib Lerche, Mogens Pedersen, Poul Schamowsky,
Mary Olsen, Karl Salling Møller, men mange andre kom til.
En overgang var der mere end 100 deltagere inkl. fynboerne, der kørte sammen
i deres egen bus. Da der var flest deltagere, foregik turene i flere busser. Hver gang
var der en eller flere med, som ikke havde sat sine ben i Tyskland i de mellemliggende
år. Men nu følte en kolossal lettelse ved at have overvundet barrieren. Nu kunne de
også bære at mindes de døde.
De første år boede man på små kroer o.l., men efterhånden blev der fast stade hos
Pokers i Meppen. På de ture lykkedes det mangen en at få bearbejdet de følelser,
man havde forsøgt at fortrænge. Ikke engang familien - eller måske netop ikke
familien - havde man kunnet fortælle om det før.
En og anden var kommet i tvivl om, hvad meningen med det hele var, og det var
gribende for Dagmar og Villy at se dem gense netop „deres“ sted og opleve, at de fik
løst op for mange knuder i sindet.
Efter nogle års forløb var det imidlertid, som blev det for populært. For mange
kom med - som interesserede, men uden den pietetsfølelse, der bandt sammen.
Så i dag køres der igen spredt i mindre grupper.
Til gengæld har en af buskøreme optaget ideen og kører nu turen med skoleklasser.
Samtidig var mange af fangeforeningeme blevet bedre organiseret. Flere var nu
heltidspensioneret og kunne bruge tid på fællesskabet. Så de følgende år arrangeredes
flere længere ture rundt til lejrene, men også til Israel og Norge.
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Pilgrimsturen til Versen 1990. Tankerne går tilbage til de frygtelige hændelser på stedet
under nazisternes regime.

FIR-møde i Wien 1996. Dagmar og Villy diskuterer med Peder Søegaard og LeifLarsen.
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FN
DAGMAR DELTOG SOM MEDLEM AF FOLKETINGET som delegeret ved FNs
generalforsamling i 1986:
- Jeg insisterede på, at Villy skulle med derover, og det fortrød han såmænd
heller ikke. USA var en stor oplevelse - på godt og ondt: I New York finder man
det vidunderligste af alt i retning af kultur og kunst, og samtidig fylder de
hjemløse gaderne.
Vi kunne heller ikke begribe, at der findes så store raceforskelle, men den
gang havde vi jo endnu ikke oplevet flygtningestrømmen til Danmark, og det
har måske bragt os lidt mereforståelse. Problemerne erformentlig de samme:
Angsten for detfremmedartede og de sociale spændinger, der altfor let opstår.
Men livet i FN-bygningen var et eventyr. Defremmede typer. Den megen snak.
Og selvom man debatterede verdensproblemerne, var det som om, verden uden
for knap eksisterede.
Den største oplevelse var nok at høre, hvordan de såkaldte udviklingslande
gav udtrykfor, at deforførste gangfølte sigpå ligefod med industrilandene - så
selvom de konkrete resultater af FNs arbejde måske kan diskuteres, er
betydningen for en tilnærmelse mellem folkene alligevel kolossal.
I det miljø befandt Villy sig strålende. Derimod var han ikke gladfor det hotel,
Udenrigsministeriet havde lejet til os. Ikke så megetfordi det havde34-36etager,
men mere fordi hver enkelt lejlighed havde gaskomfur...... og gas har aldrig
været hans yndlingsenergi! Så han var ikke stolt ved situationen, når brand
alarmen gik i gang, blot der var en, som slukkede cigaretten etforkert sted.
Så det passede ham såmænd meget godt, at han efter tre uger måtte rejse
alene hjem og videre til Prag, hvor der var møde i fangeorganisationeme. Her
blev han i øvrigt meget overrasket over at opleve den storeforskelpå Tjekkiet og
Slovakiet. ”

Strasbourg 1994. Dagmar og Villy
i snak med Else Drejer, Hørsholm
og Oscar Wiesflecker,
generalsekretær i FIR.

FIR-kongres i Wien 1996. Foran foreningens fane se fra venstre: Præsident Alix Lhote,
Frankrig; generalsekretær Oscar Wiesflecker, Østrig; Robert Vollet, Frankrig; sekretær Ilja
Kremer, Rusland og Emil Lakatos, Ungarn.

FIR-mindesmærket, som Villy har ladet sig fotografere ved, er opstillet i Brandenburg.
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FIR
SOM ÅRENE GIK, BLEV DER FÆRRE OG FÆRRE til at holde foreningerne aktive,
derfor fik FIR sin store betydning
FIR-Danmark er den danske afdeling af Federation Internationale des Résistants
med hovedkvarter i Østrig. Egentlig var den ikke særlig kendt i danske modstands
kredse, men den har i mange år haft internationale præsidenter og vicepræsidenter
fra Frankrig, Italien og ikke mindst Sovjet.
Det er den organisation, der har de bredeste kontakter blandt andet ved at være
associeret FN og EU og at have samarbejde med de internationale veteran
organisationer. Det vil sige aktive soldaters organisationer, der ikke behøver at have
været fanger eller krigsfanger, men som har deltaget som regulære soldater i deres
eget land.
I Danmark var de første, der havde kontakt med FIR, Sammenslutningen af
Erhvervshæmmede fra Modstandskampen i Danmark, der netop også er kendetegnet
ved ikke kun at optage forhenværende fanger. Senere har de fleste fangeorganisationer
tilsluttet sig, således at FIRs danske ledelse ud ad til repræsenterer hele modstands
bevægelsen.
Ganske vist er ledelsen egentlig udpeget uden direkte valg. Man har deltaget i EUs
Symposium i Strasbourg osv., men det afgørende har været evnen til at bevare
kontakten på tværs af jerntæppet og andre politiske forhindringer. Det, at den
internationale ledelse er personlig valgt, gør det muligt at fortsætte uanset politiske
omvæltninger i deres eget land.
I den kolde krigs svære tid var det en fordel, at østlandenes regeringer accepterede
dem som repræsentanter for modstanden mod nazismen. Det betød adskillig lettelse
både økonomisk, og når det gjaldt visa o.s.v. samt praktiske foranstaltninger, når
der skulle afholdes kongresser.
Disse har i årenes løb været holdt både i Wien, Rom og Paris, men også i Prag,
Østberlin og Warszawa, ja tilmed i Moskva uden praktiske vanskeligheder. Det var
således tilfældet i juni 1991, hvor man havde lidt bange anelser m.h.t. om fremmødet
fra Østeuropa ville være påvirket af omvæltningerne. Tilmed faldt det tidsmæssigt
sammen med 5O-året for Hitlers overfald på USSR.
Men alle betænkeligheder blev gjort til skamme. Det var stort set kun Polen, der
ikke var repræsenteret. Mødets forløb viste da også, at det nok skulle lykkes at føre
arbejdet videre, selv om økonomien var blevet strammet. Bl.a. var foreningens
bygninger i Berlin blevet inddraget i forbindelse med genforeningen. Det lykkedes
senere at få nogen godtgørelse herfor, selv om ejendomsforhold i det tidligere DDR
også her bragte besværligheder.
Under besøget fik Villy og Dagmar et klart indtryk af de problemer, Rusland har i
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forbindelse med omstillingen. Vi måtte konstatere, at der var lang vej frem, før de
kom på samme stade som Vesten.
Men igen kunne man slå fast, at fællesskabet mod fascismen består.... uanset
politiske overbevisninger.
FIR har fået helt nye opgaver: F. eks. er Israel repræsenteret af to foreninger med
temmelig divergerende opfattelser, hvilket medfører alenlange diskussioner. De nye
stater på Balkan og i det gamle Sovjet møder frem og vil repræsenteres. Det svære
består så i at konstatere, hvem der repræsenterer hvilke synspunkter. Dog: Man
mødes fortsat regelmæssigt, oftest i Wien.
Det er naturens orden, at pionererne nu er ved at give op, men endnu er der
deltagere, der har været med hele vejen. Mens denne bog skrives, er den sidste,
man har mistet, den italienske ærespræsident. Selv repræsentanter fra den spanske
borgerkrig møder trofast op, når FIR holder sine møder.
Villy indtrådte i sin tid som repræsentant for Neuengamme-foreningen. Da helbredet
gjorde det nødvendigt at reducere arbejdet, var det FIR, han holdt fast på. Her mødtes
han med gamle venner som Helge Kierulff, Villy Karlsson, Peder Søegaard og Else
Drejer8, der indtrådte efter sin mands død.
Det var formentlig på denne baggrund, at hun og Dagmar indtrådte i Frihedsfonden
de sidste år. Efter stridighederne omkring en afløser for Alfred Jensen fandt man
åbenbart frem til dem som kompromis. Det var lidt ligesom en fortsættelse af
rekrutteringen til modstandsbevægelsen, hvor deltagelse eller ikke tilsyneladende
ofte afhang af at være til stede det rette sted på rette tidspunkt.
Men andre tråde førte tilbage til krigen. Hvert år holdt en afdeling af amerikansk
hjemmeværn øvelse i Danmark. De holdt til i Vorupør-området på samme sted, hvor
tyskerne i sin tid havde et radaranlæg.
På et tidspunkt kom de på besøg på Nors Hovedgaard og blev meget optaget af det
arbejde, der udførtes der. Det gjaldt både gamle kammerater og skolebørnene.
De optog en film af gården og af Villys foredrag og tog ideen med hjem. Der skaffede
man mulighed for at købe tilsvarende ejendomme rundt i Amerika til brug for
Vietnam-veteraner.
På den måde kom Paul Thygesens og fangeorganisationemes hårdt tilkæmpede
erfaringer om, hvordan man behandler folk, der har været udsat for hård belastning,

g

Kommunisten Helge Kierulff gik efter aftale med DKP ind i Det konservative Folkeparti for længst
muligt at kunne deltage i modstandskampen. Han endte i Stutthof og var tæt på Cap Arkona-katastrofen
i Lübeck-bugten, hvor skibene umiddelbart efter befrielsen blev bombet af englænderne, som troede,
der var tale om en fangetransport. Det kostede omkring 7000 Neuengamme-fanger livet.
Villy Karlsson var journalist og blandt andet redaktør for Land og Folk. Han sad også i Folketinget for
DKP.
Peder Søegaard var læge og praktiserede efter krigen blandt andet på Thyholm og i Esbjerg.
Elsa Drejer var mangeårig socialdirektør i Hørsholm, og hun kom ind i organisationerne via sin mand,
Axelsen Drejer, en advokat fra Randers, der døde i en ung alder.
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Samtale med Julius Goldstein, Berlin, under et besøg i Strasbourg 1992.

fysisk og psykisk nu Vietnam-soldateme til gode. Sådan sluttedes idealringen, selv
om de to parter undertiden troede, de havde forskellige meninger.
Har man først haft de samme hårde erfaringer, bliver evt. modsætningsforhold
mindre væsentlige.

*

Villy og Dagmar:
- Det ligger i sagens natur, at altfor mange afde aktive nu er borte. Hver gang
man besøger det tidligere DDR, savnes der mange, men overraskende mange
holder ud. De første år efter murensfald var mange deprimerede ved at tænke
på, om det hele havde væretforgæves. Eftertiden viste dem så, at nok havde de
begået fejl, men de havde heller ikke haft uret i alt. Bømebøme-generationen
begynder at gøre sig gældende midt i alt rodet omkring genforeningen, der ikke
harfulgt planen altfor godt, heller ikke de vestlige planer.
Grænsen mellem de gamle og de nye forbundslande udviskes kun langsomt.
Grænsen mellem Øst- og Vestberlin måske allerlangsomst.
Det danske FIR besluttede i 1997 at forsøge at formidle lidt tolerance blandt gamle
kammerater, uanset hvilken retning de senere har valgt.
Derfor rejste man med 22 repræsentanter for forskellige fangeforeninger til Berlin
i nogle dage og inviterede 24 tyskere med en eller anden tilknytning til Danmark -
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dog med den klausul, at man ønskede at møde både socialister folk med andre
grundholdninger. Besøget gik til Sachsenhausen, Ravensbrück - hvor de kvindelige,
danske fanger havde været - og Tugthus Brandenburg, hvor modtagelsen af Villy
efterhånden er, som når en god ven kommer på besøg.
Det blev et godt samvær, hvor man startede med at konstatere, at der såmænd
også i dag er Uge så store modsætninger mellem grupperne i Danmark og Tyskland,
men det er nødvendigt at være tolerante over for hinandens meninger. Ellers er det
umuligt at opfylde det gamle løfte til kammeraterne: “Jeres lidelser skal ikke blive
glemt, og jeres indsats skal ikke have været forgæves!”

FRØSLEV
- EGENTLIG VAR DET EN MISFORSTÅELSE, at vi overhovedet kom ind i
Frøslevarbejdet, fortæller Dagmar. - For Villy kom til Tyskland, længe før lejren
blev oprettet. Baggrunden var, at der mangledepenge til museet. Selve lejren var
i sin tid overdraget til kulturminister Kr. Helveg Petersen.
Men der er langt til København, og det kneb atfå det hele til atfungere. Ganske
vist tog Sønderjyllands Amt med Kresten Philipsen fat på at anvende beskæfti
gelsespenge od., men Nationalmuseet mente stadig, at de bestemte, uden at der
rigtig skete noget.
På det tidspunkt varjeg i Folketinget, så nogen fandt det hensigtsmæssigt at
få mig med i bestyrelsen, og det samme skete med Villy. Idemanden heri var
Hans Bøjlund, der selv ydede et kæmpearbejde, så længe kræfterne slog til.
Sammen med Hjemmeværnets leder, oberst Edeling, førtes der talrige
forhandlinger og med lodder og trisser kom der en løsning på plads, og tingene
fungerede med gode årsmøder.
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1. maj i DDR 1976.

DDR-toppen i Brandenburg 1985. Sammen med Erich Honecker ses blandt andre STASIchefen Mielke (nr. 2 fra venstre), til venstre for Erich Honecker går afløseren, Egon Krenz,
og ved siden af ham nummer to i DDR-hierakiet: Alfred Neumann.
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Erich Honecker som festens midtpunkt ved markeringen af 40-året Brandenburg tugthus '
befrielse.
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DDRs SAMMENBRUD
SÄ GIK TIDEN INDTIL MURENS FALD, og hvad dermed fulgte.
Dagmar og Villy fortæller:
- Det startede med, at Erich Honecker blev styrtet. Til mangesforundringgik
detfredeligt til. Det skete netop i de dage, hvor hans officielle besøg skulle have
fundet sted i Danmark. Besøget blev dog først forsinket af hans sygdom, da
han skulle havefjernetgaldeblæren. Efter den tid kom han aldrig helt til kræfter.
Forvirring opstod, fordi ingen vidste, hvordan man skulle tackle den uro, der
blev i befolkningen. Mangefandt vej ud afDDR ved at rejse til Ungarn og søge
asyl i den vesttyske ambassade. Godt at det viser sig, at hvis folk vil noget, så
nytter det i længden ikke, at en regering stritter imod.
i hvertfald ikke,
nar den ikke vil anvende metoder, som heldigvis heller ikke tyske kommunister
ville gribe til.
Da Erich Honecker følte sig for afkræftet til at tage afgørelserne, turde
tilsyneladende ingen tage ansvaret, såforvirringen var total.
For nogle var det et chok, at nu havde man i mere end 40 år lystret signalerne
fra Moskva, ofte længere end man havde lyst til. Nufølte man, at Moskva havde
solgt DDRfor selv at blive godkendt i det gode selskab. Meget tyderpå, at heller
ikke Gorbatjov var klar over, hvad han satte i gang.

Køerne foran
butikkerne i DDR
blev ikke kortere
med murens fald.
Tværtimod.
Et år efter DDRs
sammenbrud
dannedes der let
100 meter kø
foran et
supermarked.
Formået: Atfå
fingre i varer
fra vesten.
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/ DDR manglede man reelt nogle årgange, der skulle have udgjort ledelsen
efter de gamle. Iforskrækkelse over at opleve Willy Brandts popularitet under
besøget i Erfurt, tabte pionererne troen på, at de havde fået opdraget de næste
årgange korrekt, og de tog bogstavelig talt magten tilbage.
Ved den skærpede kontrol med egne folk stødte man dem, der skulle have
været afløserne, fra sig. Dernæst var det uforståeligtforpionererne, der mindedes
1. og 2. verdenskrig, at deres egne børn ikke var tilfredse med defremskridt, der
vitterligt var sket. Store ord som frihed betødfor dem frihedfor storkapitalen.
De havde selv isoleret befolkningen, så østtyskerne troede, at i Vesten lå guldet
på gaden. I stedet skulle borgerne haft lov til selv at komme ud og se, at Vesten
også havde sine besværligheder.
Tilmed manglede den fri presse, så de kommentarer, de hørte, gik på, at alt
var såre godt, så længe de selv troede på det. Naturligvis var der enkelte, der
lukkede munden op. Men var det nogen, man syntes, man skyldte hensyn for
gammelt venskabs skyld, medførte det ofte, at man lod dem emigrere. Desuden
gav man gode arbejdsbetingelser til intellektuelle og sportsfolk, blot de overholdt
„ spillereglerne ".
Netop de årgange, som man selv havde udelukketfra arvefølgen, havde bl.a.
vist deres manglende situationsfornemmelse ved ikke at have begrebet, at de
overlevende fra pionertiden ved deres blotte overlevelse havde skaffet sig en
førstefødselsret, som ubetinget skulle respekteres, uansetpolitiske evner i øvrigt.
Formentlig havde de som „vore" børn i Danmark simpelthen hørtfor meget om
disse usammenlignelige år til ikke at måtte gøre oprør mod alt det vedtagne.
Formentlig er det noget afforklaringen på de uheldige elementer i retning af
korruption, der opstod til storforundringfor de "rene i træn”.
Dermed ogsåforklaringen på den mangelpåfortrolighed, der grænsede til det
tragikomiske, og som hindrede at netop disse årgange kunne advare de gamle,
når de var på vildspor.
Hvad der egentlig skete den 9. november, hvor en eller anden fra Central
komiteen gav en telefonbesked, som grænsevagterne valgte at misforstå, er ikke
ganske klarlagt, men også mindre væsentligt.
Vigtigt var, at ingen på dette sene tidspunkt ifortvivlelse over egnefejltagelser
greb til midler, der kunne have fremkaldt borgerkrig. Senere, da overgangs
regeringen medModrow i spidsen troede, at de kunneføre ligeværdigeforhand
linger med Helmuth Kohl, tog de ligeså meget fejl som Kohl, der påstod at
genforeningen kunneforegå uden ofre.
Den, der tilsyneladende så mest klart var SPDs leder, Oskar La Fontaine, hvilket
ironisk nok kostede partiet magten i Tyskland i en længere periode.
Hjemme i Sjørring var Villy meget utilpas ved tanken om, hvad der nu ville ske
med hans gamle tugthuskammerater. Uanset deres senere dumheder var det svært
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Dagmar og Villy syntes, det var rædselsfuldt at besøge Østtyskland i 1990. Butikkerne var
tømtfor DDR-varer, og de vestlige kom ikke frem hurtigere, end de blev revet væk - som her
i Erfurt, hvor køen foran butikkerne slog alle rekorderfra DDR-tiden.

at acceptere, at 12 års modstandskamp og 40 års forsøg på at fremskaffe et socialistisk
alternativ i lÿskland tilsyneladende havde været forgæves.
Allerede i december 1989 tog Dagmar til det tidligere DDR for at undersøge,
hvordan det gik. Det var roligere, end hun havde troet, så i maj 1990 tog Villy og
Dagmar Gerda og Emst Nielsen med på den længe lovede tur til DDR. Det stod klart,
at nu var det sidste chance.
- Det var simpelthen rædselsfuldt!, husker de. - Butikkerne var tømtfor DDRvarer, og de vestlige var ikke kommet ind endnu så hurtigt, som de blev revet
væk. Skinheads optrådte overalt ogfulderikker sov midtpå Alexander Platz. Det
var fuldstændig chokerende. Alle vi traf var deprimerede, og alligevel syntes
Gerda og Ernst ikke det var så slemt, som de havde ventet.
Efter det opgav vi at diskutere DDR medfolk, der ikke havde set det, mens det
eksisterede. Man var begyndt på udskiftningen afgadenavne o.s.v., så alle spor
afsocialismen kunne slettes. Desværre betød det også, at grænsen mellem Øst
og Vest var næsten ligeså skarp, som mens muren eksisterede. F. eks. skulle man
som udlænding stadig have visum for at kommefra Øst til Vest. Kort sagt: Kaos
endnu, men forhandlingerne var også dårlig kommet igang, så alle havde kørt
kanonerne i stilling, billedligt talt.
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VED HONECKERS
SYGELEJE
DAGMAR OG VILLY HOLDT BREVKONTAKT med Erich Honecker i den periode hvor
han var „i skjul“ hos en protestantisk præst. Ttigthuskammeraten skulle mærke, at
han ikke helt var overladt til sig selv.
TV-interviewet fra Moskva med Honecker og hustru viste tydeligt, at de følte sig
isoleret. Selv de nærmeste i DDR havde utvivlsomt nok i egne bekymringer og
skuffelser. Nogle valgte at give Honecker al skylden for alle fejltagelser, uanset at de
havde været de nærmeste til at holde ham på rette vej.
Dernæst fulgte udleveringen til Berlin til strafforfølgelse og indsættelsen i Moabit.
Det var simpelthen for meget for Villy: Nu var tugthuskammeraten Erich Honecker
igen under en tysk jurisdiktion, som Villy i hvert fald heller ikke nærede den store
tillid til.
Derfor besluttede Villy og Dagmar sig for at søge om lov til at besøge ham i fængslet:
- Egentlig gik det temmelig glat. Vi mødte op i Berlin med en tilladelse fra
myndighederne, husker Dagmar: - TV2s redaktør havde hørt, at vi skulle komme.
Alt der angik Erich Honecker var “hot stuff" i de dage.
Det var netop, mens man forhandlede om udrejsetilladelse til Chile, og
myndighederne havde svært ved at finde ud af om de helst ville have ham for
retten, eller helst ville af med ham... og hvem der i øvrigt havde det sidste ord i
den sag.
Såpresseopbudet var stort, men vifrabad ospå det bestemtestepressedækning.
Det her var privat. På den anden side havde vi intet at skjule, så kompromiset
blev en aftale om en samtale efter besøget.
Jeg havdeforberedt Villy på, at Erich Honecker måske var så ældet og svækket
af sygdommen, at han ikke huskede meget af Brandenburg, men hans første
ord var: „Nå, Villy. Det her er ikke celle 77 i Brandenburg”.9
Før vi kom så langt, havde vi måttet vente længe i Moabit på, at det blev vores
tur blandt de mange besøgende til andrefanger t. mest udlændinge. Det viste
sig så, at han slet ikke var dér, men i sygeafdelingen, hvor vi derefter måtte
aflevere pas og tasker o.s. v.
Pakker måtte ikke medbringes, men gerne aviser og lignende. Vi blev ført
gennem et system afaflåsede døre, men derefter var kontrollen meget lempelig.
Vi talte vel i l!/2 time (tilladelsen lødpå 20 min.) uden synlig overhøring, og vi
g
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Erich Honecker hentydede til Villys celle i Brandenburg.... det var imidlertid nr. 75.

Den sovjetiske løjtnant, der befriede Tughthus Brandenburg, modtager ved 40 års jubilæet
en udmærkelse afDDRs førstesekretær, Erich Honecker

drøftede altfra Brandenburg over Erich Honeckers besøg i København kort efter
krigen, til hvad der var årsagen til, at det gik skævt.
En gammel bekendt, der varjournalist ved Neues Deutschland, bad os skrive
en beretning fra besøget, og den vakte nogen opsigt og glæde blandt gamle
kammerater. De takkede os meget, fordi vi havde gjort det, de ikke havde kræfter
eller mod til. Til vor overraskelse kom den ordret i bladet.
Erich Honeckerforberedte os på, at efter ca. 1. marts - altså 3 måneder senere
- skulle vi ikke regne med, at hans helbred var sådan, at han kunne klare besøg.
Ikke desto mindre var hans kommentar til alt det, der burde have været gjort
anderledes: “Vi skal nok gøre det bedre næste gang”.
Humoren og selverkendelsen fejlede ikke noget på dette sene tidspunkt.
Skæbnen ville, at vi blev de sidste, der besøgte ham inden rejsen til Chile.
Journalisterne var troppet op i stort tal, da vi forlodfængslet. Det førte til en
direkte udsendelse i TV2 samme aften ogflere siders reportager iJyllands-Posten,
hvor de også bragte Erich Honeckers egen forsvarstale, som vi havdefået med i
en tysk udgave.
Vi blev spurgt, om det ikke var underligt at tale med et menneske, der var
skyld i så mange overgreb, og hvis politik var slået ganskefejl.
Uanset at vi varforberedt på den slags, var vi endnu så præget af indtrykket,
at vi indskrænkede os til at sige, at for os var han ikke politikeren, men den
ven, der i sine storhedsdage havde husket Villy og derfor havde rimelig krav på
støtte i de svære dage.

Storm i andedammen
- Senere - i 50 åretfor befrielsen - uddybede vi det i en TV-udsendelse i Tyskland
til, at det man kunne lære, var, at man aldrig skulle give et menneske så megen
magt...... og da slet ikke et menneske, der havde siddet otte år i tugthus.
Det vakte opsigt nok herhjemme til, at nogle få venskaber røg på den konto.
Langt de fleste forstod dog meningen. Så da stormen brød løs, fik vi mange
positive breve, oftefra helt uventet kant.
Men da Frøslev-lejrens bestyrelse, anført afAlex Binneballe, bebrejdede os, at
vi havde bragtforeningen i vanry, så var det nok!.
Vifrabad os, at de blandede sig i vort privatliv og ønskede ikke mere at være
„til skade“for lejren. Det samme gjaldt Nors Hovedgaard, selv om det holdt hårdt.
Ikke mindstfordi der netop var udsigt til en varig løsningfor dennes fremtid.
Stormen lagde sig hurtigt. Den eneste efterdønning kom i forbindelse med
overtagelsen afadministrationen afmodstandskampens blad, “Pigtraad”, efter
Johannes Fosmarks død.
I den slags situationer har vi aldrig haft behovfor at drøfte, hvordan vi skulle
forholde os. Der er vi enige uden forklaringer.
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Honecker knytter næven

111

