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Forord
I 1995 fejrede vi 55-året for den tyske værnemagts besættelse af
Danmark i 1940, og 50-året for Danmarks befrielse fra den samme værnemagt i 1945. I den anledning har vi set, hørt og læst en del om,
hvad der foregik i de 5 år, besættelsen varede. Naturligt nok har
det været de overlevendes beretninger om deres oplevelser, herunder
især deres indsats i modstands-bevægelsen under besættelsen, vi har
stiftet bekendtskab med eller fået genopfrisket. De, der ikke overlevede besættelsen, har været lige så tavse som de har været de sidste 50 år. Tavsheden kan gøre det lidt vanskeligt at finde ud af,
hvad de egentlig foretog sig i de 5 år, herunder hvad deres indsats
var i modstandsbevægelsen. Man har dog nogle muligheder:
- Er man heldig, kan familiemedlemmer i den rette aldersklasse fortælle noget om de tavses indsats.
- Kan man finde frem til nogle af de mennesker, de tavse ar-bejdede
sammen med i modstandsbevægelsen, vil disse uden
tvivl være i
stand til at kaste lys over det dunkle.
- I en eller flere af de mange bøger, der er udgivet om modstandsbevægelsen, kan der måske findes et enkelt guldkorn, - eller
to.
- Endelig er der statens arkiver. I disse findes en hel del materiale om modstandsbevægelsen, herunder personlige arki-ver, indberetninger, m.m., der rummer et væld af oplys-ninger. Det meste af
dette materiale er i dag offentligt til-gængeligt. Efter særskilt
ansøgning
kan
adgang
til
det
øvrige bevilges med en relevant begrundelse.
Efter bedste evne har jeg udnyttet alle disse muligheder for at finde ud af, hvad en af de tavse, nemlig min far Leo Sørensen, foretog
sig under besættelsen for at bringe den til ophør, og de konsekvenser det fik for ham.
Det følgende er en beskrivelse af, hvad jeg fandt ud af.
Værløse, 9.marts 1996.

Emil Sørensen.

Senest revideret apr.2021
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Indledning
Beretningen er opdelt i følgende tre hovedafsnit:
Baggrundsstof:
50 år er lang tid, hvorfor de fleste sikkert vil have et behov for
at få genopfrisket de historiske begivenheder, der fandt sted
i
årene 1939 til 1945. Baggrundsstoffet giver derfor en kort beskrivelse af den 2. verdenskrig set med globale øjne, af Danmarks besættelse, og af modstandsbevægelsen.
Da de fleste sikkert ikke ved ret meget om det dengang eksi-sterende
politiske parti Dansk Samling og om den dengang aktuelle radiokontakt med England, er der desuden i baggrunds-stoffet givet en kort
beskrivelse af disse.
Leo Sørensen:
Afsnittet omfatter og beskriver Leo Sørensen's aktiviteter
under
besættelsen samt den nærmeste families oplevelser i
forbindelse
hermed.
Leo Sørensen's omverden:
Afsnittet omfatter og beskriver organisationer, personer og emner af
interesse i forbindelse med Leo Sørensen's aktiviteter.
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Baggrundsstof om 2. verdenskrig
Krigens deltagere var på den ene side "de allierede", og på den anden side "aksemagterne".
"De allierede" bestod af: Frankrig, Kina, Storbritanien og USA, samt
disse landes forbundsfæller.
"Aksemagterne" bestod af: Italien, Japan og Tyskland, samt disse
landes forbundsfæller.
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Krigens hovedårsag var aksemagternes ekspansionspolitik i 1930rne,
og den direkte krigsanledning Tysklands af Polen afviste ultimative
krav på Danzig og den "polske korridor".
Efter at Tyskland og Sovjetunionen havde indgået en ikke-angrebspagt
den 23.aug.1939 og samtidig undertegnet en proto-kol, der opdelte
det nordlige Østeuropa i interesseområder, overskred tyske stridskræfter den 1.sep.1939 den polske grænse. Frankrig og Storbritanien
erklærede herefter, i henhold til deres forpligtelser over for Polen, Tyskland krig den 3.sep. 1939.
Krigen mellem Vestmagterne og Tyskland kom for alvor i gang i foråret 1940, da tyskerne den 9.april invaderede Danmark og Norge og
derefter den 10.maj gik til angreb mod Nederlandene, Belgien og Luxembourg. Trods hjælp fra franske og britiske styrker, der blev sat
ind i det nordvestlige Frankrig, måtte Nederlandene, Belgien og Luxembourg hurtigt kapitulere, mens Frankrig måtte slutte våbenhvile
ikke alene med Tyskland, men også med Italien, der var trådt ind i
krigen den 10.juni. Hvad angik Storbritanien var den britiske regering under ledelse af Winston Churchill fast besluttet på at fortsætte krigen.
En tysk plan om invasion af Storbritanien blev udarbejdet, men tyskerne nåede aldrig at komme i land i Storbritanien, idet det lykkedes briternes jagerfly at afværge den tyske luftoffensiv, der satte
ind i efteråret 1940.
Den 22.juni 1941 indledte Tyskland et storstilet angreb mod Sovjetunionen. De rykkede i starten hurtigt frem, men angrebet standsede
hen på efteråret foran blandt andet Leningrad og Moskva.
Krigen blev verdensomfattende da japan angreb den amerikanske flådebase Pearl Harbour på Hawaii den 7.dec.1941 med en amerikansk og
britisk krigserklæring til følge.
Det afgørende militære vendepunkt i krigen kom i efteråret 1942, da
en tysk-italiensk armé blev besejret af de vest-allierede ved elAlamein i det vestlige Egypten. I november samme år omringede russerne en tysk armé ved Stalingrad.
Derefter blev de europæiske aksemagter drevet tilbage på alle fronter.
De vestallieredes længe forberedte invasion i Vesteuropa under general Eisenhowers kommando indledtes den 6.juni 1944 i Nordvestfrankrig og førte til Frankrigs og Belgiens befrielse samme år.
Den 5.maj 1945 overgav de tyske tropper i Holland, Norvest-tyskland
og Danmark sig til de vestallieredes overkommando.
I Stillehavet indledtes den amerikanske modoffensiv mod Japan i sensommeren 1942. Japan blev dog først tvunget til kapitulation den
15.aug.1945 efter nedkastning af en atombombe over Hiroshima den
6.august og over Nagasaki den 9.august.
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Baggrundsstof om Danmarks besættelse
Den 9.april 1940 kl.04.15 rykkede tyske tropper over Kruså-grænsen
ind i Danmark. Samtidig blev tyske tropper landsat på en række strategisk vigtige punkter: Gedser, Korsør, Nyborg, og Lillebæltsbroen.
Den militære flyveplads ved Værløse blev angrebet, og flyvemaskinerne ødelagt på jorden.

Over hele landet begyndte masseoverflyvninger af tyske bombe-fly.

I København forcerede troppetransportskibet "Hansestadt Danzig" minespærringerne i havneindløbet, ignorerede Middel-grunds-fortets
skyts og lagde til ved Langelinie, hvor der landsattes en forstærket
infanteribataillon, hvis opgave det var at erobre Kastellet, sædet
for den danske generalkommando. Denne opgave løstes på et kvarters
tid.
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De tyske troppers overlegenhed var stor. Egentlige kampe kom det kun
til i Sønderjylland, hvor der var kortvarige træfninger ved Hokkerup, Bjærgskov, Bredevad samt i Haderslev. Kampene kostede 16 faldne
og 23 sårede.

Søværnet nåede ikke at afgive et eneste skud. Dels lykkedes det ikke
at få kanonen på Middelgrundsfortet til at funktionere, og dels gav
søværnskommandoen ordre til, at der ikke måtte skydes før efter nærmere ordre.
Klokken 06 besluttede regeringen at beordre kampene standset øjeblikkeligt. Senere på dagen sendtes en note til den tyske regering,
der blandt andet fastslog følgende:
"Den danske regering har under den givne situation besluttet sig til
at ordne forholdene her i landet under hensyn til den stedfundne besættelse. Den nedlægger dog en alvorlig protest mod denne krænkelse
af Danmarks neutralitet".
Allerede samme dag dannedes en samlingsregering bestående af socialdemokraterne og det radikale venstre, der havde haft regeringsmagten
de sidste 11 år, samt venstre og de kon-servative.
De vestallieredes presse fastslog dagen efter uden nuancer og i ganske få linjer, at Danmark havde overgivet sig uden kamp.
Efter det tyske angreb på Sovjetrusland den 22.juni 1941 krævede tyskerne, at ca. 150 danske kommunister blev arresteret og interneret,
hvilket skete. Andre arrestationer fulgte, og det kommunistiske parti blev forbudt. Interneringen blev efterfølgende legaliseret ved
gennemførelsen af den såkaldte "kommunistlov". Interneringen viste
sig kun at være et over-gangsfænomen, idet tyskerne på et senere
tidspunkt overførte de internerede til koncentrationslejre i Tyskland.
Den 25.nov.1941 tilsluttede Danmark sig efter tysk pres Antikomminternpagten sammen med Finland, Slovakiet, Rumænien, Bulgarien og
Nanking-Kina (den af Japan besatte del af Kina). Pagtens forpligtelser lyder således: "De høje kontraherende stater er enige om gensidig at underrette hinanden om den kommunistiske internationales
virksomhed, at rådføre sig med hinanden om de nødvendige afværgeforanstaltninger, og at gen-nemføre disse i snævert samarbejde".
Ved rigsdagens valgperiodes udløb i foråret 1943 blev der, trods besættelsen, holdt rigsdagsvalg.
Ved valget, der afholdtes den 23.marts, kom Dansk Samling ind i den
nye rigsdag med 3 mandater.
Efter stigende uro og strejker kom det endelige brud med tyskerne
den 29.aug.1943, hvor regeringen gik af, den danske flåde sænkede
sine skibe, og tyskerne derpå indførte undtagel-sestilstand.
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Undtagelsestilstandens bestemmelser var i korthed følgende:
1. Alle embedsmænd skulle fortsat fungere.
2. Alle forsamlinger over 5 personer var forbudt.
3. Spærretid for hele landet fra mørkets frembrud.
4. Post, telegraf og telefon måtte ikke anvendes.
5. Strejker forbudt. Dødsstraf for strejke.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

19

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Natten mellem den 1. og 2.oktober 1943 indledte tyskerne en aktion
mod de danske jøder. Under aktionen søgte tysk politi at arrestere
alle danske jøder for at føre dem til koncentra-tionslejre i Tyskland. Af ca.7.000 jøder lykkedes det denne nat kun at arrestere
ca.200. Dette skyldtes, at jøderne var blevet advaret, og at de fleste derfor var flygtet hjemmefra. En hektisk hjælpeaktion med at
skjule jøderne og organisere transport både til lands og til vands
blev iværksat, og det lykkedes at få ca.95% af jøderne overført til
Sverige.
Fra nytår 1944 indledte tyskerne en direkte, vilkårlig terror i Danmark. Det første offer var digteren Kaj Munk, der myrdedes den
4.jan.1944. Siden fulgte mordene på mere end 125 andre personer.

I slutningen af juni og begyndelsen af juli 1944 gennemførtes en
folkestrejke i København, der startede efter meddelelsen om henrettelsen af 8 modstandsfolk og ødelæggelsen af Tivoli, Studentergården, Borgernes hus og Den kgl. Porcelænsfabrik. Under strejken blev
mere end 100 dræbt, og mere end 600 såret.
Den 19.sep.1944 gik tyskerne til aktion mod det danske politi. Ca.
2.000 mand blev anholdt og derpå ført til koncentrations-lejre i
Tyskland.
Den 5.maj 1945 kapitulerede de tyske tropper i Danmark, og landet
var atter frit.
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Baggrundsstof om modstandsbevægelsen
Danmark udviklede i løbet af den 2. verdenskrig en modstandsbevægelse, der idémæssigt, teknisk og organisatorisk var en klar parallel til modstandsbevægelserne i de øvrige besatte lande. Men den
danske bevægelse måtte udvikle sig under vilkår, der i vigtige henseender adskilte sig fra dem, der eksisterede i andre lande.
Danmark var ikke og kom aldrig formelt i krig med besættelsesmagten. De kamphandlinger, der den 9.april faktisk fandt sted mellem
danske og tyske militærstyrker, fremhævedes fra ingen af siderne som
krigshandlinger, men blev afskrevet som beklagelige episoder forud
for en gennem aftaler reguleret besættelse. Der dannedes heller aldrig nogen dansk eksilregering, som kunne bidrage til en legalisering af modstandsbevægelsens faktiske kamphandlinger.
Tilsvarende måtte modstandskampen føres, uden at Danmark kunne betragtes som en allieret nation. Dette gælder, uanset at den danske
modstandskamp i praksis blev gennemført i intimeste kontakt med de
allierede magter, og at dens kamphandlinger i videst mulige omfang
blev indpasset i de allieredes fælles strategiske mønster.
Disse forhold gav den danske modstandsbevægelse specielle problemer
og bragte den i en ejendommelig, aldrig klart defi-neret situation,
der især blev af betydning i de første besæt-telsesår.
De første beslutninger om at yde besættelsesmagten modstand måtte
træffes i en fredssituation, hvor der bestod et gennem aftaler og
forhandlinger reguleret forhold mellem besættelses-magten og en parlamentarisk dansk regering. Enhver modstand måtte derfor besluttes
og gennemføres i åben protest mod landets lovlige myndigheder. En
sådan beslutning var ikke let. Den indebar, bortset fra al personlig
risiko, et betydeligt ansvar, og den blev ikke lettere af, at regeringens politik hvilede på en næsten enig parlamentarisk støtte,
stivet af gennem en folkelig opinion, der trods al tyskfjendtlighed
anerkendte regeringens politik som eneste realistiske og forsvarlige
mulighed.
Hertil kom, at regeringens politik bragte land og folk indlysende
fordele, samtidig med at den indebar muligheden for en passiv forhalingstaktik over for tyske krav. Psykologisk vanskeliggjordes beslutningen om at yde modstand af den omstændighed, at det tyske militær i de første besættelsesår opførte sig forholdsvis korrekt, og
at de tyske myndigheder, blandt andet på grund af regeringens politik, var afskåret fra at indlede en terroristisk kurs. Endelig må
det fremhæves, at tanken om, at modstandskampen kunne opnå en blot
rimelig effektivitet, var helt uden grundlag i de da eksisterende
erfaringer. For langt de fleste - også modstandere af landets politik - måtte det forekomme overvejende sandsynligt, at der kun kunne
blive tale om symbolske handlinger uden synderlig reel værdi.
Principielt medførte disse forhold, at de tidlige modstandshandlinger fik et dobbelt formål.
Udadtil, over for besættelsesmagten, fremtrådte de som fjendt-lige
handlinger, der tilsigtede at skade mest muligt og etablere en
uerklæret krigssituation. Indadtil, over for den danske regering,
fremtrådte modstanden som en opposition, der gennem en provokerende
aktivitet søgte at umuliggøre en fortsat forhandlingspolitik. Kun
gennem et ophør af denne kunne der skabes muligheder for en enig
dansk modstandsfront.
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Rent praktisk medførte situationen en vanskeliggørelse af de tidlige
modstandshandlinger, for så vidt som de måtte gennem-føres i konflikt med såvel danske som tyske myndigheder.
Den danske modstandsbevægelse var følgelig blandt andet karakteriseret ved, at den i dobbelt forstand markerede sig som en illegal bevægelse. Den var det i hele sin aktivitetsperiode i kraft af sin illegale kampteknik over for besættelsesmagten, og den var det i sin
start i forhold til den danske lovlige regering, der var tvunget til
at bekæmpe modstandsaktiviteten med lovens midler. Hvad der i andre
lande måtte opfattes som nationalt berettiget, om ikke en national
pligt, måtte i Dan-mark udvikle sig under vilkår, der formelt placerede de tilsvarende handlinger som kriminelle. Sin legalitet måtte
den danske modstand søge i den faktiske støtte, den gradvis erhvervede sig fra praktisk alle i den danske befolkning og i det allierede udland, - og den måtte konstant søge at udvikle sig i takt med
den støtte, den i kraft af sine ord og gerninger kunne opnå i befolkningen.
Det er ikke muligt at fastslå, hvornår eller hvor modstandsbevægelsen er opstået. Dens tilblivelse er aldrig debatteret og vedtaget på møder, der kan fastlægges i sted og tid, med ledere, der
kan udpeges, eller med fast formulerede programmer. Dens oprindelse
fortaber sig usporligt i talløse initiativer, taget over hele landet
af enkeltpersoner eller småkredse.
Bevægelsen groede umærkeligt op, uden fælles direktiver, uden mulighed for samlet handling, uden indbyrdes forbindelse mellem de enkelte småled og uden fast forestilling om veje, midler og muligheder.
Der er enkelte spor, som fører gennem de to første besættelsesår
helt tilbage til den 9.april, en primitiv tryksag her, en individuel
sabotagehandling der. Men disse spor er sjældne og helt isolerede.
Bevægelsen spores i efteråret 1941, tager fart i vinteren 1941-42,
og slår igennem i sommeren 1942. Den viser sig i demonstrationer,
illegale blade og den første organiserede sabotage.
Fra foråret 1942 skiltes vandene mellem det store regerings-loyale
flertal af befolkningen og det lille modstandsindstil-lede mindretal. Det lille mindretal gik til handling og ind-ledte sin kamp for
at vinde tilslutning og dermed sejr for sin politik: Åben modstand
mod besættelsesmagten samt dansk del-tagelse i verdensopgøret mod
aksemagterne og alt, hvad disse stod for. Det ønskede, som også mange af flertallet, et samlet nej fra hele regeringen til tyskerne.
Det ville blot ikke afvente dette nej, men ville fremtvinge det,
dels ved skarp kritik af regeringens kurs og dels ved åben kamp mod
tyskerne og deres danske håndlangere.
Den åbne kamp ville desuden direkte føre til et brud med tyskerne.
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Vinteren 1942-43 var en svær tid for den gryende modstandsbevægelse. Christmas Møllers opfordring fra London til sabotage var
af det store flertal blevet modtaget med skepsis eller uvilje.
Således sloges blandt andre den i København oprettede sabotageorganisation BOPA (BOrgelige PArtisaner), ledet af det kom-munistiske
parti, med allehånde vanskeligheder i retning af manglende forståelse og støtte, mangel på materiel, og en stående og farlig konflikt
med et effektivt dansk politi. De illegale bladgrupper havde tilsvarende vanskeligheder.
Både tyskerne og regeringen havde i begyndelsen af 1943 gode grunde
til at tro, at den spirende modstand lod sig bremse eller helt stoppe. Men man undervurderede bevægelsens bredde og dybde og blev snart
overrumplet af en eksplosiv udvikling.
Allerede i december 1941 havde SOE (Special Operations Executive, en
hemmelig engelsk militærorganisation, der var grundlagt i juli 1940
med det formål at skabe kontakt med og yde bistand til modstandsbevægelserne i de af aksemagterne besatte lande) sendt de første danske faldskærmsfolk til Danmark. I april 1942 blev den første radiokontakt mellem den danske modstandsbevægelse og SOE i England etableret. Det lykkedes dog først for SOE at få virkelig gang i arbejdet
i Danmark i foråret 1943. I marts 1943 leveredes de første forsyninger af sabotagemateriel ved en nedkastning syd for Mariager fjord.
En række nedkastninger ved Hvidsten i samme forår bidrog derpå til
at give sabotagen i Danmark en vis slagkraft.

Arbejdet med at modtage og fordele materiel,
samt give instruktion i brugen af det, blev organisationsskabende.
Der blev pludselig brug for - og arbejde til - aktive grupper. Hvor
nødvendigheden meldte sig, viste det sig muligt at få modstandsgrupper dannet og forbindelser trukket. Den heraf følgende stigende aktivitet gav sig hurtigt udslag i et sti-gende antal sabotager.
I september 1943 skabtes Danmarks Frihedsråd. En gruppe på seks modstandsledere samledes da i København for at søge at gennemføre en
koordinering af de spredte gruppers virke.
Nødvendigheden heraf var indlysende, og hertil kom, at landet efter
regeringens afgang den 29.august var helt uden politisk ledelse. Både i befolkningen og i modstandsgrupperne var der behov for en central ledelse, der som minimum kunne give gene-relle direktiver i de
vekslende situationer.
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De seks modstandsledere var: Mogens Fog som repræsentant for organisationen "Frit Danmark", Erling Foss som repræsentant for organisationen "De frie Danske", Børge Houmann som repræsentant for det kommunistiske parti, Frode Jakobsen som repræsentant for organisationen
"Ringen", Jørgen Staffeldt som repræsentant for partiet Dansk Samling, og Åge Schoch. Medlem af Frihedsrådet blev foruden disse SOEfaldskærmschefen Flemming B. Muus som repræsentant for de frie danske i udlandet.

Frihedsrådet kort efter befrielsen i 1945. Fra venstre: Ole Chievitz, Frode Jakobsen, Aage Schoch, C.A. Bodelsen, Børge Houmann, Mogens Fog, Hans Øllgaard, Arne Sørensen, Niels Banke og Erling Foss.

I løbet af få måneder var dette selvbestaltede råd gennem sine paroler, udsendt i den illegale presse og over den engelske radio
B.B.C.'s danske kanal, kendt og godtaget i ind- og udland som en
uofficiel centralledelse af den danske kamp mod besæt-telsesmagten.
Den 29.aug.1943 var landets officielle militærstyrker blevet afvæbnet og interneret af tyskerne. Efter interneringens op-hævelse i oktober samme år indledtes et samarbejde mellem værnscheferne og Frihedsrådet, der resulterede i oprettelsen af en enhedskommando. Det
blev en af dennes opgaver at opbygge en undergrundshær, der kunne
optage en væbnet kamp med de tyske styrker, når øjeblikket hertil
var inde, enten i tilfælde af invasion i landet eller i tilfælde af
et tysk sammenbrud.
Landet blev til det formål opdelt i 6 regioner med hver sin regionsledelse. Undergrundshærens styrker udgjorde ved juletid 1944 ca.
25.000 mand.
Hovedopgaven for modstandsbevægelsen efter 29.aug.1943 blev iøvrigt
at få kampen organiseret så effektivt som muligt. Dette førte til en
stadig tiltagende opdeling af det illegale arbejde i specialiserede
grupper og organisationer med hver deres sagsområde.
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Blandt disse var:
-

Våbenmodtagelse, -transport og -fordeling,
Sabotage,
Kommunikationstjeneste, herunder radiokontakt med England,
Den illegale presse,
Flygtningetjenesten, og
Undergrundshæren.

I løbet af 1944 tog nedkastningerne af materiel fra England til. En
stadig livligere korrespondance mellem SOE-hoved-kvarteret i London
og folkene i marken i Danmark førte til en smidiggørelse og rationalisering af arbejdet. Udviklingen førte til oprettelsen af tre hovedkvarterer for modtage- og transportorganisationen, et i Jylland,
et på Fyn, og et på Sjælland, som alle fik direkte radioforbindelse
til London. Resultatet af disse og mange andre forbedringer førte
til en revolution for modtagearbejdet. I vinteren 1944-45 var antallet af klargjorte pladser for nedkastninger således ca. 400. Fra
sommeren 1944 og frem til befrielsen blev der på pladserne nedkastet
og modtaget ca. 6.000 containere med ialt ca.650 tons forsyninger.
Sabotagegruppernes slagkraft voksede yderligere i kraft af mere og
bedre materiel, større grupper, bedre organisation og større erfaring. Således foretoges i København et dagangreb rettet mod et
stærkt forsvaret mål med indsats af over 100 mand.
Den stigende modstand førte til øget tysk terror. Tyske razziaer,
forhør, tortur, krigsretter, dødsdomme, henrettelser og deportationer til tyske koncentrationslejre blev daglig kost. Det viste sig,
som i andre lande, at terroren stik imod hensigten blot øgede modstandsviljen i befolkningen.
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Baggrundsstof om Dansk Samling
Det politiske parti Dansk Samling blev stiftet i 1936 af forfatteren Arne Sørensen. Grundlaget var de tanker, som han samme år
havde fremsat i bogen "Det moderne menneske". Denne bog vakte stor
interesse og blev solgt i 10.000 eksemplarer. Blandt medstifterne af
partiet var Arne Sørensens nære venner cand.polit. Niels Banke og
lærer Robert Stærmose. Til stifter-kredsen hørte også pastor Harald
Sandbæk.
Slagordet for Dansk Samling's forfatningstanker var "staten stærk og
folket frit". Partiet bekendte sig til det såkaldte "tredje standpunkt", som skulle være forskelligt både fra demo-kratiets døde liberalisme og fra den nye totalitarisme, som var kommet frem i Tyskland og Sovjetunionen. Med sin distancerede holdning til demokratiet så Dansk Samling midlet til at imødegå den nazistiske trussel i
en dansk genrejsning, der skulle sætte nationalt sammenhold i stedet
for partisplittelse. Partiet havde en kristen grundholdning.
Dansk Samling var meget langt fra at få succes som politisk parti.
Medlemstallet nåede før besættelsen næppe over 1.500, hvoraf godt
halvdelen boede i Københavnsområdet. Partiet appellerede især til
intellektuelle mellemlagsgrupper, og partiet talte mange unge medlemmer.
Dansk Samling's første handling efter besættelsen var, allerede i
maj 1940, at udsende pjecen "Dansk Samling nu". Den havde karakter
af et politisk programskrift med gentagelse af de målsætninger, som
Dansk Samling havde fremført allerede før krigen. 1940 kom iøvrigt
til at gå med at rekonstruere parti-organisationen, som på det nærmeste var gået i opløsning i vinteren 1939-40.
Den bølge af national selvbesindelse, der efter den 9.april 1940 gik
gennem befolkningen, var med til i den følgende tid at nedbryde partiets isolation og blæse nyt liv i dets inspiration og aktivitet.
Fra begyndelsen af 1941 slog Dansk Samling ind på den kurs som, via
provokationer over for danske myndigheder og den tyske besættelsesmagt, førte partiet frem til deltagelse i modstandskampen.
Den forhandlingspolitiske linie var for Dansk Samling i starten en
given sag, men det generelle opgør med de "gamle" partier lod sig i
den foreliggende situation ikke skille fra et opgør med disse partiers bestræbelser på at lempe landet gennem besættelsen. Forpligtelsen til politisk fornyelse blev for partiet ét med et konkret, nationalt krav såvel til landets politiske ledelse som til den enkelte.
Den lagte kurs førte til et stejlt forsvar for de demokratiske rettigheder og dermed til protest mod de tyske overgreb og den danske
eftergivenhed.
På grund af denne holdning fik Dansk Samling en central stilling i
den politiske og nationale debat i de første besættelsesår og bidrog
kraftigt til, at modstandssynspunktet gjorde sig gældende med stigende styrke. Af afgørende betydning blev det nære samarbejde partiet ved besættelsens begyndelse indledte med Vilhelm la Cour.
Rundt om i landet var lokale Dansk Samlingfolk arrangører af hans
store møder, og partiets forlag og organisation sørgede for den
halvt illegale distribution af hans pjecer. Foruden disse pjecer var
Dansk Samling involveret i udgivelsen af andre pjecer, skrifter og
tidsskrifter, samt i oprettelse af studiekredse, frivillig arbejdstjeneste og terrænsportsgrupper.
Blandt de udgivne skrifter kan nævnes Kaj Munks skuespil "Niels Ebbesen" og Poul Sørensens digtsamling "April i Danmark".
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Foruden møderne med Vilhelm la Cour holdt Dansk Samling utallige andre små og store møder over hele landet, i København med partiets
ledende folk, Arne Sørensen, Robert Stærmose, Paul Holt med flere
som talere. Denne mødevirksomhed vakte stort røre, ikke mindst på
grund af de danske - og bag dem de tyske - myndigheders lejlighedsvise forsøg på gennem forbud, bøder og straffe at spænde ben for
den. Resultatet blev en kolossal forøgelse af partiets kontakter, en
stor tilgang af nye medlemmer samt et betydningsfuldt samarbejde med
ligesindede kredse.
Alle disse aktiviteter var en af grundene til, at Dansk Samling
blev en af de organisationer, der kom til at danne en væsentlig del
af rodnettet under modstandsbevægelsen. En anden grund var, at flere
af partiets ledende folk fra foråret 1942 blev engageret i direkte
modstand. Kort efter at den nyudpegede leder af SOE i Danmark, Chr.
Rottbøll, var blevet nedkastet ved Jyderup den 17.april 1942, fik
Dansk Samling forbindelse med ham, og i de følgende måneder blev
Dansk Samling-folk hans vigtigste støtte i arbejdet for at skaffe
SOE fodfæste og rejse en modstandsbevægelse. Således skete planlægning og gennem-førelse af Rottbølls første modtagelse af nedkastet
materiel fra et engelsk fly - det skete ved Farsø - i nært samarbejde med Dansk Samling-folk. Da det jyske modtagearbejde i 1943 for
alvor blev organiseret, blev flere modtagegrupper dannet af lokale
Dansk Samling-folk.
Den 29.aug.1943 indtrådte den sidste fase i Dansk Samlings udvikling
under besættelsen, der fuldbyrdede dets overgang til modstandsaktivitet. Partiet søgte i første omgang at holde sit organisationsapparat intakt gennem en udskillelse af modstands-arbejdet fra den endnu
ukompromitterede del af virksomheden. Den illegalt engagerede inderkreds gik under jorden, mens partiarbejdet fortsatte under Robert
Stærmoses ledelse. Efterhånden mødte det legale partiarbejde dog
stigende vanskeligheder, og Gestapos arrestation af ca. 50 af partiets folke-tingskandidater den 15.jun.1944 standsede det helt.
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Der er i billedet af Dansk Samling som modstandsorganisation ikke
tale om, at partiet en bloc gik ind i kampen og dannede egne afdelinger. De to mest fremherskende træk er 1. - de mange enkeltmedlemmers virke på fremskudte poster, og 2. - at partiet udnyttede sit
udstrakte kontaktnet i modstandens tjeneste og sørgede for, at dets
i forvejen aktivt indstillede medlemmer blev draget ind i kampen,
hvor der var brug for dem.
I Frihedsrådet blev partiet fra starten i september 1943 repræsenteret af Jørgen Staffeldt, der hurtigt afløstes af Arne Noe-Nygaard,
der i december 1943 blev afløst af Arne Sørensen. Indtil befrielsen
var han med til at præge rådets arbejde.
Fotos fra valget i marts 1943:
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Baggrundsstof om radiokontakt med England
Ved Danmarks besættelse den 9.april 1940 foretog den tyske besættelsesmagt en fuldstændig afskæring af den danske inter-nationale telekommunikation, bortset fra forbindelsen til neutrale lande via Tyskland. Ville man derfor kommunikere med andre lande, kunne det kun
ske ved at "smugle" oplysninger illegalt ud af og ind i landet. Ret
hurtigt efter besættelsen etableredes illegale ruter til Sverige.
Dette var muligt fordi der stadig foregik
en vis samhandel mellem
de to lande, en samhandel der gjorde, at mange danskere med lovligt
ærinde havde mulighed for at rejse til Sverige. Denne kommunikations-form var imidlertid ofte for langsom, især hvor det drejede sig
om at give de allierede meddelelse om tyske troppebevægelser (efterretningstjeneste) eller om at aftale enkeltheder ved nedkastninger
af våben og andet. Hertil var det nødvendigt at have en direkte radioforbindelse mellem afsender og modtager, det vil sige mellem SOE
i London og dels den danske efterretnings-tjeneste, dels den danske
modstandsbevægelse. Det første forsøg på at skabe en sådan forbindelse blev gjort i december 1941, hvor SOE's to første faldskærmsfolk nedkastedes ved Haslev. Forsøget endte tragisk. Lederen, Carl
Johan Bruhn, blev dræbt, da hans faldskærm ikke foldede sig ud, og
hans radiotelegrafist, Mogens Hammer, mistede sit radiosæt. Først da
han via Sverige havde modtaget et nyt engelsk-bygget sæt lykkedes
det den 17.april 1942 at få kontakt med London. Mogens Hammer blev
dog kort efter trukket ud af telegrafiarbejdet efter ordre fra SOE.
Samme dag som den første kontakt etableredes nedkastedes en ny radiotelegrafist ved Jyderup sammen med den nye SOE-leder Chr. Rottbøll. Den nye telegrafist, P.H.I.Johannesen, indledte sine sendinger
til London kort tid efter sin ankomst. Hans sende-steder indkredsedes dog hurtigt af den tyske pejletjeneste, og 5.september tog han
under en tysk razzia gift for at undgå arrestation og døde i løbet
af få minutter.
Begge radiotelegrafister havde været i forbindelse med en dansk radiotekniker, L.A. Duus Hansen, for at få tekniske råd og reservedele. Duus Hansen tilbød nu selv at indlede sendinger. Officererne i
den danske hærs efterretningstjeneste, der hidtil kun havde været i
brevkontakt med London, foreslog, at Duus Hansen blev deres radiotelegrafist for militære hastemeldinger. Anvendelsen af ukendte udlændinge til sådant arbejde stred mod alle sikkerhedsprincipper, men
det endte alligevel med, at SOE i foråret 1943 accepterede tilbuddet.
I februar 1943 ankom en ny telegrafist fra England, Gunnar Christiansen, der straks begyndte at sende fra København. I løbet af sommeren 1943 gjorde SOE flere forsøg på at få telegrafister og udstyr
til Danmark, blandt andet nedkastedes Kaj R. Lund, der skulle være
Jyllands radiotelegrafist, den 17.april ved Hvidsten , men forsøgene
faldt ikke heldigt ud. Telegrafisterne viste sig utilstrækkeligt
trænede, og senderne knustes ved nedkastningerne.
Kun Duus Hansen og Gunnar Christiansen var således reelt til rådighed i sommeren 1943, hårdt trængt af den tyske pejle-tjeneste, og
dette viste sig at være alt for lidt. Især savnede Jylland og Fyn
telegrafister, hvad der alvorligt hæmmede mulighederne for nedkastninger.
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Under disse forhold foreslog Duus Hansen for det første, at man gik
over til kun at anvende dansk-uddannede telegrafister, og for det
andet at man selv byggede senderne i Danmark. Han tilbød selv at
fremskaffe øvede telegrafister og forestå konstruktionen af senderne. Han gik i gang med at fremstille nye typer af sendere, der både
var lettere, mindre og teknisk mere egnede. Vægten af de danskbyggede sendere gik ned til 1½ kg, mens de engelske vejede 15 kg.
Størrelsen reduceredes fra kuffertformat til telefonbogsformat, og
de danske sendere indrettedes både til jævn- og vekselstrøm samt til
bilakkumulatortilslutning.

Duus Hansen´s sender i telefonbogsformat
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Duus Hansen´s ”telefonbog” i kontormappe

SOE i London accepterede tilbuddet, og fra efteråret 1943 blev Duus
Hansen leder af hele det danske radioarbejde. Resultat blev strålende. Ikke blot blev dansk radiosending nu den mest effektive i noget
besat land, men erfaringer og især apparatur fra det danske arbejde
blev taget i anvendelse i de øvrige afdelinger af SOE. Fra september
var den første af de dansk-uddannede telegrafister, Tage Fischer
Holst, i gang med sen-dinger fra København. I løbet af 1944 kom flere til, først Duus Hansens broder dyrlæge H.K. Duus Hansen på Fyn i
marts måned, derpå Knud Lindballe i Midtjylland sidst i april, og
endelig Kaj Erik Grønnum i Sydjylland i juni måned.
De to sidstnævnte kom kun til at virke til slutningen af juni måned.
Først da Poul O. Nielsen kom til Jylland i juli måned fik man en
stabil kontakt med London fra denne landsdel.
Fra 1943 blev både effektivitet og sikkerhed til stadighed forøget.
Efter de indtil da indhøstede erfaringer udbyggedes et omfattende
sikkerhedssystem, hvis hovedpunkter var, at hver telegrafist skulle
disponere over:
- flere sendere,
- mange sendesteder,
- et hold af trænede og bevæbnede vagter, der havde til opgave
at transportere senderne fra sted til sted og at advare
telegrafisten under sendingerne.
Systemet udvikledes under stadig kamp med den tyske pejle-tjeneste,
der udvidedes fra uge til uge. Trods alle sikkerhedsforanstaltninger
slap man ikke for arrestationer af telegrafister. For en telegrafist
var tilfangetagelse ensbetydende med tortur, deportation eller henrettelse. Flere begik selvmord ved tilfangetagelsen. Ingen anden
modstandsgruppe-art løb større risiko, og ingen anden har betalt sit
modstandsarbejde så dyrt.
Fra juni 1944 gik man i København over til automatisk sending, der
muliggjorde en betydelig større sendehastighed.
Alt i alt nåede man frem til et system, der tillod fast, hurtig og
pålidelig kontakt med London. Fra engelsk side er det danske radioarbejde blevet fremhævet som forbilledligt og uden sidestykke, både
hvad angår teknik og hvad angår personel.
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Leo Sørensen i årene 1902 - 1940
Leo Sørensen blev født den 18.april 1902 i Lendemarke, Stege Landsogn, Møns herred, og døbt i Stege kirke den 22.jun.1902.
Hans
forældre var Hans Peter Marius Sørensen, født den 10.dec. 1868 i Ellinge på Fyn, og Dora Velantine Petersen, født den 22.jan.1879 på
gården "Ørbæklund", Hjelms Mark, Stege Landsogn. Leo Sørensens forældre boede i 1902 i Lendemarke, hvor de drev et gartneri. I 1907
overtog faderen gården "Ørbæklund" efter sin svigerfar. Gården er
beliggende på sydsiden af Møn med marker direkte ned til Østersøen.
Leo Sørensen var den førstefødte, siden fulgte sønnerne Arnold i
1903 og Richard i 1909.
I 1920 bestod Leo Sørensen "Almindelig forberedelseseksamen" (præliminær-/realeksamen) i Stege kommunale Borger- & Realskole med udmærkelse. Året efter bestod han adgangseksamen til Den polytekniske Læreanstalt, hvor han påbegyndte studiet samme år. Studiet blev afsluttet med en civilingeniøreksamen som elektroingeniør i 1927. Fra
1.jan.1928 til 31.maj 1933 var Leo Sørensen ansat ved Bell Telephone
Manufacturing Company i Antwerpen i Belgien. I denne by fandt han
sin tilkommende, Louisa Person. Brylluppet fandt sted i Antwerpen
den 4.april 1931.
Grundet depressionen i 1930erne blev Bell Telephone Co. i 1933 af
den belgiske regering tvunget til at afskedige alle deres udenlandske ansatte. Leo Sørensen søgte da tilbage til Danmark og fik den
1.mar.1934 ansættelse ved Generaldirektoratet for Statsbanerne, 2.
distrikt, signaltjenesten, i Århus. Samme måned flyttede han med sin
hustru fra Antwerpen til en lejlighed i Stadion Allé 27 i Århus.
I årene 1934-35 deltog han i arbejdet med etableringen af både signalsystemerne på Frederica ny banegård i forbindelse med bygningen
af den første Lillebæltsbro og den sikringstjeneste, der fulgte med
lyntogenes indførelse.
Hans hustru nedkom i marts 1936 med ægteparrets førstefødte, datteren Grete.
I begyndelsen af 1938 købte ægteparret eget hus, en villa beliggende Chr. Winthersvej 12 i Åbyhøj, hvortil de flyttede i april måned.
Kort tid efter, i maj måned, så deres søn, Emil, her dagens lys.
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Leo Sørensen og Dansk Samling
Det politiske parti Dansk Samling, der var stiftet i 1936, fik sin
første lokalafdeling i Århus i slutningen af 1937. Den første formand for lokalafdelingen var grosserer Sven Graae Rasmussen. I starten var der kun 6-7 medlemmer. Blandt besty-relsesmedlemmerne var
gårdejer Jens Fogh fra Randers-egnen og gårdejer Skovgaard fra Tranbjerg. Afdelingen holdt nogle dagligstuemøder, blandt andet et hos
Graae Rasmussen, hvor Arne Sørensen talte for en 30-40 tilhørere.
Efter rigsdagsvalget i april 1939 opstod der nogle uoverensstemmelser mellem Graae Rasmussen og Dansk Samlings stifter og formand Arne Sørensen vedrørende det fremtidige arbejde i Dansk Samling. Møderne i lokalafdelingen fortsatte i efteråret 1939 i et lille
lokale,
man
havde
fået
fat
i
til
dette
formål.
Uoverensstemmelserne med Arne Sørensen blev tilsyneladende ikke
løst, for i vinteren 1939-40 forlod Graae Rasmussen og flere andre
af afdelingens medlemmer Dansk Samling.
I den følgende tid var afdelingen uden egentlig ledelse. De løbende
sager blev klaret af Wilh. von Rosen, Rigmor Willumsen og Ejner
Blaabjerg. Kort tid efter besættelsen holdtes et møde på hotel Ansgar, hvor der foruden Arne Sørensen kun var ganske få til stede.
Leo Sørensen meldte sig ind i Dansk Samling hen på sommeren eller i
efteråret 1940. Han fik medlemsnr. 2329. Det ser ud til, at han allerede engang i 1940 er blevet formand for lokalafdelingen. Det vides ikke, om han før den tid har del-taget i nogle af afdelingens
møder, men der er ingen tvivl om, at han efter besættelsen den
9.april hørte til dem, der gik ind for blandt andet partiets synspunkter vedrørende det nationale og den enkeltes ansvar.
Arbejdet i lokalafdelingen kom, formentlig fra efteråret 1940, ind i
en fastere form og tog til i omfang. Der blev arrangeret månedlige
møder, hvor forskellige emner var til debat. Ved et af møderne holdt
Leo Sørensen følgende tale - eller indledning til debat - om emnet
"Vore opgaver":

Vore opgaver
"Når jeg i aften vil tale om, eller rettere indlede en samtale om
vore opgaver, bunder det i, at jeg og måske andre af vore medlemmer
efter vort indledende møde, der trods et udmærket foredrag var meget
sparsomt besøgt, måtte stille os det spørgsmål, om vor lokalforening
her i Århus kunne magte nogle opgaver, og om det i det hele taget
var af nogen betydning at opretholde en lokalforening i stedet for
enkeltvis at være medlemmer af hovedforeningen.
Disse overvejelser førte mig imidlertid et skridt videre, idet jeg
dernæst måtte spørge mig selv om, hvilke opgaver vi da kan og skal
tage op som medlemmer af Dansk Samling.
Hvilken mission har Dansk Samling nu, og hvad kan vi menige medlemmer, der ikke er begavet med seer- eller førerevne, gøre i vort daglige liv, for det er jo her, vor indsats skal gøres.
Kommer man så til at tænke nærmere over, hvad det er for en indsats,
der nu skal gøres, og hvilket ansvar der påhviler os, som har fået
ører at høre med, så kan man godt i første øjeblik overvældes.
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For mig at se er det nemlig intet mindre end spørgsmålet om Danmarks
fremtidige eksistens som frit og uafhængigt land, der afhænger af,
om vi er i stand til at løfte vor opgave. Der går i øjeblikket som
sjældent før en national vækkelse over landet. Folk vågner op og opdager, - til dels til deres egen forundring - at de er danske, og at
de ikke holder af at se fremmede uniformer i gaderne; men hvad så ?
Man går måske til alsangsstævne, og man køber et kongemærke, og det
er altsammen meget godt; men i det store og hele lader man iøvrigt
alt udvikle sig, som det kan, og håber på "normale tider", på, at
England eller Rusland eller hvad ved jeg, skal gengive os vor frihed
og selvstændighed, så at alt kan blive som før i et lille idyllisk
land. Her står så vi, der er klar over, at Danmarks fremtid ikke kan
sikres af fremmede magter, ligeså lidt som den kan fratages os af en
fremmed magt; men at den udelukkende er afhængig af den indsats, vi
som folk er i stand til at gøre.
Længe nok har vi sovet til tonerne af sangen: vi er kun et lille
folk, og hvad kan vi gøre, og hvad kan det nytte. Nu kører vi samme
sang på fremmede sprog: små folk har ingen eksistensberettigelse;
det er kun millionerne, der tæller; små folks opgave er at indordne
sig, at være Lebensraum. Det kan højst tillades dem at have en slags
museumskultur, som kan fremvises som turistattraktion: her tales
endnu i afsides egne det fortidige danske sprog.
Det vi kan og skal gøre er da i første række af al vor magt at sætte
ind mod den foreningsmentalitet, der ligger over vort folk og forflygtiger ansvarsfølelsen hos den enkelte. Man melder sig ind i en
forening og mener dermed at have gjort sin indsats. Så vælger man
bestyrelse og formand, der skal være af samme opfattelse som en selv
og helst uden alt for selvstændige tanker, og så tror man - det vil
sige, man tænker formodentlig slet ikke på noget; men hvis man gjorde det, måtte man jo altså tro, at når man sætter nogle mænd i spidsen for en forening og binder dem på forhånd til at være afhængig af
ens egen opfattelse, så er dermed alt gjort, og man kan rolig sove
videre.
Det ligger nu nær at spørge: Er Dansk Samling da ikke en sådan forening af nogle mennesker, der har hørt noget af og om en vis Arne
Sørensen, og som har fundet, at det var noget af det rigtige, og som
så iøvrigt mener, at når de er medlemmer og støtter arbejdet med
kontingent - måske endda ugekrone - og holder "Det Tredje Standpunkt", så er de da helt på den rigtige side og kan i øvrigt afvente, at ledelsen skaffer det nye Danmark. Til dette vil jeg svare: at
hvis det var sådan, så kunne vi lige så godt slutte vort arbejde.
Det tjener ikke mere noget formål at komme sammen til mere eller
mindre vellykkede møder med mere eller mindre udmærkede foredrag, og
hvor man går hen for at "få noget med hjem". Møderne er ikke det væsentlige i vort arbejde; vort væsentlige arbejde er det, hver af os
gør på sin arbejdsplads og i sin bekendtskabskreds for at få folk
til at forstå - ikke at de er danske, for dem som ikke er klar over
det efter den 9.april, skal vi ikke give os af med - men at det at
være dansk også er en forpligelse til at arbejde for Danmarks fremtid; at det arbejde, hver enkelt kan gøre, ikke kan gøres af nogen
anden end netop ham, at vi må ruste os til den dag, da det nye Danmark skal opstå.
Et af de smukkeste og for dansk karakter mest betegnende sagn fra
sagnkongernes tid er fortællingen om Uffe hin Spage.
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I fredelige og rolige tider sover dansken trygt, og først når det
går på livet løs, og Danmarks undergang synes nær, vågner han. Sådan
vil det også gå denne gang. Det danske folk er allerede ved at vågne
og gnikke søvnen af øjnene. Vor opgave bliver da at sørge for Skræp,
for hvad nytter det at være vågen og våbenløs, når modstanderen er
bevæbnet til tænderne med nye idéer og med overmagtens for mange besnærende argument.
Mange bevægelser er i den sidste tid opstået; nogle startet af velmenende mennesker, der synes, at noget må gøres, og at det må gøres
straks, og at det gamle må væk og noget nyt til, men som ikke selv
har en eneste ny idé, men prøver at lære gamle travere en mere moderne march. Andre bevægelser synes simpelt-hen at være forsøg på at
fiske i rørt vande ved at søge at tækkes de nuværende magthavere ved
at antage "de nye tanker", "den europæiske nyordning" o.s.v.
Heroverfor står Dansk Samling som en bevægelse, der ikke er affødt
af øjeblikket, men har forudset det og allerede er i gang med at
hvæsse Skræp, så det til sin tid kan lyde og igen gøre os til et
frit og uafhængigt folk, der ikke alene kan passe vore egne sager,
men også kan tage vore nordiske og europæiske opgaver op til løsning.
Jeg kommer tilbage til, hvorfor vi skal opretholde vor lille, men
forhåbentlig voksende, lokalforening af Dansk Samling. Jeg vil dertil svare, at det skal vi først og fremmest for at lære hinanden at
kende og udveksle erfaringer og idéer, som vi hver for sig har gjort
eller fået. Vi vil derfor forsøge vinteren igennem at holde møder,
hvor vore egne medlemmer kommer med en kort indledning som i aften,
og hvor vi derefter drøfter de fremsatte tanker. Vor forenings betydning kommer herefter til at ligge dels i, at den giver enhvers
arbejde den støtte, det er at vide, at andre er med i det, og dels
i, at møderne giver os lejlighed til at tage venner og bekendte med
og måske derigennem tvinge dem ind i vort arbejde.
Leo Sørensen."
Et bedre indtryk af, hvad han mente om landets situation og om, hvad
der burde gøres, kan man vel næppe få !
Talen forklarer måske også noget om hans formål med at melde sig ind
i Dansk Samling.
Måske er det møde, hvor denne tale blev holdt, også blevet indledt
med den sang, han foretrak at indlede møderne med, nemlig "Frihed er
det bedste guld". Den er skrevet af biskop Thomas af Strängnäs, der
døde i 1443, og lyder således:
1.
Frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være !
Ja, der dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd !
thi frihed følger ære.

2.
Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd;
hold fast om fuglens vinge !
kun galgenfugl dig bilder ind,
at når den fløj for vejr og vind,
kan han igen den bringe.

3.
Frihed er en borgemur,
hvor modet støder højt i lur
mod alle fjender gramme;
sig du dem kækt ved porten "stop !"
kun fejhed lukker porten op
og lister bort med skamme.

4.
Frihed er en kongehøg,
der stak i sky, når bort den fløj,
forgæves du den lokker;
din fred og glæde følger med,
alt som den flyver langt af led,
mens ørnene sig flokker.
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5.
Frihed er en stad så skøn,
hvor enigheden bor i løn,
og nabo smukt sig føjer;
hvor så man skatter egen arv,
at alle ser på næstens tarv,
og ingen retten bøjer.

6.
Frihed er en dejlig brud,
som vil dig følge ind og ud,
elsk hende højt med ære !
Når hende du til hustru får,
da ages herligt læs i gård,
thi alt hun vil dig være.

7.
Frihed er det gyldne skjold
mod avind, list og overvold,
hvor retsind fører sværdet;
bag den kan fredens ranker gro,
men hvor den ej kan fæste bo,
må freden fly forfærdet.

8.
Frihed er en sikker havn,
vend altid kun mod den din stavn,
da er du frelst af fare !
for kongeskib og mindste båd
har den mod storm og bølge råd,
den alle vil bevare.

Som det fremgår af talen er den holdt i begyndelsen af vinteren. Det
har sandsynligvis været vinteren 1941-42. Det kan ikke havet været
vinteren før, da Rusland først indtrådte i krigen i juni 1941. Det
kan heller ikke have været vinteren efter, da den åbne modstand på
dette tidspunkt allerede var ved at blive realiseret.
Efter formentlig den samme vinter holdt han ved et møde en tale, der
var tænkt som indledning til en debat om forholdet mellem stat og
kirke. Inden han går over til dette emne kommer han med følgende bemærkninger om foreningsarbejdet:
"Inden jeg går over til aftenens emne vil jeg lige sige et par ord
om den plan, vi i de kommende måneder vil søge at gennem-føre for
vort foreningsarbejde.
Først en bemærkning om den forløbne vinters arbejde: ved sæsonens
begyndelse var det vor hensigt at søge oprettet en eller flere studiekredse over forskellige emner samt at holde nogle større møder ca. et om måneden. Desværre var interessen for studiekredsene ikke
så stor, at de kunne komme i gang, og vi fik da i stedet de månedlige medlemsmøder, hvor en del af vore egne medlemmer har indledet om
forskellige emner.
Det er vor tanke indtil videre at fortsætte omtrent ad denne linie;
med hensyn til de større møder vil det antal, vi kommer til at arrangere, vel blive noget afhængig af, hvorledes det går med planen
om at oprette en upolitisk, national forening, der særlig skal virke
ved foredrag og lignende.
Hvad vore egentlige medlemsmøder angår, har vi den bagtanke, at vi
vil forsøge at gøre dem til en slags udvidet studiekreds. Emnet for
denne skulle være Danmarks fremtid, og indlederne skulle så kunne
benytte bogen af samme navn som støtte for deres indledning, hvad
jeg også har gjort ved udarbejdelsen af den indledning, jeg snart
skal komme til. Det er vort håb, at vi på denne måde kan give en
større kreds af vore medlemmer end hidtil lejlighed til at gøre den
indsats, der ligger i gennemtænkningen af et problem og udformningen
af tankerne til en indledning. Ligeledes giver opgivelsen af et bestemt konkret emne også andre end indlederen mulighed for i forvejen
at overveje det, så at der kan komme en virkelig forhandling i
stand, hvad det ellers undertiden kniber lidt med.
Det vil i hvert fald i almindelighed gælde, at uanset hvad de hørende medlemmer får ud af sådan en aften, så har som regel indlederen
fået udbytte af sit forsøg på at komme til bunds i et spørgsmål."
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Møderne blev afholdt enten som dagligstuemøder eller i lokaler ude i
byen. Nogle er formentlig foregået på Hotel Ansgar, enkelte større
i Århus-hallen. De normale møder kunne samle
30-40 tilhørere. Et
af møderne i Århus-hallen drejede sig om emnet Skandinavien.
Ved et møde den 2.dec.1941 med Aage Møller var der blandt tilhørerne
én, der bagefter gik til politiet med et referat af hans tale, der
åbenbart har indeholdt ytringer, der kunne falde de ansvarlige myndigheder for brystet. Det førte til, at Aage Møller måtte stille til
forhør hos samme politi, dog uden at det fik konsekvenser for ham.
Angiveren var tilsyneladende gået før den almindelige drøftelse, der
fulgte efter talen. Herunder udtalte Aage Møller sig nemlig med noget større skarphed end i politiets referat.
Efterhånden steg medlemstallet til ca. 120, og der dannedes en studentergruppe med Riber Kristensen som formand.
Med sikkerhed vides det, at lærer Rigmor Willumsen var med i lokalafdelingens bestyrelse fra starten, og måske også Ejner Blaabjerg.
Senere kom bogtrykker Carl Haugsted og formentlig lærer Ove Nielsen med. Hvem der iøvrigt i de følgende år var medlemmer af bestyrelsen vides ikke.
Kommunikationen mellem partiets hovedkontor i København og lokalafdelingerne foregik dels skriftligt via postvæsnet, og dels via partiets rejsesekretærer.

Rejsesekretærerne tog rundt til de forskellige lokalafdelinger, oriBilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021
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enterede disse om partiets arbejde, orienterede sig om lokalafdelingernes arbejde og udførte andet praktisk parti-arbejde. Efterhånden
kom de til at beskæftige sig med både partimæssige og illegale opgaver. De afholdt fortrolige orienteringsmøder, indsamlede penge til
illegale formål, herunder illegale skrifter og blade, indsamlede
stof til - og tegnede abonnementer på - disse skrifter og blade,
virkede som kurerer, samt etablerede og vedligeholdt kontakter i
forbindelse med den illegale gruppedannelse.
Rejsesekretæren, der normalt tog sig af det midtjyske område, var
Børge Eriksen. Når han kom til Århus opsøgte han Dansk Samlings
folk, holdt dagligstuemøder og lignende, kom med de seneste meddelelser fra hovedkontoret, og gav instruktioner angående modstandsarbejdet til enkelte personer eller til flere inden for lokalafdelingen. Børge Eriksen fortsatte sin aktivi-tet indtil marts 1945, hvor
han blev arresteret.
Blandt lokalafdelingens aktiviteter var distribution af legale og
illegale bøger og skrifter. Det vides, at Leo Sørensen solgte illegale bøger og skrifter, som han hentede hos bog-trykker Carl
Haugsted. En af dem var camoufleret med den underfundige titel
"Håndbog i oversvømmelser", og som udgiver var anført "Det kgl. danske Afvandingsselskab". Bogen indeholdt artikler om efterkrigsproblemer skrevet af allierede og nordiske skribenter.

De illegale bøger og skrifter blev blandt andet transporteret sammen
med sønnen (Emil) i dennes barnevogn, skjult under gulvet i bunden.
I efteråret 1943 afløste kommunelærer Ove Nielsen Leo Sørensen som
formand for lokalafdelingen. Formentlig på samme tidspunkt deltog
Leo Sørensen i et møde på Vollerup husholdningshøjskole på Als, hvor
Johanne Hansen var forstander. Ove Nielsen fortsatte på formandsposten til begyndelsen af 1944, hvor han fik tuberkulose og lå på hospitalet en kort tid. Hans afløser som formand blev sognepræst Regin
Prenter.
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Det vides ikke, om Leo Sørensen har været medlem af lokalafdelingens bestyrelse efter sin afgang som formand. Fra Dansk Samling er der fra oktober 1943 til begyndelsen af 1944 sendt breve til
ham stilet dels til Dansk Samlings tillidsmænd og dels til Distriktnævnet for Århus amt.
Mange af medlemmerne i lokalafdelingen deltog i illegalt ar-bejde
under en eller anden form, med eller uden forbindelse til folk i
Dansk Samling. Det gælder således
- læge Gunnar Auken, der deltog i distribution af
blade og bøger samt klargøring og fordeling af våben,

illegale

- gårdejer Jens Fogh,
- bogtrykker Carl Haugsted, der deltog i illegal trykkevirksomhed og dannelse af militærgrupper,
- stud.med. Riber Kristensen, der var med i en sabotagegruppe,
- trafikassistent F.M.Larsen,
- skotøjshandler Maibom, hvis bopæl var kontaktsted i forbindelse med Toldstrup's arbejde,
- statsgeolog Keld Milthers, der var Dansk Samling's repræsentant i både Region II- og Jyllandsledelsen i begyndelsen af
1945,
- lærer Ove Nielsen, med dæknavnet "Neubert", der blev Dansk
Samlings repræsentant i Region II, da regionsledelserne blev
dannet i begyndelsen af 1944,
- læge Philip Nordentoft,
- sognepræst Regin Prenter,
- direktør Th. Nansen Scherfig,
- telegrafbestyrer Schmidt,
-

ingeniør Leo Sørensen, der
dede en radiosendegruppe,

blandt

andet

organiserede

og

le-

- redaktør Knud Tågholt, der udgav illegale blade og bøger.
Det vides, at Leo Sørensen har udført illegalt arbejde sammen med
Carl Haugsted og sammen med Ove Nielsen. Da Ove Nielsen blev syg
overtog en person med dæknavnet "Iversen" for en tid Ove Nielsen's
rolle i Region II-ledelsen.
Leo Sørensen skaffede denne "Iversen" en lejlighed i Strand-parken
nr. 44, 2.sal.
"Iversen" var Jyllandslederen Vagn Bennike`s kurér og højre hånd
Børge Broder Iversen.
Jørgen Diemer, der i midten af 1943 var udlånt fra Dansk Samling's
partikontor for at hjælpe Flemming Juncker med opbyg-ningen af modtagegrupper i Jylland, og senere stod for udgivelsen af illegale
blade og bøger på Sjælland indtil han blev arresteret af Gestapo,
fortæller, at en højtstående gestapomand efter Diemers arrestation
havde sagt til ham, at alle Dansk Samling-medlemmer var "forbrydere", med andre ord aktive i modstandsbevægelsen.
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Leo Sørensen's hustru kunne ikke undgå at få kendskab til sin mands
illegale arbejde. Når hun, som sikkert mange andre hustruer i samme
situation, spurgte ham:
"Hvad nu hvis tyskerne tager dig ?",
svarede han altid:
"Du ved jeg gør det for mine børns skyld, jeg vil ikke have, at de
skal underkastes tyskernes slaveri."

Louisa og Leo
i juli 1943

Louisa, Grete
og Emil
primo 1944
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Leo Sørensen og radiosendegruppe
En radiosendegruppe var en samling mennesker, der
- sørgede for
- at fremskaffe sendesteder til radiotelegrafister,
- transport af radiosendere m.m. til og fra
samt opbevaring af senderne mellem sendinger,
- logi til radiotelegrafister,
- fungerede som vagter under sendinger,
eller
- stillede deres hjem til rådighed som sendesteder.

sendesteder,

Den første radiotelegrafist, der var udset til at skulle etablere
radiokontakt direkte fra Jylland til London, var
SOEfaldskærmsmanden Kaj Ronald Lund med SOE-kodenavnet "Lamp". Han blev
nedkastet i nærheden af Hvidsten kro den 17.april 1943, og skulle
slå sig ned i Århus efter en akklimatiseringsperiode på en måneds
tid. Denne blev tilbragt i København. Imens blev der i Århus arrangeret logi og sendesteder, logiet i bibliotekselev Elsebeth Baastrup
Thomsen's lejlighed i Tåsingegade, og sendesteder i søstrene Ulrich's lejlighed i Bruunsgade, tandtekniker Kærå's klinik på Banegårdsplads, ingeniør Sinding's lejlighed i Park Allé, og kontorassistent Rasmussen's lejlighed på Stjernepladsen. Der synes ikke på
dette tidspunkt at have eksisteret sendegrupper, der sørgede for logi, sende-steder, transport og opbevaring af sendere, med mere. Det
har formentlig været faldskærmsmanden Ole Geisler og læge Sven Baastrup Thomsen, der har sørget for det fornødne.
På grund af radiosendere, der blev ødelagt ved nedkastningen eller
gik i stykker, lykkedes det aldrig Kaj Lund at få etable-ret en
brugbar forbindelse med England. Han blev sat til andet arbejde og
endte med at blive arresteret af gestapo den 13.dec.1943 i søstrene
Ulrich's lejlighed.
I december 1943 meddelte L.A.Duus Hansen London, at man var klar til
at sende en dansk-uddannet radiotelegrafist til Jylland som efterfølger for Kaj Lund. Denne radiotelegrafist var Aage GjødrikAndersen med SOE-kodenavnet "Jack". Det er sandsynligvis senest omkring dette tidspunkt, at Leo Sørensen har påtaget sig at organisere og lede en sendegruppe. Leo Sørensen's bror, Richard Sørensen,
der på daværende tidspunkt var præst ved Skt. Lukas kirke, mener at
Leo Sørensen engang i 1943 kontaktede ham og spurgte, om der måtte
komme én og sende fra hans bopæl en gang imellem. Samtidig spurgte
broderen ham, om han kendte nogle andre, som kunne tænkes at ville
stille deres bopæl til rådighed for sendinger. Richard Sørensen
nævnte da den senere professor K.E.Løgstrup og bibliotekar Bernhard
Kinch. Disse må efterfølgende være blevet kontaktet af Leo Sørensen,
da de kom til at indgå som medlemmer af gruppen. Blandt gruppens
medlemmer var desuden direktør T.A.Nansen Scherfig og ingeniør Einar
Poulsen.
Det er således sikkert at gruppen havde mindst 6 medlemmer. Det vides, at der fra alle disse medlemmers bopæle er foretaget radiosendinger til England.
Gruppen har også omfattet folk som forrettede vagttjeneste under
sendingerne, samt folk, som sørgede for transport og opbevaring af
senderne. Disse folk kan dog også have været tilknyttet telegrafisterne via andre kanaler.
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Når radiosenderen ikke blev brugt blev den og morsenøglen som regel
opbevaret hos Leo Sørensen, hvor den var skjult i børnenes legerum.
Leo Sørensen transporterede endvidere de til sendingerne nødvendige
koder i sin cykelpumpe. Med de cykeldæk, der var til rådighed på det
tidspunkt, var en cykelpumpe uundværlig. Skilte man den ad, kunne
koderne gemmes nede i pumpeskaftet.

Først omkring den 20.feb.1944 kommer Gjødrik-Andersen til Århus. Han
bor hos Leo Sørensen nogle dage. Leo Sørensens hustru kendte ham under det illegale navn "Ing. Holm".
Lederen af modstandsarbejdet i Jylland, Flemming Juncker, beder ham
straks efter ankomsten om at sende nogle telegrammer vedrørende flere nedkastninger, der skal finde sted omkring den 1.marts. Uheldigvis virker hans radiosender ikke, og han må tage tilbage til København for at få sendt telegrammerne og repareret senderen. Den
10.marts
vender
han
tilbage
til
Århus
sammen
med
SOEfaldskærmsofficeren Preben Lok-Lindblad med dæknavnet "Habit". Af
ukendte årsager rejser han videre med "Habit" til Randers, hvor de
indlogerer sig på Højskole-hotellet. Her bliver "Jack" arresteret af
gestapo dagen efter i forbindelse med arrestationen af de fleste af
Hvidsten-gruppens medlemmer.
Den 27.april må Flemming Juncker stærkt eftersøgt forlade landet.
Hans afløser i det midt- og nordjyske bliver Anton Toldstrup, som
Juncker selv har hentet i Skive. Samtidig med
denne afløsning ankommer en ny telegrafist, flyverkvartermester Knud Laurits Lindballe
med SOE-kodenavnet "Steve" til Århus, hvor SOE-faldskærmsofficeren
Frantz Lassen med dæknavnet "Viggo" har fået til opgave at etablere
en direkte radio-forbindelse mellem Århus-området og England. Frantz
Lassen får kort efter assistance af SOE-faldskærmsofficeren Chr. Altenburg Hansen med dæknavnet "Larsen".
Frantz Lassen var blevet nedkastet ved Skive i begyndelsen af januar
1944 og opholdt sig i Københavns-området indtil sidst i april, hvor
han fik opgaven i Århus. Chr.Altenburg Hansen var blevet nedkastet
natten til den 1.april på Djursland og opholdt sig i Københavnsområdet indtil ca. 1.juni, hvor han tog til Jylland og i et stykke tid
arbejdede sammen med Frantz Lassen.
Disse to må have været hele - eller en del af - Leo Sørensens kontaktflade udadtil, enten direkte eller via mellemmænd. Telegrafisten
har, efter at være blevet introduceret for Leo Sørensen, formentlig
haft direkte kontakt med denne. Han kan dog også have haft kontakt
via faldskærmsofficererne eller andre mellemmænd. Telegrammerne, der
skulle sendes, har tele-grafisten modtaget fra flere forskellige kanaler, blandt andre via kurérer fra Toldstrups hovedkvarter og fra
SOE-faldskærms-folkene.
Om det illegale arbejde, Leo Sørensen udførte sammen med Ove Nielsen
og dennes efterfølger i regionsledelsen "Iversen", har haft noget
med sendegruppen at gøre, er uvist.
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"Steve" får bopæl et sted i Skåde. En af de første dage i maj lykkes
det for ham at komme i kontakt med London, og den 20.maj melder man
herfra alt klart til regelmæssig trafik. "Steve" sender herefter regelmæssigt et stykke tid, indtil han får problemer med sin radiosender i begyndelsen af juni.
"Steve" foretager jævnligt sendinger fra alle de kendte gruppemedlemmers bopæle. Gruppen kendte ham under det illegale navn "Jacobsen". Han havde mindst én vagt, Orla Bro Knudsen med dæknavnet
"Schmidt", som tidligere havde deltaget i våben-modtagelse.
Richard Sørensen fortæller følgende om sin kontakt med "Jacobsen":
"Når "Jacobsen" ønskede at sende fra min bopæl, telefonerede han og
spurgte, om han måtte komme og se på vores telefon. Så blev min hustru Ida og børnene sendt ud på en gåtur. "Jacobsen"
kom kørende på cykel til bopælen. Han
sendte mellem ½ og 1 time
hver gang han kom. Koderne havde han gemt forskellige steder, blandt
andet i sit slips."
Richard Sørensen ved ikke, om der var vagter nede på gaden, men han
har en enkelt gang set, at "Jacobsen" mødte én nede på gaden, og at
de udvekslede mapper.
Om radiosenderen vides det, at den somme tider befandt sig på Leo
Sørensens bopæl, hvor hans datter Grete har fået den demonstreret.
Den var gemt på "Fars" hylde blandt legesagerne.
Toldstrup fortæller følgende om radiotjenesten på det tids-punkt,
hvor "Steve" fungerede i Jylland:
"At etablere en radiotjeneste var ikke nogen let sag. Det forlangtes, at der højst måtte sendes op til et kvarters tid daglig, og
samme sendested måtte ikke benyttes for ofte. Der krævedes ganske
særlige forhold på sendestederne, således kunne man for eksempel ikke sende fra en jernbetonbygning eller et hus omgivet af højere bebyggelse, og disse krav gjorde, at det var nødvendigt at have mange,
fjernt fra hinanden liggende sendesteder. Noget af det folk havde
mest respekt for, var vistnok at huse en illegal sender, blandt andet fordi der havde verseret mange rygter om tyskernes dygtighed med
hensyn til pejling. Det var derfor forbundet med store vanskeligheder at finde tilstrækkelige og velegnede steder, og vor telegrafist
rejste ofte til Viborg, Randers eller langt ud på landet for at få
telegrammerne af sted. Da det krævedes, at der så længe senderen var
i gang skulle være vagt i huset, hvorfra der blev sendt, og på gaden
uden for, var der til telegrafisten knyttet et udvalgt personale."
Den 6.juni 1944 startede de allierede invasionen i Nord-frankrig.
Dette indebar her i landet
muligheden for, at bælterne ville blive
afskåret og umuliggøre færdsel mellem landsdelene. En ny telegrafist, der skulle
virke i Sydjylland, blev derfor samme dag skyndsomst sendt til Århus. Herfra skulle han rejse videre til Fredericia, så snart man der havde skaffet en bopæl til ham. Denne telegrafist var flyverunderkvarter-mester Kaj Erik Grønnum med SOEkodenavnet "Mark". I Århus bliver "Mark" modtaget af faldskærmsofficererne "Larsen" og "Viggo", der indlogerer ham hos læge Nordentoft
i Højbjerg. "Mark" bor hos ham i 3 dage, hvorefter han flytter ud
til Leo Sørensen i Åbyhøj.
Her præsenterer han sig under det illegale navn "Ing. Jensen".
Ifølge L.A.Duus Hansen fik "Mark" før sin afrejse fra København forbud mod at søge forbindelse med "Steve", mens han opholdt sig i Århus. Det synes som om han enten ikke har opfattet dette forbud eller
har glemt det, for i Århus kontakter han straks "Steve".
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Da "Steve"'s sender på dette tidspunkt er i uorden, bliver de enige
om at bruge "Mark"'s. I de næste ca. 8 dage arbejder de sammen om
sendingerne, der foregår både fra sendesteder i Århus og fra sendesteder i Viborg. Da K.E. Løgstrup har haft besøg af flere telegrafister, har "Mark" formentlig foretaget sendinger fra både hans og Leo
Sørensen's bopæle, måske også fra Nansen Scherfig's. Hvad samarbejdet mellem telegrafisterne ellers har bestået i er uklart, måske
hjælp til transport af sender og vagttjeneste ?
Efter de ca. 8 dage rejser "Mark" til Fredericia med sin sen-der, og
starter herfra radiosendinger for de sydjyske organisationer den
20.juni.
Omkring den 25.juni rejser radiotelegrafisten på Fyn, H.K.Duus Hansen med SOE-kodenavnet "Robert", til Århus for at reparere "Steve"'s
sender, hvilket lykkes. Mens han er i Århus modtager man her besked
om, at "Mark" er blevet arresteret. "Steve" føler sig kompromitteret, vælger straks at forlade sit job og rejser sammen med sin familie illegalt til Sverige. Efter "Steve"'s afrejse får sendegruppens
kendte medlemmer ikke flere besøg af telegrafister.
Leo Sørensen og Philip Nordentoft er formentlig, som de eneste af
sendegruppens kendte medlemmer, blevet informeret om "Mark"s arrestation en af de sidste dage af juni. Leo Sørensen er nok ikke uvidende om, at dette kan betyde en fare for ham selv, men da han ikke
vil
forlade hus og hjem uden sin hustru og sine børn, arrangerer
han ferie for hele familien med afrejse den 4.juli om morgenen.
Netop den 4.juli møder Gestapo imidlertid kl. 05.30 op på Leo Sørensens bopæl og arresterer ham. Ingen andre af de kendte medlemmer af
gruppen bliver arresteret i dagene omkring den 4.juli.
Arrestationen er uden tvivl en direkte følge af "Mark"'s arrestation
den 26.juni.
I en beretning udfærdiget umiddelbart efter befrielsen i 1945 skriver "Mark", alias Kaj Erik Grønnum, således:
"Hermed følger en liste over de personer, jeg har været nødt til at
nævne i forbindelse med min sag:
Dir. Lippmann, Købmagergade 19
(under jorden),
Therkelsen
(dæknavn; ingen adresse),
Viggo
(
),
Larsen
(
),
Neergård
(
),
Kvartermester Knud Lindballe
( ),
Ing. Leo Sørensen, Chr. Winthersvej, Åbyhøj, Århus,
Læge Nordentoft, Højbjerg pr. Århus,
Seminarieelev Erik Christensen, Vejle,
Maskinmesteren.
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Af ovennævnte personer er kun een blevet arresteret i for-bindelse
med min sag, nemlig ing. Leo Sørensen, og det skyldes i nogen grad
ham selv, da han var blevet advaret af organisationen, men nægtede
at forlade sin bopæl.
Til slut skal jeg nævne, at ing. Sørensen og læge Nordentoft ikke
direkte er nævnt ved forhøret, men deres navne og adresser stod på
nogle breve, som jeg havde undladt at tilintetgøre. Det samme er
tilfældet med seminarieeleven og Maskinmesteren, idet deres navne
stod opført i en lommebog."
Den originale side fra Kaj Erik Grønnum´s beretning:

Efter arrestationen er Leo Sørensens hustru af flere grunde ikke
glad for situationen. En af grundene er, at hun, foruden at være vidende om telegrafisters og nedskudte engelsktalende flyveres overnatninger på bopælen, har hjulpet sin mand med forskelligt illegalt
arbejde og derfor nærer en vis frygt for også at kunne blive arresteret af Gestapo.
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Formentlig omkring 20.aug.1944 forsøger Gestapo at arrestere Einar
Poulsen, men han er heldigvis på en ferietur til Mols med sin hustru.
Den 28.aug. arresterer gestapo direktør Nansen Scherfig. To dage efter forsøger Gestapo at arrestere de 3 øvrige kendte medlemmer af
sendegruppen. Det lykkes dem at arrestere biblio-tekar Chr. Kinch,
mens de to øvrige, Richard Sørensen og K.E.Løgstrup, heldigvis ikke
er hjemme og derfor undslipper.
Årsagen til, at gestapo på dette tidspunkt, ca. 2 måneder efter arrestationen af telegrafisten Kaj Erik Grønnum og Leo Søren-sen, søgte at arrestere de øvrige medlemmer af gruppen, er ukendt. Normalt
fulgte sådanne gruppe-arrestationer umiddelbart efter arrestationen
af én, der enten var medlem af gruppen eller på en eller anden måde
havde forbindelse med den. Det er imidlertid ikke lykkedes at finde
relevante personer, der er blevet arresteret sidst i august.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

50

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Leo Sørensen i tidsrummet juli 1944 - februar 1945
Den 4.juli 1944 kl.05.30 blev der ringet på døren til Leo Sørensens
bopæl i Åbyhøj, som viste sig at være "omringet" af maskinpistolbevæbnede mænd. Uden for døren stod 3 gestapofolk som, så snart de var
kommet ind, foretog en overfladisk husundersøgelse og derefter sagde
til Leo Sørensen, at han skulle følge med til et kort forhør. Han
blev ført til den tyske afdeling i arresthuset i Vester Allé i Århus, hvor han forblev til den 9.sep.1944.

Arresthuset i Vester Allé i Århus 2003

Hans hustru Louisa skriver til ham allerede den 4.juli, men må vente
helt til den 4.aug. på et livstegn fra ham i form af et kort brev
med anmodning om at sende forskellige beklædnings-genstande m.m..
På et tidspunkt, formentlig først i august, er hans briller åbenbart
blevet knust eller er forsvundet, for den 26.august skriver han i et
brev til Louisa:
"Endelig tak for brillerne. Det var dejligt at kunne se rigtigt igen
efter 14 dages tåge."
I samme brev skriver han endvidere:
"Jeg får nu lov til at skrive et brev som dette om ugen. Jeg vil også få lov til at læse og til en gang imellem at få en avis, så jeg
kan følge med i, hvad der sker udenfor; de mellemliggende 8 uger må
jeg så gætte mig til."

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

51

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

I det næste brev skrevet en uge efter, den 2.september, fortæller
han følgende om dagligdagen i arresten:
"Herfra er der jo ikke nogen begivenheder at berette om, da jeg jo
ikke må skrive om min sag.
Jeg er stadig ved godt helbred og har næppe forandret mig synderligt; jeg har måske tabt noget af solbrændtheden, da jeg mest er indendørs, og vinduet vender mod vest. Ellers er det eneste bemærkelsesværdige ved mig mine negle, som ikke er blevet klippet siden jeg
kom her, og som efterhånden er blevet ret aristokratiske.
Jeg er blevet klippet to gange, mens jeg har været her. I bad kommer
vi ca. hver 14.dag (varmt og koldt styrtebad).
Dagen begynder kl.7, og slutter kl.21. Vi får så morgenkaffe
ca.kl.8, middag ca.kl.13 og aftensmad ca.kl.18. Formiddag eller eftermiddag har vi gårdtur, der varer ca.3 kvarter.
De første 37 dage var jeg i celle sammen med en anden (en
kommunist); en enkelt dag var vi 3. Siden har jeg været i enkeltcelle.
Jeg kan nu få avis 1 gang om ugen og også en bog til låns om ugen;
det hjælper meget til at få tiden til at gå. Ellers gik den med at
spadsere frem og tilbage på gulvet eller sidde ned og hele tiden
tænke eller bede."
Hvad der iøvrigt er foregået i og uden for arresten mellem den
4.juli og 2.september kan man kun gisne om. Man kan måske få en fornemmelse af det ved at læse følgende beretning skrevet af Axel
Voigt, født i 1908, der opholdt sig i samme arrest fra 14.dec.1943
til medio februar 1944:
"Om aftenen den 14.dec.1943 blev jeg fulgt til Århus Arrest af to
gestapomænd og med et hånligt "Schlafen Sie wohl" lukket ind i en af
cellerne på 1.sal.
Næste morgen kl.7 blev jeg kørt op på kollegium 4 på universitetet
og var i forhør i over 7 timer. Disse forhør var en mærkelig oplevelse. Det hele forekom én uvirkeligt, og jeg havde for det meste
fornemmelsen af at stå ved siden af mig selv og betragte sceneriet:
Kollegieværelse med et stort bord i midten, på en stol i krogen en
mig uvedkommende person, der ustandselig blev bombarderet med ret
ligegyldige spørgsmål af to gestapomænd, der sad ved bordet sammen
med en skrive-maskinedame, som nedskrev rapporten. Hvad der foregik
dèr kom egentlig ikke mig ved, og kun i enkelte øjeblikke stod det
mig klart, at mit liv måske afhang af, hvad der blev sagt.
Forhøret begyndte ret dramatisk med, at den øverste af gestapomændene, Werner, foreholdt mig, at de ville bruge alle midler for at få
sandheden frem, og at jeg måtte tænke på kone og børn.
Senere anvendtes udtryk som "Det bliver værst for dem selv" og "De
vil komme til at fortryde, at de ikke har fortalt sandheden" for ved
hjælp af psykisk tryk at få ud af én, hvad man vidste. Derimod var
jeg ikke udsat for legemlig tortur, da Werner på det tidspunkt havde
den indstilling, at det ikke var påkrævet over for intellektuelle”.
Om Werner beholdt denne indstilling senere er uvist.
Hvad han i øvrigt kunne præstere af psykisk og fysisk tortur er
blandt andet beskrevet af
- ON, arresteret 1.feb.1944,
- Steen Lykkeberg fra Horsens, arresteret 14.juni 1944,
- Christian Brønnum, arresteret juni 1944,
- Peter P. Rohde, arresteret 2.dec.1944. 1

1

Se kildemateriale nr.24 side 112 og 116, nr.25 side 80-81
og nr.26 side 28-32.
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Om sit ophold i Århus arrest fortæller Axel Voigt iøvrigt følgende:
”Cellen jeg boede i var et rum på ca. 2x4 meter, udstyret med en
træseng, der om dagen blev slået op langs væggen, et fast bord med
en fast bænk foran, samt en væghylde.
Inden for døren var der i det ene hjørne en lille håndvask, og i det
andet en aftrækskanal, der forneden var åben for at give plads til
en blikpotte.
Vinduet sad meget højt, ca. 2 meter over gulvet, og den nederste
halvdel var mat.
Selvfølgelig var det irriterende, at sengen var hård og tæpperne
usandsynligt snavsede, at vandhanen kun gav vand dråbevis, at vagten
ustandselig lurede ved kikhullet for at se,
hvad man foretog sig, at kaffen var lunken og middagsmaden
altid
kold o.s.v., men man måtte tage det med godt humør og indstille sig
på, at sådan var det, og at det såmænd kunne være meget værre.
Kosten i fængslet var meget sløj. Om morgenen fik vi tørt rugbrød og
"kaffe", fremstillet ved at røre en passende mængde kaffesurrogat op
i vand fra varmtvandsanlægget. Middagsmaden var enten suppe med lidt
grøntsager på eller en slags forloren hare med surkål og kartofler
til, og kartoflerne måtte vi i reglen selv skrælle med den ske, der
var vort eneste spise-redskab. Om aftenen kom "kaffen" og rugbrødet
igen, dog denne gang med skrabet smør på tre skiver, og med lidt ost
eller pølse eller mælkesøbe til.
Jeg tænkte meget på døden, men var egentlig ikke bange for at dø,
blot fyldte det mig med irritation, at jeg ikke skulle få lov til at
komme tilbage til kone og børn. Dødsstraf er, når den er fuldbyrdet,
i virkeligheden ikke nogen straf for den, det går ud over, hvorimod
man rammer de pårørende urimeligt hårdt, især børnene, der må klare
udviklingsårenes vanskelig-heder uden en far til at vejlede sig.
Når man hører om, hvorledes forholdene var i Vestre Fængsel, forstår
man at værdsætte det store arbejde, der her i Århus blev gjort af
Røde Kors for at hjælpe fangerne. Dagligt kom direktør Kjær i fængslet, talte med fangerne og beroligede dem med, at alle praktiske og
økonomiske forhold blev ordnet be-tryggende for deres pårørende, og
sørgede samtidig så vidt mulig for, at vi fik de ting ind i fængslet, som vi havde brug for."
Det af Axel Voigt nævnte Røde Kors var det i Århus i efteråret 1943
oprettede "Krigshjælpekontoret under Røde Kors", der indtil juni
1944 havde til huse på bryggeriet "Ceres", hvis direktør Bernh. Kjær
var medlem af Røde Kors's bestyrelse.
Et par af Kjær's medarbejdere var guldsmed Børge Rasmussen og grosserer Torben Knudsen.
Først og fremmest virkede kontoret til gavn for Århus-borgere, som
var under tysk arrest, og deres pårørende.
Røde Kors var den eneste instans som, om end med afbrydelser, kunne
komme i arresten og derved mildne opholdet lidt.
Den 1.juli 1944 overtog guldsmed Børge Rasmussen ledelsen af kontoret efter dir. Kjær, med dir. Jørgen Vorbeck som daglig medhjælper.
Fra Røde Kors-kontoret selv foreligger følgende beretning:
"En væsentlig del af Røde Kors's arbejde var at holde de pårørende
til arrestanter underrettet om disses skæbne.
Arresten i Århus var underlagt Værnemagten og ikke Sikkerhedspolitiet (Gestapo). Det medførte, at reglementet var skarpere og
forplejningen dårligere, men egentlig tortur synes først ret sent at
være taget i anvendelse.
Det er dog en kendsgerning, at i nogle sydgående transporter var
over halvdelen af arrestanterne blevet mishandlet.
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Deportationerne til de tyske fængsler og koncentrationslejre samt
til Frøslevlejren skete sædvanligvis på en brutal måde. Fangerne
blev stuvet sammen i en godsvogn, og ofte blev transporten udsat i
sidste øjeblik, således at vognen blev stående op til et par døgn på
baneterrænet. I sådanne tilfælde fik Røde Kors gerne meddelelse fra
ranger-personalet, og det lykkedes da for det meste at få lov til at
beværte fangerne med mad og varme drikke."
Under sine besøg i arresten i Århus var guldsmed Børge Rasmussen også i kontakt med Leo Sørensen.
Onsdag den 6.september får Louisa, liggende i sengen med influenza,
besked om, at hun kan besøge sin mand om torsdagen.
Besøget bliver kun på 10 minutter, i løbet af hvilke det lykkes hende at få klippet de "aristokratiske" negle, - og at få fortalt ham,
at: "Richard er væk", hvortil han svarede: "Jeg ved det".
Hendes bemærkning hentydede til, at Leo Sørensens bror Richard var
søgt arresteret den 30.august sammen med andre medlemmer af gruppen,
for hans vedkommende heldigvis forgæves.
Hvorfra Leo Sørensen vidste, at hans bror var sluppet væk, vides ikke.
Louisa skrev efter besøget til Johanne Poulsen, at Leo ”så dårlig
ud”.
Den 8.september sender Louisa en kuffert med sin mands vinterfrakke,
skihue, kasket, strømper, et lille stålspejl og et armbåndsur til
arresten, formentlig gennem Røde Kors. Formålet med dette går op for
hende, da hun den 10. modtager et brev fra Røde Kors-kontoret, dateret den 9., med besked om, at hendes mand samme dag er overført
til Frøslev-lejren.
Frøslev-lejren,
der
fungerede
som
tysk
politifangelejr
fra
13.aug.1944 til 5.maj 1945, lå i udkanten af den store Frøslev plantage, kun få kilometer fra Padborg og den dansk-tyske grænse.
Lejren var omgivet af høje pigtrådshegn, og i hjørnerne var fem
vagttårne, der var bemandet dag og nat. Hvert tårn var udstyret med
et maskingevær og en kraftig projektør. Kort efter at lejren var taget i brug. blev den yderligere sikret af et bælte af landminer, der
udløstes, blot en hare løb over dem.
Midt igennem lejren gik landevejen mellem Frøslev og Fårhus. Vest
for vejen lå de tyske administrations- og mandskabsbarakker, og øst
for vejen lå, indhegnet af pigtråd, den egentlige fangelejr med barakkerne placeret i halvcirkel omkring hoved-vagttårnet. Herfra kunne lejren holdes under kontrol.
Lejrgaderne udgik som eger i et hjul fra tårnet, så de let kunne beskydes. I tårnets stueetage var der tyske vagtlokaler, og den eneste
legale vej til og fra fangernes lejrområde gik gennem tårnet.
I Frøslevlejren blev interneret ca. 6.800 fanger, der ikke blev
sendt videre til Tyskland. Med de fanger, der passerede lejren undervejs til eller fra Tyskland, kommer tallet op på 12.000-13.000.
Da Frøslevlejren i efteråret 1944 var helt færdig, var der plads til
1.500 fanger.
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Fra Frøslev-lejren, barak H3, skriver Leo Sørensen den 10.september
følgende til sin hustru:
"Tak for dit brev, for besøget, for armbåndsuret og for kufferten.
Jeg er kommet hertil og skriver først lidt om reglementet. Jeg må
skrive et brev hver 3.uge på 20 linier. Du må skrive lige så tit,
men kun een side. Jeg må få en pakke hver 6.uge (ikke ekstraforplejning, slik eller lignende, kosten her er første klasses). Der er
mange kendte ansigter her. Scherfig og Kinch er på stue med mig. Også bekendte fra Dansk Samling."
Den 28.sep.1944 skriver Leo Sørensen, nu fra barak H14, følgende til
sin hustru:
"Tak for dit brev samt for pakken med tøj og frugt. Frugt er altid
velkomment på stuen , hvor vi er 16 om den.
Har fået alt det, du sendte til fængslet.
Tiden hernede går godt. Vi arbejder fra 8-17, så vi er ikke overladt
til os selv som i fængslet.
Håber, forholdene hjemme ikke er alt for urolige efter politiets afrejse."

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

56

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Sammen med ca. 190 andre bliver Leo Sørensen den 20.oktober deporteret fra Frøslev-lejren til "Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme"
i det nordlige Tyskland. Følgende navne indgår i deportationslisten:
- Martinus Damsgård,
fangenr.60.745,
f.18.03.1902.
- Åge Gjødrik Andersen, fangenr.60.914,
f.01.04.1908.
- Erik Mogens Jacobsen, fangenr.60.810,
f.22.01.1919.
- Christian B. Kinch,
fangenr.60.906,
f.14.10.1906.
- Leo Sørensen,
fangenr.60.870,
f.18.04.1902.
Fra Erik Mogens Jacobsen foreligger følgende beretning om transporten fra Frøslev til Neuengamme, og forholdene i Neuengamme-lejren:
"Vi er i Frøslevlejren. "Træd an på gangen !" lyder det.
Jo, det er rigtigt nok, nu rørte også kammeraterne i de andre senge
sig. Jeg ser søvnigt op på mit ur, 5.10, nå, så er der nok en, der
er flygtet, eller noget andet i vejen. Pludselig slår det ned i mig,
- transport - . Men jeg skyder tanken fra mig, den er for nedslående. Vi tumler ud af sengene, får frakke på; morgenkulden er slem, og
der er jo ingen, der aner, hvor lang tid det vil tage. Jeg ser mig
omkring, kammeraterne ser triste ud, en uhyggelig stilhed breder
sig, alle tænker på dette ene, -transport- .
Efter en halv times ventetid kommer kapt. Digmann, der er den danske
tillidsmand i lejren, sammen med den tyske lagerfører Moss og lejrens onde ånd Wassermann. Digmann begynder at læse op af de lister,
han står med, alle nerver og sanser er nu spændt til det yderste, er
ens eget navn med på denne frygtelige liste ? Der var en af vennerne. Så, der var det, jeg svarer "ja", fødselsår og -dato høres som i
drømme, endnu svares der ja, og jeg går ned til de andre kammerater,
der står og venter på at høre, hvad der skal ske med os.
Det sidste navn er råbt op, kaptajn Digmann, vor ven og kammerat,
der har ordnet så mange ting til gavn og glæde for os, må gå den
tunge gang til den næste barak med disse budskaber, der skulle betyde sult, elendighed og død for mange af hans bedste venner. Wassermann råber, færdig med bagage om tyve minutter.
Man er endnu ikke klar over sagens alvor, kufferten tages frem, undertøj, sokker, skjorter, alt, hvad man har pakket ned. En af kammeraterne på stuen kommer med et par helt nye, svære sokker, lægger
dem på bordet og siger, det varer jo ikke så længe, før I igen er
hjemme, men tag hellere disse sokker med, for der går jo alligevel
meget til. Sådan kommer de alle, giver det bedste, de har, til hjælp
for os, der skal af sted. Vi skulle bare have vidst, at vi aldrig
fik lov at bruge det dernede i det helvede, som endnu var os ukendt.
Afskeden med vennerne var tung, men tiden var jo ikke til at vise
sine følelser, så vi smiler, selv om jeg tror, vi alle helst ville
have grædt. Der gives ordre til at træde an, og vi bliver ført over
i den tyske kantine. Der skal vi opholde os og visiteres, før vi
skal af sted. Vi får også der ordre til at aflevere vore lommeknive
med den besked, at vi får dem igen, når vi når vort bestemmelsessted
i Tyskland; vi har aldrig senere set knivene. Vi er ialt 193 mand.
Den ældste er 73 år og den yngste 19.
Under den skarpeste bevogtning bliver vi ført ud i bilerne, vi forlader Frøslevlejren, og en fjerdedel af os nåede aldrig at se Danmark igen. Vi bliver kørt til den første station syd for grænsen,
Haridsleben, hvor vi stiger ind i kreaturvogne, 40 mand i hver vogn.
Rejsen til Tyskland og den frygtelige tid i koncentrationslejrene
var begyndt.
Undervejs diskuterede vi ivrigt, hvor vi nu kom hen, og om det ville
lykkes os at komme i forbindelse med de transporter, der var afgået
til Tyskland på et tidligere tidspunkt. Efter 8 timers kørsel nåede
vi til Hamburg, eller resterne af denne by, for rygterne om Hamburg
havde ikke løjet, byen var stærkt beskadiget, og alle elektriske
sporskifter var ødelagt, så togene måtte rangeres igennem med håndBilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021
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kraft. Derefter gik turen videre til Neuengamme, og vi nåede dertil
kl. ca. 24.

Fangetransporttog Frøslev - Neuengamme med tysk vagtmandskab

Så kom vort første møde med det berygtede SS. Vi kunne straks mærke
den bidende, hånende, ondskabsfulde tone, men dette var kun begyndelsen. Da portene først lukkedes bag os, blev det noget ganske andet. Fra det øjeblik havde vi overhovedet ingen ret mere.
Vi blev ført over i en bunker, hvor der var plads til alle. Vi fik
at vide, at vi skulle klippes. Der kom 5 barberer, og de begyndte
deres arbejde, det gik hurtigt fra hånden - der er ikke så meget at
passe på, når alt skal væk. Så skulle vi i bad. Først blev alt taget
fra os, kun 1 stk. sæbe, en tandbørste og skoene fik vi med. Alt andet måtte vi aflevere, tøj, kufferter, ur, fyldepen, penge, og de
fleste har aldrig senere set en stump af deres sager.
Vi blev anbragt på nogle træbukke, hvorefter nye barberer tog fat
med at barbere os over hele kroppen, et bad fik vi, men om vi havde
fået det eller ikke, kunne være revnende ligegyldigt, det eneste vi
opnåede, var at blive våde. Tøjet, vi fik, var forfærdeligt, en
skjorte, et par bukser, en jakke og en stortrøje var alt, strømper
og undertøj fandtes ikke, og i dette tøj, der var gammelt, snavset
og i mange tilfælde alt for småt, skulle vi sove, arbejde og stå til
appel, når vi kom hjem fra arbejde, sommetider i 2-3 timer.
Men alt dette kunne endda gå; det værste af det hele var dette forfærdelige system med, at fangerne var inddelt i forskellige grader.
Der lagerälteste var den øverste af alle fanger i lejren, og hans
magt var næsten ubegrænset, derefter kom "kapoerne", dette er en
forkortelse af kammeratskabspoliti, under disse stod forarbejderne.
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Koncentrationslejren Neuengamme

Så var der de berygtede "blokældste" og stubendienste, og alle disse
førte en sand terror mod de andre fanger. Var der blot én, der åbnede munden for at tage til orde mod enkelte af de til tider vanvittige ordrer, de udstedte, fik han de frygteligste klø af en gummiknippel, stok, eller hvad der var ved hånden.
I den barak, vi beboede de første 3 uger, vi var i Neuengamme, var
der over 500 fanger; vi sov to mand i hver seng, og enhver kan jo
tænke sig, hvordan toiletforholdene var, når så mange mennesker
skulle vaskes på samme tid. Efter at have været en dag i lejren, begyndte vi at arbejde.
Det var et sted syd for Hamburg, der hed Oortkarten. Der skulle graves panserfælder hele vejen rundt. Disse panserfælder, der var ca.6
m brede og 4 m høje, blev gravet i lerjord, og da det regnede næsten
altid, var det ikke noget behageligt arbejde. Dertil kom de store
luftangreb, der var på Hamburg. Vi måtte ligge på maven i timevis på
den våde jord. Vi måtte ustandselig passe på forarbejdere, kapoer og
SS. Så de, at vi ikke arbejdede, kom gummikniplerne i sving, og de
slog uden at blinke en mand til invalid. De var fuldkommen uden følelse.
Kunne en mand ikke arbejde, kunne han dø; dem var det revnende ligegyldigt, deres ondskab og sadisme kendte ingen grænser.
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Vi stod op kl.3.30 hver morgen, fik så et stykke rugbrød på 1½ cm
tykkelse og en smule kaffe eller noget andet, og hvad dette andet
var, blev vi aldrig klar over, men det var varmt, og det var det
vigtigste for os. Kl.6 afmarcherede vi til arbejde, kom med et tog,
kørte en times tid med dette, så var vi ved arbejdspladsen, fik roesuppe kl.ca.12, arbejdede videre til kl.4. Kom så med toget tilbage
til lejren og var der omkring kl.18-18.30. Derefter stod vi til appel i 1, 2 og sommetider 3 timer, våde, trætte og sultne. Og når
dette var forbi, skulle vi igen have roesuppe, og lige i det øjeblik, man havde suppen i hånden, blæstes der luftalarm, og straks
kom ordren: Alle i bunker. Hele lejren gik i bunker, og kom vi ikke
hurtigt nok derned, fik vi klø undervejs, og så gik det først helt i
stå, der var en hylen og skrigen dernede - det var et mareridt at
opholde sig der i timevis."

Plan over Neuengammelejren
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Fra Neuengamme-lejren sender
7. og 19.november samt engang
med blyant på dårligt papir.
tekstlinier, de øvrige har 16

Leo Sørensen 1940-1945
Leo Sørensen breve til sin hustru den
i december. Brevene er skrevet på tysk
Det første er et åbent brevkort med 9
tekstlinier.

Brevkortforside

Brevkortbagside
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Kun brevet fra december indeholder andet end hilsner, nemlig følgende:
"Ich habe bisher noch kein brief von dir gehabt, aber wir haben
mehreren Rote Kreuz Packeten gehabt. Ich hoffe immer dich und die
kinderen zurückzusehen, aber ich weiss nicht wo lange ich noch hier
bleiben muss."
I Neuengamme-lejren modtog fangerne ingen af de breve og pakker, de
pårørende sendte til dem.
Leo Sørensen bliver i lejren gode venner med en fransk præst, der
havde været med i den regering, Frankrig havde umiddelbart før Vichy-regeringen dannedes.
Den 15.november får Leo Sørensen lungebetændelse, men han er rask
igen omkring jul. Mellem jul og nytår bliver han som eneste dansker
overført fra Neuengamme-lejren til "Aufenthaltungslager BergenBelsen, krs. Celle", nordøst for Hannover.
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Koncentrationslejren Bergen-Belsen var grundlagt i 1940 nær ved landevejen mellem Hamburg og Celle. Det var oprindeligt en lille lejr,
der som de fleste andre koncentrationslejre an-vendtes som gennemgangslejr for jøder og som arbejdslejr, men den blev speciel i den
henseende, at den modtog sygetransporter fra andre lejre. Efterhånden som den i stadig større udstrækning blev anvendt til "rekreationslejr", voksede dens indbyggertal hurtigere end der kunne skaffes
den nødvendige plads i barakkerne. Dette blev et problem, da lejren
fra starten ikke var en planlagt udryddelseslejr med gaskamre i lighed med Auschwitz. Bygningen af et gaskammer var dog igangsat allerede i 1942, men blev på grund af fangernes sabotage aldrig klar til
drift.

Koncentrationslejren Bergen Belsen.
Vagttårn og krematorium samt - i baggrunden - pigtrådshegnet
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I november 1944 flyttedes den tyske lejrkommandant Joseph Kramer fra
Auschwitz til Bergen-Belsen for at sætte system i rekreationen. Omtrent på dette tidspunkt er de første danskere kommet til lejren på
sygetransport. Det er vanskeligt at angive hvornår, for kun 2 af dem
der på et meget sent tidspunkt, nemlig midt i februar måned 1945,
kom til lejren, slap levende ud fra den igen.
I december 1944 var lejren overfyldt. Den havde da 15.000 beboere,
men i løbet af 1945, da flere og flere andre koncen-trationslejre
måtte evakueres, kom der et voksende antal af sygetransporter til
Bergen-Belsen. Sidst i februar husede den ca. 40.000 fanger.
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Fra Bergen-Belsen
9.jan.1945:

skriver

Leo Sørensen 1940-1945
Leo

Sørensen

til

sin

hustru

den

"Ich danke dir für die gute packete, die du mir gesannt hast. Brief
von dir habe ich noch nicht empfangen."
Midt i februar kommer 4 danskere til lejren, blandt andet snedker
Kaj Nielsen fra Søborg nord for København, født i 1924. Leo Sørensen
gav dem ved ankomsten mange gode råd og oplysninger. På det tidspunkt gik Leo Sørensen i godt tøj, stortrøje og træskostøvler. Det
var Røde Kors tøj han havde fået udleveret i Neuengamme. Han var
rask, men ret mager. Dog var han, som det var almindeligt blandt
fangerne, plaget en del af diarré og vand i benene. Desuden havde
han stadig lidt problemer med hørelsen på det ene øre efter et slag,
han havde fået på det før han kom til Bergen-Belsen. Hans arbejde
var at gå rundt i alle blokkene og tælle lampesteder samt at hjælpe
til på SS-kontoret.
Om aftenen fik fangerne en ca. 3 cm tyk rugbrødsskive, som Leo Sørensen dog gemte det meste af til næste morgen, hvor de kun fik kaffe uden brød. Han havde vist ikke spyt nok til få det ned om aftenen.
Leo Sørensen blev syg sidst i februar. Han fik feber og kom på reviret, hospitalsafdelingen i lejren.
Af dødslisterne fra lejren fremgår det, at han døde den 25.februar
1945 kl. 21.45.
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Ud fra dødslisten blev der i 1964 udfærdiget en dødsattest:

Lejren
overleveredes så godt som intakt i englændernes hænder den
15.april 1945, fordi de med deres styrker havde omgået den. Der var
da ca. 60.000 fanger i lejren.
Lejrkommandanten Joseph Kramer modtog den engelske kaptajn og overgav lejren, som var den en almindelig krigsfangelejr, han havde behersket. Det var imidlertid et grufuldt syn, der mødte de engelske
soldater.
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En skildring fra 1945 angiver:
"9 ud af 10 fanger havde ingen seng i denne lejr. Barakkerne havde
fire vægge tildels uden vinduer, uden døre, tagene var hullede, og
regnen fandt vej ind. Ingen senge, kun resterne af dem, ingen ovne,
ingen stole, ingen bænke, intet lys. I nogle af barakkerne var der
1500 mennesker".
Overalt i lejren lå der dynger af lig, mange af dem i samme køjer
som de endnu levende. I nærheden af krematoriet var der massegrave,
som var kastet til. Barakkerne var fyldt til trængsel med fanger på
alle stadier af sult og sygdom, og barakkernes retirader havde tilsyneladende været ubrugelige i lang tid. De, der havde kræfter til
det, kunne gå udenfor, når de skulle forrette deres nødtørft, de andre måtte gøre det, hvor de lå eller sad. Hele området indenfor afspærringen var dækket med menneskelige ekskrementer.
En engelsk læge, som deltog i lejrens befrielse har givet følgende
beskrivelse:
"En tæt masse af afmagrede fugleskræmsler dynget sammen i træhytter,
uden senge eller tæpper i mange tilfælde, i andre overhovedet uden
tøj. Kvinderne var i værre tilstand end mændene. Hvis de overhovedet
havde tøj, var det kun snavsede pjalter. De døde lå over hele lejren
og i stabler uden for de barakker, der rummede de mest syge. Næsten
3000 nøgne og udmarvede lig i forskellige stadier af forrådnelse
ligger rundt i denne lejr. Sanitet eksisterer ikke."

Bergen-Belsen den 17.april 1945, 2 dage efter dens befrielse
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Ingen billeder eller beskrivelser kan imidlertid gengive den hæslige
stank, det smuds og den elendighed, der gjorde hele lejren til en
himmelråbende rædsel. Man lod optage en film af lejren og viste den
under Belsen-processen, og man viste den samme film for et tysk publikum i Lüneburg, hvor processen fandt sted. Den lod til at være en
kilde til adskillig morskab for nogle af de tyske tilskuere, og mange af dem troede, at det var en konstrueret propagandafilm.

Bergen-Belsen efter lejrens befrielse
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Bergen-Belsen efter lejrens befrielse.
SS-folk fra lejren bliver tvunget til at begrave nogle af deres ofre i massegrave.
Manden i midten er den berygtede SS-lejrlæge Fritz Klein.

I slutningen af 1945 gennemførtes en retssag, Belsen-processen, mod
lejrkommandanten og hans hjælpere. Kommandanten Joseph Kramer og 10
af hans medskyldige blev her dømt til hængning og henrettet.
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Leo Sørensen og terrorgruppe
Efter Leo Sørensen's arrestation den 4.juli 1944 følte hans hustru
Louisa sig ikke rigtig tryg i ægteparrets villa i Åbyhøj. Børnene
flyttede ind i forældrenes soveværelse på 1.sal i villaen, der blev
installeret et ekstra telefonstik ved dobbeltsengen, og døren til
soveværelset blev låst om natten.
I slutningen af marts er der en
ved navn Edith Sørensen, som bor
1.sal.
I soveværelset deler den 9-årige
mor, mens den næsten 7-årige søn
sider.

ung pige i huset, en hus-assistent
i værelset over for badeværelset på
datter Grete dobbeltsengen med sin
Emil sover i en barneseng med høje

Gæste-

Husassistents

Forældre-soveværelse
med vinduer ud mod
Chr. Winthersvej

Trappe
(1.sal)

Natten mellem skærtorsdag og langfredag, den 29.marts oplever Louisa
følgende:
Hun vågner lidt efter kl. 2 om natten fordi hun kan høre nogle gå på
trappen ned til stueetagen.
Hun tænder sin sengelampe, der står ved sengens hovedgærde.
I første øjeblik tænker hun, at det er husassistenten, der har haft
gæster, men da hun kan høre, at der bliver taget i dør-håndtagene
til flere af dørene ude på 1.sals-gangen, bliver hun bange.
Hun tager fat i telefonen, der står på natbordet og prøver ved at
dreje på ringehåndtaget at få forbindelse med centralen. Det lykkes
ikke– telefonlinjen er tilsyneladende ”død”.
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Ringehåndtag på
ekstra telefon

Hendes aktivitet vækker børnene.
Hun hører nu, at personerne ude på gangen flytter forskellige ting i
et skab uden for soveværelset, hvorefter de går ind i gæsteværelset,
der støder op til soveværelset. Her flytter de rundt med møblerne,
og hun kan tydeligt høre, at de afhasper værelsets sydvendte vindue,
der sidder i ca. 1 meters afstand fra et vindue ind til soveværelset.
Personerne forsøger åbenbart at krybe fra gæsteværelsesvinduet hen
til soveværelsesvinduet for at komme denne vej ind.
Taget uden for vinduerne har sikkert været for stejlt til, at de
kunne krybe på det, for kort tid efter bliver der banket meget kraftigt på den låste dør til soveværelset. Louisa spørger, hvem det er.
En mandsperson svarer, at der har været indbrud i villaen, og at de
har brug for forskellige oplysninger. Mandspersonen spørger derefter, om Louisa er alene hjemme, men det vil hun ikke svare på.
Personerne uden for, der er meget hårde og brutale i deres talemåde,
forlanger nu, at Louisa skal åbne døren, ellers vil de sprænge døren.
Louisa beder dem om at henvende sig til husassistenten. Hun er tilsyneladende allerede blevet vækket, for hun svarer ude fra gangen:
”Ja, Fru Sørensen, jeg er her”.
Louisa spørger derefter husassistenten, om det er vagtværnet. Det
svarer hun ”Ja” til, men på en så tøvende måde, at Louisa kan høre,
at det ikke er sandt. Louisa siger derefter til hende: ”Husk, at
vagtværnet har kasket med mærke på”.
Husassistenten svarer, at det er vagtværnet, og at fruen roligt kan
lukke op.
Louisa er stadig ikke villig til at lukke op, men da personerne uden
for begynder at mase døren ind, og børnene er begyndt at græde, åbner hun døren.
Ude på gangen står 3 mænd, som straks braser ind i soveværel-set.
Den ene af dem, der er mørkhåret med grå stænk ved tindingerne, lyser med en stor lygte rundt i værelset og i sengene, for sønnen
Emil´s vedkommende både over og under dynen, som han har trukket op
over hovedet, da han så mændene kom brasende ind. Han undersøger
desuden klædeskabet og 2 skunkrum, 1 i hver af værelsets sider. Han
mæler ikke et ord mens ndersøgelsen pågår.
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En af de 2 andre mandspersoner, den ene rødhåret med en stor, lyddæmpet 11 mm pistol, den anden meget høj med en 7,65 mm pistol spørger, hvor hendes mand opholder sig.
Hun svarer, at hendes mand sidder i en tysk koncentrationslejr.

Lyddæmpet 11mm pistol

I første omgang tror de øjensynligt, at han har skjult sig et sted i
soveværelset, men efter nogen tid vælger de at tro på hendes forklaring.
De forlader soveværelset, og mens de går hen til trappen udtaler den
rødhårede, at de må være gået forkert.
Louisa følger dem ned ad trappen for at låse de åbne døre. Mens de
går ned ad trappen fortæller den høje mand, at de har åbnet en del
døre i kælderen, lige som de har knust en rude i kælderen og en i
entréen.
Louisa ser ikke, hvordan de kommer bort fra villaen, og hun hører
ikke motorstøj, hverken før eller efter mændenes besøg.
Efter en times forløb går Louisa ind til naboen, hvorfra hun telefonisk underretter Åbyhøj Vagtværn, der derefter kommer til stede.
Næste morgen kan Louisa se, at telefonledningen er skåret over ude
på 1.sals-gangen.
Husassistenten Edith Sørensen fortæller efter det natlige besøg at
hun vågnede ved, at der fra altanen blev lyst på hende gennem vinduet. Samtidig blev der taget i dørhåndtaget på døren til hendes værelse. Døren var låst. Edith Sørensen rejste sig og lukkede op, idet
hun troede, det var Fruen, der tog i døren. Da hun åbnede døren stod
der uden for 3 mandspersoner. Den ene tog hende i armen og fortalte,
at det var vagtværnet.
Han spurgte samtidig, om Sørensen var hjemme, hvilket hun svarede
nej til. Manden spurgte derefter, hvor Sørensens soveværelse var, og
hun pegede hen på døren til soveværelset.
De 3 mænd gik derefter hen til denne dør. Den ene af dem sagde, at
hun skulle følge med. Mændene bankede på døren, men Fru Sørensen
svarede ikke straks. Edith Sørensen fik nu besked på, at hun skulle
banke på døren og sige til Fruen, at det var vagtværnet. Hun bankede
derefter på døren, men sagde intet om, at det var fra vagtværnet. De
3 mænd trak derefter deres pistoler frem og pegede på hende, hvorefter hun måtte sige til Fruen, at det var vagtværnet. Fru Sørensen
kunne imidlertid høre, at det ikke var rigtigt, hvad hun sagde, og
nægtede stadig at lukke op.
Den en af mændene spurgte nu Fru Sørensen, om hun ville lukke op eller have døren sprængt. Fru Sørensen valgte at lukke op.
Edith Sørensen kunne ikke give noget signalement af de 3 mænd,
blandt andet fordi de alle havde hatten trukket så langt ned over
hovedet, at man næsten ikke kunne se deres ansigter.
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Det, der er sket, er følgende:
Langfredag den 28.marts 1945 lidt efter klokken 2 om morgenen standser en blå Opel Olympia med 4 personer ud for villaen på Chr. Winthersvej nr. 12. Ud stiger 4 mænd. De kommer direkte fra Riisskov,
hvor de har skudt redaktør Børge Schmidt fra Århus Stiftstidende.
Den ene, ”Kramer” (Hans Kramer), bliver ved bilen, mens de 3 andre,
”Feusner” (Poul Lensing), ”Perle” (Kaj Henning Bothilsen Nielsen) og
”Den lange” (Robert Lund), går ind i haven og rundt om villaen for
at kunne danne sig et overblik over forholdene på stedet.
De går derefter hen til et kældervindue på den sydlige side af villaen. ”Feusner” knuser ruden og afhasper vinduet, hvorefter han kryber gennem dette. Det fører ned til fyrrummet (kaldt kedelrummet).
”Perle” og ”Den lange” følger efter. De går gennem fyrrummet og ind
i et midterrum, hvorfra en dør fører videre, formentlig til trappen
til stueetagen. Denne dør er imidlertid aflåst, og nøglen på den anden side af døren sikret.
De må derfor gå tilbage til haven.

Kældervindue
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De går nu om på den nordlige side af villaen. Her ser de nogle vinduer, der er inddelt i små felter med farvet råglas.
Et af vinduerne sidder så lavt, at ”Feusner”, stående på et bord han
har fundet i haven, kan knuse en af de små ruder og afhaspe vinduet.
Han er imidlertid for tyk til at kunne krybe ind gennem vinduet.
Dette job overlader han derfor til ”Perle”. Da han er kommet ind åbner han hoveddøren for de 2 andre.

Råglasvindue

Alle 3 går herefter op ad trappen til 1.sal. Oppe på 1.sal gennemroder de et skab, der står på gangen. I skabet får de øje på nogle
ledninger, som kunne ligne telefonledninger, og som fører ind i soveværelset. ”Den lange” river dem over for at forhindre at der bliver tilkaldt hjælp.
”Perle” åbner døren til værelset ud for trappen. Der er ingen personer i værelset. Han går derefter hen til den næste dør til højre og
banker på. En ung pige åbner døren. Hun oplyser på forespørgsel, at
hun er tjenestepige. ”Perle” fortæller hende at de kommer fra vagtværnet, og beder hende vise, hvor ægteparrets soveværelse er. Hun
peger på døren til værelset, der vender ud mod gaden.
”Perle” banker derefter på døren til soveværelset. En dame i soveværelset spørger, hvem der banker. ”Perle” svarer, at det er vagtværnet. Damen henviser dem til husassistenten, der efter trusler fra
”Perle” og synet af de pistoler, de står med i hænderne, bekræfter,
at det er vagtværnet.
Efter megen tale frem og tilbage åbner damen omsider døren. ”Perle”
går ind i værelset og på hans spørgsmål om, hvor ingeniør Sørensen
er svarer fruen, at hendes mand i det sidste halve år har opholdt
sig i tysk koncentrationslejr.
”Feusner” går derefter ind i soveværelset og undersøger, om ingeniør
Sørensen har gemt sig derinde. Da det er konstateret, at han ikke er
til stede, forlader de soveværelset og går ned ad trappen.
Fru Sørensen følger med ned ad trappen, og ”Den lange” fortæller
hende da, at telefonledningen er revet over, og at 2 ruder er knust.
De forlader derefter villaen og kører til deres tjenestested i Århus.
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I det illegale blad "Information" kunne man den 3.april læse følgende:

I samme blad kunne man dagen efter ét sted læse følgende:

- og et andet sted følgende:

Det viste sig senere, at både redaktør Børge Schmidt, telefondirektør Wallmann og Leo Sørensen's hustru havde haft besøg af en af
tyskerne oprettet hemmelig terrorgruppe, hvis speciale dels var
clearing-mord, det vil sige gengældelsesmord, og dels Schalburgtager, det vil sige sprængning af bygninger m.m..
Gruppen bestod af to danskere og to tyskere.
Lederen var tyskeren Poul Lensing med dæknavnet "Feusner" (den mørkhårede
mand
med
grå
stænk
ved
tindingerne,
der
lyste
med lygten og ikke sagde noget under besøget).
Næstkommanderende var Århusianeren Kaj Henning Bothilsen Nielsen med
dæknavnet "Perle"/"Perletand" og bopæl i Ny Munkegade (den rødhårede, der under besøget havde en stor, lyddæmpet 11 mm pistol i hånden).
Øvrige gruppemedlemmer var tyskeren Hans Kramer og Århusianeren Robert Lund med dæknavnet "Den lange" og bopæl i Vestergade (den meget
høje).
Den 28.marts, mens gruppen opholdt sig i Kolding, fik den fra hovedkvarteret på Shellhuset i København besked på at tage til Århus for
at foretage en aktion. Normalt fik de navnene på de mennesker der
skulle myrdes fra København, men denne gang skulle udvælgelsen foretages sammen med gestapochefen i Århus, Kriminalrat Renner, der havde hovedkvarter på politistationen.
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Sammen med gestapochefen gennemgik gruppen offerlisten og udvalgte
direktør Wallmann, Jydsk Telefonaktieselskab, redaktør Børge Schmidt
og ingeniør Leo Sørensen til nattens ofre, idet der sattes kryds ud
for deres navne.
De kørte først ud til direktør Wallmann´s villa, der lå på Skovbrynet i nærheden af tivoli "Friheden". Her forsøgte de at trænge ind
ved at sætte en stige op til et vindue på 1.sal, men en tysk militærpatrulje, der var på jagt efter tyske desertører, opdagede dem.
De troede mordgruppen var desertører, og det kom til en ildkamp. Inden misforståelsen blev opklaret havde Wallmann bragt sig selv og
sin familie i sikkerhed.
Derefter kørte de videre til redaktør Børge Schmidt's villa på Rosenvej i Riisskov. Hertil ankom de ca. kl. 1 fredag nat. De stillede
vognen uden for villaen, hvor Hans Kramer blev stående for at holde
vagt. De andre gik ind i haven for at orientere sig. "Feusner" slog
en rude ind i verandadøren, men der var noget træværk bagved, så de
ikke kunne komme ind dèr. De gik så ind i gården, hvor de fandt en
stige. Ved hjælp af den kom de op til køkkenvinduet, som de afhaspede. Alle tre krøb ind ad vinduet og kom fra køkkenet ind i entreen.
Her åbnede de hoveddøren for at sikre tilbagevejen. Mens "Feusner"
blev stående som dækningsvagt gik de to andre op ad trappen og åbnede dørene til flere værelser, blandt andet barneværelset, før de
fandt redaktør Schmidts soveværelse. Dèr var en lille lampe ved sengen tændt. Først affyrede "Perle" et skud mod redaktøren, der lå i
sengen ved siden af sin kone. Da hans pistol derefter svigtede, affyrede "Den Lange" fem-seks skud mod redaktøren gennem dynen, som
han i mellemtiden havde trukket op over hovedet. For at være sikker
på, at Børge Schmidt var ramt dødeligt, trådte "Perle" frem til sengen, trak dynen af redaktøren, og skød yderligere fem-seks skud mod
ham. De løb derefter hurtigt ned ad trappen. Da de kom ned til
"Feusner" hørte de nogen bevæge sig oppe på gangen.
I løbet af et øjeblik var de inde i bilen og kørte hurtigt bort. De
måtte nemlig under ingen omstændigheder blive set af det tyske sikkerhedspoliti eller andre, der kunne afsløre deres identitet.
Fra Børge Schmidt´s villa kørte de ud til Åbyhøj for at skyde ingeniør Leo Sørensen. De kom ind i huset, men fandt kun Fru Sørensen,
der oplyste, at hendes mand sad i tysk koncentra-tionslejr, hvorefter de kørte bort.
Nattens aktion var dermed forbi.
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Den 3.juni kan man i de Århusianske aviser Aarhuus Stifts-tidende og
Demokraten læse, hvad der egentlig var sket natten mellem skærtorsdag og langfredag:

(fortsættes på næste side)
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Demokraten, 3. juni 1945
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Leo Sørensen, eftersøgning og mindesmærker
Eftersøgning.
Efter Danmarks befrielse den 5.maj 1945 får Louisa efterlyst Leo i
både radioen og i forskellige aviser, heriblandt:
Morgenbladet den 12.maj, Ekstrabladet den 18.maj, Jyllandsposten den
23.maj og Demokraten den 26.maj.

MORGENBLADET,
1.årgang, nr. 151,
side 8
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I slutningen af måneden får Louisa fra Rigspolitichefens Kontorer at
vide, at en snedker Kaj Nielsen, der sidst i april er kommet med de
hvide Røde Kors-busser til epidemisygehuset i Hälsingborg i Sverige,
omkring den 15.maj har hørt i radioen fra Danmark, at man gennem Politiet i Århus efterlyste en ingeniør Leo Sørensen. Kaj Nielsen mente, at han havde været sammen med Leo i lejren Bergen-Belsen, og at
Leo var død der sidst i februar eller først i marts.
Det viser sig, at kun 3 danskere er vendt levende hjem fra BergenBelsen lejren. At de har overlevet skyldes udelukkende, at de først
er ankommet til lejren i februar måned 1945.
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Mindesmærker.
Ved juletid 1946 inviteres Louisa til at overvære afsløringen af en
mindemur, som Aarhus By har rejst på Vestre Kirkegård til minde om
de Århusianere, der ikke vendte tilbage fra de tyske koncentrationslejre. Mindemuren indeholder 15 mindesten, heraf en for Leo.
Mindemuren på Vestre Kirkegård i Århus, august 2007

Mindemuren på Vestre Kirkegård i Årus, august 2007
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Mens Louisa er på ferie i Belgien i juli måned 1947 inviteres hun
igen til at overvære afsløringen af en mindemur, denne gang for de
danske statsbanemænd, der mistede livet i kampen mod den tyske besættelsesmagt. Mindemuren er opsat i Statsbanernes mindelund i Fredericia, og også den indeholder en mindesten for Leo.
Louisa overværer afsløringen den 17.august sammen med børnene, da de
er på vej hjem fra Belgien.

Mindemuren i DSB ´s mindelund i
Fredericia, august 1947
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Mindemuren i DSB´s mindelund i Fredericia, august 2007
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I begyndelsen af januar 1948 modtager Louisa en invitation til at
deltage i afsløringen af 2 mindetavler i forbindelse med genindvielsen af Dansk Ingeniørforenings Hus på Vester Farimagsgade i København. Huset var blevet ødelagt ved eng-lændernes bombardement af
Shellhuset i marts 1945.
Mindetavlerne er senere flyttet til ingeniørforeningens nye bygning
på Kalvebod Brygge.

Mindeplade i ”Ingeniørforeningen i Danmark”´s
bygning på Kalvebod Brygge i København,
juli 2004

I foråret 1950
afsløringen af
forbindelse med
5.maj.
Hun er dog ikke

modtager Louisa endnu en invitation til at overvære
en mindemur med en mindesten for Leo, denne gang i
indvielsen af Mindelunden i Ryvangen i København den
i stand til at deltage.
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Mindemuren i Mindelunden i København med Leo´s mindesten
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Modstandsbevægelsen i Midtjylland

Frihedsrådet

Jyllandsledelse

SOE
DK

k

k

Regionsledelse

k

Mgrupper

k

Sabotagegrupper

k

Modtageledelse

k

Modtagegrupper

SOEfolk

k

k

Vagttjeneste

d/k

d

d

Telegrafist

k

Sendegr.
medlem

k

Sendegr.
leder

k

Oversigtsdiagram visende forskellige dele af modstandsbevægelsen og
et gæt på de primære forbindelsesveje, enten via kurérer (k) eller
direkte (d).
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I foråret 1943 gik godsejer Flemming Juncker i gang med at organisere modstandsgrupper over hele Jylland sammen med SOE-faldskærmsfolkene under Geisler's ledelse. Dette medførte en hel del rejseri.
Samtidig arbejdede han på at udvide organisationens arbejdsområde,
specielt i det sydlige Jylland og ned langs vestkysten.

Modtagegrupper
Til arbejdet med opbygningen af modstandsgrupperne, specielt modtagegrupperne, blev Dansk Samling's kontakter i Jylland benyttet, idet
Jørgen Diemer, der på det tidspunkt stod for den praktiske ledelse
af Dansk Samling's partikontor i København, i begyndelsen af marts
1943 blev assistent for Flemming Juncker.
Hvad angår modtagegrupperne startede Juncker og Diemer med i fællesskab, ved hjælp af kort over Jylland, at drøfte de muligheder for
nedkastningspladser, man kunne tænke sig. Når de havde fundet et
sted, der syntes egnet, rejste Diemer ud til de lokale Dansk Samling-folk og søgte at få dem til at påtage sig modtagearbejdet. På
den måde etableredes kontakter til Ålborg, Struer, Viborg, Esbjerg
og Varde samt til Sønderjylland. Sønderjylland blev dog afvist af
englænderne som nedkastnings-område.
Under sit rejseri forrettede Diemer samtidig en del kurér-tjeneste og fungerede iøvrigt som en slags sekretær for Juncker.
Diemer fortsatte dette arbejde til hen på efteråret, hvor han blev
kaldt tilbage til København for at udføre andet illegalt arbejde.
Organiseringen af våbenmodtagelserne fra England blev af Juncker
lagt i hænderne på Christian Ulrik Hansen, der udførte dette arbejde
indtil han blev arresteret af
tyskerne i februar 1944. Først i
marts rejste Juncker til Skive for at hente Christian Ulrik Hansens
afløser, toldassistent Anton I. Jensen, der på det tidspunkt var leder af en modtagegruppe i Skive. Juncker gav ham dæknavnet "Toldstrup" og fik ham installeret i Århus.
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Anton I. Jensen
alias
”Toldstrup”

Regionsledelse
Da det i slutningen af 1943 blev besluttet at dele landet i 6 regioner, blev Juncker bedt om også at lede opbygningen af de 3 regioner
i Jylland, nemlig Region I - Nord, Region II - Midt, og Region III Syd. I hver region skulle der etableres en selvstændig ledelse, der
blandt andet skulle varetage opbygningen og formeringen af militærgrupper, de såkaldte M-grupper.
Hvad angår region II besluttede Juncker at lade en begyndende militærorganisation ledet af oberstløjtnant O.J.Feddersen i Århus med
dæknavnet "Flint" udgøre kernen i regionsopbygningen. Til Feddersens
regionsledelse knyttedes cand.mag. Niels Åge Nielsen med dæknavnet
"Bang" som repræsentant for kommuni-sterne, og lærer Ove Nielsen med
dæknavnet "Neubert" som repræsentant for Dansk Samling. Inden for
regionsledelsen blev det aftalt, at Feddersen skulle lede organiseringen af militærgrupperne, mens Niels Åge Nielsen skulle tage sig
af sabotagen.
Ove Nielsen var kun med i kort tid, idet han fik tuberkulose i foråret 1944. Der blev ikke på det tidspunkt udpeget en afløser for
ham.
I Jylland var der således i starten af 1944 både
- en Jyllandsledelse bestående af en Jyllandsleder, nemlig
Flemming Juncker, og en leder af modtagearbejdet, nemlig
Christian Ulrik Hansen,
og
- 3 selvstændige regionsledelser.
Sidst i april måtte Flemming Juncker stærkt eftersøgt forlade landet, og oberstløjtnant Vagn Bennike overtog hvervet som Jyllandsleder.
Hvad angår Region II-ledelsen var både Feddersen og Niels Åge Nielsen omkring den 1.juli 1944 så eftersøgte, at de måtte forlade Århus. Feddersen flyttede til Silkeborg, mens Niels Åge Nielsen den
følgende tid mest opholdt sig på Fyn. De forsøgte alligevel at holde
kontakt indbyrdes, således at regionsledelsen kunne holdes i live.
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Modtagearbejde
Efter Christian Ulrik Hansens arrestation i februar 1944 overtog
Toldstrup ledelsen af modtagearbejdet i Jyllandsledelsen.
Foruden ledelsen af modtagearbejdet overtog Toldstrup i maj 1944 på
Vagn Bennikes opfordring også ledelsen af Regon I.
Toldstrup fik etableret sit første hovedkvarter med fast personale
den 6.juni i Århus.
Hovedkvarteret nåede at blive flyttet
4.september blev flyttet til Ålborg.

5

gange,

inden

det

den

Et af Toldstrup´s jyske hovedkvarterer, med det dyrebare kartotek:

- og en af hans trofaste kurérer Gertrud Pedersen:
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Dansk Samling-folk i Århus
Blandt de medlemmer af Dansk Samling's lokalafdeling i Århus, som
Leo Sørensen havde kontakt med, var følgende:
- Gunnar Auken,
- Ejner Blaabjerg,
- Carl Haugsted,
- Ove Nielsen
og
- Rigmor Willumsen.
I det følgende vil disse blive omtalt lidt nærmere.
Gunnar Auken.
Gunnar Auken boede i Århus fra 1942 til 1946. Fra begyndelsen af
1943 havde han kontakt med lokalafdelingen i Århus. Hans kontakt med
Leo Sørensen var derfor af kortere varighed. Gunnar Auken kan i dag
fra lokalafdelingen huske Carl Haugsted, Regin Prenter, Knud Tågholt
og Ove Nielsen. Sidstnævnte besøgte han adskillige på hospitalet,
mens Ove Nielsen i en kortere periode var indlagt dèr med tuberkulose.
Gunnar Aukens illegale aktiviteter omfattede både distribution af
illegale bøger og blade, og arbejde med våben. Desuden var hans hjem
kontaktsted for Toldstrup, Keld Milthers og Dansk Samlings rejsesekretær Børge Eriksen.
Bøger og blade modtog Gunnar Auken fra Carl Haugsted til distribution. Han stod blandt andet for distributionen af "Morgenbladet" fra
det begyndte at udkommme i efteråret 1943.
Arbejdet med våben bestod i at modtage, klargøre og fordele våben gemt i maskinhuset på
Marselisborg Hospital. Det skete i samarbejde med maskinmester Ernst
Winterberg og, mere perifert, med Toldstrup. På et tidspunkt fik de
Dansk Samling-folk, der deltog i de illegale aktiviteter, efter ønske fra Børge Eriksen også våben i form af pistoler, som de øvede
sig med i en kælder under hospitalet.
Den 7.mar.1945 gik Gunnar Auken "under jorden". Det foregik rent
praktisk ved at han kørte hjemmefra på cykel uden at vende tilbage.
Grunden til at han måtte gå "under jorden" var, at Børge Eriksen var
blevet arresteret iført Gunnar Aukens frakke, der indeholdt hans
navn og adresse. Gunnar Aukens hustru blev arresteret i stedet, men
frigivet ved Røde Kors'es mellemkomst, idet Røde Kors kontaktede gestapochefen Renner og fortalte ham, at Aukens lille datter Margrete
lå alene i hjemmet og græd.

Fotos fra
1999
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Ejner Blaabjerg.
Ejner Blaabjerg havde en uddannelse som lærer fra seminariet i Haderslev. Han blev medlem af Dansk Samling i 1938 kort efter at han
var flyttet til Århus, hvor han blev boende indtil eftersommeren
1945. Han blev ret hurtigt engageret i arbejdet med partiets arbejdslejre. Ideen med arbejdslejrene var i fællesskab i løbet af
sommerferierne at udføre et eller andet almennyttigt jordforbedringsarbejde eller lignende, og samtidig i lejren holde en slags
højskole, når arbejdstiden ved middagstid var forbi. Højskolen skulle omfatte foredrag, diskussioner, sang og andet kammeratligt samvær. Arbejdet blev senere fortsat i organisationen "Frivillig Dansk
Arbejds-tjeneste".
Under besættelsen underviste Ejner Blaabjerg på Skovvangsskolen i
dansk og historie. Han boede først i Cort Adelersgade i et par år,
og flyttede derefter til Baggesensvej.
Efter Leo Sørensens arrestation kom han i kontakt med dennes hustru
Louisa Sørensen, der bad ham undervise datteren Grete i dansk. Dette
foregik i villaen på Chr. Winthersvej.
Ejner Blaabjerg besøgte Louisa Sørensen på Amtssygehuset i maj 1945,
da hun var indlagt for at blive opereret for brystkræft. Louisa Sørensen har åbenbart ikke på det tidspunkt været over-bevist om, at
hun ville overleve, for hun spurgte ham, om han ville tage sig af
hendes børn, hvis hun døde.
Carl Haugsted.
Carl Haugsted var uddannet bogtrykker. Han blev medlem af Dansk Samling i 1937, før lokalafdelingen i Århus var oprettet.
Efter i et par år at have sluppet kontakten med afdelingen søgte
Carl Haugsted i slutningen af 1942 igen kontakt med det arbejde,
nogle af hans bekendte, heriblandt telegrafbestyrer Schmidt, lærer
Ove Nielsen og jernbaneingeniør Leo Sørensen, udførte i lokalafdelingen.
I sommeren 1943 startede Carl Haugsted sin illegale trykkerivirksomhed. Her begyndte man blandt andet at trykke "Niels Jydes
Breve", som Børge Eriksen medbragte i en duplikeret udgave fra København. Den illegale trykkevirksomhed fortsatte indtil trykkeriet
blev taget af gestapo den 5.dec.1944.
Derefter rejste Haugsted til København, hvor han fortsatte den illegale trykkerivirksomhed indtil befrielsen.
Ove Nielsen.
Ove Nielsen havde en uddannelse som lærer. Han er senest blevet medlem af Dansk Samling i 1942. I efteråret 1943 afløste han Leo Sørensen som formand for lokalafdelingen i Århus. I kraft af sit formandsskab blev han partiets repræsentant i regions-ledelsen for Region II, da denne blev oprettet i januar 1944. Ganske kort tid efter
måtte han opgive begge disse jobs, da han blev
indlagt på Århus
Kommunehospital med tuberkulose. Han er formentlig blevet rask i løbet af nogle måneder. Da gestapo den 15.juni 1944 forsøgte at arrestere alle Dansk Samlings folke-tingskandidater fra valget i 1943,
gik Ove Nielsen "under jorden". Måske blev han arresteret på et senere tidspunkt.
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Philip Nordentoft.
Data fra "Den danske lægestand":
Philip Nordentoft, født 15.feb.1897 i Thisted, søn af overlæge
Dr.med. Thomas Severin Johannes Nordentoft, død 26.sep.1922 og Marie
Ingerslev Quistgård.
Student 1915 i Århus. Nykøbing Mors 1923-24, Rigshospitalet 1925-26.
Nykøbing Mors 1927-30.
Praktiserende i Højbjerg ved Århus fra april 1943.
Vikariater oktober 1944-april 1945. Atter praktiserende fra maj
1945.
Gift 29.jan.1927 i Hellerup med Gerda Løssl, født 29.okt.1904 i Århus, datter af ing. Johan Georg Løssl og Ingrid Schmidt.
Død den 24.sep.1957.
Philip Nordentoft var lige som Leo Sørensen medlem af Dansk Samling's Århus-afdeling. Han og hans hustru husede "nedkastede englændere", formodentlig SOE-faldskærmsofficerer, allierede flyvere, og i
det mindste en radiotelegrafist, se under
”Radiosendegruppemedlemmer”.
Rigmor Willumsen.
Rigmor Willumsen havde en uddannelse som lærer. Hun blev medlem af
Dansk Samling i 1938. Rigmor Willumsen blev medlem af bestyrelsen
for lokalafdelingen i Århus i 1940, hvor hun først var sekretær og
senere tillige kasserer. Hun var medlem af bestyrelsen i flere år, i
hvert fald indtil efteråret 1943.
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Radiosendegruppe-medlemmer
De kendte radiosendegruppe-medlemmer var, foruden Leo Sørensen, følgende:
- Christian Bernhard Kinch,
- K.E. Løgstrup,
- Einar Poulsen,
- Th. Nansen Scherfig,
og
- Richard Sørensen.
- Formentlig var Læge Philip Nordentoft også medlem.
I det følgende berettes lidt om disse medlemmer og deres oplevelser,
især efter gruppens optrævling.
Christian Bernhard Kinch.
Data:
Bibliotekar, født 14.okt.1906 i Skousgård, død 27.nov.1944 i Versen
bei Meppen.
Forældre: Provst Georg Kinch og hustru Christiane, født Schousbo.
Ægteskab: Gift 19.nov.1938 med læge Karen Marie Hedegård, født 1.maj
1909 i Brovst.
Børn: Dreng født 14.juni 1939, pige født 18.apr.1943, dreng født
30.mar.1945.
Christian Kinch blev student fra Ålborg Katedralskole i 1924. Derefter gik han i lære som bibliotekar og tog eksamen fra Statens Biblioteksskole i 1930. 1932 havde han ansættelse i Oslo, og i 1933-34 i
Flensborg, hvor han var leder af Flens-borghus Bogsamling. Her stiftede han, der var levende interesseret i danskhedens sag i Sydslesvig, et første bekendtskab med nazismen. I 1935-38 var han ansat
ved biblioteker i København og Gentofte, indtil han i juli 1938 blev
ansat ved folkebibliotekerne i Århus.

Den 30.aug.1944 blev Kinch arresteret af gestapo.
Først i september blev han overført fra Århus arrest til Frøslevlejren. Sammen med andre af fangerne i Frøslev-lejren anvendtes han
af tyskerne som "toggidsel". Toggidslerne, der blev sendt med de tyske transporter ned gennem Jylland,
skulle tjene som et værn mod
jernbanesabotage.
Den 20.okt.1944 deporteredes Kinch til Neuengamme, hvorfra han blev
sendt på udkommando til Versen bei Meppen. Her døde han i slutningen
af november 1944.
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Mindeplade for bibliotekarerne Christian Kinch og Erik Schøtler Nielsen, som omkom i tysk koncentrationslejr i 1944.
Mindepladen er placeret ved hovedbiblioteket i Mølleparken i Århus.
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K.E.Løgstrup.
Data:
Dr. theol., født 2.sep.1905 i København. Fulde navn Knud Ejler Christian Løgstrup.
K.E.Løgstrup blev i 1943 professor i teologi i Århus med etik og religionsfilosofi som hovedfag.
Ægteskab: Gift 18.feb.1935 med Rosemari Pauly, født 21.sep.1914 i
Breslau.

Den 30.aug.1944 var gestapo ude på K.E.Løgstrup's bopæl på Tousvej i
Hasle for at arrestere ham. Gestapo undersøgte hele huset, men han
var heldigvis ikke hjemme.
Løgstrup måtte flytte hjemmefra. Han blev herefter kurér for modstandsorganisationen "Ringen".

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

98

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Einar Poulsen
Einar og Johanne Poulsen boede i en lejlighed på 2./3.sal på Århus´es hovedgade Ryesgade, tæt på banegårdspladsen.
Einar Poulsen var ingeniør ved Frichs fabrikker i Åabyhøj.
Fabrikken producerede blandt andet lokomotiver.

I slutningen af maj 1944 spurgte Leo Sørensen ægteparret, om de
ville tillade radiotelegrafister at sende fra deres lejlighed. Det
sagde de ja til, og allerede efter en uges tid mødte 3 mænd op og
sendte fra lejligheden.
Midt i august er Einar og Johanne Poulsen på en cykel-ferietur til
Mols.
Da de kommer hjem får de at vide, at gestapo har været på besøg.
De kommer i forbindelse med den lokale formand for Røde Kors, guldsmed Børge Rasmussen, der sørger for at de får falske pa-pirer.
I den følgende tid sker der følgende:
- Einar og Johanne Poulsen rejser via Horsens til København, hvor de
overnatter en nat på hotel, hvorefter de låner nogle venners lejlighed på Købmagergade.
- 19.sep. rejser de videre til Einar Poulsen´s søster i Hol-bæk.
- 17.okt. gør de klar til at rejse videre til Einar Poulsen´s søster
i Maribo, men inden de når at tage afsted møder gestapo op på
adressen.
Det lykkes at få dem skjult i et pulterkammer.
På samme tid undersøger gestapo toget til Maribo og gennem-søger
søsterens hus i Maribo.
Det viser sig, at deres mangeårige husassistent i Århus, der kender deres adresse, er blevet arresteret af gestapo.
- Einar og Johanne Poulsen bliver herefter kørt til Gundestrup kro.
- I begyndelsen af november foretager gestapo razzia på alle områdets hoteller og kroer, hvorfor de må forlade kroen. De bliver
kørt til en gård hørende til herregården Aggervold.
- Et par dage efter får de at vide, at de kan komme til Sverige en
af de nærmeste dage.
- En morgen får de at vide, at der er razzia på alle store gårde i
området, hvorfor de må forlade gården.
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- De bliver herefter kørt til præstegården i Vallekilde.
Hen på aftenen bliver der ringet. De får at vide, at de kan komme
til Sverige, hvis de kan være i København næste morgen kl. 08.
- Næste morgen tager de toget til København, hvor de bor hos nogle
gode venner. I flere omgange får de besked på, at turen til Sverige bliver forsinket.
- På et tidspunkt får de desuden at vide, at Leo Sørensen er blevet
sendt til koncentrationslejren Neuengamme.
- En dag får de tilbudt at komme med en nyoprettet rute til Sverige.
De tager imod tilbuddet.
- De tager med toget til Holbæk, og herfra videre med toget til
Sjællands Odde, hvortil de ankommer tidligt om morgenen. Her bliver de afhentet og sat af ved den lokale kro.
- Senere på dagen bliver de kørt ud til et sommerpensionat, hvor der
befinder sig 5 unge sabotører, der også skal til Sverige. På dette
tidspunkt stormer det så meget, at turen må udsættes til stormen
har lagt sig.
- Næste morgen går de sammen med de unge mænd ned til havnen og ombord i en fiskerbåd. Den får motorproblemer, og det ender med, at
de må sejle tilbage til udgangspunktet.
- Hen på dagen bliver de kørt til Højby hotel, og herfra om aftenen
igen til havnen og ombord på fiskerbåden.
- Under sejlturen til Sverige kommer de ud af kurs. De er imidlertid
klar over, at de må være tæt på den svenske kyst, kaster anker og
blusser. Efter et stykke tid bliver de set fra land og af stedkendte sejlere ført til kajen i Mølle.
Der er nu gået over 3 måneder, siden de flygtede fra Århus.
I Sverige opholder de sig først to uger i Tranås i Småland, hvorefter de indlogeres på et pensionat i Lerum ved Göteborg.
Her bliver de i ca. 6 måneder, indtil den 31.maj 1945.
Se i øvrigt Bilag 5, Johanne Poulsens beretning.
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Th. Nansen Scherfig.
Th. Nansen Scherfig var direktør for vandrensningsfirmaet Silhorko
A/S.
Han var medlem af "Dansk Samling".
Scherfig blev arresteret af gestapo den 28.aug.1944.
Den 9.september blev han, formentlig sammen med Kinch, overført fra
Århus arrest til Frøslevlejren.
I et interview i Århus Stiftstidende den 21.nov.1961 i anledning af
firmaets 25 års jubilæum fortæller han blandt andet følgende:
"Firmaet blev dannet i 1936, hvor jeg kom
til Århus for at lede det nydannede firma.
Vi begyndte med små penge, stort kontor og
intet lager, og kun fire år efter kom krigen og slog det meste af det, vi havde nået, i stykker.
Den store udvikling frem til 25 års jubilæet i dag er sket efter krigen. I starten
var det noget af et eksperiment, ikke
mindst at lægge en virksomhed af den art i
Jylland. Nu bor vi her i Stilling, og i
dag er det ligegyldigt, om vi lå i den
lille Vildmose.
Vi kunne have fortsat, og måske gjort store
fremskridt
i
krigsog
besættelsesårene, men dels var jeg absolut imod
at tjene een eneste øre på tyskerne, dels
var både jeg og min nærmeste medarbejder,
det er han stadig - , prokurist Axel
Jensen, modstandsmænd om en hals. Da jeg
blev arresteret 29.aug.1944 havde kontoret
i længere tid beskæftiget sig mere med
modstandskamp end med vandrensning, og
mens jeg var borte fortsatte Axel Jensen
og min kone, vor jeg havde måttet slippe.
Jeg var i civilingeniør Leo Sørensen´s radiogruppe, og da han var
blevet arresteret, blev alle advaret og undslap undtagen to, foruden
mig bibliotekar B.C. Kinch. Både han og Leo Sørensen døde dernede,
kun jeg kom hjem.
Man græd indvendig de dage, da gode kammerater blev ført sydpå til
en mere uvis og farligere tilværelse.
Daværende stadsingeniør Rambøll, Århus, der også var Frøslev-fange,
blev af den danskledede administration gjort til lejrens "stadsingeniør". Han tildelte mig ledelsen af vandværket i lejren."
Scherfig forblev, på grund af stilling som vandværksleder, i
levlejren indtil befrielsen i maj 1945.

Frøs-

Om Th. Nansen Scherfig´s illegale aktiviteter kan hans søn direktør
Hans Nansen Scherfig, der i 1944 var 9 år, huske føl-gende:
"Min far indså meget tidligt, at det hurtigt ville være slut med
benzinrationerne. Han fik derfor installeret en gas-generator på bilens forskærm, så den kunne køre på gas, når han fyrede med træ i
"kakkelovnen". Han fik derpå en tilladelse til at køre rundt i Jylland og besøge kunder. Det benyttede den Århusianske frihedsbevægelse sig af. Jeg ved, at han flere gange samlede både engelske og canadiske flyvere op i Midt- og Verstjylland og kørte dem til Århus
gemt under sine mange sække med træ, som fyldte hele bilens bagsæderum."
Om arrestationen af Th. Nansen Scherfig og de derpå følgende begivenheder fortæller hans søn følgende:
"Jeg kan ganske tydeligt huske, hvordan det foregik. Vi boede i en
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hus. Huset lå højt med en forhave ud mod vejen.
Gestapo kom i to biler om morgenen klokken 06.05 den 28.august 1944
og ringede på døren. Min far og mor vidste selvfølgelig med det samme, hvad der skulle ske. Der var to SS-officerer og fire mere eller
mindre dansktalende håndlangere. De var bevæbnet med maskinpistoler
og havde omringet huset. Min far blev omgående "mandsopdækket", og
så gik de igang med en husundersøgelse. Min mor havde travlt med at
pakke en kuffert til min far.
Jeg kan huske, at jeg sad i mit børneværelse og tudede som en stukket gris. Pludselig kom SS-Unterscharführer Haase ind på børneværelset og klappede mig på håret. Jeg hylede endnu højere, men jeg har
senere tænkt på, at han nok havde en lille størrelse som mig hjemme
i Hamburg eller Dresden, hvor bomberne haglede ned om ørerne på hans
kone og børn.
Der er ingen tvivl om, hvad de ledte efter. Engang i oktober 1944
blev Gestapos hovedkvarter på Århus Universitet bombet af R.A.F..
Alle Gestapokartotekerne brændte eller lå strøede rundt i Universitetsparken. Nogle dage efter kom en pæn ældre herre
og ringede på døren. Han spurgte efter fru Scherfig, for han havde
noget til hende. Det var et af kartotekskortene, som han
havde fundet dagen efter bombardementet. Han fik en kop ægte førkrigskaffe.
Kartotekskortet
indeholdt
en
husundersøgelsesrapport,
"Durchsuchungsbericht". I rapporten står: "Beschlagnahmten Gegenstän-de:
Radiogerät Telfunken Super G10464t. Bemerkungen: Sch. hat ein Zimmer
seiner Wohnung einer Funkagenten für funk-telegrafische Sendung nach
England zur Verfügung gestellt."
Den beslaglagte radio var min mors, og den var fra omkring 1934. Det
var normalt fint, når den uden vrøvl kunne tage B.B.C. fra London,
men sende kunne den selvfølgelig ikke. Min mor var ikke særlig bange
af sig, så hun cyklede op på Gestapo-hovedkvarteret på Universitetet
og bad om sin radio. Hun fortalte dem, at hun var helt sikker på at
ordentlige tyskere ikke stjal, og det var SS-Unterscharführer Haase
enig med hende i, så hun fik sin radio med hjem.
Gestapo anklagede først min far for at sende til England, indtil han
hævdede, at flere millioner tyske familier havde en tilsvarende
"sender" som hans radio.
Derefter kom de frem til den egentlige anklage, at han havde været
medlem af din fars sendegruppe."
Min far blev sendt til Frøslevlejren 9.sep.1944. Her brugte han bogen "Forargelsens Hus" af Gabrielle Chevalier som en slags gæstebog.
Der er mange, der har skrevet deres navn i den. Alligevel tror jeg,
at den kun dækker den barak, som min far boede i. På side 71 står:
"Chr.Kinch, Bibliotekar, Aarhus", og på side 177:"4/7. Leo Sørensen,
Aabyhøj".
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Richard Sørensen.

Richard Sørensen, Leo Sørensen's bror, var under besættelsen præst
ved Skt.Lukas kirke i Århus. Han boede sammen med sin hustru Ida og
deres to små drenge i en 3.sals lejlighed på Søndre Ringgade nr.35.
I stueetagen i samme opgang boede kordegnen ved samme kirke.
Også Richard Sørensen blev berørt af begivenhederne den 30.aug.1944.
Om morgenen denne dag blev der nemlig ringet på døren i stuen hos
kordegnen ved Skt.Lukas kirke. Kordegnens kone spurgte, hvad det
drejede sig om. Hun kunnne høre, at den der svarede talte med
akcent. Han ville have præsten Richard Sørensen til at komme ud til
en person med en "svir" sygdom. Kordegnens kone sagde, at hun ikke
vidste, hvor præsten var, men at de kunne ringe til sognepræsten.
Det gjorde "de". Sognepræsten ville gerne komme ud til den syge, men
"de" sagde,
at det skulle være Richard Sørensen. Sognepræsten vidste imidlertid
ikke, hvor han var. "De" ringede derefter til kapellanen, Christensen, der fortalte dem, at præsten boede i sit sommerhus ude på Fedet
- og derefter gav dem adressen.
Efter at "de" havde forladt kordegnen, spekulerede dennes kone på,
hvad hun nu skulle gøre, for hun var klar over, at der var fare på
færde. Det eneste hun kunne finde på var at ringe til Røde Kors.
Formanden for Røde Kors i Århus, guldsmed Rasmussen, kørte sporenstrengs ud til Fedet i sin lille folkevogn og hentede Richard Sørensen.
Richard Sørensen havde denne dag træffetid kl. 12-13. I dette tidsrum gik der ved Sdr.Ringgade nr.35 flere tyskere rundt med maskinpistoler.
Richard Sørensen rejste straks til København, hvor han blev resten
af krigen. Han boede rundt omkring hos venner og familie. Den
19.sep.1944, da politiet blev arresteret, boede han i et værelse som
havde tilhørt en politibetjent, der var gået under jorden. Da Richard Sørensen hørte om arresta-tionerne fandt han det for risikabelt at tage tilbage til værelset. Han tog i stedet til Vridsløselille statsfængsel, hvor han kendte fængselspræsten, Heje. Her var
der imidlertid stort postyr, da fangerne var sluppet ud. Han måtte
derfor søge til en anden adresse.
I november 1944 flyttede hans hustru Ida med sønnerne Jes og Søren
til Tranebjerg på Samsø, hvor de blev til krigens slutning. Her boede Ida's forældre.
Ida besøgte iøvrigt sin mand på hans fødselsdag den 16.feb.1945. Det
foregik i Vridsløselille statsfængsel.
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Philip Nordentoft.
Se oplysninger under afsnittet ”Dansk samling-folk i Århus”.
Efter arrestationen af radiotelegrafisten Kaj Erik Grønnum blev Philip Nordentoft advaret om at Gestapo ville arrestere ham, og han gik
sammen med sin kone og datter Bodil "under jorden". De boede under
navnet Kristensen hos en læge syd for Århus.
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Radiosendegruppe-kontakter
Det formodes, at radiosendegruppens kontaktflade udadtil, bortset
fra telegrafisterne, i hvert fald har været SOE-faldskærmsofficererne Frantz Lassen, født 1922, og Chr.Altenburg Hansen, født
1903, enten direkte eller via mellemmænd.
I det følgende berettes lidt om disse to faldskærmsofficerer.
Frantz Lassen med dæknavnet "Viggo" nedkastedes i begyndelsen af januar 1944
ved Flyndersø nær Skive sammen med seks con-tainere med
våben og sprængstoffer. Toldstrup fortæller følgende om, hvad der
videre skete efter nedkastningen, der foregik om natten:

"Vi skjulte containerne under nogle fritstående fyrrebuske, og efter
at have instrueret en vagtmand, som skulle blive på stedet hele natten, startede vi hjemturen. Vi kørte to og to sammen, og "Viggo" og
jeg kom til sidst, han på den efterladte vagtmands cykel. Han var
kendelig nervøs, hvilket var let forståeligt i betragtning af, hvad
han netop havde oplevet, men da jeg en times tid efter kom hjem med
ham, faldt han straks til ro. Den glæde, han viste ved synet af et
stykke dansk rugbrød med spegepølse, var en hel lille oplevelse for
sig.
Den følgende nat havde jeg min første illegale biltur, idet Christian U. ringede og meddelte mig, at jeg straks skulle komme til Randers med faldskærmsmanden. Jeg var meget impo-neret, da han på min
erklæring om, at der ikke gik noget tog, svarede, at jeg kunne tage
en bil.
Den nat jeg afleverede faldskærmsmanden "Viggo" i Randers, traf jeg
"Faber" (Flemming Juncker). Jeg havde tidligere hørt hans navn, men
havde intet kendskab til, hvilken stilling han ind-tog, eller hvordan han så ud. Da jeg så ham, var jeg ikke i tvivl om hans stilling.
Den mand kunne kun være eet, nemlig chef. Hans imponerende skikkelse, hans kloge ansigt, den ro, som udstrålede fra ham - alt var sådan, at det måtte gøre ham til leder."
Frantz Lassen var af SOE-chefen i Danmark, Flemming B.Muus, udset
til at skulle virke som hans personlige assistent. Hans arbejdsområde kom dog fra sidst i april til at ligge i Jylland, hvor det blev
hans opgave at oprette en radio-forbindelse til England.
Kort efter sin ankomst til Jylland modtog han den 27.april i Århus
telegrafisten Knud Lindballe med kodenavnet "Steve".
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Chr.Altenburg Hansen
Natten til den 1.april 1944 nedkastedes ved Løvenholm på Djursland
faldskærmsmanden
Chr.Altenburg
Hansen
med
dæknavnet
"Larsen".
Chr.Altenburg Hansen var uddannet våben- og sabotageinstruktør, men
havde tillige modtaget specialtræning i
anvendelsen af Eurekas og den såkaldte ”Minestrone”.
Sidstnævnte, som Altenburg Hansen selv medbragte, skulle bruges til
at etablere en Duplex-telefoniforbindelse (Holberg/Larsen-linien)
mellem Sjællands østkyst og Sverige for at lette presset på radiosektionens telegrafister i København.

Altenburg Hansen - med kodenavnet "Sprout", men også kaldet "Alto" rejste til Sjælland for at foretage opstillingen.
Opstillingen voldte kvaler, idet det hurtigt viste sig vanskeligt at
finde egnede huse, hvorfra der kunne sendes. "Alto" overlod derfor
kort tid efter minestronen til Duus Hansen, der forestod den videre
opstilling, og rejste til Jylland. Da han med dæknavnet "Larsen" ca.
1.juni kom til Jylland, arbejdede han i første omgang sammen med
Frantz Lassen.
Den 5.juni modtog Altenburg Hansen radiotelegrafisten Kaj Erik Grønnum med kodenavnet "Mark" i Ribe, hvor han skulle installeres. Han
måtte dog på grund af arrestationer i Ribe tage tilbage til København. Den 6. eller 7.juni modtog Frantz Lassen og Altenburg Hansen
ham derefter i Århus.
Formentlig midt i juli måned modtog Frantz Lassen og Altenburg Hansen ligeledes i Århus radiotelegrafisten Poul Otto Nielsen med kodenavnet "Moses", der skulle afløse Knud Lindballe. De satte ham ind i
de lokale forhold med hensyn til sende-muligheder, logi, sendesteder
m.m.. Ligeledes satte de ham i forbindelse med Toldstrup og gav ham
penge og rationeringskort.
Kort tid efter begyndte Altenburg Hansen arbejdet med etableringen
af faste Eureka-stationer.
Disse Eurekas, som også var blevet nedkastet den 1.april, var noget
større end den transportable version, der anvendtes på modtagepladserne, men virkede i øvrigt på samme måde, altså som en slags radiopejle-fyr, der af allierede bombefly blev benyttet som navigationspunkter under ind- og overflyvning af Danmark.
Altenburg Hansen rejste sidst i juli til en opsamlingslejr for eftersøgte modstandsfolk.
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Lejren var lige forinden blevet oprettet af Toldstrup med det formål
at bevare sådanne modstandsfolk til fortsat modstandsarbejde forskellige steder i landet og dermed forhindre, at flere end nødvendigt rejste til Sverige. Lejren var camoufleret som en "sommerlejr"
og var oprindelig etableret på øen Venø i Limfjorden, men flyttede
derefter flere gange, først til en jagthytte i nærheden af Skive,
senere til et fodermesterhus i Salling. Formålet med rejsen var at
finde en mand, der ville egne sig til at etablere Eureka-tjenesten.
Sv.E.Christensen, en ung lærer, der havde arrangeret støttetjeneste
for telegrafisten "Mark" i Vejle, var efter dennes arrestation gået
under jorden og havde derpå fået ordre til at begive sig til sommerlejren. Altenburg Hansen udvalgte ham til jobbet med etableringen,
og de to rejste derpå til Husby klit, hvor det ene apparat skulle
opstilles. Det andet skulle med Christensen som operatør opstilles
på Thyholm nord for Struer. I Husby klit gav Altenburg Hansen den
grundlæggende instruktion i brugen af apparaterne, og i begyndelsen
af august var begge stationer opstillede og operatørerne instruerede.
Det fortælles iøvrigt, at da man i bilen på vej væk fra sommerlejren
skulle aftale dækhistorier, sagde Altenburg Hansen med kraftig engelsk accent: "Well, jaj vil sige, at jaj sælger electric hajn til
farmeren". Udtalen kunne være et problem for danskere, der som Altenburg Hansen havde været længe væk fra hjemlandet!
I begyndelsen af august rejste Frantz Lassen til København for påny
at arbejde dèr, og Altenburg Hansen var fra da af den eneste leder
af radiotjenesten i Jylland.
Hvad Eureka-tjenesten angår, lykkedes det ikke Sv.E.Christensen efter instruktionen at få kontakt med flyene , hvorfor han den
21.august rejste til Toldstrups hovedkvarter i Århus. Her mødte han
igen Altenburg Hansen, der kunne fortælle ham, at det nu var aftalt,
at Eureka-stationerne skulle sende, når BBC i en særmelding havde
meddelt, at piloterne ville lytte efter de danske Eurekaer.
I de første dage af september rystedes faldskærmsorganisationen af
en række arrestationer - især i København, men der gik også udløbere
ud i landet. Det startede den 1.september, da tyskerne foretog en
rutinemæssig undersøgelse af garderoben på Østerprt station. En pistol kom for dagen og ved hjælp af et utydeligt kontonummer på det
papir, våbnet var pakket ind i, fandt man via Magasins kundebogholderi frem til en villa i Hellerup, der beboedes af Knud Herschend og
Frantz Lassen. Sidstnævnte havde i august fået ordre til at komme
til København, idet Muus manglede en forbindelsesmand, der kunne
virke mellem ham og de mange grupperinger i hovedstadsområdet.
Lassen havde på Herschends opfordring deponeret sin pistol i garderoben. Ved en ubetænksomhed var kontonummeret ikke fjernet.
Samme dag blev begge faldskærmsmænd arresteret og straks udsat for
voldsomme forhør. Dagen efter var gestapo i stand til at foretage
flere anholdelser. I København blev Preben Lok-Lindblad, Aage
Schoch, Kate Fleron og flere andre taget. I Århus arresteredes Finn
Ibsen og Altenburg Hansen.
Disse arrestationer var den direkte årsag til, at lederen af modtagearbejdet i Jylland, Toldstrup, hurtigst muligt måtte flytte sit
hovedkvarter væk fra Århus. Det skete den 4.september.
Frantz Lassen var i øvrigt lillebror til Anders Lassen, der i foråret 1945 blev dræbt under kamp for de allierede i Nord-italien, og
posthumt fik tildelt Victoria-korset.
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Radiotelegrafister samt vagter i Århus
De radiotelegrafister, der vides at have foretaget radio-sendinger
fra Århus-området, eller har forsøgt derpå, er følgende:
- Kaj R. Lund,
- Åge Gjødrik Andersen,
- Knud L. Lindballe,
- Kaj E. Grønnum,
- Poul O. Nielsen,
og
- Finn Ibsen.
Af disse var Kaj Lund og Finn Ibsen SOE-faldskærmsfolk uddannet i
England, mens de øvrige var folk uddannet i Danmark af L.A.Duus Hansen og hans medarbejdere.
I det følgende berettes lidt om disse telegrafister.
Kaj R. Lund.
Kaj Ronald Lund havde SOE-kodenavnet "Lamp".
Efter befrielsen, i 1948, har Kaj Ronald Lund til historikeren Jørgen Hæstrup afgivet følgende beretning om sit virke under besættelsen:
"Den 9.april 1940 opholdt jeg mig i Hoddesdon i England, idet jeg i
1939 var kommet til England og havde taget stilling som gartner.
Umiddelbart efter den 9.april meldte jeg mig til den norske hær, men
blev afvist, bl.a. fordi jeg var for ung. Jeg fik besked på at komme
igen næste år. I foråret 1941 blev der imidlertid afholdt et dansk
møde for de danske gartnere i Waltham Cross, og på dette møde, der
var præget af en dansk-national stemning, talte bl.a. kaptajn Iversen. Efter mødet talte jeg med kaptajn Iversen privat. Han spurgte
mig, om jeg var interesseret i at melde mig i en dansk afdeling af
de engelske styrker, og jeg svarede bejaende på hans spørgsmål. Det
blev så aftalen, at jeg ville modtage et brev fra ham om, hvornår
jeg skulle melde mig på hans rekrutteringskontor. Kort tid efter kom
også brevet, og jeg meldte mig og fik uniform udleveret den 20.april
1941.
Derefter begyndte den militære træning.
Senere fik jeg et brev at gennemlæse, af hvilket det fremgik, at jeg
eventuelt kunne komme til Danmark som faldskærmsmand. Jeg meldte mig
straks til arbejdet, da jeg syntes, at jeg på denne måde bedst kunne
hjælpe med.
Personlig blev jeg trænet som radiomand, noget der var helt nyt for
mig.
Midt i marts 1943 var jeg på securityskolen i Beaulieu. Taylor kom
herned til mig, og jeg skulle være klar til at gå til Danmark den
9.april. Efter min Scheme-øvelse i Worchester kom jeg til Ringwayfaldskærmsskole og derefter til London, hvor jeg i Bakerstreet fik
nærmere instruktioner. Jeg traf her Hollingworth, der meddelte mig,
at jeg ganske rigtigt skulle afsted. Han gav mig en maskinskrevet
instruktion at læse igennem.
Det fremgik af denne, hvor jeg skulle ned, og at jeg skulle følge de
nærmere instruktioner, som jeg fik af lederen af modtagelsesgruppen.
Endvidere blev der opgivet mig et par adresser ved Mariager fjord,
som jeg i nødsfald kunne henvende mig til.
Der gik først en 6-7 dage, hvor jeg gik og ventede på godt vejr.
Natten til den 17.april kom jeg så over, og kom ned ved
Hvidsten
kro. Her blev jeg modtaget af Geisler og Verner Johansen, der tog
mig med ind til Hvidsten kro.
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Næste dag kørte vi med toget til Århus, hvor jeg boede en 2-3 dage
hos doktor Baastrup-Thomsen i Hornslet. Hollingworth havde allerede
i London meddelt mig, at jeg skulle tage den med ro en måneds tid
for at akklimatisere mig. Geisler meddelte mig, at det var bedst, at
jeg tog til København, indtil der var fundet en dæklejlighed i Århus. Jeg rejste derfor til København.
En månedstid opholdt jeg mig nu i ro i Holbergsgade. Men derpå fik
jeg besked om, at jeg skulle tage tilbage til Århus, idet den mand,
som gav mig beskeden, skulle have skaffet mig en lejlighed i nærheden af Ringvejen. Meningen var, at jeg nu skulle i gang med at sende
med et engelsk apparat, idet Jylland skulle have etableret sin særlige radioforbindelse til England.
De ting som skulle sendes fik jeg af Geisler, som jeg havde daglig
kontakt med. Jeg var nu i Århus til omkring 1.juli. Men derpå mente
Muus, at da vi havde en udmærket forbindelse gennem Privatbanken i
Århus til København, at Geisler lige så godt kunne få direkte kontakt med London over denne telefon og de københavnske sendere. Jeg
kom så til Ålborg og kontaktede Povl Jensen.
Apparatet var på det tidspunkt gået i stykker, og jeg måtte have et
nyt apparat; men da det netop var den lyse tid af året, og der ikke
fandt modtagelser sted, trak det ud med det nye apparat. Først i august blev der talt om, at det skulle komme, idet Jens Peter Pedersen
og "Jomfruen", der skulle komme over, skulle have apparatet med. Der
gik imidlertid kludder i modtagelsen. Piloten havde øjensynlig ikke
kunnet finde pladsen og cirklede rundt. Jens Peter sprang for tidligt, og Jomfruen faldt i søen, hvor vist apparatet også havnede. Vi
så det i det mindste aldrig.
Ca. 8 dage efter skulle der komme en ny sending, og også her gik det
galt. Det var den 18.august 1943, og modtagelsen skulle foregå ved
Madum sø.
I begyndelsen af september kom der besked om, at jeg skulle tage
tilbage til Århus og kontakte Geisler. Jeg kom nu til at hjælpe
Geisler med forskellige ting.
Den 13.december mødtes faldskærmsfolkene hos søstrene Ulrich, og efter at Geisler og Ibsen var taget af sted til København og Poul Jensen til Ålborg samt Jomfruen til Sydjylland, blev jeg sammen med Jacob Jensen og (Jan Boisen) Junker arresteret lidt over kl.8 i lejligheden. En måned sad jeg i Århus, hvor jeg blev genstand for en
række forhør. Derpå kom jeg i Vestre Fængsel i 4 uger, derefter retur til Århus og så igen til Vestre Fængsel, hvorfra turen gik til
Tyskland.
Som alle andre faldskærmsfolk kom jeg til at tilbringe tiden inden
kapitulationen i tysk koncentrationslejr. Først i Dreibergen, derefter i Sachsenhausen og Neuengamme, hvorefter jeg af svensk Røde Kors
blev hentet til Frøslev.
Under transporten til Sverrig stod jeg sammen med Gunnar Christiansen af på Østerport station den 28.april 1945 og var i København ved
kapitulationen."
Den omtalte nedkastning "først i august" fandt sted lidt før, nemlig
natten mellem den 26. og 27.juli kl. 12 minutter over ét. Ved nedkastningen hørte modtagefolkene et lydeligt plask og sluttede deraf,
at pakken med radioen var faldet ned midt i søen og forsvundet. I
virkeligheden var pakken faldet i nogle siv, hvor den et par dage
efter blev fundet af nogle drenge.
Ad mærkelige kanaler endte den
på et høloft, hvor den blev liggende upåagtet indtil 1949.
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Åge Gjødrik Andersen.
Data:
Åge Zinklar Gjødrik-Andersen. Civilingeniør, født 1.april 1908 i
Hårby, død 23.marts 1945 i Neuengamme.
Forældre: Lærer og organist Alfred Gjødrik-Andersen og hustru Karen
Elna, født Zinglersen.
Åge Gjødrik Andersen var uddannet som radiotelegrafist. Fra 1926 til
1936 var han ansat i firmaet Dansk Radio A/S. Derefter var han en
kort tid skibsradioinspektør.
Fra 1936 studerede han ved polyteknisk læreanstalt, hvor han blev
cand.polyt. i 1939. Efter sin eksamen blev han ansat ved læreanstalten som assistent i teknisk hygiejne. Senere var han ansat forskellige steder, fra 1.nov.1943 hos dr. techn. Christian Ostenfeld.
Gjødrik Andersen tilknyttedes i sommeren 1943 modstandsbevægelsen
som radiotelegrafist. På det tidspunkt arbejdede på Sjælland radiotelegrafisten Tage Fischer Holst med SOE-kodenavnet "Joseph". Det
blev hans opgave at sætte Gjødrik Andersen ind i det praktiske arbejde. Det viste sig, at de to kendte hinanden udmærket fra den tid,
hvor Gjødrik Andersen havde sejlet som radiotelegrafist. Det var både godt og dårligt. Fischer Holst vidste, at han var fuldt kvalificeret til arbejdet, men det var uheldigt, at han kendte Fischer
Holst's identitet. Fischer Holst har fortalt, at han sjældent havde
mødt en mand, der gik op i arbejdet med en sådan ildhu.
Gjødrik Andersen fik SOE-kodenavnet "Jack".
Omkring den 20.feb.1944 rejste han til Århus, hvor Flemming Juncker
tog imod ham og straks bad ham sende nogle telegrammer vedrørende
nedkastninger, der skulle finde sted omkring den 1.marts. Juncker
havde skaffet en lejlighed, hvorfra sendingen kunne foregå. Desværre
virkede apparatet ikke, og Gjødrik Andersen blev nødt til at tage
tilbage til København for at få apparatet repareret. Efter reparationen spiste Fischer Holst og Gjødrik Andersen for sidste gang
frokost sammen, og Fischer Holst gav her Gjødrik Andersen alle de
råd og advarsler, han kunne finde på, med på vejen. Det var planen,
at Gjødrik Andersen skulle rejse med toget til Jylland næste morgen.
På grund af risikoen for razzia i toget skulle Fischer Holst sørge
for, at senderen hurtigt blev sendt efter. Da Fischer Holst sagde
farvel til Gjødrik Andersen, var dennes sidste ord:
"Du kan ikke tænke dig, hvor glad jeg er for nu selv at være med og
mærke, at man udretter noget".
Modtagelsen af ham svigtede, hvorfor han sammen
med faldskærmsmanden Preben Lok-Linblad med SOE-kodenavnet "Habit" indlogerede sig på Højskolehotellet i Randers den 10.mar.1944. Dagen efter
aflagde Lok-Linblad et besøg på Hvidsten Kro for at hente en meddelelse. Her var Marius Fiil og de fleste andre medlemmer af Hvidstens-gruppen netop blevet arresteret af gestapo, og gestapo opholdt
sig endnu på kroen, da Lok-Linblad ankom. Han blev straks pågrebet,
og gennem en regning i hans lomme fra Højskolehotellet i Randers
førtes tyskerne på sporet af Gjødrik Andersen, der omgående blev arresteret. Da Lok-Linblad og Gjødrik Andersen under bevogtning skulle
føres bort fra Højskolehotellet, så Lok-Linblad på hotellets gang
sit snit til at undslippe ad en bagudgang.
L.A. Duus Hansen fortæller i denne forbindelse følgende i et brev
til England:
"Jeg blev nødt til at "gå under jorden", da "Jack" og "Habit" blev
arresteret, da de begge kendte min identitet, og da "Jack" var helt
ny i tjenesten, og jeg derfor ikke vidste, hvor meget han kunne stå
for, fandt jeg det rigtigst. Imidlertid har "Jack" aldrig røbet et
ord."
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Efter forhør førtes
Gjødrik Andersen til
Frøslev, hvorfra han
i oktober 1944 deporteredes til Neuengamme. Her døde han, angrebet af tuberkulose, få uger før kapitulationen.
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Knud L. Lindballe.
Knud Laurits Lindballe, flyverkvartermester, født 1910, havde SOEkodenavnet "Steve".
Som flyverkvartermester var Knud Lindballe fortrolig med telegrafi,
og efter instruktion fra L.A. Duus Hansen blev han omkring den
27.april 1944 sendt til Jylland for der at oprette en radioforbindelse med London. Han fik første gang kontakt med England den 4.maj
1944. Han sendte dels fra Århus-området og dels fra Viborg-området.
Da Kaj Grønnum omkring den 6.juni kom til Århus, kontaktede han Knud
Lindballe, og de arbejdede sammen i de ca. 8 dage, Grønnum opholdt
sig i Århus. Knud Lindballe havde på det tidspunkt problemer med sin
sender, hvorfor de i stedet benyttede Grønnums. Efter Grønnums arrestation i Fredericia den 26.juni 1944 følte Knud Lindballe sig kompromitteret, hvorfor han omkring den 1.juli med sin familie flygtede
til Sverige.
Den 11.juli siges det i et telegram fra London: "Regret Steve break
down after his good work".
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Kaj E. Grønnum.

Kaj Erik Grønnum, flyver-underkvartermester, født 1915, havde SOEkodenavnet "Mark".
Kaj Grønnum flygtede i oktober 1943 til Sverige, hvor han uddannedes
til telegrafist sammen med K.H.Birkholm, med hvem han også rejste
tilbage til Danmark den 28.feb.1944. Meningen var, at de skulle
etablere en radioforbindelse mellem Danmark og Sverige til brug for
efterretningsmeddelelser. Grønnum og Birkholm blev hurtigt sat i
forbindelse med L.A. Duus Hansen, som frarådede dem at arbejde med
de radiosendere, der var planlagt benyttet til forbindelsen, da disse efter hans mening var alt for nemme at pejle. En række forsøg på
at skabe forbindelse fra Stevns til det sydlige Sverige med stationære radiostationer blev dog gennemført, men videre forsøg derefter
opgivet.
Da Grønnum ikke kunne komme igang med egne sendinger, gik han ind i
det københavnske radioarbejde under Duus Hansen, hvor han blandt andet
modtog telegrammer fra London og medvirkede ved Tage Fischer
Holst's sendinger. Den 5.juni 1944 rejste han til Ribe, hvorfra han
skulle virke som telegrafist for efterretningstjenesten. Her blev
han modtaget af faldskærmsmanden Chr. Altenburg Hansen. Inden han
nåede at blive installeret kom der besked om, at hele Ribeorganisationen netop var blevet arresteret af gestapo, hvorfor han
måtte returnere til København. Hertil ankom han den 6.juni, på Ddagen, hvor invasionen netop var startet med landgangen i Normandiet. Da dette kunne betyde en afskæring af bælterne og dermed forbindelsen mellem landsdelene blev det aftalt, at han hurtigst muligt
skulle rejse til Århus. Her blev han modtaget af faldskærms-folkene
Altenburg Hansen og Frantz Lassen. Han kontaktede derefter telegrafisten Knud Lindballe og arbejdede sammen med denne indtil han midt
i juni 1944 rejste videre til Fredericia. Fra Fredericia-Vejleområdet sendte han første gang den 20.juni 1944. Men allerede en uge
efter, den 26.juni, blev han arresteret.
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Kaj Grønnum har selv afgivet følgende beretning om sin arrestation
og tiden derefter:
"Mandag den 26.juni om aftenen kom Neergård til mig på Ternevej i
selskab med sin kone. Han fik ved den lejlighed kvittering for de
telegrammer, der var afsendt samme dag, og det blev aftalt, at jeg
næste dag skulle møde hans kone ved havnekiosken. Hun ville så vise
mig hen til et kontor, der skulle benyttes som fremtidigt mødested.
En time efter at Neergård og hans kone var gået, indfandt gestapo
sig og hentede min kone og mig, idet lærer Rasmussen, som det senere
er blevet bekendt, ved det første forhør hos gestapo brød fuldstændig sammen og gav alt, hvad han vidste, deriblandt oplysninger om
min tilstedeværelse i Fredericia. Foruden min natmodtager fandt de
mine koder, papirer m.m. samt nogle breve. Vi blev samme nat ført
til Kolding arrest. I de derpå følgende forhør vil jeg gerne understrege, at jeg, stillet overfor klare beviser fundet blandt mine papirer, i 2 døgn så at sige nægtede alt.
Man fortalte mig så, at man havde sikret sig mine to kvarter-værter
i Århus, ing. Leo Sørensen og læge Nordentoft. Jeg var nu klar over,
at hvis jeg fortsat ønskede at have kontrol over mine udtalelser,
var det nødvendigt at give visse positive oplysninger. Således fik
den del af min rapport, der omhandler Sverige, et nogenlunde sandfærdigt udseende, hvilket senere kom mig til hjælp. Når man nemlig
ønskede at kontrollere mine udtalelser, var det gerne begyndelsen af
min rapport, man slog ned på, og her kunne jeg huske, hvad jeg havde
sagt.
Efter afsnittet "Sverige" fulgte en rapport over mit egentlige arbejde, hvori jeg efter bedste evne forsøgte at skjule, hvad der kunne bringe "sagen" og andre mennesker i fortræd. Jeg undlod således
at nævne hærens efterretningsvæsen som min arbejdsgiver, men lod mig
skrive som engelsk agent. Iøvrigt gav jeg gestapo indtryk af, at jeg
følte mig meget dårligt behandlet af min organisation, og at min
indstilling overfor den var alt andet end venlig. Det medførte, at
man troede på, hvad jeg fortalte. Efter forhørenes afslutning overførtes min kone og jeg til Vestre fængsel, hvor nye forhør fandt
sted uden at min rapport dog ændredes. Såvel i Kolding som i København blev jeg under forhørene underkastet gestapos sædvanlige metoder med trusler og lignende, som er almindelig bekendt. Min kone kom
på fri fod den 2.oktober 1944, mens jeg den 20.oktober sammen med 5
faldskærmsjægere, blandt disse "Viggo" (Frantz Lassen) og "Larsen"
(Chr.Altenburg Hansen), der var blevet arresteret i september uafhængigt af min sag, blev overført til straffeanstalten DreibergenBützow i Tyskland."
I en rapport til Commander Hollingworth i London, der var den engelske leder af den danske sektion af SOE, skriver L.A.Duus Hansen omkring den 1.august følgende:
"Det var beklageligt, at "Mark" så hurtigt blev arresteret, da han
var en af de telegrafister, som jeg havde ventet mig meget af. Desværre synes han ikke at have været særlig standhaftig under forhørene, da han har røbet alt, hvad han overhovedet vidste. Endogså navne
på personer, han kun svagt havde været i berøring med og som egentlig slet ikke vedrørte hans tjeneste.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

116

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Heldigvis var han så ny i tjenesten, at han ikke vidste ret meget.
Det var "Mark"'s skyld, at "Steve" fik dårlige nerver og "kolde fødder". "Steve" var ellers lige kommet godt i gang, efter at "Robert"
(telegrafisten H.K.Duus Hansen fra Fyn) havde besøgt ham og påny instrueret ham i senderens brug. Når han tidligere ikke kunne få kontakt, skyldtes det hovedsaligt, at han ikke indstillede senderen
rigtigt."
Den 29.april 1945 kom Kaj Grønnum tilbage til København, hvor han
blev løsladt.
Engang i 1950'erne opsøgte Kaj Grønnum Richard Sørensen og spurgte,
om der var sørget for Leo Sørensen's børns fremtid. Richard Sørensen
smed ham ud.
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Poul O. Nielsen.

Poul Otto Nielsen, telegrafist, født 22.mar.1916, død i dec.1984,
havde SOE-kodenavnet "Moses".
Poul O. Nielsen blev, efter at være instrueret af L.A.Duus Hansen,
sendt til Århus som afløser for Knud Lindballe, - formentlig midt i
juli måned. Han var blevet forsynet med en af de nye små radiosendere konstrueret af Duus Hansen, en såkaldt "Telefonbog", der kunne
rummes i en almindelig dokumentmappe. Ifølge sine falske papirer var
han landbrugskonsulent Rasmus Christiansen.
I Århus blev han modtaget af faldskærmsofficererne "Viggo" (Frantz
Lassen) og "Larsen" (Chr. Altenburg Hansen). De satte ham ind i de
lokale forhold med hensyn til sendemuligheder, logi, sendesteder
m.m.. Ligeledes satte de ham i forbindelse med Toldstrup og gav ham
penge og rationeringskort. "Viggo" skaffede ham logi hos en ældre
dame i Åbyhøj, hvor han selv havde boet en tid. Om sin første modtagelse af telegrammer fra England fortæller Poul Otto Nielsen følgende:
"Den første nat, jeg modtog telegrammer, sad jeg i mit logi hos min
ældre værtinde og hendes lige så gamle hushjælp. Jeg havde stillet
uret til at vække en sen nattetime, tog sendeplaner frem, afsikrede
min pistol, startede modtageren og tog hovedtelefoner på.
Midt under modtagningen hørte jeg støj uden for min dør. Jeg lagde
hovedtelefonerne og greb pistolen. Døren åbnede sig langsomt. I det
svage lys så jeg en fod skubbe til døren og tænkte: Du skal nok vente lidt med at skyde. Er det tyskerne, går de nok lidt mere brutalt
til sagen.
Og så kom der en bakke med morgenmad til syne. Husets gamle hushjælp
havde hørt mit vækkeur og troede, det var morgen. Jeg fik skyndsomst
skjult min Colt pistol og forklarede hende, at jeg hørte lidt radio
om natten og tog hovedtelefoner på for ikke at forstyrre."
Poul Otto Nielsen fik første gang forbindelse med London den 26.juli
1944.
Lige fra hans start i Århus blev der af Toldstrup stillet hjælpere
til rådighed som vagter, kurerer, m.m.. De første hjælpere var
"Schmidt" (Orla Bro Knudsen) og "Winther" (Vagn Madsen).
Det var folk med stor illegal erfaring, der kom til at lede vagttjenesten. "Schmidt" havde deltaget i våbenmodtagelse, lige som han
havde gået vagt for telegrafisten Knud Lindballe. Poul Nielsen beBilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021
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stemte, at så længe vagterne arbejdede i radiogruppen, skulle de afholde sig fra andet modstandsarbejde.
Som vagt og transportør af senderen tilknyttedes "Thorvald" (Theodor
Madsen). Han læste til ingeniør i Århus, havde arbejdet som radiotekniker og blev den, der gjorde senderen klar, så alt var i orden,
når Poul Nielsen gjorde sin entré. Senere tilknyttedes også "Ole"
(A.Nykvist), hvis job det var at bringe telegrammerne til og fra
sendestedet, samt modtage og aflevere dem til Toldstrup's kurerer.
Medlemmerne i gruppen kendte Poul Nielsen under hans dæknavn "John
Johansen".
Den 4.sep.1944 flyttede Toldstrup fra Århus til Ålborg, og Poul Nielsen, "Schmidt" og "Winther" flyttede med. I Ålborg fik han forøget
vagtholdet med "Kaj" (Kaj Christensen).
Poul Nielsen blev den første telegrafist, der oprettede en sikker
forbindelse til England fra Jylland. Han foretog sen-dinger fra Århus, Viborg og Ålborg lige til befrielsen. Ialt ekspederede han
33.745 grupper á 5 bogstaver, hvilket regnes for rekorden for de illegale telegrafister i Danmark. Tage Fischer Holst er dog ikke med i
statistikken, da hans antal ikke kendes.
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Finn Ibsen.
Holger Henning Finn Ibsen med SOE-kodenavnet "Barley" var uddannet
som radiotelegrafist i England, og blev nedkastet ved Feldborg plantage øst for Holstebro den 4.aug.1944. Han havde til opgave at aflaste Poul Otto Nielsen i det midtjyske område.
Han tilknyttedes Toldstrup's hovedkvarter i Århus og havde her dæknavnet "Børge". Det lykkedes ham at få forbindelse med England umiddelbart før han blev arresteret af gestapo den 2.september, som en
følge af arrestationen af Frantz Lassen dagen før.

Orla Bro Knudsen.
Orla Bro Knudsen er den eneste, der med sikkerhed vides at have fungeret som vagt.
Han var student fra Viborg i 1941. Som kadet-aspirant var han interneret på Middelgrundsfortet efter 29.aug.1943. Efter løsladelsen
rejste han tilbage til Viborg, hvor han kom med i det organiserede
modtagearbejde.
I marts 1944 sendte Toldstrup ham til Århus for at danne vagthold
for Toldstrup´s telegrafist, fra 27.april til 1.juli "Steve" (Knud
Laurits Lindballe), og fra medio juli ”Moses”.
Han medvirkede til at finde folk til Lillelunds Rejsegruppe, da denne blev dannet i august 1944. Siden kom han til Ålborg, hvor han
indgik i K-kompagniets ”Dagdriverbande”.
Der har været flere vagter til stede, udendørs og indendørs, ved
sendestedet. Ved en sending fra Johanne og Einar Poulsen´s lejlighed
var der således 3 mand til stede i lejligheden.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

120

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Radiokontakten med England
I de foregående afsnit er der foruden radiotelegrafisterne i Århus
omtalt andre radiotelegrafister, der tog aktivt del i radiokontakten med England. Af disse var en del SOE-faldskærmsfolk.
I det følgende findes en liste over disse SOE-folk. Desuden beskrives nogle af de øvrige telegrafister og deres indsats nærmere.
SOE-faldskærmsfolk.
Af de 54 SOE-faldskærmsfolk, der blev nedkastet i Danmark, kom 7 med
det formål at virke som telegrafister. Disse 7 var følgende:
- Mogens Kjeld Åge Hammer,
- Poul Hermann Johannes Johannesen,
- Max Johannes Mikkelsen,
- Gunnar Christiansen,
- Kaj Ronald Lund,
- Holger Henning Finn Ibsen,
og
- Jørgen Thyregod.
L.A. Duus Hansen.
Lorents Arne Duus Hansen, født 1901, død 1977, var uddannet ingeniør. Da Danmark blev besat var han ansat i firmaet Bang & Olufsen,
der producerede radioer. Han var gennem uddannelse og arbejde nøje
fortrolig
med tidens radiotekniske stade, og han kombinerede sin
indgående tekniske viden med uddannelse og træning som telegrafist.
Hans placering som chefingeniør i et stort radiofirma gav ham dels
mange kontakter og dels adgang til erhvervelse af det nødvendige radiomateriel. Hans politiske synspunkter placerede ham fra starten
klart i kampen mod nazismen.
I foråret 1943 fandt Duus Hansen det nødvendigt at "gå under jorden"
og føre en illegal tilværelse. Fra samme forår til hen på efteråret
virkede Duus Hansen som radiotelegrafist for SOE. Hans primære arbejde bestod i at sende
militære hastemeldinger til England. Fra
efteråret 1943 blev han den af SOE anerkendte leder af radiotjenesten i Danmark. Han sørgede herefter dels for uddannelsen af radiotelegrafister og dels for konstruk-tionen af en dansk radiosender af
størrelse som en telefonbog og med en vægt på under 2 kg.
Duus Hansens SOE-kodenavne var "Napkin", "Henry" og "Turnip".
Han fortsatte sit illegale virke til befrielsen i maj 1945.
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H.K. Duus Hansen.
Hans Kjeld Duus Hansen var L.A. Duus Hansens bror. Han var uddannet
dyrlæge og virkede som sådan på Fyn.
Han startede som radiotelegrafist med sendinger fra Fyn til England
den 3.mar.1944, og fortsatte med sendingerne indtil bafrielsen i maj
1945.
H.K. Duus Hansen havde SOE-kodenavnet "Robert".
Tage Fischer Holst.
Tage Fischer Holst havde før krigen sejlet som radiotelegrafist. I
de første krigsår var han ansat ved DFDS's radio-tjeneste.
I foråret 1943, mens han var ansat i DFDS, blev han kontaktet af
L.A. Duus Hansen, der hidtil som telegrafist havde opretholdt forbindelsen med Home Station, hvilket var betegnelsen for den radiostation i England, der holdt forbindelsen med de illegale sendere i
det besatte Europa. I efteråret 1943 overtog Fischer Holst Duus Hansens telegrafering, da denne efterhånden havde for travlt med tilrettelæggelsen af hele sendetjenesten.
Fischer Holst fik SOE-kodenavnet "Joseph".
Han kom til at dække Sjællandsområdet, og han fortsatte sit virke
som telegrafist lige til befrielsen i maj 1945. Sideordnet med ham
arbejdede på Sjælland SOE-faldskærms-telegrafisten Gunnar Christiansen med SOE-kodenavnet "Mat". Han virkede indtil august 1944, hvor
han blev arresteret.
I forbindelse med beslutningen om, at der skulle sendes en telegrafist til Jylland, hvorfra man ikke tidligere havde haft
direkte
forbindelse med England, satte Fischer Holst i efteråret 1943 denne
telegrafist, Åge Gjødrik Andersen, ind i det praktiske arbejde.
Gjødrik Andersens arrestation den 11. mar.1944 førte med sig, at Fischer Holst kort efter i huj og hast måtte forlade sin legale bopæl, da gestapo ringede på.
Om god kotume i de kredse, hvor han færdedes, fortæller Fischer
Holst følgende:
"- Man spurgte aldrig sine medarbejdere, hvor de boede.
- En fast regel var det ligeledes, at hvis en blev arresteret,
skulle han gøre alt for at holde tæt i 24 timer; derefter måtte
han godt sludre løs. Den respit, han derved gav os, var en forpligtelse for os andre til omgående at flytte til et sted, som de
arresterede ikke kendte".
Om arbejdet med radiosendinger fortæller han følgende:
"Opgaven at sende og modtage meddelelser, så de når adressaten i
rette tid, kompliceres i høj grad i et besat land. En besættelsesmagt vil gøre alt for at forhindre radiotrafik til og fra den underjordiske modstandsbevægelse, de politiske myndigheder og efterretningsvæsenet. Følgelig etablerer den en pejleorganisation med det
formål at finde og derefter tilintet-gøre de illegale radiosendere.
Dette kræver, at senderne må være så små, at de er lette at transportere; helst skal de kunne være i en mappe, så man kan færdes med
dem, uden at det virker påfaldende.
Man må desuden råde over et større antal sendesteder, som man kan
veksle imellem for at gøre arbejdet vanskeligere for fjendens pejlegrupper, og det kræver en ikke ringe organisa-torisk indsats at finde sådanne steder.
At ikke alle var lige begejstrede for at have en illegal sender i
huset er ikke mærkeligt, for mens telegrafisten i reglen kunne fordufte i en fart, var husets beboere oftest nødt til at blive, og man
kunne jo aldrig vide, om tyskerne en skønne dag ville få kendskab
til, hvad der var foregået.
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Sådan som tyskerne førte deres krig mod modstandsbevægelsen, ville
det sandsynligvis resultere i tortur og lignende, foruden tilintetgørelse af hjemmet.
Der krævedes meget andet end små, praktiske sendere og et vist antal
sendesteder. Når man sidder anspændt ved telegrafnøglen
og skal
modtage og sende under måske ikke alt for gunstige forhold, har man
ikke tid til at beskæftige sig med omgivelserne. Det var derfor nødvendigt at have en vagt- eller alarm-organisation, der fortalte telegrafisten, når fjendens pejlevogne nærmede sig eller opførte sig
på en sådan måde, at de så ud til at have fået færten af sendestedet. Vagterne måtte
være rådsnare folk, og de måtte for hver enkelt sendested placeres
sådan, at alle veje til stedet var under observation fra poster med
telefonforbindelse til sendestedet, ligesom de skulle kunne færdes
omkring posten uden at vække mistanke. Som omtalt var deres indsats
helt uvurderlig, og radiotjenesten havde ikke kunnet gennemføres
uden deres hjælp.
Hvad selve telegraferingen angik, måtte der stilles det særlige
krav, at der kun sendtes kort tid ad gangen fra det enkelte sendested, da man ellers i for høj grad lettede arbejdet for fjendens
pejleorganisation. Risikoen voksede med kvadratet på sendetiden.
Tilrettelæggelsen af det yderst vigtige arbejde, der hed kryptografering, det vil sige omsætning til kode eller hemme-ligt sprog af de
meddelelser der skulle afsendes, samt tydning af de modtagne kodetelegrammer, udførtes af unge piger, som blev specielt uddannet hertil. Det krævede både kvikhed og mod, egenskaber som også kurererne,
der bragte depècher til og fra radiotelegrafisten, måtte være i besiddelse af.
Alt i alt var det et ikke helt ringe antal personer, der måtte være
knyttet til en illegal radiostation, for at denne kunne fungere effektivt. Det rent planlæggende arbejde tog sin tid, og hertil kom
den komplikation, som var fælles for de fleste illegale institutioner og grupper, nemlig at vi alle måtte leve under jorden på stadigt
skiftende adresser, hvorved kontakten mellem os vanskeliggjordes.
Karakteristisk for radiotjenesten i forhold til andre dele af modstandsarbejdet var, at den daglig "præsenterede sig" åben-lyst i
æteren, så fjenden hver gang ufortøvet kunne gå i gang med at finde
frem til stationens placering. Dette gav tjenesten dens særlige præg
og spændingsmoment."
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Radiotelegrafi
Radiotelegrafi dækker i denne sammenhæng over telegrafering ved
hjælp af morsetelegrammer.
I de foregående afsnit er der i forbindelse med radiotelegrafering
skrevet en del om radiosendere, radiosendinger, koder m.m..
I det følgende er nærmere beskrevet, hvad der rent teknisk gemmer
sig bag disse udtryk.
Radiosendere og -modtagere.
En radiosender er et instrument, der er i stand til at fremkalde
højfrekvent elektromagnetisk stråling. Ved hjælp af af et strålingselement, det vil sige en antenne, udstråles der bølger gennem rummet
med lysets hastighed.
En sender er karakteriseret ved:
1. Frekvensen
eller
det
frekvensområde,
på
hvilket
den
kan
sende. Frekvensen udtrykkes i kHz (kilohertz).
2. Dens effekt, det vil sige den energi den per sekund kan
sende ud gennem antennen. Effekten måles i watt.
3. Arten af de signaler, den udsender: Telegrafiske -, radio -, telefon - , med flere.
En radiomodtager er et instrument, der er i stand til at modtage de
bølger, der udstråles fra en sender. Modtageren opsamler disse bølger med en antenne, forstærker dem og gør dem hørbare.
En modtager er karakteriseret ved:
1. Frekvensen eller det frekvensområde, den er i stand til at
modtage.
2. Dens følsomhed, det vil sige dens evne til at opsamle de
udstrålede bølger.
3. Dens selektivitet, det vil sige dens evne til kun at modtage den
frekvens, den er indstillet på.
Både sendere og modtagere kræver en elektrisk strømforsyning for at
kunne fungere.
De i de foregående afsnit omtalte "radiosendere"
en sender betjent med en morsenøgle til afsendelse
telegrammer, en modtager tilsluttet en hovedtelefon for
af morsetelegrammer, samt en antenne.
Antennen var en interimistisk opsat antenne anbragt i det
fra man sendte.

bestod af
af morsemodtagelse
rum, hvor-

Radiotelegrafering.
Den optimale frekvens for telegrafering mellem England og Danmark lå
på ca.7000 kHz, svarende til en bølgelængde på ca.40 m (bølgelængde
= lysets hastighed : frekvens).
En bestemt frekvens opnåedes ved anvendelsen af et kvarts-krystal på
størrelse med et frimærke og med en passende tykkelse. Når et sådant
kvartskrystal stimuleres af en høj-frekvent strøm, vil det opretholde en uhyre nøjagtig vibration på frekvensen. Hvis den højfrekvente
strøm afbrydes og sluttes ved hjælp af en morsenøgle i en rytme, der
er karakteristisk for morsetelegrafi, vil der blive udstrålet radiotelegrafiske signaler, der repræsenterer morsenøglens rytme.
Telegrafering ved hjælp af en morsenøgle er baseret på anvendelsen
af det såkaldte morsesystem.
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Morsesystemet er karakteriseret ved, at man ved hjælp af en variation af 4 tegn bestående af en kombination af prikker og streger kan
skabe et let og logisk system, hvor alle alfabetets 28 bogstaver kan
gøres umiddelbart genkendelige.
Den nødvendige og tilstrækkelige sendeeffekt lå på ca. 20 watt.
Radiobølgernes transmission foregik via ionosfæren, som er en ioniseret zone beliggende i en højde af mellem 100 og 300 km over jorden. Ionosfæren virker som et spejl, der tilbagekaster de udsendte
bølger mod jorden, der også virker som et spejl og derfor igen tilbagekaster bølgerne mod ionosfæren. Afstanden mellem Danmark og England er af en sådan længde, at 2 til 3 refleksioner i ionosfæren er
nødvendige for at kunne overføre en radiobølge med den valgte frekvens mellem de to lande.
Sendeplaner.
Alle telegrafister i Danmark var udstyret med hver en sendeplan, som
var udarbejdet af den radiostation i England, den såkaldte "Home
Station", man havde forbindelse med.
Sendeplanen var en plan, hvor man havde opstillet de dage, tidspunkter og frekvenser, på hvilke Home Station ville lytte.
Sendeplanen blev enten givet til telegrafisten før hans afgang fra
England, nedkastet med fly eller smuglet over fra Sverige. Hver sendeplan havde et kodenavn, som kun var kendt af telegrafisten og Home
Station. Sendeplanen gav mulighed for én daglig kontakt på varierende tidspunkter og med forskellige kaldesignaler. På Home Station sad
der altid en telegrafist klar til at modtage telegrammer i henhold
til de på sendeplanen anførte
tidspunkter. Sendetiden kunne højst
være en time, men skulle af hensyn til faren for at blive pejlet være så kort som muligt. Normalt lå den på 15-30 minutter. Den normale
sendehastighed var 120 bogstaver i minuttet svarende til 1800 afsendte bogstaver i løbet af 15 minutter. Et bogstav består af fra 1
til 4 morsetegn.
Telegrafisten H.K. Duus Hansen med kodenavnet
følgende om sine sendeplaner og sendinger:

"Robert"

fortæller

"Ved en sendeplan forstås et af Home Station udarbejdet sende- og
modtagesystem, hvor man de forskellige dage brugte forskellige aftalte kaldesignaler og frekvenser. Planen var endvidere indrettet
således, at hvis den frekvens, der brugtes den pågældende dag, var
mindre heldig, kunne Home Station ved hjælp af de på sendeplanen anførte bogstavkombinationer anmode om ændring af frekvens, hvorved
også kaldesignalet ændredes.
Den illegale telegrafist kunne gøre
tilsvarende. Dette var en stor betryggelse for telegrafisten.
Hvis man nemlig en måned igennem havde brugt den nummererede frekvens, kunne man være temmelig sikker på, at tyskerne havde fundet
den, og man var derfor glad ved at kunne skifte til nye frekvenser,
som tyskerne ikke kendte. Radiokontakter om dagen omfattede afsendelse af telegrammer samt modtagelse af telegrammer, der hastede.
Modtagelse af alle andre telegrammer skete om natten på frekvenserne
3565 og 4010 kHz. Disse frekvenser blev dog ofte ændret. Når "Robert" om natten sad i sit hjem og lyttede, vidste han, at når signalet 9T13 hørtes, blev Danmark kaldt, og når signalet 887 derefter
kom, var der telegrammer til ham. Hvis signalet i stedet var 954
vidste han, at der ingen telegrammer var, og så kunne han roligt gå
i seng."
Da modtagelse af nattelegrammerne ikke krævede kvittering fra telgrafisten, var det ikke muligt at pejle ham under disse modtagelser.
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Koder.
Koder anvendes til at kryptografere tekst, det vil sige gøre den
uforståelig for andre end afsenderen og modtageren. Valget af kodesystem afgør, hvor svært det er for udenforstående at bryde koden og
dechifrere teksten.
De koder, der blev anvendt til den telegrafiske korrespondance mellem England og Danmark under krigen, kaldtes Charlie Codes og var
fremstillet i England af SOE. Koderne kom til Danmark på 2 forskellige måder:
1. Nogle af de nedkastede SOE-faldskærmsofficerer medbragte fra England små pakker, der indeholdt et antal koder. For Jyllands vedkommende afleverede faldskærmsofficererne pakkerne personligt til
Toldstrup, som herefter lagde koderne i depot, indtil de blev rekvireret af en kodeholder.
2. I ganske få tilfælde blev der fra Sverige indsmuglet nogle koder.
En lille smal brun kuvert, hvorpå kodens nr. samt løbenr., for eksempel C-33 samt B.1431, var påført, indeholdt koden. Koden bestod
af 6 små ark mærket "Home Station to Out Station", samt 6 ark mærket
"Out Station to Home Station". De 12 kodeark var i nederste venstre
hjørne fortløbende nummereret fra 1 til 12. Foruden disse ark indeholdt kuverten et silkelommetørklæde hvorpå 676 bogstavkombinationer
var påtrykt.
Kodearkene var inddelt i bogstavgrupper på hver 5 bogstaver, således
at der ialt var 1000 bogstavgrupper svarende til 5000 bogstaver på
hvert ark.
De første 6 ark var beregnet til modtagne telegrammer fra England,
de 6 sidste til afsendelsae af telegrafistens egne telegrammer.

Når et stykke af arket var brugt, blev det brugte afklippet og
brændt, så ikke engang kodeholderen kunne rekonstruere telegrammet.
Hver kode var fremstillet i 2 eksemplarer, det ene var i Danmark,
det andet i England.
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Når telegrafisterne modtog telegrammer fra de respektive kodeholdere, som kunne være Toldstrup, faldskærmsofficererne med flere, var
telegrammerne allerede kodet, så selv telegrafisten ikke havde mulighed for at læse indholdet. Telegrafisten lavede så til hver sending et personligt telegram til Home Station affattet med hans personlige kode. Dette telegram indeholdt foruden tjenstlige forhold en
oversigt over de efterfølgende telegrammer, og hvem de var fra. Selv
om telegrafisterne ofte fik udleveret dagens telegrammer kort før
den aftalte sendetid, måtte de affatte det personlige telegram, før
sendingen kunne begynde.
Indkodning (chifrering) og udkodning (dechifrering) af telegrammer
var meget tidskrævende og skulle udføres med den største nøjagtighed.
Toldstrup fortæller følgende om dette arbejde:
"Den som ikke er inde i, hvordan kodning og dechifrering foregår,
vil vanskeligt kunne forestille sig det enorme arbejde, der er forbundet hermed. Undertiden befandt hele kontorpersonalet sig i fuld
gang med at kode eller dechifrere og kunne sidde bøjet over dette
arbejde i timevis. Når tillige tages i betragtning, at de fastsatte
sende- og modtagetider nøje skulle overholdes, kan man måske sætte
sig ind i den forjagede stemning, som undertiden rådede i hovedkvarteret.
Vi havde ingen fast arbejdstid. Vi begyndte undertiden klokken
seks, undertiden lidt senere, og fortsatte hele dagen igennem til ud
på natten, af og til helt til den lyse morgen. Luksus som faste spisetider kendtes ikke. Dette tempo holdt vi i cirka et år, og jeg beundrer i høj grad især de unge piger, som ganske havde sagt farvel
til det liv, der ellers var naturligt for piger i den alder, og helt
og holdent helligede sig vort arbejde. De blev eksperter i alt kontorarbejde. Foruden deres arbejde i hovedkvarteret skulle de gå i
byen for at hente post, besøge kontaktadresser for ledere og telegrafister, foretage rejser som kurerer, - af og til endog gøre indkøb og lave mad til den sultne stab."

Foto af den telegrafnøgle, der under krigen sendte flest
bogstaver til London.
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Tysk terror
Den 26.juni 1994 kunne man i dagbladet Politiken læse følgende:
"Den 30.dec.1943 havde Hitler en af sine ture. I næsten fire år havde hans tropper nu stået i Danmark, og stadigvæk var det ikke gået
op for "Die dummen Dänen", hvem der var herre i Neuropa. Derfor havde han på årets næstsidste dag kaldt sine tre øverstbefalende i Danmark til storvask i Ulveskansen. Da Best, Pancke og von Hanneken
slukørede forlod førerbunkeren i Østpreussen, var det med en forholdsordre, der ikke lod sig diskutere. For fremtiden skulle alle
sabotører skydes straks ved anholdelsen, og ethvert drab på et medlem af besættelsesmagten besvares med et femdobbelt clearingmord på
danske statsborgere. Samtidig skulle der sættes ind med terrorbombninger af bladhuse, sportsanlæg, forlystelsessteder og andre udadvendte virksomheder, og det hele skulle foregå på en måde, så modstandsbevægelsen fik skylden for ødelæggelserne. Derfor måtte det
for enhver pris undgås, at aktionerne kunne spores tilbage til nogen
af besættelsesmagtens officielle organer.
Iøvrigt havde Hitler allerede inden mødet sat "Operation Terror" i
værk. Under dæknavnet "Peter" var oberscharführer Otto Schwerdt sammen med en lille gruppe mænd blevet sendt til Danmark, hvor de fik
selskab af en flok danske overløbere med Henning Brøndum og Kaj Henning Bothilsen Nielsen i spidsen.
Gruppens første offer blev digterpræsten Kaj Munk, der den
4.jan.1944 blev myrdet og efterladt i en vejgrøft ved Hørbylunde
Bakker ved Silkeborg. Derefter gik det slag i slag. Studenterhuset,
KB-hallen, Kinopalæet, Platan Bio, Carl Allers Etablissement og andre udvalgte mål i København blev mere eller mindre lagt i ruiner,
og i provinsen gik det ud over blandt andet "Kilden" i Ålborg,
Odinstårnet i Odense, restaurant Nørreris i Randers og hotel Landsoldaten i Fredericia foruden bladhuse i Odense, Århus, Svendborg,
Vejle, Frederikshavn og Hjørring. Desuden stod Peter-gruppen bag de
uhyggelige bombesprængninger af tre persontog ved Lillerød, Århus og
Hobro, der tilsammen krævede 23 dødsofre. Og natten mellem den 23.
og 24. juni var turen kommet til Tivoli."
En af gruppens mindre aktioner var sprængningen i oktober 1944 af
ing. Johannes M. Torvins villa på Ewaldsvej i Åbyhøj ("fortsættelsen" af Chr. Winthersvej nord for Silkeborgvej). Blandt de nysgerrige beskuere af ødelæggelserne umiddelbart efter sprængningen var Leo
Sørensens 6-årige søn og Th. Nansen Scherfigs søn Hans.

Torvin´s villa efter
sprængningen
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Senere blev gruppen delt i to, en med base i København, og en med
base i Kolding. Sidstnævnte skulle især have Jylland som operationsområde og fik tyskeren Poul Lensing som leder og Bothilsen Nielsen
som næstkommanderende. Gruppen bestod af fire-fem mand, hvoraf to
var tyskere. I de enkelte aktioner deltog normalt fire mand.
Gruppen udførte sine aktioner efter ordrer fra lederen af en efterretningsafdeling
i
den
tyske
"Sicherheitsdienst",
hauptsturmbahnführer Issel, der havde hovedkvarter i Ingeniørhuset i København.
Issel havde folk placeret rundt omkring i landet som indsendte beretninger og lister med navne på folk, der burde myrdes eller bygninger, som skulle sprænges i luften. Issel udvalgte fra de indsendte lister de personer, der skulle skydes, og beordrede gruppen til
at udføre mordene.
For Issel var det væsentligste ikke, om det var de udpegede personer, der blev skudt. Det væsentligste var, at det beordrede antal
blev skudt. Fandt man ikke den udpegede person, kunne man i stedet
skyde f.eks. et familiemedlem, der befandt sig på den udpegede persons adresse.
Efter ødelæggelsen af Tivoli fortsatte gruppen med base i Kolding
med ødelæggelser i Jylland. I Århus gik det ud over sporvognsremisen, Århus-Hallens restaurant, ejendomskomplekser i Guldsmedgade,
Nørregade og Ryesgade, Århus teater, Vennelyst, Rådhuset og meget
mere.
Gruppen bestod sidst i marts 1945 af tyskeren Poul Lensing, den 25årige Århusianer Kaj Henning Bothilsen Nielsen, tyskeren Hans Kramer
og den 20-årige Århusianer Robert Lund, der var svoger til Bothilsen
Nielsen.
Grunden til gruppens tidligere omtalte mordaktion den 29. mar.1945
mod direktør Wallmann, redaktør Børge Schmidt og Leo Sørensen var
ifølge Bothilsen Nielsen, at der om morgenen den 28. var blevet
skudt fire nazister.
Når Leo Sørensen blev udpeget som "offer" den 29.marts, selv om han
allerede var blevet arresteret af gestapo i juli 1944, skyldtes det,
som nævnt i Politikens artikel, at aktionerne ikke måtte kunne spores til nogen del af den tyske besættelsesmagt. Issels folk havde
derfor ingen kontakt med de lokale gestapoafdelinger rundt om i landet. Som tidligere omtalt var det helt unormalt, at gestapochefen i
Århus den 29. havde fået tilsendt en liste med potentielle ofre og
var med til den endelige udvælgelse.
At Leo Sørensen var med på en sådan liste med tilfældig udvalgte
"ansete danskere" må vel nærmest betegnes som en dødelig kompliment.
Efter arrestationen af Bothilsen Nielsen omkring den 1.juni 1945
tilstod denne at have udført mindst 26 mord og 49 Schalburgtager
rundt om i landet.
Senere afhøringer øgede antallet af mord til 57, og antallet af
Schalburgtager inklusive 5 tog-attentater til 121. Hertil kom 9
mordforsøg.
Robert Lund tilstod 8 mord, 3 mordforsøg og 23 Schalburgtager.
Både Bothilsen Nielsen og Robert Lund blev anklaget og dømt for de
nævnte antal mord, mordforsøg og Schalburgtager, herunder mordforsøget på Leo Sørensen.
Poul Lensing begik selvmord, da politi og modstandsfolk i juni 1945
fandt frem til den gård, hvor han skjulte sig.
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Et år efter befrielsen blev Peter-gruppen stillet for retten, anklaget for og kendt skyldig i 94 clearingmord, 29 drabsforsøg, 159 bombeattentater med 24 dødsofre, otte bombesprængninger af tog med 26
dræbte, og i at have voldt materielle skader for 187 millioner kroner.
Henning Brøndum, Kaj Henning Bothilsen Nielsen, Ib Nedermark Hansen,
Thomas Åge Mariegård, Robert Lund, Helge E. Lundquist og Svend Thybo
Sørensen blev dømt til døden og henrettet den 9.maj 1947. De øvrige
medlemmer af banden fik langvarige fængselsstraffe.

Kaj Henning Bothildsen Nielsen
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Epilog
For Danmark har en frihedskæmper
- levende eller død samme værdi,
blot han har øvet sin dåd.
- - - - For familien har en frihedskæmper
- død blot samme værdi,
som andre døde.
- - - - Husk ham alle for det han ville - og gjorde.
- - - - Når man igennem en del år har stået i Mindelunden den 4. maj
og overvejet, om det var det rigtige de gjorde,
- de , hvis navne her er ridset i sten -,
har man håbet på engang at nå til en konklusion.
Her er min, - de barske realiteters konklusion:
Hvis man kæmper for en retfærdig sag, det være sig
sin personlige frihed, sin familie, og/eller
sit lands uafhængighed, - og man dør i kampen - ,
da har man tabt alt, - og intet vundet.
Konklusionen er baseret på følgende:
Den personlige frihed, man kæmpede for,
har man mistet ved sin død.
Den familie, man var en integreret del af,
- og som man kæmpede for - ,
har mistet sin integritet og,
- i mange tilfælde -,
sit økonomiske grundlag.
Det land, hvis uafhængighed man kæmpede for,
kan man ikke mere kæmpe for.
Ej heller vil man være i stand til at præge dets videre udvikling.
Som person har man tabt alt.
Hvis den kamp, man har deltaget i, fører til sejr,
da er vinderne de som kæmpede, - og overlevede.
De som får glæde af sejren er alle overlevende,
hvad enten de kæmpede eller ej.
4. maj 1993
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Tilbageblik år 2000
Kronik i dagbladet Politiken søndag den 28.maj 2000 med titlen:
DE GODE OG ONDE ÅR.
FRANSKMANDEN Ernest Renan skrev i midten af det 19. århundrede:
"At misforstå sin historie hører med til at være nation". Eksempelvis husker jeg en lille pjece, som den franske regering lod trykke i
anledning af 20-års-dagen for invasionen i Normandiet. Et billede
viser general de Gaulle ledende sine sejrrige tropper i land, hvor
Makien allerede har gjort kål på den tyske modstand. Langt tilbage i
geledderne skimtes én engelsk officer og en enkelt amerikansk soldat. Billedet var af gode grunde ikke noget fotografi, eftersom de
Gaulle naturligvis ikke befandt sig på invasionskysten. Blandt de 39
allierede divisioner, der tog del i invasionen, var der en enkelt
fransk. Den blev holdt godt i baggrunden for ikke at være i vejen
for de engelske, amerikanske og canadiske stødtropper.
Pjecen gav det billede, Frankrig stadig foretrækker i sin kollektive
erindring. I sammenligning er den danske fordrejning af besættelshistorien såre beskeden. Alligevel er det værd at bevare dette lille
stykke Danmarkshistorie så sandfærdigt som muligt. Under et besøg i
Danmark for nylig blev jeg over-rasket over den interesse, der åbenbaredes.
Hellere end at uddybe detaljer om modstanden - et emne der er blevet
overbelyst i 55 år - synes det mere nyttigt at betragte Danmark i
det større perspektiv som ét af de besatte lande. I april 1940 stødte værnemagten mod nord og i maj mod vest. Ved midsommer var tyske
tropper og administratorer solidt etable-ret og havde situationen
under kontrol i Norge, Danmark, Holland, Belgien og Frankrig. Over
for de neutrale lande - Schweiz, Sverige, Spanien, Portugal og Tyrkiet - var den tyske magtudfoldelse nok til at garantere deres samarbejde.
DA KRIGEN FØG hen over Europa det forår, blev visse grupper særlig
berørt: udskrevet arbejdskraft, krigsfanger, jøder, zigøjnere og andre, mens det store flertal i befolkningerne enten holdt sig hjemme
eller meget snart vendte tilbage til deres hjem. Hvis dette flertal
roligt ville passe sit daglige arbejde, kunne næsten al tysk styrke
sættes ind på Hitlers felttog mod øst. I de følgende år gik disse
forhåbninger i det store hele i opfyldelse. Tyskerne opnåede med en
blanding af løfter og trusler, bestikkelser og pres at holde befolkningerne på arbejde.
De forskellige former for kollaboration kom i gang, fordi man så det
som en folkevalgt regerings primære opgave at gøre alt for at skåne
befolkningen og lette levevilkårene. Den danske regering valgte,
ganske som i resten af Europa, at tage sig af sine egne borgere og
overlod det til andre, hvem der nu kunne og ville, at bekæmpe nazismen.
Den enkelte borger fulgte regeringens anvisning, passede sit arbejde
og håbede at andre ville ofre deres blod på at bekæmpe nazismen. Situationen var fra det tyske synspunkt tilfredsstillende. Landene
blev pænt ved at producere, eksportere til Tyskland, endog levere
frivillige til Waffen-SS.
I England indså man faren ved Tysklands udnyttelse af de besatte
landes samlede produktionskapacitet, hvilket forår-sagede Churchills
berømte radioopfordring til at "sætte Europa i brand" som modstand
mod den nazistiske udnyttelse. Men i Europa var folk milevidt fra at
tænke på noget sådant.
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DEN DANSKE regerings imødekommenhed stod i modsætning til en mere
stridbar holdning blandt danskere i udlandet. I Washington indså gesandt Henrik Kauffmann, at Danmarks anseelse og stilling i efterkrigstidens verden ville afhænge af det indtryk, der nu blev skabt,
og som ikke nødvendigvis kom til at afhænge af den virkelige situation. Det ønskede billede kunne muligvis skabes i Washington, London
og Moskva, og det billede af Danmark, Kauffmann valgte at opbygge,
var af et lille land, undertrykt af knusende overmagt, men enigt med
alle midler kæmpende mod besættelsesmagten.

Med det mål for øje tog Kauffmann flere initiativer, først et forsøg
på at sætte danske handelsskibe, der lå uvirksomme i Amerika, ind på
den krigsvigtige atlanterhavstransport. Danske redere var dog ikke
ivrige efter at yde risikabel bistand til England, når langt mere
kunne tjenes ved neutral sejlads, så præsident Roosevelt beslaglagde
til slut skibene og satte dem ind på atlanterhavstransporten.
Kauffmanns næste initiativ drejede sig om Grønland. Efter krigens
udbrud udstrakte Roosevelt Monroedoktrinen til at indbefatte Grønland, hvor Amerika derfor behøvede militærbaser for at gøre sig gældende. Kauffmann indgik "i Kongens Navn" overenskomst med USA om
etablering af Thulebasen. Resultatet blev, at regeringen i København
beordrede ham hjem, anklaget for højforræderi. Samtidig meddelte man
Washington, at Kauffmann var afskediget. Washington afslog at anerkende afske-digelsen, hvorved Kauffmann opnåede de facto-status som
´uafhængig gesandt´. Det tillod ham fortsat at udbygge sit billede
af et kæmpende Danmark.
Da De Forenede Nationers Erklæring blev underskrevet i januar 1942,
kunne Kauffmann af tekniske grunde ikke underskrive, men han tilsluttede sig med en ordlyd, der lå tæt på en krigserklæring mod Hitler.
FAKTISK HAVDE Kauffmann ingen forbindelser i Danmark, hvilket var
nok så godt, for situationen hjemme var meget langt fra, hvad man
udmalede sig i Amerika. Efter det begivenhedsrige forår var tingene
faldet til ro. Man vænnede sig til at være besat og så tiden an. En
sabotør var på det tidspunkt op imod ikke blot tyskerne, men den
danske regering, dansk politi, naboer, selv venner og bekendte, måske endda sin egen familie. Lidt fremover ændrede billedet sig noget. Briterne gav sig ikke under blitzen. Tyskerne blev standset
foran Moskva. Og USA kom med i krigen. Ikke desto mindre tilsluttede
regeringen sig Antikominternpagten og arresterede danske kommunister.
Det bragte Danmark lige så tæt på at erklære krig mod Sovjetunionen, og dermed mod de allierede, som Kauffmann i Amerika kom til
en modsat krigserklæring.
Censuren af radio og aviser var den første tyske provokation, så illegale blade begyndte tidligt at vise sig, og kravet om nyheder gaBilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021
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ranterede efterspørgsel. Men for de få, der prøvede at få mere håndgribelig modstand startet, var det unægtelig som at rulle en kampesten op ad bakke. Heldigvis hjalp tyskerne os i vores bestræbelser
på at ændre folkestemningen. Den begyndende sabotage, amatørisk og
harmløs, fik myndighederne til at tabe fatningen og forårsagede en
uforholdsmæssig tysk reaktion, der ophidsede befolkningen.
I SOMMEREN 1943 begyndte det britiske SOE derfor at bidrage med lidt
våben og sprængstof. De første tre besættelsesårs simple sabotagemidler - en æske tændstikker og et skydevåben eller to taget fra
værnemagten - blev pludselig udvidet med moderne midler. Det gjorde
sabotage umådelig meget lettere. Trods nedkastning af sprængstof og
andre rare sager kunne vi i de besatte lande alligevel ikke 'sætte
Europa i brand'. Det er begrænset, hvad amatører kan udrette, når
besættelsesmagten råder over rigeligt med hemmeligt politi og militær. Men sabo-tage med sprængstof var noget nyt, noget synligt og
hørligt, og forårsagede tyske krav, som den danske regering trods al
sin kollaboration ikke turde gå ind på. Det kom til bruddet 29. august, dog ikke mere end at departementscheferne fortsatte samarbejdet. Hitlers samtidige beslutning om at tage Danmarks jøder bidrog
til befolkningens voksende harme og forårsagede transporten til Sverige, et meget beskedent glimt af hæder, hvorved Danmark adskilte
sig fra de andre besatte lande.
Tyskernes mål i Norge og Danmark var at forbedre deres strategiske
position ved beherskelse af adgangen til Østersøen og ved konstruktion af flyvepladser og befæstningsværker. Desuden måtte de beskytte
deres årlige tilførsel af kritisk nødvendig jernmalm fra Gällivare,
der kom med skib langs den norske kyst. Dertil forlangtes der råstoffer, fødevarer, arbejdskraft og frivillige. Og det opnåede tyskerne alt sammen. Vores sabotage havde ingen indflydelse på det.
På trods af overvældende kollaboration er modstandsbevægelserne i de
besatte lande siden hen blevet beskrevet og prist i bøger, på film,
i museer og med mindesmærker.
Senere generationer får det indtryk, at dagliglivet under besættelsen var præget af djærv modstand, skønt virkeligheden nærmere var
det modsatte. Forklaringen ligger i, hvad der skete umiddelbart ved
befrielsen.
Alle de besatte lande havde lidt militært nederlag med pinlig hastighed. Derpå fulgte årelang forsmædelig udnyttelse. Og til slut
befrielse, ikke ved at ofre eget blod for at genvinde uafhængigheden, men ved at fremmede ofrede deres blod. Det hele beløb sig til,
hvad ingen af de fem nationer på det tidspunkt havde trang til at
nedfælde i deres historiebøger. Og det var der heller ingen af dem,
der gjorde. Og ingen af de forskellige frihedsregeringer var villig
til at åbenbare selv til egne borgere, hvor ydmygende deres land
havde opført sig.
Her må man huske, at befolkningen langtfra vidste, hvad der var foregået under krigen. Den tyske censur havde været effektiv. De illegale blade kunne langtfra opfylde det behov for oplysning, der normalt er dækket af aviser og radio.
Norge havde i modsætning til Danmark kæmpet, havde derpå etableret
eksilregering i London og var forblevet i krigstilstand med Tyskland
til den bitre ende. Norge frembragte også Vidkun Quisling og mistede
halvdelen af landets jøder, endskønt det skulle have været nemt at
redde dem, havde den offentlige vilje været til stede som i Danmark.
I Holland og Belgien havde der været et utal nazist-organisationer,
og begge lande bidrog til Hitlers krigsførelse med materiel og frivillige. Efter befrielsen måtte borgmestrene i halvdelen af Hollands
byer afsættes; 60.000 hollændere blev fradømt statsborgerskab. I
Belgien måtte selve kong Leopold III abdicere på grund af kollaboration.
AF ALLE DE besatte lande havde Frankrig dog det værste generalieblad. Værnemagten vandt på kun seks uger den totale sejr tilstræbt i
Første Verdenskrig. Under den efterfølgende besættelse havde Vichy
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ikke blot kollaboreret, men havde imiteret nazistisk politik, blandt
andet ved udelukkelse af jøder fra offentlige stillinger, og havde
hjulpet med at opspore jøder og sende dem til udryddelse i Tyskland.
Da Operation Torch landede i Nordafrika, kæmpede franske tropper mod
engelske og amerikanske, og den franske flådeafdeling i Casa Blanca
angreb de amerikanske enheder, der dækkede landgangen. Senere kæmpede i Syrien franske tropper fra Vichyregeringen imod engelske og
franske tropper under de Gaulle. Franskmænd mod franskmænd. Efter
befrielsen kunne man på typisk gallisk vis ikke enes om at udlægge
de fire års besættelse med dens periodiske kamphandlinger, mest på
den forkerte side. Da de Gaulle etablerede sin midlertidige regering
i Paris, slog han blot ud med hånden og erklærede: "Bortset fra nogle få uslinge var vi alle gode og hæderlige franskmænd". Den udlægning var nogenlunde længst fra sandheden, men blev mest accepteret.
I Danmark var der næsten ingen militær kamp 9. april. Under besættelsen opførte landet sig mønsterværdigt fra et tysk standpunkt ved
kollaboration i den videste udstrækning. Modstand var overvejende
utænkelig i de første år. Så sent som i slutningen af 1943 anså vi
dansk politi som en større hin-dring mod illegalt arbejde end Gestapo.
Først i efteråret 1943 erklærede nogle få fornuftige danske i København, at nu var de et Frihedsråd, og store dele af befolkningen var
rede til at høre, hvad sådan et Frihedsråd mon havde at anvise. Under folkestrejken i 1944 havde rådet befolkningen bag sig.
For mig var folkestrejken såre velkommen, da jeg sad i Vestre Fængsel og ventede på henrettelse. Jeg følte mig overbevist om, at mine
landsmænd med få undtagelser var en bande kujoner, som man ikke kunne vente sig noget af, men på det punkt tog jeg fejl. Under folkestrejken satte civile sig op mod militær uden noget håb om hjælp
udefra og opnåede tyske indrømmelser, hvorved jeg blandt andre blev
sendt til Frøslev og Tyskland i stedet for Ryvangen. I det fremmede
meldte danskere sig som frivillige, når lejligheden bød sig. Selv
til højt udsatte specialtropper som de danske Jedburghs, fint beskrevet af Peter Ilsøe, stod frivillige klar til at yde tjeneste.
I DET SIDSTE krigsår kunne man omsider tale om modstand som en folkebevægelse. Nogle danske officerer organiserede en undergrundshær,
i Sverige oprettedes Den Danske Brigade, og sabotagen tog til. I
vinteren 1945 indgik Frihedsrådet et fornufts-ægteskab med politikerne. Den samlede gruppe fremsendte anmodning til London, Moskva og
Washington om anerkendelse som undergrundsregering og accept af Danmark som loyal allieret. At opnå sådanne anerkendelser ville være af
enorm værdi for Danmark efter krigen, så Kauffmann og andre i dansk
udenrigs-tjeneste gik i gang med opgaven.
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DET VAR IKKE nogen smal sag i foråret 1945 at udlægge Danmarks generalieblad i et tilstrækkeligt flatterende skær. Der var nogle få
lyspunkter, frem for alt modstanden, og dertil kom de danske søfolks
indsats. Endvidere havde danskere i det fremmede meldt sig til amerikanske og britiske styrker. Et antal havde tjent i Royal Air Force, hvor deres store tabsprocent bar tavst vidnesbyrd om deres ydelser. Og endelig var der militærbasen i Thule.
På den anden vægtskål tyngede fem års arbejde af dansk industri og
landbrug til Tysklands gavn. Der havde været produktion og reparation af militærudstyr, bygning af flyvepladser og befæstninger, og arbejdere sendt sydpå, mens en stadig strøm af gode landbrugsprodukter
havde brødfødt 8,3 millioner tyskere krigen igennem. Og endelig var
der de cirka 8.000 frivillige officerer og menige, der med regeringens velsignelse tog til østfronten, plus 3.000 andre frivillige i
tyske hjælpefunktioner.
I betragtning af disse uvelkomne fakta arbejdede udenrigstjenesten
dobbelt hårdt på at få landet placeret i den allierede lejr. Hjemme
blev alle gode kræfter sideløbende sat ind. Der blev komponeret frihedssang, og et passende ordvalg blev nu foretrukket, med flittig
brug af udtryk som 'den danske frihedskamp' og 'det kæmpende Danmark'. Det negative 'sabotør' blev udskiftet med det mere romantisk
klingende 'friheds-kæmper', og det militære anstrøg blev efter 5.
maj understreget af frihedskæmpere, der så rigtig hårde ud med stålhjelm og armbind og maskinpistol.
Den almene befolkning vidste langtfra, hvad der var foregået i besættelsesårene, og gik jublende med til at se sig som allieret medkæmper. Hvis nogen så strengt på det, måtte de vel nok studse over
udtryk som 'det kæmpende Danmark'.
Det var sandt, at et antal danskere havde ført privat, uerklæret
krig mod tyskerne - nogle alene, andre i grupper - men Danmark havde
jo egentlig aldrig kæmpet, bortset fra et par timer 9. april. Undergrundshæren forblev i sikkerhed under jorden. Brigaden i Sverige
løsnede aldrig et skud mod værnemagten. Det sørgede svenskerne for.
De Østfrontsfrivillige havde kæmpet, men desværre på den forkerte
side, så de blev stilfærdigt bandlyst fra radio og aviser. Men i
henrykkelsen ved befrielsen var der ingen, der så strengt på ordvalg
eller kendsgerninger, så de tvivlsomme udtryk blev hurtigt forankret
i dansk dagligtale.
Trods alle rimelige forventninger blev Danmark anerkendt som allieret medkæmper, et fremragende kup i efterkrigens diplomati. 26. juni
ledte Kauffmann en dansk delegation til at undertegne De Forenede
Nationers Pagt. Hartvig Frisch udtalte ved hjemkomsten i Folketinget
at pagten markerede, "at ligesom vort militærvæsen bliver internationaliseret, bliver på samme måde vor politik internationaliseret i
den forstand, at det normale neutralitetsbegreb er ophævet".
DET KAN NÆPPE betvivles, at havde man ikke kunnet pege på modstanden, havde udenrigstjenesten ikke fået landet accepteret som allieret. At vi ikke kunne forkorte krigen, er en anden sag. At vi ikke
skadede tyskerne nævneværdigt, er heller ikke af betydning. Selv det
at få landet optaget i vindernes agtværdige selskab var ikke modstandens største fortjeneste.
Modstand mod den tyske undertrykkelse gjorde noget mere dybtgående
og værdifuldt. Den startede et omslag i folks udsyn, en fundamental
ændring i hvordan danskere ser sig selv i forhold til resten af verden.
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Fra en negativ insisteren på neutralitet, fra en rolle som passiv
tilskuer blandt verdens nationer, begyndte danskerne at se sig som
deltagere, endda som tagende en positiv rolle.
Danmark er i dag et helt andet samfund end det, der eksisterede i
mellemkrigsårene. På verdensscenen spiller landet en respektabel og
ansvarlig rolle, der kan spores direkte tilbage til modstandens indflydelse under krigen og besættelsen. Danmarks besættelsestid var
ikke fem onde år. Modstanden og hvad dermed fulgte gjorde dem til
fem værdifulde, lærerige år, som landet har høstet gavn af lige siden.
NIELS AAGE SKOV
(Niels Aage Skov er professor emeritus ved The Evergreen State College i Olympia, Washington, aktiv i modstandskampen, og forfatter
til bogen "Brev til mine efterkommere", udkommet i foråret 2000 på
Odense Universitetsforlag).

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

140

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Besættelsesmuseet i Århus år 2020
Celle 3, låge-forside:
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Celle 3, låge-inderside:
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Celle 3, låge-bagvæg:
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Elo Jørgensen:
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Biografi
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Februar 1944
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Marts 1944
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Juni 1944
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x
Juni 1944
Elos valg:

x
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Juni 1944
(Skulle der have stået Elo Jørgensen ?)
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Juni 1944 (4.juli)
Gestapo hentede mig tidligt om morgenen og førte mig til Aarhus arresthus
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Juni 1944
Men så i starten af september blev jeg sendt til Frøslevlejren i Sønderjylland
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Juni 1944
- hvor jeg sad i to måneder
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Oktober 1944
Det var en ren feriekoloni sammenlignet med nu.
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Oktober 1944
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Oktober 1944
For tre uger siden blev flere af os fanger sat på et tog.
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Oktober 1944
For tre uger siden blev flere af os fanger sat på et tog.
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Oktober 1944
Rejsen var ulidelig. Vi stod 40 mand stuvet sammen i en kreaturvogn.

Oktober 1944
Rejsen var ulidelig. Vi stod 40 mand stuvet sammen i en kreaturvogn.
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Oktober 1944
Og det var kun starten på det helvede vi mødte, da vi ankom til Neuengamme.
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Oktober 1944
Vi fik kun lov til at beholde et stykke sæbe, en tandbørste og vores sko.
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Oktober 1944
De barberede alt håret af os og gav os en fangedragt med et nummer på.
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Oktober 1944
Et af lejrens overvågningsstårne
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Februar 1945
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Den Århusianske massemorder Kaj Henning Bothilsen Nielsen:
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Kaj Henning Bothilsen Nielsen:
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Robert Lund:

Dødsstraf:
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85. Erindringsbog ”Min barndom i 40´erne”.
Afsnit ”Smilets by” af Jørn Hjorting.
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Dagbog fra
besættelsen – set fra
Århus
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DAGBOG FRA BESÆTTELSEN – SET FRA ÅRHUS
Af JENS KAISER
Offentliggjort 08.03.08 i Morgenavisen Jyllandsposten

1939
MAJ:
17: Danmark siger ja til et tysk tilbud om en ikke-angrebspagt.
31: Pagten undertegnes i Berlin.
SEPTEMBER:
1: Tyskland angriber Polen. Storbritannien og Frankrig stiller Tyskland et ultimatum:
Ud af Polen eller krig. Tyskland svarer ikke.
3: Anden Verdenskrig bryder ud. Der indføres rationering i Danmark.
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1940
APRIL:
9: Tyskland besætter Danmark. Klokken 13 ankommer de første tyske soldater til Århus i bil og fortsætter siden til Aalborg. Tre armerede trawlere anløber Århus, og tyskerne nedlægger straks forbud mod, at noget skib forlader havnen. Byrådet indkaldes til ekstraordinært møde.
10: De tyske tropper ankommer til Århus i større tal og anmoder om indkvartering af 30 officerer og
200-250 soldater. Ret hurtigt overtager tyskerne de tre kaserner i byen, og de værnepligtige i Århus indkvarteres på vandrerhjemmet i Risskov, men også det for-langer tyskerne snart at kunne
disponere over. I København dannes en samlingsrege-ring.
12.-13: Briterne besætter Færøerne. Privatkørsel med biler forbydes.
17: Hjemsendelse af hær og flåde.
MAJ:
10: Tyskland indleder felttoget mod Frankrig og invaderer Holland, Luxembourg og Belgien.
Winston Churchill bliver britisk premierminister og afløser Neville Chamberlain. Storbritannien besætter Island.
14: Holland kapitulerer.
19: Tysk-dansk handelsaftale om vigtige varer.
28: Belgien kapitulerer, og britiske soldater evakueres fra Dunkerque.
JUNI:
10: Italien ind i krigen på tysk side.
17: Frankrig anmoder om våbenhvile.
JULI:
30: Forslag om en mønt- og toldunion med Tyskland. Den danske udenrigsminister Erik
Scavenius er for, men de øvrige partier er imod. 23. august afviser Danmark at være med.
AUGUST:
18: Første alsangsstævne i Århus afvikles på Bispetorv.
SEPTEMBER:
1: Alsangsstævner over hele landet. Anslået 740.000 danskere deltager.
26: Christian X fylder 70 år.
NOVEMBER:
3: På et møde i Århus taler statsminister Thorvald Stauning for et aktivt samarbejde med Tyskland,
og han mener, at det er naturligt for Socialdemokratiet at søge et tættere for-hold til Tyskland.
Danmark må tilpasse sig.
14: Højgaard-kredsen henvender sig til kongen og foreslår en regering udenom partierne for at hindre en nazistisk magtovertagelse, men allerede dagen efter strander forsøget.
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1941
APRIL:
6: Tyskland angriber Jugoslavien og Grækenland.
9: I Washington indgår den danske ambassadør Henrik Kauffmann en aftale med den amerikanske
udenrigsminister Cordell Hull om Grønlands forsvar.
16: Kauffmann kaldes hjem, og der indledes en straffesag for højforræderi mod ambassa-døren, der
nægter at efterkomme ordren.
MAJ:
2: Århus fejrer byens 500 års jubilæum, og samtidig indvies det nye rådhus, den største offentlige
byggeopgave i Danmark siden opførelsen af Københavns rådhus.
JUNI:
21: Sammen med en officerskammerat foretager Thomas Sneum en dristig flyvetur til Storbritannien i
et sportsfly. Han medbringer oplysninger om tyske radarinstallationer på Fanø. Siden returnerer
han til Danmark som faldskærmsagent. Turen inspirerer 60 år senere forfatteren Ken Follett til
romanen "London kalder".
22: Tyskland indleder angrebet på Sovjetunionen, og i Danmark bliver en række ledende kommunister anholdt af dansk politi.
JULI:
9: Lederen af Frikorps Danmark, der skal kæmpe på tysk side på Østfronten, oberstløjtnant Kryssing, opfordrer i radioen alle danske mænd til at melde sig under de tyske faner.
AUGUST:
22: Kommunistloven vedtages i Folketinget. De 119 arresterede kommunister overføres til
Horserødlejren. Her har tidligere siddet tyske socialdemokrater, kommunister og jøder, der var
flygtet fra Tyskland. 48 af dem bliver overgivet til Gestapo og deporteres til tyske koncentrationslejre.
SEPTEMBER:
1: 116 andre ledende kommunister arresteres af politiet.
NOVEMBER:
25: Danmark undertegner antikominternpagten i Berlin.
DECEMBER:
7: Japan angriber den amerikanske base på Hawaii Pearl Harbor.
11: Tyskland og Italien erklærer USA krig.
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1942
JANUAR:
Århus Byråd tager den nye byrådssal i brug og ved samme lejlighed fratræder den socialdemokratiske borgmester H.P. Christensen. E. Stecher Christensen afløser ham.
FEBRUAR:
1: Vidkun Quisling overtager med tysk støtte posten som norsk ministerpræsident og indleder en nazificering af Norge.
9: Ved en reception i "Dansk-Tysk Selskab i Aarhus" til ære for den tyske general dr. Best, udtaler
denne, at tillidskrisen mellem Danmark og Tyskland er overvundet.
APRIL:
9: Første nummer af "Frit Danmark" udsendes.
30: Den konservative leder John Christmas Møller flygter til England via Sverige.
MAJ:
3: Statsminister Thorvald Stauning dør, 68 år. Han afløses dagen efter af Vilhelm Buhl, der også er
socialdemokrat.
8: Medlemmerne af Churchill-klubben, landets første modstandsgruppe, arresteres i Aalborg. Klubben, der primært består af skoleelever, har i april og maj gennemført 25 sabotageaktioner mod
tyskerne og stjålet en del våben. De idømmes siden fængselsstraffe.
14: John Christmas Møller holder sin første tale fra London, og den høres via BBC. I London bliver
Christmas Møller formand for Det Danske Råd.
JUNI:
10: Sabotage mod Centralværkstederne i Spanien (i Århus). Omfattende skader.
SEPTEMBER:
Århus havn bliver udskibningshavn for de store tyske transporter til Norge.
2: Vilhelm Buhl taler mod den voksende sabotage i radioen og råder befolkningen til at angive sabotører. Baggrunden for talen er et tysk krav om, at den danske regering skal indføre dødsstraf for
sabotage.
23.-24: En britisk Lancaster-bombemaskine bliver beskudt over Århus havn og kaster hele bombelasten mod havnen. Århus Oliemølle bliver totalt ødelagt.
26: Kong Christian X fylder 72. Hitler sender et lykønskningstelegram, og kongen svarer: "Sprechte
meinen besten Dank aus” (Udtaler min bedste tak). Den tyske diktator bliver fornærmet, og det
udløser telegramkrisen. Nye tyske ledere sendes til Danmark for at føre en hårdere kurs.
OKTOBER:
12: General von Hanneken bliver øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark.
19: Under sin daglige ridetur gennem hovedstaden falder kongen af hesten på Esplanaden og pådrager sig kvæstelser, han aldrig overvinder.
NOVEMBER:
5: Dr. Werner Best kommer til Danmark som "Det tyske Riges Befuldmægtigede".
9: Erik Scavenius bliver statsminister efter tysk pres.
DECEMBER:
5: Første nummer er "De Frie Danske" – et ikke-kommunistisk blad – udsendes.
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1943
JANUAR:
27: Englænderne angriber B&W i København.
FEBRUAR:
16: Ingeniør Ole Geisler nedkastes nær Holte. Han er uddannet i Storbritannien og opretter
hovedkvarter på i Århusområdet.
18: Schalburg-korpset oprettes. Det skal rekruttere soldater til Waffen-SS og udbrede den storgermanske idé i Danmark.
19: Landsretten dømmer en række unge århusianere for at have arbejdet for det illegale blad "Frit
Danmark". Assistent Viggo Hansen får fem måneders fængsel, cand.mag. Niels Aage Nielsen tre
måneder, Frank Pedersen fire måneder, inkassator E. Poulsen 80 dages hæfte, klejnsmed Erik
Andersen 60 dages hæfte og kontorassistent Agnes Nielsen 60 dages hæfte. To bliver frifundet.
MARTS:
22: Efter en eksplosion i en tysk militærbarak på Langelandsgades kaserne, hvorved tre soldater
såres, indskrænkes åbningstiderne i forretningerne, og al færdsel mellem 21.30 og 06.00 begrænses.
23: Med en valgdeltagelse på 89,5 procent gennemføres et folketingsvalg. Valget bliver en tillidserklæring til samarbejdspolitikken, og nazisterne går kun beskedent frem – fra 1,8 til 2,1 procent af
stemmerne. Dansk Samling, der er imod samarbejdspolitikken, får tre mandater i Folketinget.
27: Sabotage mod den ene stadionhal i Århus, der er beslaglagt af tyskerne. Hallen ned-brænder.
Fire unge mennesker, lærlingene Hans Petersen og Willi Clausen, skoleelev Svend Rye Jensen
samt ungarbjder Harry Ib Brønnum Jensen, bliver den 26. maj dømt for sabotagen. De får fængsel fra otte år og fire måneder til et år og seks måneder, men får lov at afsone i dansk anstalt.
28: Sabotagen mod en af stadionhallerne betyder, at der indføres udgangsforbud mellem 19.00 og
05.00 samt forbud mod alle forsamlinger i byen.
29: Efter en strejke på Aarhus Motor Compagni lemper tyskerne på bestemmelserne, og det er atter
restriktionerne fra 22. marts, der er gældende.
APRIL:
11: Eksplosion i det tyske dampskib "Dorpath", der går på grund ved Risskov.
MAJ:
5: Byrådsvalg med en stemmeprocent på 75. Socialdemokratiet får 11 mandater, de konservative
de resterende.
10. E. Stecher Christensen fortsætter som borgmester. Han opnår 225 personlige stemmer. En ung
journalist, Bernhardt Jensen, vælges også til byrådet med 55 person-lige stemmer, men den store stemmesluger på den socialdemokratiske liste er Svend Unmack Larsen, der er født i Århus.
Han opnår 2707 personlige stemmer og får straks en magtfuld position i byrådet. Han var justitsminister i Staunings socialdemokratisk-radikale regering i 1939, men fratrådte, da samlingsregeringen blev dannet i sommeren 1940. Unmack Larsen bliver i øvrigt borgmester i Århus, da E.
Stecher Christensen dør 12. juni 1945.
12: Maskinfabrikken Derbys nordhavnsafdeling rammes af to eksplosioner, og to skibe, der er under
reparation, synker.
28: Under sabotage mod værnemagtens depot på det gamle glasværk bliver maskinmester Willy
Schmidt, en af sabotørerne, dræbt.
Begravelsen samler 4.000 deltagere.

1943 fortsat
JUNI:
30: Sabotage mod transformatoranlægget i Århus Motor Compagni. Der sker omfattende skader på
bygningen.
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JULI:
4: Jernbanesabotage ved Brabrand og på Odderbanen ved Viby.
AUGUST:
8: Lokomotivremisen i Sonnesgade ødelægges af eksplosion.
11: Otte brande på en nat og alle på virksomheder, der arbejder for værnemagten.
14: Ved en koordineret aktion gennemfører sabotører fra Århus 50 sprængninger af Århus-Langå
jernbanen.
15: Lokale sabotører sprænger en transformatorstation i Århus i luften.
20: Endnu en transformatorstation sprænges i Århus.
25: Arbejdernes Fællesorganisation i Århus opfordrer arbejderne i byen til ikke at lade sig provokere
til arbejdsnedlæggelser.
26: Generalstrejke i Århus som reaktion på dødsdommen over Poul Edvin Kjær Sørensen, der er født
i Århus. Samtidig med strejken udøves fem sabotageaktioner mod et tysk hovedkontor i Bruunsgade.
29: Tyskerne indfører militær undtagelsestilstand, efter at den danske regering har afvist et tysk ultimatum. Tyskerne kræver strejkeforbud, mødeforbud, udgangsforbud, øget censur, militære særdomstole og dødsstraf for sabotage.
Tyskerne besætter de vigtige installationer, og både hæren og flåden skal afvæbnes. Flåden
sænker selv sine skibe på Holmen i København.
I Århus bliver en række prominente borgere, blandt andet professorer, officerer og en enkelt redaktør, taget som gidsler af tyskerne og indespærret på Langelandsgades kaserne. De får at vide, at de sidder som sikkerhed for, at byens borgere opfører sig korrekt. I værste fald kan de blive skudt. Gidslerne opholder sig på kasernen et par dage, inden de overføres til Sømandshjemmet i Havnegade. De første dages uvished afløses efterhånden af en ret lempelig indespærring.
Det er tydeligt, at tyskerne ikke rigtig har besluttet, hvad de egentlig skal stille op med gidslerne.
De får besked på at pakke med henblik på videre transport, men kort efter kommer der kontraordre. På et tidspunkt får gidslerne udgang og føres til Skandsepalæets anlæg, hvor familien er tilsagt, og de har dagligt en time sammen. De fleste løslades efter få uger, men professor Blatt er
den sidste, der sættes fri den 15. oktober efter et ophold i Horserødlejren.
31: Der indføres departementschefstyre i Danmark.
SEPTEMBER:
5: General von Hanneken bekendtgør, at hjælp til sabotører og spioner frem over straffes med døden eller langvarige fængselsstraffe.
26: Sabotører i Jylland, også i Århus, gennemfører en række aktioner mod jernbaner i anledning af
kongens fødselsdag.
OKTOBER:
1: Aktionen mod de danske jøder indledes. Der arresteres 202 i København og 82 i pro-vinsen. Resten flygter til Sverige eller går under jorden.
4: I protest mod aktionen mod de danske jøder lukker Københavns og Aarhus Universiteter i en
uge.
13: Alf Tolboe Jensen, aktiv i modstandsbevægelsen, arresteres på Vesterbro Torv, ind-sættes i arresten og bliver siden dødsdømt og henrettet.
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1943 fortsat
NOVEMBER:
Århus Kommune gør op, hvad tyskerne disponerer over i Århus, og det er ikke så lidt:
- De tre kaserner Høegh-Guldbergsgades, Langelandsgades og Vester Allés kaserne.
- Af skoler er det Samsøgades, Ny Munkegades, Læssøesgades, Teknisk Skole i Nørre Allé og Nørrebrogades skole.
- Af sygehuse det gamle amtssygehus, kommunehospitalets gamle kirurgiske afdeling med 51 senge,
en operationsstue på Sct. Josephs hospital.
- Århus Kunstbygning, Århus Ridehal, den ene stadionhal. Den anden er ødelagt ved sabotage. Søsportspavillonen, Aarhus Sejlklubs klubhus, restaurant Palæ, hotel Regina, Centralhotellet i Ryesgade, Sømandshjemmet i Havnegade, Østergades hotel, hotel Westend i Vesterport, hotel Garni i
Guldsmedgade, dele af Friheden, missionshuset Eben Ezer i Brammersgade, studenterkollegierne i
universitetsparken, Sct. Olufs badeanstalt, 120 værelser i byen, 70 lejligheder og blandt dem nogle
af byens største.
- Hertil en lang række bygninger og pakhuse på havnen samt lagerrum og depoter rundt omkring i
byen. Tyskerne har desuden selv opført en række barakbyer i Århus, så de sætter et stort præg på
byen.
- I resten af krigen bliver der yderligere beslaglagt ejendomme og lokaler i Århus. Den tyske marine
samler større og større styrker i Århus. Det er aldrig oplyst, hvor mange tyske soldater, der opholdt
sig i Århus under Besættelsen.
1: Kraner på havnen ødelægges.
18: Om natten sprænges jernbanebroerne ved Langå. Samtidig ødelægges sporskifte-centralen i
Århus, og i 12 døgn er trafikken på den jyske længdebane afbrudt. Trafikken ledes over Ryomgård. Tyskerne reagerer på sabotagen med civil undtagelsestilstand.
DECEMBER:
2: Modstandsfolkene Anders Andersen, 19 år, Oluf Kroer, 27 år, Otto Christiansen, 19 år, og Svend
Johannesen, 20 år, der er dømt for medvirken ved Langåsabotagen, henrettes på Skæring Hede
sammen med Georg Christiansen, 22 år, der var arresteret tidligere.
6: Sabotage mod et jernstøberi og en maskinfabrik i Århus, der ødelægges.
13: Gestapo fanger to faldskærmsagenter "Jakob" og "Bent" i Århus. Det udvikler sig til en katastrofe
for modstandsbevægelsen, da de to ikke tager ikke deres giftampuller, men under forhør røber
en række kontakter. Gestapo kan derpå trævle en stor del af modstandsbevægelsen op. 200 bliver anholdt, mange deporteret til Tyskland, og 25 bliver henrettet.
29: Alf Tolboe Jensen, 25 år, henrettes kl. 8,02 i kasernegården på Vester Allés kaserne i Århus.
Også han er dømt for modstandsarbejde.
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1944
JANUAR:
2: Modstandsbevægelsen likviderer kunstmaler Nordahl Mortensen, der har arbejdet som stikker.
4: Kaj Munk myrdes i Hørbylunde bakker ved Silkeborg af Peter-gruppen.
6: Restaurant Jomsborg ødelægges.
11: Gårdejer Rasmus Holm, Brabrand, myrdes. Han har arbejdet som stikker.
13: Tandtekniker Leo Kæraa og hans britiskfødte hustru bliver skudt af Gestapo med kriminalrat
Schwietzgebel i spidsen som hævn for likvidering af Rasmus Holm. Hustruen dør, men Leo
Kæraa overlever. Tre medlemmer af Hornslets nedkastnings-gruppe tages af Gestapo. Orla Andersen, Herold Svarre og Axel Sørensen henrettes 26. maj og 8. juni 1944.
20: Henrik Platou og Einar Sørensen likviderer kioskejer Karl Vilhelm Jeger på Åboulevar-den. Han
er mistænkt for at være stikker for Gestapo. Sabotører ødelægger blok-posten, der regulerer trafikken på godsbanegården.
FEBRUAR:
3: Overretssagfører Holger Christensen bliver skudt ud for Klintegården af medlemmer af Petergruppen, og det er gruppens første clearingmord i Århus.
19: Omfattende sabotage mod jernbanenettet syd for Århus.
23: Repræsentant Sølling Fynboe skydes tæt på sit hjem ved et clearingmord.
MARTS:
11: Flere medlemmer af Hvidstensgruppen arresteres af tyskerne, bl.a. lederen Marius Anton Pedersen Fiil, sønnen Niels Fiil og svigersøn Peter Bergenhammer Sørensen. De øvrige undslipper.
MAJ:
26: Politimester Einar Hoeck, Århus, er en af 21 kendte danskere, der arresteres af tyskerne sigtet
for spionage og deltagelse i en illegal militær organisation, men han er ikke den eneste fra Århus.
Blandt de øvrige fra Århus er: Politimester Aage August Agersted, politikommissær Hans Egede
Rein-Jensen, redaktør Ejnar Kirkegaard, orlogskaptajn Svend Greve, overbetjent Jørgen Jensen
Sørensen og politikommissær Knud Wiese. Oberst i grænsegendarmeriet Paludan Müller nægter
at overgive sig og indleder en flere timer lang ildkamp med de tyske soldater. Politimester Hoeck
løslades 1. september, men han får forbud mod at rejse til Jylland.
JUNI:
6: Operation D-Dag. Landsætningen af allierede soldater i Normandiet indledes.
Redaktøren af det illegale blad Århus Ekko arresteres. Desuden tager tyskerne kunstmaler Thorvald Hansen og hans sønner Preben og Ib, der er medlemmer af redaktionen. De føres til Frøslev-lejren og siden videre til Tyskland, hvor Thorvald Hansen og Ib Holm Hansen siden omkommer.
17: Island proklamerer sin selvstændighed.
21: Efter tip fra storstikkersken Grethe Bartram oprulles den kommunistiske bladgruppe i Århus. I alt
40 arresteres og blandt dem Henry Charles Nielsen, Jens Peter Jensen, Otte Christian Jensen,
Viggo Emil Jensen, Harald Lauritsen og Albert Fritz Nielsen. De deporteres til Tyskland, hvor de
omkommer.
26: Flere fra det illegale bladmiljø i Århus arresteres. Denne gang er der razzia i Viby. Ejnar Kirkegaard bliver taget, og han omkommer siden i tysk koncentrationslejr.
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1944 fortsat
JUNI fortsat:
30: Medlemmer af den lokale sabotagegruppe, Samsing-gruppen, arresteres. Gruppen har foretaget
sprængninger og fordelt våben. Lederen, Willy Samsing, overføres til koncentrationslejre i Tyskland og kommer i krigens sidste måneder til Sverige, hvor han dør af sygdom. Der udbryder generalstrejke i København, den såkaldte folkestrejke.
JULI:
4: Mindst 34 mennesker mister livet, og 250 bliver såret, da der sker en stor eksplosion på Århus
havn. En lægter, der ved at blive lastet med ammunition, eksploderer. Der sker omfattende skader på byen og havnen. Tyskerne påstår fejlagtigt, at der er tale om sabotage. De århusianske
havnearbejdere protesterer. Eksplosionen skyldes krav om hurtig lastning af ammunitionen. Kaptajn McCormick på slæbebåden "Hermes" udviser stort mod ved at trække det brændende tyske
skib "Scharhörn", der er lastet med flere tusinde tons bomber, ud af havnen. Det lykkes derpå at
slukke ilden.
13: En gruppe sabotører fra Århus gennemfører en sprængning på strækningen Stilling-Skanderborg
umiddelbart efter, at et tog med soldater har passeret. Tyskerne åbner ild, og Henning Grønlund
Carlsen fra Horsens omkommer siden af sine kvæstelser. Samme dag får Aarhuus Stiftstidende
forbud mod at udkomme i tre dage. Den egentlige baggrund er, at avisen efter katastrofen på
havnen den 4. juli udsendte et særnummer.
AUGUST:
9: 11 danske modstandsfolk dræbes af tyskerne. De køres fra København til Laringe Mose mellem
Osted og Roskilde – gennes ud af bilen og bliver derpå skudt. Mordene vækker afsky og opsigt.
12: Modstandsfolkene Hans Krarup Andersen og Svend Ulrich Pedersen likviderer kriminalassistent
P.O. Sandhøj, Århus, der samarbejder med Gestapo og er på sporet af modstandsfolkene Henrik
Platou og Einer Sørensen.
16: Arbejdet nedlægges i Århus som reaktion på tyskernes drab på 11 modstandsfolk.
22: Peter-gruppen, der arbejder for tyskerne, sprænger tre bomber i Århus Sporvejes remiser, og byens sporvogne udbrænder sammen med adskillige busser. Aktionen er hævn for mordet på kriminalassistent P.O. Sandhøj.
26: Fire virksomheder ødelagt af sabotører, et autolager, en karosserifabrik, et møbelsager og en
lakeringsvirksomhed.
27: Schalburgtage mod rutebilstationen.
SEPTEMBER:
11: Jens Lillelund er i Århus for at deltage i en sprængning af Universalfabrikkerne i Fre-densgade,
der fremstiller ammunition og våbendele til tyskerne. Aktionen må opgives, da de lokale grupper
nægter at medvirke. I slutningen af 1944 overtager kaptajnløjtnant Ernst Fisker ledelsen af sabotagen i Århus. Han opbygger organisationen 5. kolonne, som siden står for langt de fleste aktioner.
17: Jens Lillelunds egne folk gennemfører en aktion mod Universalfabrikkerne i Fredens-gade.
19: Det danske politi bliver taget af tyskerne, og betjentene overføres siden til tyske koncentrationslejre.
22: Vandtårnet ved Ringgadebroen, der forsyner lokomotiverne med vand, ødelægges af sabotører.
26: Sabotage mod Frichs’ fabrikker.
30: Peter-gruppen sprænger Århus-Hallens restaurant i luften. Eksplosionen er så kraftig, at naboejendommen også styrter sammen, og fem mennesker omkommer. .
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OKTOBER:
2: Lystagers Lynlåsefabrik i Viby og ingeniør J.M. Torvins villa i Åbyhøj ødelægges af Petergruppen. Endnu en sabotage mod Frichs’ fabrikker.
3: Tysk militærtog på godsbanearealet ødelægges af sabotage.
6: En aktion i Århus på Vesterbro Torv medfører brand i bl.a. Statens Gummicentral og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers isenkramlager.
Senere kommer det til skudveksling mellem sabotører og tyske soldater i True. En på hver side
dræbes, og en sabotør tages til fange. Ved Tobberup ved Hobro dræbes 10 mennesker, da en
bombe eksploderer i eksprestoget. Bag udåden står Peter-gruppen. Frihedsrådet opretter lokalkomiteer.
9: Peter-gruppen ødelægger Demokratens bygning med en bombe. En kvinde i nærheden omkommer af chok. I den følgende tid trykkes Demokraten hos både Aarhus Amtstidende og JyllandsPosten.
10: Dampskibet "Scharhörn" sænkes i Århus havn.
11: Justitsministeriet giver tilladelse til, at byråd opretter kommunale vagtværn, og i Århus slår man
straks til. Byrådet beslutter efterfølgende at danne en byvagt med slagterihus-inspektør Alexander Jensen som leder. Han har en fortid som inspektionsbetjent hos politiet. Erik Thomasen fra
belysningsvæsenet bliver souschef. Der ansættes 125 mand blandt de 1000, der søger om en
stilling. Styrken udvides siden til 150 mand. De fleste hentes fra kommunens egne rækker, idet
mange fra sporvejene er ledige, efter at spor-vejene har været udsat for schalburgtage. Udrustningen er en kasket, en gummistav, en uniformskappe, en fløjte og en lygte. Byvagten rapporterer resten af besættelsen hver morgen til borgmesteren, hvad der er sket i byen. Tyskerne er interesserede i, at byvagten overgiver mistænkelige personer, der kan være sabotører til Gestapo,
men det afslår borgmester E. Stecher Christensen.
13: Bonde Petersens maskinfabrik udsættes for sabotage. Modstandsfolkene er kommet ind på virksomheden forklædt som musikere, men i instrumentkasserne er våben, og da arbejderne er gennet væk, placeres en række bomber, som ødelægger fabrikken.
18: Bombesprængninger flere steder i byen ødelægger flere forretninger. Medlemmer af Petergruppen ødelægger frugthandler Niels Kjelsen Nielsens forretning i Nørregade og slagtermester
Hørslev Nielsens forretning i Samsøgade 75. Den nye vagtværn må gribe ind, da unge mennesker forsøger at plyndre de ødelagte forretninger.
25: Omfattende jernbanesabotage på strækningen Viby-Hasselager.
26: Derby i sydhavnen får besøg af sabotører, der ødelægger ophalerspillet, så tyske fartøjer ikke
kan repareres.
27: Værksted i Østergade ødelægges af bomber, og det går også ud over en del tysk materiel.
31: 25 Mosquito-fly fra Royal Air Force angriber Gestapo-hovedkvarteret på universitetet. 39 tyske
politifolk bliver dræbt og 21 såret. Adskillige danske håndværkere, der er ved at opføre en ny
bygning på universitetet, og fanger hos tyskerne omkommer også.
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NOVEMBER:
8: Hagen Jespersen, en lokal stikker, likvideres på hjørnet af Svendborgvej og Strandvejen.
11: Fem bygninger på Strøget i Århus ødelægges af Peter-gruppen ved voldsomme eks-plosioner.
Ingen dræbes, men flere såres. Det går også ud over Molles kro i Kannike-gade.
18: Schalburglederen Olaf Schmidt bliver likvideret af modstandsmanden Einar Sørensen foran opgangen til sit hjem på Harald Jensens Plads. Det lykkes med list at snige sig ind på Olaf Schmidt
og skyde ham. Derefter følger flere drab i den kommende tid på andre stikkere. Frederikke Rungager, der har stukket modstandsfolk i Fredericia, bliver dræbt på kommunehospitalet, og Adrian
Roest i en have i Åbyhøj. Han har stukket folk i Horsens.
Tysk godstog sprænges i Århus. Det omfatter blandt andet tre tankvogne, der brænder og sender
flere hundrede meter høje flammer i vejret.
20: Gartner J.V. Yde bliver skudt i sin forretning ved et tysk clearingdrab.
23: Ingeniør Svend Aage Spelling myrdes i sit hjem af et medlem af Petergruppen og en lokal ansat
ved Gestapo i Århus, Arne Bisp, der skyder ingeniøren. Drabet er hævn for mordet på Olaf
Schmidt.
30: Formand ved kommunen August Julius Petersen bliver dræbt på hjørnet af Fuglsangs Allé og
Høgevej på vej til arbejde af medlemmer af Peter-gruppen.
DECEMBER:
2: En række højtstående tyske officerer, blandt andet admiral Wormback og general Pancke skal
overnatte på Hotel Royal i Århus. På det tidspunkt er det almindeligt at meddele pr. telefon, at der
vil sprænge en bombe. Det sker også her, og tyskerne tager ingen chancer. En række prominente århusianere tages som gidsler. Det drejer sig blandt om borgmesterens hustru, da borgmesteren er bortrejst, viceborgmester I.C. Sørensen, civilingeniør G.F. Willumsen, overtjener H. Sieger,
direktør P.J. Østergaard, tømmerhandler Niels Barnow og chefredaktør Louis Schmidt. De pågældende har ingen anelse om, hvorfor de bliver arresteret, men på hotellet bliver de anbragt på
umagelige stole på trappeafsatserne og sidder der til den lyse morgen, mens officererne sover.
Byen sender en officiel protest mod gidseltagningen til København. Samme dag ødelægges Århus Håndværkerforenings restaurant og teatersal af en bombe. En servitrice bliver dræbt.
7: Formand for Malernes Fagforening Albert Andersen bliver skudt på vej til arbejde af Petergruppen, og det gør forretningsfører i Malernes Kooperative Forretning Albertus Rasmussen også.
8: En villa i Risskov ødelægges ved schalburgtage.
12: Tage Hedeager, en århusiansk stikker, myrdes på travbanen i København, og samme dag mister
en anden stikker Ole Dyhr livet i Dynkarken. I den følgende tid går det også ud over student Johannes Jørgensen, der skydes på trappen foran Folkets Hus efter at have bestået en eksamen.
19: Den 47-årige journalist ved Aarhus Amtstidende Morten Sørensen bliver dræbt, da han på Frederiksberg Torv rammes af en serie skud, der affyres fra en bil. Der er tale om et clearingdrab.
20: Smedemester Carl Frederik Bardino bliver dræbt i sit hjem ved et clearingdrab.
31: Niels Erik Becker Christensen, der udgiver sig for illegal, bliver skudt af modstands-bevægelsen,
da man finder tyske identitetspapirer på ham. En anden stikker, Søren Rasmussen Skaade, bliver senere skudt i Friheden.
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JANUAR:
12: To sabotører ødelægger en tysk kommandocentral i Handelsbankens Hus på Rådhus-pladsen.
Sabotørerne sænker en bombe via affaldsskakten fra lejligheden over kommandocentralen. Tre
tyskere dør ved eksplosionen, mens en fjerde omkommer senere som følge af sine kvæstelser.
Tyskerne hævner sig, da Peter-gruppen schalburgterer Vennelyst-teatret som hævn.
FEBRUAR:
1: General Georg Lindemann afløser von Hanneken som tysk øverstkommanderende i Danmark.
2: Korn- og Foderstofkompagniets pakhus på Sydhavnen bliver bombesprængt. Pakhuset styrter
sammen.
4: Valdemar Jensens Maskinfabrik bliver ødelagt. En halv snes sabotører trænger ind på fabrikken i
arbejdstiden, fjerner arbejderne og anbringer bomber. Virksomheden bræn-der ned.
5: Omfattende ødelæggelser af jernbanelinjerne omkring Århus.
7: Ildkamp ved Brabrand mellem tyske soldater og sabotører. Det forlyder, at tre tyske soldater dør.
Yderligere en omkommer, da bomberne sprænges.
8: Christian Dahl, tidligere medlem af Schalburgkorpset, likvideres på Åboulevarden af en gruppe
ledet af Einar Sørensen.
21: Den danske Gestapomand Oscar Baggersgaard afhøres i 10 timer af en gruppe ledet af Einar
Sørensen, inden han likvideres. Klokken 4.15 sprænges en bombe i Århus Rådhus, der forårsager en del materielle ødelæggelser. Købmand Kay Schmidt myrdes om eftermiddagen i sin forretning på Sct. Pauls plads af Peter-gruppen.
22: Omfattende ødelæggelser i Guldsmedgade, Nørregade, Ryesgade og ved Aarhus Teater, da
Peter-gruppen anbringer en række spræng- og brandbomber. En forbi-passerende, Egon Weiling
Christensen, der ser Peter-gruppen placere bomberne, bliver myrdet. Syv mennesker omkommer
ved brandene. Tidligere på dagen har Peter Gruppen myrdet Oswald Christensen og Kristian
Lykke Kristensen.
23: Peter-gruppen forsøger at ødelægge Sct. Clemens bro med bomber. Broen holder, men det går
hårdt ud over bygningerne i nærheden. Ildkamp på godsbanearealet mellem sabotører og tyske
soldater.
24: Rederiet Anholt sejler sprængstof til Århus. Lasten blev kapret af modstandsbevægel-sen, som
kører med krudtet.
28: Hipo-folk myrder to medlemmer af byvagten, der vil anholde en tysk soldat, der har stjålet en
harmonika.
MARTS:
Der anløber dagligt flygtningetog til Århus med tyskere på flugt fra Østfronten. Tyskerne beslaglægger
en række bygninger og endnu flere skoler i Århus, så undervisningen bryder sammen. Flere stikkere
mister livet: Den tidligere SS-mand Egon Petersen, Langå, bliver skudt på P.M. Møllersvej. Han har
oprettet en falsk modstandsgruppe og driver sortbørs-handel. Aage Emmanuel Møller likvideres på
Dalgas Avenue.
7:

Lokale sabotører sprænger firmaet Triangel på havnen i luften. Firmaet har repareret kanoner. I
samme forbindelse ødelægges jernbanesporet til Grenå. Sabotørerne skaffer sig adgang til fabrikken via kloakledningen til havnen. De allierede soldater krydser Rhinen i Tyskland og opretter
brohoved.
13: Tyske håndlangere placerer en bombe i Risskovtoget, og to mennesker bliver dræbt. Rådhuset
forsøges ødelagt for anden gang og skaber omfattende ødelæggelser. Bomberne er placeret ved
tårnet i et forsøg på at vælte det.
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MARTS fortsat:
20: Aage Emanuel Møller, tilknyttet det tyske feltpoliti tages til fange, afhøres og likvideres af Einar
Sørensens gruppe.
24: Fire sabotører har planlagt at ødelægge et tysk fly, der er nødlandet ved Århus, men et eller anden går galt ved aktionen, og da sabotørerne flygter såres Hans Zeuthen Engberg og Niels Mikkelsen dødeligt. De øvrige slipper væk.
25: Et tysk militærtog afspores ved Lystrup. Flere vogne vælter, og fem soldater bliver dræbt, og
mange såres.
26: På vej til Århus lidt uden for Hasselager møder medlemmer af Peter-gruppen tidligt om morgenen
banenæstformand Arne Sejr, der er på vej på arbejde. To medlemmer beder om se mandens papirer og får dem forevist, men pludselig trækker den ene en pistol og skyder Arne Sejr.
28: Otte modstandsfolk overmander Preben Arne Bisp, der har medvirket ved Gestapos forhør og
tortur af danske fanger. Han bliver skudt . På vej væk genkender gruppen Knud Ørskov, en vagtværnsmand, der er mistænkt for angiveri. Han bliver også dræbt. Risskovtoget udsættes for endnu en bombe, og der placeres også en bombe på Hammelbanens tog.
29: Redaktør Børge Schmidt, Aarhuus Stiftstidende, bliver myrdet i sit hjem af Peter-grup-pen.
APRIL:
2: Besætningen på "Godfred Hansen", der skal til Tyskland med fisk, bliver holdt op af sabotører.
De placerer bomber, og skibet synker.
5: Frem til 26. april bliver følgende likvideret af modstandsbevægelsen, som er dødsdømt for stikkeri: Frode Nørbæk på Banegårdspladsen, Carl Berthelsen ved hotel Skandina-vien, Poul Drotten
og G. Lorentz ud for Munkegade 6, Jens Chr. Christiansen fjernes fra kommunehospitalet og
skydes i Risskov, Leif Faigh på Eugen Warmingsvej, Jens Chr. Eriksen i Jægergårdsgade og urmager H.A. Frandsen, der drev en stikkercentral, bliver skudt på Åboulevarden.
11: To medlemmer af byvagten bliver skudt på Lille Torv af lokale tyskerhåndlangere. Den ene overlever trods svære kvæstelser.
12: Den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt dør. Harry S. Truman bliver ny amerikansk
præsident.
14: Svensk Røde Kors under ledelse af Folke Bernadotte gennemfører en humanitær redningsaktion i Tyskland og får en række danske og norske fanger frigivet, som i hvide busser
transporteres til Sverige.
15: Orla Hedegaard bliver såret under en sabotage af jernbanen mellem Århus og Randers. Han
indlægges på hospital i Randers, og hans gruppe forsøger forgæves at befri ham. Efterfølgende
kører tyskerne ham til lazarettet i Århus, hvor han dør få dage senere.
16: Tysk skibsmotor på Hans Nielsens maskinfabrik ødelægges, og det samme gør to hurtigbåde,
der ligger i lystbådehavnen.
17: Otte bomber sprænges ved tysk kanonstilling i Riisvangen i Århus.
21: Frugthandler Niels Kjelsen Nielsens forretning i Studsgade ødelægges af en bombe. Det er anden gang i løbet af få måneder, at Nielsen får sin forretning smadret. Det er tidligere sket i Nørregade.
26: Ved den sidste schalburgtageaktion i Århus under Besættelsen jævnes universitetslektor Troels
Finks villa på Gentoftevej med jorden. Det er hævn for en likvidering af en stikker, men Troels
Fink har intet med aktionen at gøre. To hipo-biler sprænges ved aktion mod Frederiksbjerg Autolager.
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APRIL fortsat:
29: Kjeld Toft-Christensen, en lokal modstandsmand, likviderer Olaf Christian Quist, der har arbejdet
som stikker for Gestapo i Århus under dæknavnet Dr. Peters. Under aktionen kommer det til ildkamp med tyske officerer, som også dræbes eller såres.
MAJ:
3: Tre århusianere omkommer ved skyderi i gaderne. Ungarske og østrigske soldater i tysk tjeneste
begår mytteri på banegårdsterrænet. De vil ikke til Berlin for at deltage i forsvaret af byen.
4: Tyskerne myrder en dansk chauffør, der er i Gestapos varetægt. Omkring 100 tyske søfolk mister
livet på Århus-bugten, da britiske fly i flere omgange angriber en tysk konvoj på vej til Århus. Flere skibe sænkes. Klokken 20.30 denne fredag i maj eksploderer byen i glæde, da Johannes G.
Sørensen i BBCs udsendelse fra London afbryder den normale nyhedsstrøm for at meddele, at
de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har kapituleret med virkning fra klokken
8 britisk sommertid dagen efter. Straks efter var gaderne et bølgende menneskehav. Mange
mennesker bliver hjemme og sætter levende lys i vinduerne. Senere på natten kommer det til
skudsvekslinger flere steder i byen.
5: Mellem 8 og 9 ringer byens kirkeklokker. Internering af tyske håndlangere begynder, og på Bispetorv kommer det til en flere timer lang skudveksling mellem modstandsfolk og tyske soldater,
hvorved otte bliver dræbt og omkring 30 såret. I alt 15 mennesker dør i Århus på befrielsesdagen
og omkring et halvt hundrede såres.
6: 3000 mennesker deltager i højmessen i domkirken, hvor en af frihedsrådets lokale ledere, biskop
Skat Hoffmeyer, prædiker. De lokale fanger fra Frøslevlejren vender hjem. Der sker overgreb på
piger, der havde haft kontakt med tyske soldater, og et hus, der tilhører en lokal schalburgmand,
brændes ned til grunden.
8: Engelske soldater fra The Royal Dragoons ankommer til Århus og får en heltemodtagelse. Ritzaus Bureau anslår, at 98 procent af århusianerne er klar til at hylde de britiske ørkenrotter. Det
er 140 mand i 40 panservogne. De indkvarteres på Handelshøjskolen i Hans Broges gade, og
bliver båret gennem byen til en middag på Hotel Royal. Foran hotellet er der så mange mennesker, at soldaterne må løftes ind gennem vinduerne.
14: De sidste tyske soldater kapitulerer til Den Røde Hær.
AUGUST:
15: Efter at have kastet to atombomber over Japan, overgiver Japan sig betingelsesløst. Anden Verdenskrig er forbi.
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Leo Sørensen
Født 18.04.1902
Død 25.02.1945
Baneingeniør
Region II (Midtjylland)

Adresser
Bergen Belsen
Bergen-Belsen
Frøslevlejren
Neuengamme
Åbyhøj
Århus

Biografi
En biografi af Leo Sørensen er tilgængelig.
Klik her for at læse den. (Se side 197)

Notater
Fra 04.07.1944, Arresteret og deporteret til Bergen Belsen hvor han døde kort efter
Fra 04-07-1944: Fange i Århus
Til 20-10-1944: Fange i Frøslevlejren
Fra 20-10-1944: Fange i Neuengamme
Til 25-02-1945: Fange i Bergen Belsen
Lokalitet
Aarhus
Organisationstilknytning
Dansk Samling
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Radiosending
Frøslevlejrens fangekartotek
Leo Sørensen var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her ( se side 169) i Frøslevlejrens fangekartotek.
Kildehenvisninger
Besættelsesmuseet, Århus, Diverse, , På museum henligger beretning forfattet af LS´s søn.
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Litteraturhenvisninger
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 427
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 177
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47.
(Henrik Lundbak, 2001), s. 456, 457 b
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47.
(Henrik Lundbak, 2001), s.308 n, 456, 457 b
Åby og Åbyhøj. Fra landsby til forstad. (Holger E. Laursen, 2002), 116
Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: Johanne Poulsen, Beretning om ægteparret Einar og Johanne Poulsens flugt
til Sverige efter, at de på opfordring
fra ingeniør Leo Sørensen havde stillet deres hjem i Århus til rådighed for radiosending.
Maskinskrevet. - 12A-13815-1
Arkivskaber: Leo Sørensen - 30C-10747
Arkivskaber: Leo Sørensen - 36F-20212
Arkivskaber: Leo Sørensen - 05K-24481

Dokument 12A-13815-1
Beretning om ægteparret Einar og Johanne Poulsens flugt til Sverige efter, at de på opfordring fra ingeniør Leo Sørensen
havde stillet deres hjem i Århus til rådighed for radiosending. Maskinskrevet.

Fremstilling
Forfatter: Johanne Poulsen

Beretning

Dokument 30C-10747-1
Afskrift (International Røde Kors) af dødsattest fra Bergen Belsen.

Fremstilling
Tid: 01-07-1964
Fremstiller: International Røde Kors
Emne: Leo Sørensen

Dokument 36F-20212-1
Fotokopier af nekrologer mv. fra udgivelsen af værket 'Faldne i Danmarks frihedskamp' vedr. Leo Sørensen.

Dokument 05K-24481-1
Korrespondance, spørgeskema og beretning vedr. deltagelse i modstandsarbejde. Emil Sørensen: Fra ord til handling "Leo
Sørensen 1940-1945". Henv.: FM journalsag 7.8.79 (1995).

Udskriften er baseret på 15 registreringer
Leo Sørensen, baneingeniør, aarhus
Radiosending
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
s. 427
Leo Sørensen, baneingeniør
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
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Leo Sørensen, baneingeniør
Radiosending

Leo Sørensen 1940-1945

Region II (Midtjylland)
Dansk Samling

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp
1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s.308 n, 456, 457 b
Leo Sørensen
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp
1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 456, 457 b
Leo Sørensen
Radiosending
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Region II (Midtjylland)

Leo Sørensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Leo Sørensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Leo Sørensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Leo Sørensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Leo Sørensen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Leo Sørensen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Leo Sørensen
Dansk Samling
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Leo Sørensen, baneingeniør, aarhus
Radiosending
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
s. 427
Arkivhenvisninger
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1) Besættelsesmuseet, Århus, Diverse, , På museum henligger beretning forfattet af
LS´s søn
Leo Sørensen, baneingeniør
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 177
Leo Sørensen, baneingeniør
Radiosending

Region II (Midtjylland)
Dansk Samling

Litteratur
1) "Åby og Åbyhøj. Fra landsby til forstad." (Holger E. Laursen, 2002) 116
Biografi af Leo Sørensen:
Baneingeniør, f. 18.4.1902 i Hjelm på Møn, d. 25.2.1945 i Bergen Belsen.
F.: Gårdejer Hans Peter Marius Sørensen, f. 10.12.1868 i EUinge, d. 22.8.1955 i Hjelms Mark, og
hustru Dora Villantine f. Petersen, 22.1.1879 i Hjelms M ark, d. 16.7. 1964 smst.
Gift 4.4.1931 med Louisa Augusta Person, f. 6.8.1911 i Boom i Belgien, d. 21.1.1951 i Åbyhøj. (B.: P.
9.3.1936, D. 14.5.1938).
Tilknyttet sendegruppe i Århus.
Efter præliminæreksamen gik Leo Sørensen på adgangshold til Læreanstalten og påbegyndte efter
adgangseksamen i 1921 studiet, som han i 1927 afsluttede som elektroingeniør.
Ansat ved Bell Telephone Co. I Antwerpen, hvorfra han i 1934 vendte tilbage og fik ansættelse ved
Statsbanernes Signaltjeneste i Århus, hvor han virkede indtil sin arrestation.
Leo Sørensen interesserede sig stærkt for politik. Han tilsluttedes her det nye parti Dansk Samling,
for hvilket han gik ind med al sin energi. Leo Sørensen organiserede og ledede en sendegruppe i
Århus.
Sendegruppens medlemmer stillede deres lejligheder til rådighed for de uddannede telegrafister,
blandt andre Aage Gjødrik-Andersen (se denne).
Det lykkedes efter nogen tids forløb tyskerne at arbejde sig ind på gruppen.
Den 4.7.1944 arresteredes Leo Sørensen.
Senere på året arresteredes Christian Kinch og endnu et medlem af gruppen.
Leo Sørensen deporteredes til Bergen Belsen, hvor han den 25.2.1945 afgik ved døden.
KILDER:
Arkiv stof:
- ER., 14.243 D.f.U., 31.195/45
- UFF., 1.047
- Frihedsmuseets arkiv nr. 6/64.
Litteratur:
- Helvede har mange navne, s. 274
- Aarhus under Besættelsen, s. 329
- Dansk Civilingeniør Stat, 1955, s. 434.
Tidsskrifter:
- Ingeniøren, 13.7.1946, s. 27 (foto)
- Information, 4.4.1945, nr. 445.
Avisstof:
- Demokraten, 20.5.1945
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- Morgenbladet, 12.5.1945
- Aarhus Amtstidende, 4.6.1945
- Aarhuus Stiftstidende, 25.5.1945.
Monumenter:
- Mindemur, Århus Vestre Kirkegård
- Mindeplade, DSB’s Mindelund, Fredericia
- Mindeplade, Dansk Ingeniørforening, København
- Mindeplade i Ryvangen.
Andet:
Se biografi over Christian Kinch.

Frøslevlejrens fangekartotek:
Leo Sørensen.
Persondata:
Født 18-04-1902 i Lindemark
Baneingeniør, dengang bosiddende i Åbyhøj.
Arrestationsgrundlag:
Arresteret for at deltage i modstandsarbejde.
Begrundelse: "Illegalt arbejde"
Bemærkninger:
"Særkommando"
Datoer:
Arresteret
:
Ankomst til Frøslev:
lejren
Afgang til KZ
:

4-7-1944
9-9-1944
20-10-1944 Neuengamme

Opholdet i Frøslevlejren:
Boede i barak nr.: H 14 stue 4
Arbejde i lejren :
Skriver
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Ove Nielsen
Lærer
Aarhus
Region II (Midtjylland)
Medlem af regionsledelsen.
Tilknytning til undergrundshæren:
Region II (Midtjylland) , Regionsledelsen (Region 2).
Organisationstilknytning:
Dansk Samling.
Modstandsaktivitet:
Militærgruppe
Organisation - Medlem af regionsledelsen for Dansk Samling.
Litteraturhenvisninger:
- Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor
(Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar
Petersen (red.)), s. 210
- Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme
og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak), s. 445-446.
Udskriften er baseret på 2 registreringer:
1. Ove Nielsen, lærer
Organisation - Medlem af regionsledelsen for Dansk Samling
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling, Regionsledelsen (Region 2)
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" Jørgen
Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.)
s. 210.
2. Ove Nielsen, lærer, medlem af regionsledelsen
Militærgruppe
Region II (Midtjylland).
Dansk Samling, Regionsledelsen (Region 2).
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og
modstandskamp 1936-47." Henrik Lundbak s. 445-446.
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Carl Haugsted
Bogtrykker
Aarhus, Århus
Region II (Midtjylland), Region VI (København).
Lokalitet:
Aarhus.
Organisationstilknytning:
Dansk Samling
Frit Danmark
Morgenbladet
Niels Jydes Breve
Observer.
Modstandsaktivitet:
Illegal presse.
Litteraturhenvisninger:
- Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme
og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak), s. 421-422,
422b, 427, 601, 603
- Aarhus under besættelsen (G. Andrésen), s. 256.
Udskriften er baseret på 3 registreringer:
1. Carl Haugsted, bogtrykker, aarhus
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" G. Andrésen s. 256.
2. Carl Haugsted, bogtrykker
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling, Niels Jydes Breve, Observer
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og
modstandskamp 1936-47." Henrik Lundbak s. 421-422, 422 b, 427, 601,
603.
3. Carl Haugsted, bogtrykker
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling, Morgenbladet.
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og
modstandskamp 1936-47." Henrik Lundbak s. 421-422, 422 b, 427, 601,
603.
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Gunnar Auken
Født 09.10.1913
Læge, Dr.med.
Aarhus, København
Region II (Midtjylland), Region VI (København).
Organisationstilknytning:
Dansk Samling.
Modstandsaktivitet:
Almen illegal aktivitet
Andet
Modtagegruppe - Opbevarede våben i hjemmet til 5. kolonne.
Litteraturhenvisninger:
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 330
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 143
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 578.
Udskriften er baseret på 4 registreringer:
1. Gunnar Auken, læge
Almen illegal aktivitet

Region II (Midtjylland).

Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 143.
2. Gunnar Auken, dr.med.
Andet
Dansk Samling.

Region VI (København)

Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 330.
3. Gunnar Auken
Dansk Samling.
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og
modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 578.
4. Gunnar Auken, læge
Modtagegruppe - Opbevarede våben i hjemmet til 5. kolonne
Region II (Midtjylland).
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med Kaj Brinkø.
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Broder Børge Iversen
Født 1914
Premierløjtnant
Region VI (København), Region III (Sydjylland)
Regionsleder
Adresser
København
Notater
Til 05.10.1944, Arresteret 5.10.44
Lokalitet
København
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet
Lokalkomite
Lokalkomite - I Region III's ledelse sommeren 1944
Militærgruppe
Sabotage - Fungerede som instruktur
Litteraturhenvisninger
- Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973),
s. 161ff, 166ff, 170ff, 178, 182f, 187ff, 196ff..
- Opposition, modstand og modstandsbevægelse (Niels Wium Ole
sen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 19401945, 131 På fløjen (Hans Mørup, 2000), 364,398
Udskriften er baseret på 3 registreringer
1. Broder Børge Iversen, premierløjtnant, københavn
Militærgruppe
Sabotage - Fungerede som instruktur
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 161ff,
166ff, 170ff, 178, 182f, 187ff, 196ff...
2. Broder Børge Iversen, premierløjtnant, regionsleder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 364,398
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3. Broder Børge Iversen, premierløjtnant
Lokalkomite - I Region III's ledelse sommeren 1944
Lokalkomite
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Opposition, modstand og modstandsbevægelse" (Niels Wium Olesen,
2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 131.
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Thorkild Anton Scherfig
Født 16.04.1895
Fabrikant
Adresser
Frøslevlejren
Notater
Fra 09-09-1944 til 05-05-1945: Fange i Frøslevlejren
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Frøslevlejrens fangekartotek
Thorkild Anton Scherfig var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger,
Optagelsesbegæring - 46-10862-1879
Udskriften er baseret på 3 registreringer
1. Thorkild Anton Scherfig, fabrikant
Almen illegal aktivitet
(Fængslet)
Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek.
2. Thorkild Anton Scherfig
Almen illegal aktivitet
(Fængslet)
3. Thorkild Anton Scherfig
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

204

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Frøslevlejrens fangekartotek:
Thorkild Anton Scherfig
Persondata
Født 16-04-1895 i København
Fabrikant, dengang bosiddende i Åbyhøj
Arrestationsgrundlag
Arresteret for at deltage i modstandsarbejde.
Begrundelse: "Illegalt arbejde"
Bemærkninger
"Flyttet til H 4 den 12-1-1945"
Datoer
Arresteret:
29-8-1944
Ankomst til Frøslevlejren:

9-9-1944

Opholdet i Frøslevlejren
Boede i barak nr.: H 14 stue 4
Arbejde i lejren : Vandværk
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Christian Bernhard Kinch
Født 14.10.1906
Død 27.11.1944
Bibliotekar
Region II (Midtjylland)
Adresser
Arresten, Århus
Frøslevlejren
Meppen-Versen
Neuengamme
Århus

Billedkilde: Emil Sørensen
Biografi
En biografi af Christian Bernhard Kinch er tilgængelig.
Notater
Fra 30.08.1944, Arresteret af tyskerne og deporteteret til Neuengamme, hvor han døde
Til 27-11-1944: Fange i Meppen-Versen
Fra 30-08-1944: Fange i Arresten, Århus
Til 20-10-1944: Fange i Frøslevlejren
Fra 20-10-1944: Fange i Neuengamme
Lokalitet
Aarhus
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Radiosending - Medlem af sendegruppe i Aarhus
Frøslevlejrens fangekartotek
Christian Bernhard Kinch var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Litteraturhenvisninger
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.),
1990), s. 234
Aalborg Katedralskole 1945-46 (, 1946), 19-21
Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: Christian Bernhard Kinch - 30C-10384
Arkivskaber: Christian Bernhard Kinch - 36F-18209
Arkivskaber: Christian Bernhard Kinch, Kartotekskort fra Meppen-lejren med dødsdato - 30C-10384-1

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

206

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Udskriften er baseret på følgende litteraturregistreringer:
1. Christian Bernhard Kinch, bibliotekar, aarhus
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen
(red.), 1990) s. 234
2. Christian Bernhard Kinch, bibliotekar
Radiosending - Medlem af sendegruppe i Aarhus
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aalborg Katedralskole 1945-46" (, 1946) 19-21
Frøslevlejrens fangekartotek:
Christian Bernhard Kinch
Persondata
Født 14-10-1906 i Torslev
Bibliotekar, dengang bosiddende i Århus
Arrestationsgrundlag
Arresteret for at deltage i modstandsarbejde.
Begrundelse: "Illegalt arbejde"
Datoer
Ankomst til Frøslevlejren:
9-9-1944
Afgang til KZ: 20-10-1944 Neuengamme
Opholdet i Frøslevlejren
Boede i barak nr.: H 15
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Biografi af Christian Bernhard Kinch
Bibliotekar, f. 14.10.1906 i Skousgaard, d.27.11.1944 i Versen bei
Meppen.
F.: Provst Georg Kinch og hustru Christiane f. Schousbo.
Gift 19.11.1938 med læge Karen Marie Hedegaard, f. 1.5.1909 i
Brovst. (B.: D.14.6.1939, P. 18.4.1943, D. 30.3.1945).
Tilknyttet sendegruppe i Århus.
Student fra Ålborg Katedralskole 1924.
Bibliotekarelev. Eksamen fra Statens Biblioteksskole 1930. 1932 ansat i Oslo, 1933-34 i Flensborg, som leder af Flensborghus Bogsamling.
Han, der var levende interesseret i danskhedens sag i Sydslesvig,
stiftede her et første bekendtskab med nazismen.
1935-38 ved biblioteker i København og Gentofte.
Juli 1938 ansat ved fokebibliotekeme i Århus.
Tilknyttet sendegruppe i Århus, der lededes af baneingeniør Leo Sørensen. 30. august 1944 forsøgte det tyske politi at rulle gruppen
op, men havde kun held til at arrestere Kinch og et andet gruppemedlem.
Fra Århus overført til Frøslev i september.
Sammen med andre modstandsfolk anvendtes han som „toggidsel“, som en
foranstaltning mod jembanesabotagen.
20.10.1944 deporteret til Neuengamme og herfra sendt på udkommando til Versen bei Meppen, hvor han døde allerede i slutningen af
november samme år.
KILDER:
Arkivstof:
- ER., 15.743
- D.f.U., 30.502/44
- UFF., 544
- Frihedsmuseets arkiv, nr. 7/65.
Litteratur:
- Helvede har mange navne, s. 206
- Aarhus under Besættelsen, s. 70, 329
- Den danske Bibliotekarstand (1951), s. 78-79.
- Ålborg Katedralskole, 1945-46, s. 19-21
Tidsskrifter:
- Bibliotekaren, 1945
- Bogens Verden, 1945, s. 119, 1946, s. 392
- Pigtråd, 1950, nr. 12
- Danskeren, 9.2.1945
- Den jydske Akademiker, 1945, nr. 1
- Information, 20.2.1945, nr. 414.
Avisstof:
- Demokraten, 27.5., 31.5., 20.7., 29.8.1945
- Flensborg Avis, 5.6.1945
- Sydvestjylland, 15.5.1945
- Aarhuus Stiftstidende, 6.5.1945.
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Monumenter:
- Chr. B. Kirch og Erik Schøtler Nielsens Mindefond
til støtte for bibliotekarers videreuddannelse.
- Mindemur, Århus Vestre Kirkegård.
- Mindeplade på Århus Universitet
- Mindeplade, Århus Folkebibliotek.
Andet:
Begravet, Århus Vestre Kirkegård, i Fællesgrav.
Se biograf iover Erik Schøtler Nielsen og Leo Sørensen.
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Knud Ejler Christian Løgstrup
Født 02.09.1905
Død 20.11.1981
Professor, Sognepræst
Region II (Midtjylland), Region IV (Fyn), Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Adresser
Assens
Århus
Notater
Ingen konkret angivelse af tidsperiode.
Lokalitet
Aarhus
Organisationstilknytning
Frit Danmark
Ringen
Modstandsaktivitet
Administration - Rejsesekretær for Ringen
Andet
Andet - Rejsesekretær
Flugthjælp
Illegal presse
Kurer
Litteraturhenvisninger
- Frode (Sven Ove Gade, 2004), 225,293,298.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl.
(red.), 2005), s. 244
- I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 155
- Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 219
- Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen,
1984), 66-67,73,105,108
Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: Knud Ejler Christian Løgstrup - 07F-21009
Arkivskaber: Aage Hansen Aggerholm, Interview med Knud Ejler
Løgstrup om hans aktiviteter i "Ringen". 07F-14945-12
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Udskriften er baseret på følgende registreringer
1. Løgstrup, professor, aarhus
Administration - Rejsesekretær for Ringen
Region II (Midtjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 219
2.Knud Ejler Løgstrup, sognepræst
Kurer
Region IV (Fyn)
Ringen
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl.
(red.), 2005) s. 244
3. K.E. Løgstrup, professor
Andet - Rejsesekretær
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 155
4. Knud Ejler Løgstrup, professor
Kurer
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark, Ringen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen,
1984) 66-67,73,105,108
5. K. E. Løgstrup, professor
Andet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 225,293,298.
6. Knud Ejler Christian Løgstrup, sognepræst
Illegal presse
Kurer
Flugthjælp
Region II (Midtjylland)
Ringen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg.
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Aage Gjødrik-Andersen
Født 01.04.1908
Civilingeniør
Adresser
Frøslevlejren
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Frøslevlejrens fangekartotek
Aage Gjødrik-Andersen var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.

Billedkilde: Frøslevlejrens
Museum
Udskriften er baseret på 1 registrering:
Aage Gjødrik-Andersen, civilingeniør
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek.
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Frøslevlejrens fangekartotek:
Aage Gjødrik-Andersen.
Persondata
Født 01-04-1908 i Hårby
Civilingeniør, dengang bosiddende i Haarby
Arrestationsgrundlag
Arresteret for at deltage i modstandsarbejde.
Begrundelse: "Mistanke om sabotage"
Datoer
Arresteret:
11-3-1944
Ankomst til Frøslevlejren:
12-8-1944 fra Horserød
Afgang til KZ: 20-10-1944 Neuengamme
Opholdet i Frøslevlejren
Boede i barak nr.: H 13
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Biografi af Aage Zinklar Gjødrik-Andersen
Civilingeniør, f. 1.4.1908 i Hårby, d. 23 3.1945 i Neuengamme.
F.: Lærer og organist Alfred Gjødrik-Andersen, f. 13.11.1876, d.
9.12.1940, og hustru Karen Elna f. Zinglersen, 20.5.1882,
d.7.6.1959.
Tilknyttet faldskærmsorganisationen som telegrafist.
Uddannet som radiotelegrafist. 1926 til 1936 ansat under Dansk Radio
A/S og derefter en kort tid skibsradioinspektør.
Studerede fra 1936 polyteknik. 1939 cand. polyt.
Ansat ved Højskolen som assistent i teknisk hygiejne.
Forskellige ansættelser. 1. nov.1943 hos dr. techn., Christian
Ostenfeld.
Tilknyttedes i sommeren 1943 modstandsbevægelsen som radiotelegrafist.
I efteråret 1943 besluttede modstandsledelsen at sende en telegrafist til Jylland, hvorfra man ikke tidligere havde haft direkte forbindelse med England. Gjødrik-Andersen fik besked om at tage til
Jylland. Af forskellige årsager svigtede modtagelsen af GjødrikAndersen i Jylland, og han måtte sammen med en faldskærmsmand indlogere sig på et hotel.
Faldskærmsmanden aflagde et besøg på Hvidsten Kro for at hente en
meddelelse. Marius Fiil (se denne) var imidlertid netop blevet arresteret, og Gestapo opholdt sig på kroen. De pågreb straks faldskærmsmanden og gennem en regning i hans lomme fra Højskolehotellet
i Randers førtes tyskerne på sporet af Gjødrik-Andersen, der omgående blev arresteret. Da faldskærmsmanden og Gjødrik- Andersen under
bevogtning skulle føres bort fra Højskolehotellet, så faldskærmsmanden på hotellets gang sit snit til at undslippe ad en bagudgang.
Efter forhør førtes Gjødrik-Andersen til Frøslev, hvorfra han i oktober 1944 deporteredes til Neuengamme.
Her døde han, angrebet af tuberkulose, få uger før kapitulationen.
KILDER:
Arkivstof:
- Frihedsmuseets arkiv, nr. 7/65
- UFF., 266.
Litteratur:
- Helvede har mange navne, s. 210
- Hemmelig Alliance, I, s. 107-8, 284
- Tage Fischer Holst: Gør, hvad du ikke tør, s.76-78
- Dansk Civilingeniør Stat, 1956, s. 612.
Tidsskrifter:
- Ingeniøren, 1945 A 217 (foto).
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Monumenter:
- Mindeplade på Hårby Kirkegård
- Mindeplade, Fåborg kommunale skole
- Mindeplade i Dansk Ingeniørforening
- Mindeplade i Ryvangen.
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave,
2010, s. 127-128.
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Kaj Erik Grønnum
Dæknavn(e): Munk
Født 18.09.1915
Død 28.08.1988
Flyveunderkvartermester, Pilot,
Underkvartermester, Telegrafist, Flyverunderkvartermester Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland), Region VI
(København)
Adresser
Dreibergen Fængsel, Bützow
Fredericia
København
Neuengamme
Ribe
Notater
Fra 06.1944, Arresteret af Gestapo juni 1944
Fra 28.02.1944, Vendte tilbage til Danmark efter et ophold i
Sverige. Sendte illegal radio fra København, Ribe, Århus,
Fredericia og Vejle, hvor han blev arresteret 26.jun.1944
Fra 14-04-1945 til 22-04-1945: Fange i Neuengamme
Fra 21-10-1944 til 14-04-1945: Fange i Dreibergen Fængsel,
Bützow
Lokalitet
Ribe
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Efterretning
Radiosending
Sabotage
Litteraturhenvisninger
- En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005),
s. 126
- For flaget og flåden - om marinens personel og dets virke
1943-45 (Søren Laub, Svend Kieler, Hans Chr. Berg, 1995),
79-81
- Fredericia - besættelse og modstand (Sven Lundberg, 1990),
42
- Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig (Hans
Bonnesen, 1992), s. 171f, 177, 214.
- Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 198,
279
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Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: Kaj Erik Grønnum - 30C-10205
Arkivskaber: Kaj Erik Grønnum, Spørgeskema - 30C-10205-1

Udskriften er baseret på følgende registreringer
1. Kaj Erik Grønnum, flyveunderkvartermester, Ribe
Efterretning
Radiosending
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 198, 279
2. Kaj Grønnum
Radiosending
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 42
3. Munk
Radiosending
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 42
4. Kaj Erik Grønnum, pilot, underkvartermester
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig" (Hans Bonnesen, 1992) s. 171f, 177, 214
5. Kaj Erik Grønnum, telegrafist
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s.
126
6. K. E. Grønnum, flyverunderkvartermester
Radiosending
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "For flaget og flåden - om marinens personel og dets virke 194345" (Søren Laub, Svend Kieler, Hans Chr. Berg, 1995) 79-81
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Preben Lok-Lindblad
Dæknavn(e): Lille Peter , Jens Fremover
Født 18.02.1917
Maskinmester
Region VI (København), Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)

Adresser
Dreibergen Fængsel, Bützow
Vestre Fængsel, København
Neuengamme
Notater
Fra 21.04.1943, Nedkastet ved Hvidsten (Mustard Point), arresteret
11.3.44, flygtet og atter arresteret 2.9.44 og sat i kz-lejr.
21.04.1943 til 02.09.1944, nedkastet ved Hvidsten 21/4 43, arr for
2. gang 2/9 44, KZ lejr, overlevede.
Fra 02-09-1944 til 20-10-1944: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 20-10-1944 til 14-04-1945: Fange i Dreibergen Fængsel, Bützow
Fra 14-04-1945 til 20-04-1945: Fange i Neuengamme
Organisationstilknytning
SOE
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent - Muus' stedfortræder og "førstemand"
Faldskærmsagent - nedkastet ved Hvidsten
Militærgruppe
Sabotage - ass for Fl. B. Muus
Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste
Preben Lok-Lindblad er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
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Litteraturhenvisninger
- Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008),
69,135,143,152,206
- Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 206
- Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 147
- Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 62
- Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 77
- Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 26, 31, 35,
42, 55, 90, 104, 123, 189
- Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 16
- Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk,
1997), 17, 153, 161, 189
- Sprællemanden & SOE-agenten (Niels Gyrsting & Peder Edelb
erg, 2005), 77
- Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 58-59
- Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 96
Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: - 11A-15024
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske
fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-1271
Arkivskaber: Jørgen Buhl, Breve udvekslede mellem "Lille Peter"
(faldskærmsmanden Preben Lok-Lindblad) og 4546, Ejner
Madsen, februar 1945. - 12A-15334-11

Udskriften er baseret på følgende registreringer:
1. Preben Lok-Lindblad
Faldskærmsagent - Muus' stedfortræder og "førstemand"
Faldskærmsagent SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 26, 31, 35, 42,
55, 90, 104, 123, 189
2. Preben Lok-Lindblad
Andet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 62
3. Preben Lok-Lindblad
Almen illegal aktivitet
Faldskærmsagent
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 147
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4. Lille Peter
Militærgruppe
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 147
5. Preben Lok-Lindblad
Faldskærmsagent SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 206
6. Preben Lok Lindblad
Faldskærmsagent SOE
Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 77
7. Lok Lindblad
Faldskærmsagent SOE
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 16
8. Preben Lok-Lindblad
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997)
17, 153, 161, 189,
9. Preben Lok-Lindblad, maskinmester
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sprællemanden & SOE-agenten" (Niels Gyrsting & Peder Edelberg,
2005) 77
10. Jens Fremover, maskinmester
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sprællemanden & SOE-agenten" (Niels Gyrsting & Peder Edelberg,
2005) 77
11. Preben Lok Lindblad
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 58-59
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12. Lok Lindblad
Faldskærmsagent - nedkastet ved Hvidsten
SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 96
13. Preben Lok-Lindblad
Faldskærmsagent
Sabotage - ass for Fl. B. Muus
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
69,135,143,152,206
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Lorens Arne Duus Hansen
Dæknavn(e): Napkin, Table Napkin
Født 21.10.1901
Død 17.09.1977
Konstruktør, Ingeniør, Radioingeniør, Ingeniør (B&O København), Telegrafist, Ingeniør, Ingeniør, Telegrafist, Chefingeniør (B&O), Chefingeniør
Region VI (København), Region IV (Fyn),
Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland)
Illegal radiooperatør

Adresser
København
Struer
Billedkilde: Frihedsmuseet
Notater
28.08.1943 til 28.08.1943, Jutta Juncker er i kontakt med ham denne
dag.
1942 til 05.1945.
Også aktiv før 1942 i Hæres efterretningstjeneste
Organisationstilknytning
Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådet
SOE
Modstandsaktivitet
Andet - Bygger en radiosender til Sneum (SIS) til forbindelsen
til England.
Andet - Opfinder af radioteknik og modifikation af sendere
Andet - udviklede, konstruerede og underviste i radioapparater
Efterretning - aktiv i hærens efterretningstjeneste tidligt
under besættelsen
Efterretning - Konstruerede nye og effektive kortbølgeradioer
til modstandsbevægelsen
Efterretning (hjælper)
Militærgruppe
Organisation
Organisation - leder af radiotjenesten fra efteråret 43 til
maj 45
Radiosending - byggede sender til Mogens Hammer
Radiosending - Opbyggede illegal radiotjeneste i Danmark
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Radiosending - Radiokonstruktør
Radiosending - Sikrede dansk-engelsk undergrunds-radiokontakt
Radiosending - Uddannede telegrafister, byggede radioer og
Sendte selv
Radiosending - Var SOE's radiochef i Danmark
Radiosending (hjælper)
Registrering i database over søfolk & soldater i allieret
tjeneste
Lorens Arne Duus Hansen er registreret i databasen over søfolk &
soldater i allieret tjeneste.
Litteraturhenvisninger
- De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 103,105,108
- Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 97,103.
- En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 20
- Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008),
34,38,135,158-159
- Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl.
(red.), 2005), s. 88f
- Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 190
- Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 38
- Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
- Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13f, 22
- Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 66-67
- Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig (Hans
Bonnesen, 1992), 42ff, 50, 89f, 110ff, 120ff, 146f, 155ff,
160, 162, 168f, 184ff m.v.
- Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 79
- Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 77, 85, 88,
91, 94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
- Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), s. 77, 85, 88,
91, 94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
- Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 21
- Man binder os på hånd og mund (Mark Mau, 2005), 38
- Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 108,
109, 115, 122
- Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området
1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under
besættelsen 1940-45, 34
- Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen
Hæstrup, 1979), 319
- Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 160
- Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 189 f.
- På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 29
- Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 12,17,20
- Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990),
26-28,50,65
- Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 21, 28 og 61
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Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: - 08D-15561
Arkivskaber: Erik Gørlyk - 11C-21147

Udskriften er baseret på følgende registreringer:
1. Lorens Arne Duus Hansen, konstruktør
Radiosending
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 21, 28 og 61
2. Lorens Arne Duus Hansen
Radiosending
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 38
3. Lorens Arne Duus Hansen
Andet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
4. Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Frihedsrådet, Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 77, 85, 88, 91,
94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
5. Napkin
Militærgruppe
Frihedsrådet, Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) s. 77, 85, 88, 91,
94, 96, 106, 114ff, 124, 161f,164
6. Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 319
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7. Lorens Arne Duus Hansen, radioingeniør
Radiosending - Opbyggede illegal radiotjeneste i Danmark
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl.
(red.), 2005) s. 88f
8. Lorens Duus Hansen, radioingeniør
Efterretning (Hjælper)
Litteratur
1) "Man binder os på hånd og mund" (Mark Mau, 2005) 38
9. Duus Hansen, ingeniør
Andet - Opfinder af radioteknik og modifikation af sendere
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 190
10. Lorens Arne Duus Hansen, konstruktør
Radiosending (Hjælper)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig" (Hans Bonnesen, 1992) 42ff, 50, 89f, 110ff, 120ff, 146f, 155ff, 160, 162, 168f,
184ff m.v.
11. Napkin
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 190
12. A. Duus Hansen
Radiosending
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området
1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 34
13. Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør (b&o københavn)
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20
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14. L.A. Duus-Hansen, ingeniør
Efterretning - Konstruerede nye og effektive kortbølgeradioer til
modstandsbevægelsen
Region VI (København)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 29
15. L.A. Duus Hansen, telegrafist, ingeniør
Radiosending - Radiokonstruktør
SOE
Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13f, 22
16. Table Napkin
Militærgruppe
SOE
Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13f, 22
17. L.A. Duus, radioingeniør
Andet - Bygger en radiosender til Sneum (SIS) til forbindelsen til
England.
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 79
18. Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør, telegrafist
Radiosending - Var SOE's radiochef i Danmark
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 21
19. Napkin
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 21
20. L.A. Duus Hansen, ingeniør, illegal radiooperatør
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 97,103.
21. L.A. Duus, ingeniør
Radiosending
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 12,17,20
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22. Lorens Arne Duus Hansen, ingeniør
Radiosending - byggede sender til Mogens Hammer
Region VI (København)
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 103,105,108
23. Duus Hansen
Radiosending
SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 160
24. Lorentz Duus Hansen, ingeniør
Radiosending
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 189 f.
25. Duus-Hansen, radioingeniør
Radiosending - Sikrede dansk-engelsk undergrunds-radiokontakt
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 66-67
26. Napkin, radioingeniør
Radiosending - Sikrede dansk-engelsk undergrunds-radiokontakt
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 66-67
27. Lorens Arne Duus Hansen, chefingeniør (b&o)
Organisation - leder af radiotjenesten fra efteråret 43 til maj 45
Andet - udviklede, konstruerede og underviste i radioapparater
Efterretning - aktiv i hærens efterretningstjeneste tidligt under
besættelsen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
34,38,135,158-159
28. L.A. Duus Hansen, chefingeniør
Radiosending - Uddannede telegrafister, byggede radioer og sendte
selv
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 26-28,50,65
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29. L.A. Duus-Hansen
Organisation
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 108, 109,
115, 122
32. L.A. Duus-Hansen
Organisation
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 108, 109,
115, 122
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Frants Lassen
Dæknavn(e): Frits , Viggo
Født 08.04.1922
Død 12.05.1997
Kornet
Region VI (København), Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Faldskærmsagent, Med i Jyllandsledelsen
Adresser
Århus
Notater
12.1942 til 09.1944, Bror til Anders Lassen, VC.
Nedkastet ved Flyndersø, arresteret 1.9.44 og sat i kz-lejr
Bror til Anders Lassen, VC
14.02.1944 til 01.09.1944, nedkastet ved Flynder sø 14/2, arr 1/9.
KZ lejr, overlevede.
Organisationstilknytning
SOE
Modstandsaktivitet
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent - Ankommer til England via Sverige dec 42 og
uddannes til faldskærmsmand. I 44 nedkastet i Jylland og
arresteret i sept. Ender i tugthus Dreibergen.
Faldskærmsagent - Var hjælper for Muus, senere sendt til Jylland for at arbejde med radiokontakt til England mm.
Militærgruppe
Radiosending
Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tj.
Frants Lassen er registreret i databasen over søfolk & soldater i
allieret tjeneste.
Litteraturhenvisninger
- En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005),
s. 178
- Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008),
139,206
- Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008),
s. 207
- I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 24
- Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 184-185
- Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 10, 22, 25, 30,
32, 83.
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Frihedsmuseets arkiv
Arkivskaber: - 11A-15023
Arkivskaber: Frihedsmuseets projekt om danskere i allieret
krigstjeneste, Spørgeskema vedr. danskere i
allieeret krigstjeneste. - 15B-15302-64
Udskriften er baseret på følgensen registreringer:
1. Frants Lassen, kornet, faldskærmsagent
Faldskærmsagent - Ankommer til England via Sverige dec 42 og uddannes til faldskærmsmand. I 44 nedkastet i Jylland og arresteret i
sept. Ender i tugthus Dreibergen.
SOE
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 184-185
2. Frantz Axel Lassen
Faldskærmsagent
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 207
3. Frantz Lassen
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s.
178
4. Frantz Lassen
Faldskærmsagent - Var hjælper for Muus, senere sendt til Jylland for
at arbejde med radiokontakt til England mm.
Radiosending
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 10, 22, 25, 30, 32,
83
5. Frits
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 10, 22, 25, 30, 32,
83
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6. Frans Lassen, med i jyllandsledelsen
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 24
7. Viggo, med i jyllandsledelsen
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 24
8. Frantz Axel Lassen
Faldskærmsagent
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 139,206
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Christian Altenburg-Hansen
Dæknavn(e): Alto , Larsen
Født 1903
Region I (Nordjylland), Region VI (København).
Notater:
01-04-1944 - 02-09-1944, Nedkastet ved
Løvenholm, arresteret september 1944, sat
i kz-lejr
01-04-1944 - 02-09-1944, nedkastet ved
Løvenholm, Djursland 1/4. arr 2/9, sendt
til KZ lejr, overlevede.
Lokalitet:
Mors
Organisationstilknytning:
SOE
Modstandsaktivitet:
Faldskærmsagent
Militærgruppe
Radiosending - Eureca-instruktør.
Litteraturhenvisninger:
-

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup), 152,207
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup), s. 207
Krigsværk (Knud Holch Andersen og Orla Poulsen), s. 72
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen), 22, 36

Udskriften er baseret på 6 registreringer:
1. Christian Altenburg-Hansen, mors
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland).
Litteratur
1) "Krigsværk" Knud Holch Andersen og Orla Poulsen s. 72.
2. Christian Altenburg Hansen
Faldskærmsagent
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" Erik Lottrup s. 207.
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3. C. Altenburg Hansen
Faldskærmsagent
Radiosending - Eureca-instruktør Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" Poul Westergaard Jensen 22, 36.
4. Alto
Militærgruppe
Region I (Nordjylland).
Litteratur
1) "Kære Fætter" Poul Westergaard Jensen 22, 36.
5. Larsen
Militærgruppe
Region I (Nordjylland).
Litteratur
1) "Kære Fætter" Poul Westergaard Jensen 22, 36.
6. Christian Altenburg Hansen
Faldskærmsagent
Region VI (København) SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" Erik Lottrup 152,207.
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Orla Bro Knudsen
Dæknavn(e): Schmidt
Født 22.08.1921
Kystkadetaspirant, Reserveofficer
Region I (Nordjylland), Region II
(Midtjylland), Region III (Sydjylland)
Adresser
"Roxy", Aalborg
Viborg
Århus
Tilknytning til undergrundshæren
Region I (Nordjylland), Aalborg
Sektion, Aalborg Distrikt , Kongens
Kompagni
Notater
Medlem af Dagdriverbanden.
Organisationstilknytning
Dagdriverbanden
Holger Danske
Modstandsaktivitet
Almen illegal aktivitet
Jernbanesabotage
Kurer - Kurerrejser for Toldstrup
Militærgruppe
Sabotage
Kildehenvisninger
Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Aalborg Sektion
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Beretning
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Tilføjelse på samtykkeerklæring
Litteraturhenvisninger
- Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 140
- Radiogrupperne Moses og Cain (Lars Peter Sørensen, 1992),
s. 25 m.m.
- Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter
Birkelund, 2011), s. 22 m.m.
- Sprængningsforsøget ved Lunderskov (C. G. Schøller, 1961),
Går til modstand, 140
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Udskriften er baseret på følgende registreringer:
1. Orla Bro Knudsen, kystkadetaspirant
Militærgruppe
Region I (Nordjylland), Aalborg Sektion, Aalborg Distrikt
Kongens Kompagni
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Aalborg Sektion
2. Orla Bro Knudsen, reserveofficer
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Dagdriverbanden, Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse
over Holger Danske,
3. Schmidt
Militærgruppe
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Beretning
4. Orla Bro Knudsen
Jernbanesabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 140
5. Orla Bro Knudsen
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) s. 22 m.m.
2) "Radiogrupperne Moses og Cain" (Lars Peter Sørensen, 1992) s. 25
m.m.
6. Orla Bro Knudsen
Kurer - Kurerrejser for Toldstrup
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Tilføjelse på samtykkeerklæring
7. Orla Bro Knudsen
Jernbanesabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Sprængningsforsøget ved Lunderskov" (C. G. Schøller, 1961), Går
til modstand 140
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Orla Bro Knudsen
Dæknavn(e): Schmidt
Kadetaspirant
Region II (Midtjylland)
Adresser
Viborg, Århus, Ålborg
Organisationstilknytning
Dagdriverbanden
Modstandsaktivitet
Andet - medvirkende ved dannelsen af Den jyske rejsegruppe
Radiosending
Litteraturhenvisninger
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 22,24,26,28,38,42
Udskriften er baseret på følgende registreringer:
1. Orla Bro Knudsen, kadetaspirant
Andet - medvirkende ved dannelsen af Den jyske rejsegruppe
Radiosending
Region II (Midtjylland)
Dagdriverbanden
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 22,24,26,28,38,42
2. Schmidt, kadetaspirant
Andet - medvirkende ved dannelsen af Den jyske rejsegruppe
Radiosending
Region II (Midtjylland)
Dagdriverbanden
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 22,24,26,28,38,42
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Philip Nordentoft
Læge
Region II (Midtjylland)
Medlem af regionsledelsen
Tilknytning til undergrundshæren:
Region II (Midtjylland) , Regionsledelsen (Region 2)
Notater:
Indtrådte i ledelsen af Region II efter befrielsen
Organisationstilknytning:
Dansk Samling
Modstandsaktivitet:
Militærgruppe
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Litteraturhenvisninger:
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 448 n
Udskriften er baseret på 1 registrering:
1. Philip Nordentoft, læge, medlem af regionsledelsen
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling, Regionsledelsen (Region 2)
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og
modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 448 n.
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Gertrud Pedersen
Egentligt navn(e): Gertrud Julie Pedersen
Dæknavn(e): Gertrud
Født 21.09.1921
Sekretær, Fru kriminalbetjent
Region I (Nordjylland), Region II
(Midtjylland)
Medlem af Toldstrups stab
Billedkilde: O HøeghGuldberg/Stig Sumborg

Adresser
Hasseris
Randers
Aalborg
Notater
Tilknyttet Toldstrups hovedkvarter
Gift 1943 med byleder i Randers Carl Christian Pedersen
Var medlem af Toldstrups stab.
Organisationstilknytning
Modstandsledelsen (Region 1)
SOE
Modstandsaktivitet
Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Kurer og sekretær for Toldstrup
Efterretning
Kurer
Kurer - Kurer, kodepige, sekretær mm. tilknyttet Toldstrups
hovedkvarter.
Kurer - og kodepige hos Toldstrup s.m. Kirsten, Liss og Annie.
Var med fra 1944 helt til 5. maj 45
Militærgruppe
Organisation
Kildehenvisninger
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med Anders
Straarup
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Litteraturhenvisninger
- Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze
(red.), 1948), 272 Elefanten - en biografi om Flemming
Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 79,86,135,138,146,149,182
- En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 64
- Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 6f, 26, 30, 95, 178
- Modstandskvinder (Kathrine Læsøe Engberg, 2009), s. 79-117
- Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 42
- Reservepolitibetjent i modstandskampen (Erik Boest, 1995),
- Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
- Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 77
- Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45 (Ib Nordby,
1990), 172
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 52
Udskriften er baseret på følgende registreringer
1. Gertrud Petersen, medlem af Toldstrups stab
Administration
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 64
2. Gertrud Pedersen
Kurer
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade,
2007) 79,86,135,138,146,149,182
3. Gertrud Pedersen, sekretær
Almen illegal aktivitet - Kurer og sekretær for Toldstrup
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 42
4. Gertrud
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 42
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5. Gertrud Pedersen
Kurer - og kodepige hos Toldstrup s.m. Kirsten, Liss og Annie. Var
med fra 1944 helt til 5. maj 45
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 6f, 26, 30, 95, 178
6. Gertrud
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 6f, 26, 30, 95, 178
7. Gertrud Pedersen
Kurer
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Var vi også med ? Kirken under besættelsen 1940-45" (Ib Nordby,
1990) 172
8. Gertrud, sekretær
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 52
9. Gertrud Pedersen
Almen illegal aktivitet
Kurer
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.),
1948) 272
10. Gertrud Pedersen, fru kriminalbetjent
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 77
11. Gertrud, fru kriminalbetjent
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 77
12. Gertrud Pedersen
Kurer
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Litteratur
1) "Reservepolitibetjent i modstandskampen" (Erik Boest, 1995),
Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
13. Gertrud Pedersen
Kurer - Kurer, kodepige, sekretær mm. tilknyttet Toldstrups hovedkvarter.
Region I (Nordjylland)
SOE
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med Anders
Straarup
14. Gertrud Julie Pedersen
Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
15. Gertrud Pedersen
Litteratur
1) "Modstandskvinder" (Kathrine Læsøe Engberg, 2009) s. 79-117
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Johanne
Poulsen´s
beretning
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Dette er et uddrag af den beretning Johanne Poulsen har nedskrevet i
1945 om sine oplevelser i perioden fra maj 1944 til maj 1945.
Johanne og Einar Poulsen boede i en lejlighed i Ryesgade i Århus.

Den, tilsyneladende, så ubetydelige begivenhed, som skulle udløse en
så voldsom reaktion, fandt sted en dag sidst i maj 1944.
Indtil da havde vi holdt os klar af enhver form for illegal virksomhed, bortset fra, at vi allerede et par måneder, på opfordring, havde
stillet et lille værelse til disposition for det tilfælde, at det
skulle blive nødvendigt at få et menneske til at forsvinde i en fart,
men det fik aldrig nogen praktisk betydning.
Men så en dag kom vor gode ven baneingeniør Leo Sørensen og spurgte,
om vi ikke kunne tænke os at tillade radio-telegrafering fra vort
hjem, da de pågældende var nødt til at skifte station i det uendelige
for at undgå tyskernes pejling. Det var selvfølgelig ikke helt ufarligt, men meget nødvendigt; selv var han også medlem af gruppen. Ubetinget begejstrede var vi selvfølgelig ikke, men undslå os synes vi
heller ikke, at vi ville, for det var jo netop et job for enlige og
ubemærkede ægtepar i en moden alder.
Englands radio var den eneste autentiske kilde til nyheder herhjemmefra, bladene kunne man ikke regne med, så vi forstod, at det var
en virkelig indsats. Vi indvilligede, men håbede, som alle andre mennesker, at krigen snart var forbi. Vi fik opgivet en kode, som ville
kalde i telefonen, når det blev aktuelt; det skete allerede få dage
efter. Aftalen blev, at de skulle komme søndag, og det gjorde de. Vi
forlod stuen, imedens de arbejdede og aner ikke, hvad der foregik.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

244

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Da de var færdige, åbnede de, efter en let banken, døren på klem og
sagde: ”first class” med en hilsende håndbevægelse. Gangdøren smækkede
– og så var det forbi. Vi gik ikke til vinduet – selvfølgelig ikke –
vi aner ikke, hvad de mennesker hedder, hvordan de ser ud eller om de
var danske alle tre.
”first class” er vist deres almindelige betegnelse for en vellykket
udsendelse. Vi havde kun koden at rette os efter, og vi havde ikke
noget at gøre, før den lød igen; der kunne gå længere eller kortere
tid, ingen vidste det, men vi skulle melde bortrejse til L.S. – det
var jo ferietid.
Den 4.juli om morgene kl. 7 ringede det på døren og udenfor stod fru
Leo Sørensen med sine 2 små børn. Gestapo havde været der allerede kl.
5 og hentet hendes mand. Jeg stivnede. Hvad skulle hun gøre ? Jeg
forsøgte at trøste, men græd selv. Einar var heldigvis hjemme, men i
seng; vi havde haft læge om natten for akut nyrekollik. Efter morgenkaffen beholdt vi børnene, imedens fru L.S. opsøgte venner, som måske
kunne fortælle hende, hvad det drejede sig om. Ingen vidste det, så
der var ikke andet at gøre end vente, til der kunne skaffes oplysninger.
Efter middag fik vi overtalt fru L.S. til at tage en beroligende tablet, og vi prøvede allesammen på at hvile lidt. Det var en ulidelig
varm dag, hvor vi havde åbnet vinduerne og rullet ned for solen. Jeg
benyttede stilheden til stilfærdige gøremål; kaffe-bordet stod dækket,
da også jeg lagde mig et øjeblik.
Pludselig lød der et øredøvende brag, og alt, hvad der stod i vindueskarmen blev suget ud af vinduet og rullegardinerne flået i laser,
dugen blev revet af bordet og servicet lå smadret over hele gulvet.
Hvad var der sket ?!!
På gaden var der vild panik og tusindvis af ruder var knust. Nu lød
luftsirenen – vi gik alle i kælderen. Et tilsyneladende liv-løst menneske lå udenfor gadedøren; han blev løftet op i en lastbil. Vi gættede alle på luftangreb, men det var et ammuni-tionsskib, som lå i havnen, der var eksploderet. Vragstumper var spredt over hele byen; en
jernsplint var hugget ned i vindues-karmen hos os.
Katastrofen afledte for en kort stund tanken fra det for-færdelige,
der var sket om morgenen. Men det var alligevel det, der gik mest til
hjertet.
Fru L.S. og børnene blev hos os en ugestid, men da det blev bekendt,
at anklagen lød på ”Begunstigelse af illegale personer og illegal
virksomhed”, var der ikke håb om, at han ville komme hjem foreløbigt.
Fru S. rejste med børnene til hans forældre på Møen. Det gjorde os
uendeligt ondt for hende.
I dag begriber vi ikke, at vi ikke følte jorden brænde under os. Den
samme anklage kunne med samme ret rejses imod os. Ingen af vore venner
– bortset fra fru L.S. – havde den svageste anelse om, at også vi var
engageret, og ingen ville komme i tanke om at mistænke os, så egentlig
truet følte vi os faktisk ikke. På så svagt et grundlag kunne man ikke
svigte pligter og arbejde, og det så jo ud til, at Gestapo ikke mere
beskæftigede sig med den historie.
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Først i august tog vi på cykel til Mols og blev der nogle dage. Alt
var så fredeligt, at man næsten kunne glemme både krigen og besættelsen. Hjemturen skete også på cykel. Vi gav os god tid og besøgte venner, men inden vi nåede hjem plask-regnede det. Da vi våde og trætte
åbnede entredøren, faldt vore øjne straks på en stor konvolut. ”At
åbne øjeblikkelig stod der udenpå”.
Vi læste: Gestapo har været her igår kl. 5 morgen og igen i dag. Der
lå endnu et brev. Det var fra Gestapo, hvori der stod: ”Vil De henvende Dem pr. aldeles omgående til kollegie 4, universitetet”, der var
tyskernes hovedkvarter.
Nu kom der folk fra huset til og sagde, at vi måtte flygte øjeblikkelig, og gav en rystende skildring af begivenhederne.
Gestapo havde været der med 4 betjente og trængt ind i huset og havde
gennemrodet alt.
Einar ringede til direktøren fra naboens telefon. Nej, Gestapo havde
ikke været på fabrikken, ”men ring straks til det danske politi”,
tilføjede han.
Einar ringede og fik besked på at komme omgående. Jeg blev stående som
lamslået ved telefonen. Einar ville ringe, såsnart det var muligt. Der
blev ringet og en fremmed stemme bad mig komme ud til Kildegården. Jeg
blev mistænksom, men genkendte straks min mands stemme, da han tog
røret. ”Vær ved godt mod og kom med det samme !”.
Det viste sig at være formanden for ”Røde Kors” 2. Jeg var meget beroliget, men kunne ikke få et ord frem af bevægelse. Alt var nu lagt
tilrette; i morgen tidlig kunne vi hente falske papirer på politistationen, men vi måtte ikke blive i byen længere end højst nødvendigt,
og ikke indlogere os hos familien de første 3 uger.
De mente, at det var bedst at tage til København, hvis vi selv kunne
finde et sted at bo, sammen eller hver for sig var det godt – hvis
ikke, skulle vi henvende od til de ”underjordiske”, hvis adresse vi
fik opgivet.
Den nat sov vi hos den gamle fru V. Eyben. Hun troede, at vi havde
tabt nøglerne og syntes, det var morsomt, at vi valgte at bo hos hende. Senere fik hun sandheden at vide på en lempelig måde; det afbød
chock´et, men hun var meget nervøs. Vi fortrød, at vi ikke havde ladet
hende blive i troen.
Martha, min gode hushjælp igennem mange år, skaffede os lidt tøj. Hun
havde nøglen til lejligheden og var ikke spor af bange. Hun tog også
billetter til toget, så vi lige kunne glide ind i den nærmeste kupé.
Vi stod ud i Horsens og opsøgte min søster. Hun blev hvid som et lig,
da hun hørte, at vi var på flugt. Det var svært at få hende til at
tro, at faren var overstået, og hun troede heller ikke på, at krigen
skulle være forbi om 3-4 uger. Det var ellers den almindelige mening.
Pastor Olrik kom, og vi drak kaffe sammen. Vi sov på Sct. Joseph hospital den nat. Næste morgen rejste vi til København fulgt af mange
gode ønsker; de skulle nok bede for os og tog det meget alvorligt.

2

Guldsmed Børge Rasmussen
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(Ophold i København)
Ved 6-tiden var vi i København og var så usandsynlig heldige at få
værelse på et pænt hotel. Nu hed vi Hans og Elisabeth Sørensen, født i
København og bosiddende i Nykøbing F. Vi kunne i ro overveje situationen.
Vi drev lidt omkring i Københavns gader, der var stille som i en provinsby, vi havde ventet noget andet. Vi ringede på hos Opffers, det
var meget spændende, men der var ingen hjemme. Måske boede de endnu i
Rungsted, det var jo stadig sommer.
Vi spiste middag på hotellet, læste bladene og gik tidligt i seng.
Vi var trygge, vi havde jo papir på, at vi var nogle helt andre mennesker. Vi talte om muligheden af at søge plads, men som hvad ? Vi var
godt klar over, at det ville blive svært at finde et sted, hvor vi
kunne bo sammen, det er sjældent, at folk har så god plads i København.
Vi gik igen ud i byen og prøvede igen på Købmagergade, Frederik ”Fælle” lukkede straks op: ”Nej, det var da morsomt, kom dog indenfor”,
sagde han hjerteligt. Hjertet sad mig oppe i halsen. Ville vi være
mindre velkommen, når vi kom som flygtninge og bad om husly, måske for
flere uger ? – Vi sprang lige ud i det og fortalte hele historien.
”Jamen, kæreste I ! læg dog tøjet, - I bli´r her vel med det samme ?”
Den modtagelse glemmer vi aldrig, den overgik langt vore dristigste
forventninger. Vi fik udleveret husets nøgler, og næste dag flyttede
vi ind; selv boede de stadig i Rungsted, vi havde huset helt for os
selv. Fælle og Mitte kom ind på kontoret hver dag fra 9 til 3. Fru
Opffer selv var på rekreation på Farumgård.
Jeg var pludselig bleven en lille ubemærket husmoder i København,
købte ind og lavede mad, som enhver anden. Vi havde det ganske dejligt
og hyggede os sammen med Fælle og Mitte, når de havde tid tilovers.
Vor nabo i Århus, fru Munthe, havde lovet at lægge et brev til mig,
når hun skrev til sin søster, så kunne jeg hente det der. – Jeg ringede, jo, der lå brev; jeg fløj afsted, det var vanvittigt spændende –
og meget beroligende. Der var ikke sket nogetsomhelst, Gestapo havde
ikke været der siden, og huset var faldet til ro.
Martha passede huset og blomsterne. Der var også roligt i byen. Mon
ikke det lakkede mod enden ? Der var ingen overensstemmelse imellem
det, man læste i bladene, og det man hørte fra England.
Almindelige mennesker kunne ikke bedømme situationen, men ”ro og orden” herskede der tilsyneladende overalt.
Vi besøgte venner og bekendte og var velkomne overalt, vi fik en masse
invitationer til frokost og middag. Vi så Poul og Else´s 3die og forhåbentlig sidste tvillingepar, de var allerede 3-4 år. Det er ikke det
mest almindelige i vore dage at have 10 børn, de 5 piger går i skole i
Jeanne d´Arc, de så søde ud i deres skole-uniformer. Det var morsomt
at have så god tid, der var mange, som vi ikke havde set i årevis og
måske aldrig havde fået lejlighed til at se mere i dette liv.
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Vi havde, med vore venner og værtsfolks tilladelse, opgivet adressen
og bedt Martha sende tøj, hvis der var mulighed for det; hun måtte
ikke løbe nogen risiko af den grund. – Tøjet kom, og brevet der fulgte
med var meget beroligende; alle regnede med, at det snart var slut.
Fru Opffer var nu kommet hjem; hun havde det godt, men ville alligevel
helst bo i Rungsted, vejret var jo vidunderligt.
Det var morsomt at se ”Søster” igen, hun så lige ung og slank ud,
endda ”Bu” og Søren forlængst var bleven et par lange studenter, som
også havde nøgler til lejligheden i Købmagergade, hvis det pludselig
skulle blive nødvendigt at forsvinde. Det var vi bleven gjort bekendt
med, ellers kan det godt være, vi ville have fået et chock, hvis nogen
lukkede sig ind midt om natten; det skete forøvrigt aldrig !
Endnu havde vi ikke skrevet til Semme og Olav i Holbæk, det er Einars
søster og svoger. Vi vidste, at de ville åbne deres hjem på vidt gab
for os, men der var kun lige gået 3 uger, vi ventede lidt endnu –
heller ikke familien i Maribo var alarmeret. – Vi besøgte Torben og
Kirsten Friis; de tog det meget roligt. Vi kunne da så udmærket godt
bo hos dem, hvis det skulle være.
Vi skrev til Holbæk og fik svar, Semme og Olav ville møde os i København, så kunne vi tale om det hele, der måtte jo være en masse ting,
der skulle ordnes, når vi havde været borte så længe. Vi skulle være
så hjerteligt velkomne, de regnede med at beholde os til krigen var
slut, der var fredeligt og roligt i Holbæk. Vi glædede os til at se
hjemmet igen, det var vel snart et par år siden; man rejste ikke for
sin fornøjelse i de dage.
Vi mødtes hos Frascati og spiste middag sammen. Ingen af os var nervøse, vi fik talt om en masse og fastsatte dagen, vi skulle komme til
Holbæk: den 19.september, det var en tirsdag.
Om søndagen var vi inviteret til Rungsted hele dagen, vejret var henrivende.
Der er ikke noget så skønt som efteråret. Skoven glødede i farvepragt
og havens træer var tynget af de dejligste frugter, modne og saftige;
i alleen plukkede vi spandevis af nødder. Det var en strålende dag.
Da vi kom ind til byen igen, var det ligesom der var sket en ændring,
stemningen var en anden. Skulle der mon være noget om rygterne om
generalstrejke ? Der havde været uroligheder i Aarhus, den ene eksplosion afløste den anden, hørte vi over engelsk radio.
Vi havde været rundt hos venner for at tage afsked og takke for gæstfrihed. Vi var også hos Friis´, Kirsten var alene hjemme, men gentog
af ganske hjerte indbydelsen til at bo der, hvis vi skulle komme tilbage; vi lovede det, men håbede inderligt, at det ikke skulle ske, vi
længtes hjem til Aarhus, man bliver træt, selv af den dejligste lediggang.
Det blev tirsdag den 19. – Fru Opffer var kommet ind fra Rungsted for
at spise afskedsfrokost med os, det var sødt af hende. Det svirrede
med rygter, det ene værre end det andet; det hed sig, at politigården
var blevet besat, der havde været skyderier på Amalienborgplads.
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Masser af politifolk var arresterede. Luftsirerne hylede. Nej ! det
var bestemt ikke rygter. På gadehjørnerne var der opstillet tyske
soldater med maskingeværer, parat til at knuse ethvert forsøg på opstand. – Var det her begyndelsen til enden ?
Afskeden blev brat men hjertelig. Hvornår skulle vi ses igen, hvad
ville der altsammen ske ? Opffers løb til S-toget og vi til hovedbanegården. Vi så lige et glimt af Per Bloch, Lilli´s kæreste og
sprang ind i det samme tog.
(Ophold i Holbæk)
I Holbæk stod Olaf og Eggert og ventede spændt, de havde hørt om
kup´et, det var også gennemført i Holbæk, men det betød ikke så meget.
Arbejdet var nedlagt der også og stemningen var trykket, folk gik og
kedede sig.
Gensynsglæden var stor, vi havde en masse at snakke om og fortælle
hinanden. Vejret var skønt, vi tog mange dejlige ture og plukkede i
kilovis af champignons. Der var mange stikkere i Holbæk, sagde de, men
de var velkendte og lette at tage sig i agt for. Fru Sørensen måtte
have fået vor adresse hos Martha, som var den eneste, der kendte den;
hun var den første der skrev. De boede igen i Aarhus 3, hendes mand var
sendt til Frøslev, hun havde talt nogle minutter med ham, han så dårlig ud. Gestapo havde ikke senere været hos os, vidste hun, de var vel
så klar over, at vi var ”gledet”.
Efterhånden kom der mange breve fra Aarhus, vi kunne følge med i, hvad
der skete derovre. Aarhushallen var sprængt i luften, skrev fru Munthe, og gav en dramatisk skildring; hun havde det jo på første hånd.
Aarhushallen er vor fælles genbo. Jeg glemmer aldrig den nat, da samtlige statsbanebusser røg i luften, kun få uger efter at alle byens
sporvogne var gået samme vej. Det var vanvid det hele !
Martha kom jævnligt i lejligheden, alt var igen fredeligt, Gestapo
havde ikke senere været der, det var meget beroligende. Hvis Leo Sørensen fik lov til at blive i Frøslev, var det vist ikke så galt.
Vi havde det dejligt i Holbæk, altfor dejligt, når man vidste om alt
det, der skete rundt om i landet. Det var Olafs fødselsdag, den blev
fejret med en lille middag for gode venner. Lilli var nu på husholdningsskole, vi savnede hendes deltagende ”Det er godt I er her Morbror”, når vi hørte om den evindelige sabotage i Aarhus. Vi havde nu
været i Holbæk det meste af en måned, det var vist klogest at skifte
opholdssted. Einar skrev til sine søstre i Maribo, de ville gerne have
os en tid.
Vi var fantastisk heldige med at have alle de gode hjem stående åbne
for os. Hvis vi ikke altid bar på bange anelser om, at noget ville
ske, ville vi have haft en dejlig ferie, men det gjorde vi faktisk
mere og mere efterhånden som krigen trak ud.
Einar glædede sig til at se sine søstre, det gjorde jeg forsåvidt
også, men åh !, hvor var jeg træt af at flakke rundt, der var så meget
at gøre derhjemme.

3
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Fru v. Eyben skrev, at hun havde syltet blommer til os, og frøken
Pedersen havde kogt hyldesaft, det var sødt af dem. – Hvad var der mon
bleven af den spand honning og de 5 pund brombær, vi sendte hjem fra
Mols ?
I dag skrev vi 17.oktober, og det var næsten sommer endnu, det var
godt det samme, for jeg havde kun en tynd spadseredragt og en garbadinefrake.
– Det var ligesom folk ikke mere var så sikre på, at krigen ville være
forbi om et par måneder; det gjorde os ængstelige.
I dag kl. 2 skulle vi rejse til Maribo. Semme havde hjulpet mig, det
var en hel pæn bagage, vi havde sendt forud. Middagen var færdig og
bordet dækket, vi sad bare og ventede på Olaf. --- Nu hørte vi hans
stemme i entreen, - han talte påfaldende højt, - der var flere stemmer, --en tysk !! Vi stod på spring mod døren, det var heldigvis en
hjørnestue. Døren gik op, og vi blev bogstavelig talt trukket ud af
Semme og Pigen. Semme forsvandt straks, men pigen havde sine ordrer og
en nøgle i hånden. Vi skulle følge hende, op ad trapperne og hen ad en
lang gang gik det; vi blev lukket ind i et pulterkammer. Einar var
ligbleg men rolig. Knæene rystede under mig, vi var ikke et øjeblik i
tvivl om sandheden; vi talte ikke, bare knugede hinandens hænder.
Ville Olaf kunne klare dette her ? Vi vidste hvor dygtig og resolut,
han var, men – alligevel.
Der gik en evighed, syntes vi – i virkeligheden kun et kvarter, før
Semme kom op; ”Det var Gestapo”, sagde hun med tilkæmpet ro, men kridhvid i ansigtet, ”de vidste, I var her, men Olaf har givet sit ord på,
at I rejste til Maribo med 8-toget i morges. Men kom nu ned, Olaf
arbejder allerede for jer.”
Vi var ikke mere end kommen ind i stuen, før det ringede igen, - de
samme stemmer !! – Nu kendte vi vejen, et halvt minut efter stod vi
igen på lofttrappen. Pigen kom med nøglen, vi så stumt på hinanden. Nu
var der ingen redning, de havde vel opdaget, at Olaf havde narret dem,
det var forfærdeligt, nu havde vi altså også rodet ham ind i det. Jeg
knugede mig ind til min mand, det var måske vort sidste møde. – Vi
lyttede i åndeløs spænding efter støvletramp, men det var Semmes lette
trin, vi hørte, vore stivnede øjne mødtes. –-Var der en gnist af håb ?
”Det var Gestapo igen”, sagde hun, ”de ville have flere oplysninger og
jeres billeder, men vær rolige, der er mægtige kræfter igang for at
redde jer.”
Vi hørte, og svarede automatisk. Vi var allerede på vej ned ad køkkentrappen. Eggert stod i døren med besked fra Olaf; vi skulle følge ham
nu med det samme, det var arrangeret. Vi gik så efter Eggert, ned ad
køkkentrappen og over gården, ud igennem en smøge og videre ned til
havnen. Der holdt så en vogn med lrs. Lind ved rattet, han arbejdede i
”De frie Danske”.
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(Ophold på Gundestrup kro)
Vi kørte lige med det samme, men ikke påfaldende hurtigt, ud ad landevejen til Gundestrup kro.
Værten tog imos os, som imod enhver anden gæst, men han vidste besked.
Vi skulle være rolige og naturlige, det lykkedes også, vi var nu kommen over det værste chock. Nu skulle vi slå os ned der ganske roligt.
”De frie Danske” vågede over os, og Olaf ville sende, hvad vi havde
brug for, sagde lrs. Lind; han havde sine vogne, også på disse kanter.
Vi var relativt rolige og sendte de kærligste hilsener med tilbage.
Der var ingen som tog notits af os, der kom jo ustandseligt gæster.
Klokken var kun halvto, vort tog var endnu ikke gået. – Hvor kan der
dog ske meget i løbet af få minutter, - hele ens liv kan forandres. Vi
fik anvist et værelse, men havde ingen bagage, udover en lille håndtaske.
Vi sad på et par stive træstole og prøvede på at samle vore indtryk,
og det som vi havde svaret på i halvbedøvet tilstand. – Vi huskede
klart, at vi havde afgivet løfte om at fastholde, at vi var rejst i
morges kl. 8. Hvorfor vi var stået ud af toget igen, måtte vi selv
finde en forklaring på, Olaf havde sagt, at Einar havde talt om at
gøre ophold i Roskilde og tage videre med middagstoget, - måske kunne
de træffe os der.
Olaf havde hele tiden ladet dem forstå, at han var villig til at give
enhver oplysning og ingen anelse havde om, og ikke et øjeblik troede
på, at det ikke var et ganske almindeligt familiebesøg i forbindelse
med en forretningsrejse, det skete så tit, havde han understreget, men, - ville tyskerne tro på det ?
Vi havde ingen anelse om, hvordan vi selv havde opført os, --forstod
de, i hvor høj grad vi forstod at værdsætte deres åndsnærværelse i de
kritiske øjeblikke ?
Vi kunne ikke mere komme i kontakt med dem, de var de sidste mennesker
vi turde skrive til, vi skulle overhovedet ikke skrive til nogle mere.
- Hvor havde Gestapo adressen fra ? Alle brevene vi fik fortalte jo om
stilhed, ingen havde set eller hørt noget til Gestapo, de havde andet
at gøre end rende efter os; det var den almindelige mening.
Vi gik ned i krostuen, der var ingen mennesker. Vi fandt en be-skeden
plads og bestilte noget at spise, vi var sultne, det var ikke så underligt, afskedsmiddagen blev aldrig serveret. - Om eftermiddagen kom
der et jagtselskab, det var private gæster, kunne vi forstå. De var
meget elskværdige, men vi havde ikke rigtig lyst til at tale med nogen. Vi kunne ganske roligt gå en tur, det var da så naturligt, at vi
var gæster der på kroen for at holde weekend, sagde værten; det gjorde
vi også, men det blev tidligt mørkt. Vi kiggede lidt i bladene, drak
en kop the og gik i seng, vi var dødtrætte.
Einar faldt straks i søvn, endda klokken kun var otte, chock´et havde
taget hårdt på ham, - også på mig for den sags skyld, men vi reagerer
så forskelligt; det var morgen, da jeg endelig faldt i søvn.
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Jagtselskabet havde haft stort udbytte. De plukkede allerede ænder i
køkkenet; vi blev bedt med til festen, stemningen var høj, men vi
syntes ikke rigtig, at vi hørte til der, vore tanker var hos Semme og
Olaf. Hvordan mon det var gået ?
Mandag morgen kom der en pakke til repræsentant Hans Sørensen, den
indeholdt sokker og strømper samt en lille billet fra Semme. ”Vær ved
godt mod, vi er hos jer i tankerne både dag og nat, der arbejdes hektisk på en løsning.” Der medfulgte et bundt breve, alle fra Aarhus og
næsten enslydende. Det ene var et expresbrev og lød således: ”Deres
husassistent er arresteret, kender hun Deres adresse, ved De selv,
hvad De har at gøre. – Skriv ikke mere,” det var underskrevet: Een som
mener Dem det godt. – Vi ved ikke bestemt, hvem som har skrevet det,
men gætter på, at det er formanden for ”Røde Kors”, der hvor Einar kom
ud til den første aften.
Jeg tog mig det meget nær, Martha har været min gode hjælper og fortrolige, lige siden hun for 18-20 år siden søgte pladsen som formiddagspige. Hun er forlængst gift i gode kår og har en yndig lille pige.
– Hvad kunne de gøre hende ? Hun havde jo ikke arbejdet illegalt.
Et par dage efter kom Olafs ven, direktør Christensen (Esso) med vor
bagage, den var eftersendt fra Maribo svineslagteri med på-skrift ”let
fordærveligt”.
Det måtte være direktøren selv, som er en god ven af familien, der
havde sendt den; det ville for farligt, om personalet vidste, at der
foregik noget.
Vi fik en masse nyheder fra Maribo og Holbæk. Gestapo var gået ind i
toget i Roskilde og havde forlangt udpeget de mennesker, som havde
billet til Maribo.
Der meldte sig kun en eneste, og det var en gammel apotheker, og det
var ham, de havde det fra. – Da de stadig ikke fandt os, var de taget
videre til Maribo, havde gennemsøgt hele huset og taget Grethe med til
forhør midt om natten; de havde haft lange telefonsamtaler. Benene
rystede under mig. Ville det lykkes, i det lange løb, at skjule os for
en så energisk eftersøgning ? Troede de mon, at vi stadig arbejdede
illegalt ? Uden vort hjem var vi jo i virkeligheden ganske ufarlige,
og vi kunne ikke give dem nogensomhelst oplysninger. Lavinen rullede
til ingen verdens nytte og rev en masse sagesløse mennesker med sig.
Allerhelst gravede vi os ned i en hule til krigen var forbi, men hvor
fandt man sådan en hule ? Vi var parat til alt, Einar kendte til at
strø møg, og jeg kunne vaske op. Vi ville gøre det gratis, ja, endda
betale penge til, hvis vi bare kunne få lov til at leve ubemærket,
ligemeget hvor.
Dagene slæbte sig hen, vi var hvileløse. På kroen turde vi ikke være,
der kom så mange fremmede mennesker, og ofte – meget ofte – var det
tyskere. Vi fik et lettere chock hver gang der kørte en bil op for
døren, og det gjorde der i det ustandselige, det var et godt madsted,
og det satte ”de grønne” stor pris på.
Værten var kromand og forretningsmand. En morgen kom han på værelset
og sagde, at vi måtte forlade kroen aldeles omgående, der var razzia
på alle kroer og hoteller, tyskerne kunne være her, hvad øjeblik det
skulle være. ”Hva´beha´r ?”
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Vi tabte vejret. ”Hvor skulle vi gå hen ?”, spurgte vi, ja, det vidste
han ikke noget om, ”men kom væk hurtigst muligt.”
- Vi var endnu bedøvet af slaget, da en rød Esso-tankvogn kørte ind i
gården. A. Christensen sad ved rattet og lrs. Lind ved siden af. ”Kom
straks med”, sagde de, de var synligt nervøse, det var i sidste øjeblik, vi kom op og blev skjult og så rullede vi af.
Nogle få km. derfra mødte vi en almindelig bil, vi blev omladet sammen
med Lind, mens Christensen kørte hjem i den røde, det var altsammen
arrangeret i forvejen. Vi kørte til herregården Aggervold, men godsejeren turde ikke tage flere, han havde så mange i forvejen, men telefonerede til en anden gård ”Fruens Fold”; der lovede de at tage imod
os.
(Ophold på gård ved herregården Aggervold)
Vognen forsvandt øjeblikkeligt, da de havde afleveret os, det var det
klogeste; nu kørte de jævnt og naturligt tilbage til Holbæk, - bare
ikke tiltrække sig opmærksomheden.
Vi fik et par dage efter besøg af en ung mand fra ”De frie Danske”.
Han kom med penge fra Olaf og besked om, at vi kunne komme til Sverrig
en af de første dage. Der ville komme en telefonbesked og koden lød:
”Vil De sende de kartofler, vi har bestilt – med det eller det tog”, det var så os, der skulle afsted.
Vi havde fået vor kuffert eftersendt fra kroen med en af Olafs chauffører. Det gav et sæt i mig, hver gang telefonen ringede, men Einar
var rolig, altfor rolig – næsten apatisk; han led meget, det gjorde
mig ondt at se det. Vi talte ikke ret meget sammen. Hvad skulle vi
tale om ? Alt var usikkert, vi havde ingen indflydelse på nogetsomhelst. Det trak ud med den opringning.
En morgen ved kaffebordet var stemningen usædvanlig tung, vi anede at
noget var galt, og at det angik os. Vi spurgte, men fik et undvigende
svar, som kun bestyrkede de bange anelser, - vi talte om det på vor
”gårdtur.”
Der kørte en bil ind i gården, vi så straks, at det var vor ven lrs.
Lind. Vi skulle komme med, nu med det samme, der var razzia på alle
store gårde. Vi nappede tøjet fra knagen og greb kuffer-ten, som stod
parat i entreen. Det havde den gjort hver dag, vi vidste jo, at det
ville dreje sig om minutter.
Hvor skulle vi nu hen ?, spurgte vi Lind, han vidste det ikke, han
havde flere adresser, men nu prøvede vi først præstegården i Vallekilde.
(Ophold i præstegården i Vallekilde)
Præsten tog imod os på trappen. ”Hjerteligt velkommen”, sagde han og
rakte mig hånden; jeg havde tårer i øjnene. --- Velkommen ! – Var vi
ligefrem velkomne ? Jeg så på Einar, da han talte med præsten, der
gled et smil over hans ansigt – Åh ! Gud ske lov ! ”Nej, ikke det
gran”, svarede præsten, da jeg spurgte, om han slet ikke var nervøs
for at have os. ”I aften når vi sidder hyggeligt, konstruerer vi et
familieforhold og bliver dus.” Vi hilste også på fruen og på børnene,
de var søde allesammen.
Vi glædede os sådan til at falde til ro nogle dage i de nerveberoligende omgivelser. Børn elsker Einar, han kunne være deres bedstefar; de morede sig godt sammen.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

253

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

Da børnene var i seng, og vi sad hyggeligt i dagligstuen, ringede
telefonen. Det var ”De frie Danske”. Vi skulle være i København i
morgen tidlig kl. 8 og videre med det samme til Sverrig; vi skulle
opgive en adresse i København, der ville komme en vogn efter os. Koden
var: ”Jeg skulle hilse fra Peder Rohde.”
Vi opgav Torben og Kirstens adresse, dem var vi sikker på at træffe
hjemme på den tid af dagen.
Vi skulle fra præstegården allerede kl. 5 næste morgen for at nå toget. Der blev aldrig noget af den hyggelige aften, men vi er pastor
Gelting-Hansen og hans søde frue meget taknemmelige. Det var bestemt
ikke deres skyld, at vi nu igen var kastet ud i det uvisse. - Vi bestilte en vogn og lagde alt tilrette til i morgen. Præsten gav os et
par adresser i København på mennesker, som vi kunne stole på ville
hjælpe os i en nødsituation. Vi fik ogaå en adresse på en dame i Sverrig, som jeg lovede at skrive til og fortælle alt det, som man ikke
turde skrive i et brev fra Danmark.
Både præsten og fruen var på benene næste morgen, endda vi havde forsikret, at vi godt kunne finde ud i bilen alene. – Så var vi på vej
til København, vejret var trist og kedligt, det var stemningen også.
Det var godt, at vi skulle videre med det samme, vi var kede af at
udsætte andre mennesker for fare ved vor blotte tilstedeværelse.
(Ophold i København)
Kl. 8 var vi i København og havde held til at få fat i en vogn.
– Nu stod vi uden for døren og ringede kraftigt, den ene gang efter
den anden, men der var ingen, som lukkede op. Vi så rådvilde på hinanden, vi havde faktisk slet ikke regnet med den mulighed.
Vi kunne ikke forlade stedet, vi var nødt til at stationere os på
trappen til vi blev hentet, vi skulle jo til Sverrig med det samme. Vi
blev enige om, at Einar skulle gå over på Danas plads og skaffe os
noget spiseligt, de var sikkert ved morgenkaffen derovre. Jeg satte
mig tilrette på trappen og lukkede øjnene til et lille blund.
--- Var der ikke noget, der rørte sig indenfor døren ? – Jeg ringede
som en vanvittig. Kirsten kom straks og lukkede op, vi faldt i armene
på hinanden. De havde været i badeværelset og ikke hørt, at vi havde
ringet. Kaffevandet kogte allerede, Torben var i bad, og Kirsten dækkede bord, imedens jeg rendte over efter Einar. Ingrid var også ved at
dække kaffebord, men vi skulle jo holde os til Norsvej. – ”Vil I have
en madkurv med på turen” ? ”Jo”, svarede hun sig selv, ”jeg pakker
en.”
I mellemtiden havde der været en ung mand og spurgt efter ingeniør
Poulsen fra Aarhus. – Hvad i alverden betød nu det ? Koden skulle
lyde: ”Jeg skal hilse fra Peder Rohde”, og vi hed jo ikke Poulsen
mere. Vi turde ikke være der et øjeblik længere, det måtte være en
stikker; han havde sagt, at han ville komme igen. Vi bestemte, at vi
ville gå over til Baumgartens, der ville så Torben bringe os besked.
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Han så så uendelig god ud, sagde Torben, han kan umuligt være en stikker, men vi turde ikke blive, det var jo stik imod aftalen.
Torben gik med ned på gaden, og der kom ”stikkeren” imod os. ”Jeg
skulle hilse fra Peder Rohde”, sagde han stille, – Åh ! Gud ske lov !
– han var altså rigtig nok. Nu fulgtes vi ad tilbage. Han var meget
ked af det og forstod så godt, at vi ikke turde andet end flygte. Det
skulle han såmænd ikke tage sig så nær, trøstede vi, vi var så vant
til chock. Han kom med den besked, at vi ikke kunne komme til Sverrig
idag, men det ville ske indenfor 5 dage. Vi skulle holde os parate, vi
fik en times varsel, der skulle komme en vogn efter os. ”Jo, selvfølgelig var det farligt”, svarede han på Einars spørgsmål, ”vi går allesammen med strikken om halsen.” – Han var for ung til at forstå, hvor
hårdt det slog, men det var en dejlig ung mand, - lever han endnu ?
Leo Sørensen var sendt til Bergen-Belsen 4, fortalte han, det var meget, meget sørgeligt. – Stakkels Louisa ! hans lille kone.
Aldrig havde jeg været mere besluttet på at tage turen til Sverrig, alene for Einars skyld.
Nu havde vi 5 dage for os. Torben og Kirsten påstod, at de var glade
for udsættelsen, så kunne vi falde til ro og samle kræfter. De lagde
ikke skjul på, at vi så hærgede ud, det var ikke så underligt, men vi
havde aldrig tænkt over det. Det var dejligt igen at være hos personlige venner, men vi havde jo stadig et damoklessværd hængende over
hovedet.
Et par dage efter kom der igen en ung mand med ”hilsen fra Peder Rohde”. Vi kom desværre til at vente, sagde han, de havde været nødt til
at opgive et par ruter, som var bleven farlige - og så havde de to
stikkere, som skulle interneres i Sverrig, de var for gode til at
skyde, men de var bange for repressalier på gode danske mænd. - Selvfølgelig opgav vi med det samme, så meget mere som Kirsten forsikrede,
at de ikke var spor ked af at beholde os, hun vidste bestemt, at det
ville Torben også sige, - han var ikke tilstede.
For tredie gang kom der så en ung mand, som skulle ”hilse fra Peder
Rohde”. Det var ganske umuligt, de kunne altså stadig ikke skaffe os
over; det eneste var, hvis vi ville tage passagerbillet til Anholt og
der vente på en svensk fiskerbåd. Det var ikke nogen ”rute” i den
forstand, men en chance. Jeg syntes, det lød ganske forfærdeligt, og
det syntes Einar også. ”Hvorfor vil De absolut risikere turen til
Sverrig,” spurgte han direkte Einar, ”en mand i Deres alder kan let
forsvinde i en by som København”. Det lød overbevisende, og vi var
ikke kede af det, nu ville vi for alvor prøve at skaffe os den mest
beskedne, lille tilværelse – det her var ikke til at holde ud.
Det var Semme og Olafs sølvbryllupsdag, men vi skulle nok vogte os for
at gøre os bemærket, de troede os vel i god behold i Sverrig. Ingen
måtte vide, hvor vi var, nu var vi for alvor gået under jorden. Vi
skulle give os god tid, sagde Kirsten, de første 14 dage måtte vi i
hvert fald ikke tænke på at rejse.

4

Skal være Neuengamme, Bergen-Belsen sidst i december
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Måske blev det hele kaos, og så var vi ikke værre stillet end alle
andre, - i svage øjeblikke håbede vi, i al hemlighed på, at det ville
blive kaos.
Jeg gik meget ofte til 8-messen i kirken i Stenosgade, det skete tit,
at jeg så venner, men så skjulte jeg mig i en krog. Vi var ikke rigtig
dristige med at følges ad om dagen.
Da vi var i Horsens, have jeg lovet at besøge Vibeke Paludan, når vi
kom til København. Jeg ringede en dag og spurgte, om jeg måtte komme.
”Meget gerne”, svarede hun, ”hvornår det passede ?”. ”Nu med det samme”, svarede hun, det passede også mig udmærket, så jeg tog straks
afsted. – De var rystede, da de hørte historien, men hvor var de søde
og hjælpsomme. Hvad kunne de gøre for os ? Ville vi ikke komme derud
og bo nogle dage ? Jeg var lige ved at tude, - tag over hovedet, det
var altid det, det drejede sig om. Jeg fortalte, at vi havde tænkt os
at søge arbejde eller sådan noget; de syntes ikke helt om ideen og kom
med et bedre forslag. Vi skulle skaffe en lægeattest på, at Einar var
syg og skulle gå til behandling på Finsens institut, det ville så være
ganske naturligt, at vi boede her i byen, så længe det stod på. Vi var
så velkomne til at bo hos dem. – Jeg var dybt bevæget og meget, meget
taknemlig. Jeg glædede mig så vanvittigt til at komme hjem med den
besked, at jeg var lige ved at tage en bil, men fornuften sejrede.
Hvor blev Einar dog lykkelig, og hvor han trængte til det, - trække
tiden ud, det var det, det drejede sig om. Hvor var det dog pænt af
fru Paludan, som vi kendte så lidt. Torben og Kirsten fandt ideen
genial, og Kirsten lavede aftenbordet extra festligt, vi var allesammen glade.
Allerede næste dage stod Einar med attesten i hånden og et lykkeligt
smil over ansigtet. Dagen blev fastlagt til den 15. november. Jeg var
glad for, at vi boede så nær ved kirken, jeg havde meget at bede for,
- og takke for. Jeg havde jo stadig min elskede mand i god behold, og
vi var lykkeligt undsluppet de yderste farer.
En dag, da jeg gik ud af kirken, så jeg Sigrid Opffer, det var mere,
end jeg kunne stå for. Aldrig skal jeg glemme hendes ansigt, da hun
fik øje på mig, det var, som så hun et genfærd. ”Du aner ikke, hvor vi
har søgt efter Jer”, var det første, hun sagde. ”Vi har ringet både
til Maribo og til Holbæk, men de anede ikke, hvor I var.” – Åh Gud !
hvad var der nu sket ? Det sortnede for mine øjne, jeg støttede mig
til hendes arm. Vi gik langsomt hen ad gaden og op på Svineryggen. Der
havde været en stikker hos hende for et par dage siden, han vidste, at
ingeniør Poulsen fra Aarhus boede hos dem, havde han sagt. ”Hos os ?
hvordan i alverden kommer De i tanke om det ?” – Om hun ikke kunne
sige ham ingeniørens adresse, det var nemlig sådan, at han kunne skaffe ham til Sverrig. ”Til Sverrig. Jeg aner ikke, hvor De vil hen med
alt dette ?”, havde fru Opffer svaret. Mon ikke de fleste ville have
accepteret ham som en god dansk mand ? Sigrid Opffer gjorde ikke. ”De
er en meget klog frue”, havde han sagt med et usympatisk smil og tilføjede, da S.O. ikke svarede, ”Forresten kan jeg betro Dem, at både
ingeniør Poulsen og fruen er i god behold i Sverrig.” – Hvad ville han
der så i det hele taget ?
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–- Kunne det være andet end en stikker ? ”De frie Danske” kendte jo
vor adresse, men derimod ikke Opffers. Det var gådefuldt og meget
uhyggeligt.
Vi gik ind i Ørstedsparken, rundt om søen. Jeg aner ikke, hvordan vi
var kommet der; vi gik endnu engang rundt, det hastede ikke med at
komme hjem. Slaget havde ramt så hårdt, at det føltes fysisk, det
gjorde ondt i hjertet. Hvordan skulle jeg få det sagt ? Nu sad de
glade derhjemme og ventede på mig med morgenkaffen og nu skulle jeg
slå dem ned. Jeg vidste, at Einar ville tage det ”roligt”, jeg var
bange for den ”ro” og tavs-heden, som skilte os.
Vi skiltes på hjørnet ved Boulevarden og Vendersgade. ”Vi er allesammen soldater”, sagde fru Opffer og kyssede mig på kinden; jeg kunne
ikke svare. Hun gik til Købmagergade, og jeg tilbage over Svineryggen.
Nu var det overstået, og virkeligheden var omtrent, som jeg havde
ventet det. Dagen gik, uden at der skete noget, vi bare talte om det.
Torben og Kirsten syntes, som vi også selv havde talt om, at vi skulle
holde fast ved den plan, som vi allesammen havde været så glade for.
– Var der i det hele taget sket noget ? Vi vidste jo, at vi var fredløse, vi prøvede på at finde den glade tone igen, - men det gik ikke.
Et par dage efter kom Vibeke Paludan med besked fra fru Opffer. Vi
måtte for enhver pris ud af landet, vi kunne få alle de penge, vi
skulle bruge. Der var oprettet en ny rute, vi skulle ringe til et
bestemt nummer i Holbæk. Det viste sig at være lrs. Lind, og Olaf stod
bag, han havde sat sig i sving efter Sigrid Opffers opringning. Vi
aftalte efter indbydelse af Vibeke Paludan at møde lrs. Lind hos fru
Paludan i Hellerup. Det skete allerede dagen efter. Hvorfor vi ikke
var kommet afsted for længe siden ?, spurgte lrs. Lind. Einar fortalte
så om alle de afbud vi havde fået og om forslaget at blive i København. ”Nej !”, sagde Lind bestemt, ”her er ikke noget at gøre, I aner
ikke, hvor forgrenet det er; De må ud af landet, det ville rive en
masse med sig, hvis De blev taget”. ”Hvis de så vidste, hvor lidt vi
har udrettet, og hvor ufarlige vi er”, indskød jeg. ”Det spiller slet
ingen rolle, tyskerne vil tro det, og vil handle derefter”. – Vi lovede at løbe enhver risiko og tage hvilkensomhelst rute, de måtte finde.
Næste morgen kl. 6½ ringede det kraftigt på døren, jeg følte det helt
ned i hårrødderne. Det ringede igen; Einar vågnede, Torben var allerede på vej ned for at lukke op. Kirsten lukkede døren på klem, ”Det er
frøken Paludan”, sagde hun, ”I skal til Holbæk med det samme.” – Vi
kom i Tøjet i en fart, medens Kirsten dækkede morgenbord. det var lrs.
Lind, som havde ringet, vi skulle til Sverrig endnu i dag.
Til Sverrig over Holbæk ? Det var i sandhed en ny rute. Hvor var alle
mennesker søde ! I de tidligste morgentimer var der gået besked fra
Holbæk til København, og Vibeke Paludan var nået fra Hellerup til
Norsvej inden kl. 6½. Det var enestående sødt af hende, - hvordan
havde hun næsten kunnet nå det ?
Torben skaffede vogn, og de fulgte os alle tre til toget; det var et
væmmeligt vejr, regn og storm. Vi var allesammen alvor-lige.
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--- Hvad ville der være sket, inden vi sås igen ? – Ville vi overhovedet nogensinde ses ?
(Ophold i Holbæk)
Så var vi på vej til Holbæk, velnok den by i landet, vi mindst af alle
havde regnet med at gense på denne side krigen. – Lrs. Lind tog imod
os ved toget. Vi gik, som de storforbrydere vi var, med sænket hoved
ind i vognen. Turen var opgivet for i dag, sagde Lind, men vi skulle
med ham hjem nu og bo der til næste dag. - Vi blev modtaget af hans
unge kone og tre små piger. Det gav et stik i hjertet, - så meget stod
på spil ! Om det så var den visse død, ville vi tage over i morgen.
Semme kom allerede om formiddagen, vi havde en masse at tale om. Der
var sket meget, siden vi sidst havde set hinanden, - frygtelig meget.
”og sølvbrylluppet ?”, spurgte vi. Jo-eh ! det havde været en dejlig,
men ganske beskeden lille fest, de havde kun været 10-12 mennesker
ialt, kun de allernærmeste. – Godt, at vi ikke gjorde os bemærket, de
havde ganske rigtigt troet os i Sverrig.
Vi stak lige hovedet indenfor hos Å. Christensen i nabovillaen, vi
havde ikke set ham siden den dag i tankvognen. Tiden var ikke moden,
så man kunne grine af det, det kunne ske igen – og med mindre heldigt
udfald.
Da det blev aften listede vi ad bagtrappen op til Semme og Olaf, duften af andesteg slog os i møde. Det var Mortensaften, - tænk, hvor
dejligt vi kunne have haft det ? Men den rigtige feststemning udeblev.
Ole Andersen fra Slagelse var der også, han var stærkt engageret i
våbennedkastningen. Det var et meget farligt job, men han var alligevel den mest lystige af os, - den eneste, vi andre var alvorlige. Bare
han ville være forsigtig ! Han forekom så ung og overmodig. Det stormede voldsomt, og imorgen skulle vi over Kattegat i en lille fiskerbåd
!
Så meget mindre er faren for at møde tyskerne, trøstede de; måske
havde de ret. Hvordan gik det med Lilli og Per, spurgte vi ? Var de
lige forelskede ? Skulle de snart giftes ? Næ-eh !, svarede Olaf, der
bliver ikke noget gifteri foreløbig, men det var velnok meningen. Olaf
og Einar havde meget at tale om, det var nu ordnet derhjemme, det var
ikke godt at vide, hvornår vi kom tilbage.
Det var underligt, at vi ikke skulle bo i gæsteværelset her, men det
turde de ikke, vi heller ikke. – Vi skiltes tidligt, og kunne gode
ønsker og kærlige tanker gøre det, ville vi få en herlig overfart. Men
stormen hylede om gadehjørnerne, det så alt andet end lovende ud. vi
sad lidt og snakkede med lrs. Lind, inden vi gik til ro. Hvor har vi
meget at takke de mennesker for, men det ville de slet ikke høre tale
om. Semme og Olaf heller ikke.
(Ophold på Sjællands Odde)
Næste dag gik vi alene til toget, kufferten stod i garderoben. Hans
Sørensen måtte vi endelig huske, at vi hed, hvis der blev tale om
navn.
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Vi havde fået et nøjagtig program at følge, - alt klappede, vi fandt
straks vognen med det opgivne nummer, chaufføren vidste besked. Vi
kunne ikke komme ned til havnen før kl. 5½, men nu satte han os af i
en kro på vejen; der kom han efter os præcis kl. 5, sagde han.
Stormen hylede og træerne suste, det var et frygteligt vejr. Der var
meget uhyggeligt i krostuen, vi var de eneste gæster.
Vognen kom præcis, men turen var opgivet, han havde ordre til at køre
os ud på Odden i et sommerpensionat. Der ville vi så få besked, de
regnede med at vejret var bedre i morgen.
Det var en lettelse i øjeblikket, det brandstormede, man kunne ikke
stå på benene. Vi kom derud og blev præsenterede for vore kammerater,
det var 5 unge sabotører, som skulle have været med over i nat.
Det ville være at overdrive høfligheden, hvis vi kaldte vort værelse
for fugtigt, tapetet var pjaskvådt, og det regnede ind af de utætte
vinduer. Kakkelovn var der ingen af, det var et anneks, der vendte ud
mod vandet; i juli måned havde der sikkert været dejligt. Søvn kunne
der slet ikke være tale om, vi frøs, så det knagede, endda vi beholdt
det meste af tøjet på og havde overtøjet ovenpå sengetøjet. – Vi stod
sent op, dagen kunne blive lang nok, vi skulle ikke være nede ved
stranden før kl. 6. Det blæste stadig, men ikke så hårdt; vi gik ikke
udenfor huset, der var varmt i stuen. Drengene spillede 66 og rommy,
humøret var strålende, de glædede sig til at komme til Sverrig, det
var et slaraffenland, sagde de.
Endelig blev tiden slået ihjel. Kl. 5½ startede vi hen ad en mørk
landevej; de havde lommelygter med. Nu nærmede vi os havnen. Efter
programmet skulle der komme en fører, det gjorde der også. Nu måtte
der ikke tændes lys og ikke tales, vi skulle holde hverandre i hænderne i en kæde. Jeg følte mig løftet ned i en båd, den vippede meget.
Kahytten var meget uappetitlig, der var 2 køjer, men de var fyldt med
al mulig ragelse; de ryddede en til mig, - vi sejlede øjeblikkelig.
Vi var ikke ude af havnen, før den første var søsyg, vi havde heldigvis taget tabletter. En halv time efter starten gik motoren istå; så
gik det godt igen en lille halv time – og så igen standsning, igen en
snes minutter, så standsede den igen. Fiskeren blev nervøs, det var
den elendige olie, man fik, sagde han. Igen en halv time og igen istå,
og sådan blev det ved.
Ved midnat var vi ikke nået længere end til Hesselø. ”Der kommer
patroulliebåden”, sagde fiskeren, ”vi har ikke en eneste chance for at
slippe over med den olie”. – Hvad betød det ? Hvad skulle vi da gøre ?
Det lød som en dødsdom, da fiskeren sagde: ”Vende om, der er ikke
andet at gøre !”. Det hele havde altså været forgæves. ”Hvis nu tyskerne kommer herhen ?”. ”Det gør de ikke”, svarede fiskeren roligt,
”jeg arbejder i mit lovlige erhverv.” Der skete heller ikke noget
udover det, at vi ganske roligt, uden at vække mistanke, sejlede tilbage igen, skuffede og nedslåede.
Nu gik vi igen hen ad den sorte landevej, kl. var 3. Det var svært at
få vækket værtsfolkene; de kastede tilslut grus mod ruderne.
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De roste min tapperhed, man havde jo slet ikke mærket, at der var en
dame med. Lidt efter lå vi igen i de klamme lagener, men det var forbi
med tapperheden, vi var bundulykkelige begge to, det havde været så
uhyggeligt altsammen, og nu skulle det gøres om igen. --- Åh nej !
ikke om igen, der måtte kunne findes en anden udvej. --- Nej, det
vidste vi jo godt, at der ikke gjorde, vi havde ikke noget valg. Havde
vi måske ikke svoret, at vi ville løbe en hvilkensomhelst risiko ? –
Hvordan skulle vi nu komme i forbindelse med ”De frie Danske”, - uden
dem var vi hjælpeløse ?
Det var lyst, da jeg vågnede, jeg måtte altså alligevel have sovet et
par timer. Einar var i tøjet, han så træt og forvåget ud. ”Mon vi ikke
skulle ringe til Olaf ?”, foreslog jeg, ”alene din stemme vil sætte
ham i aktivitet; Du behøver slet ingenting at sige”. – Vi kunne høre
de rumsterede i huset, kl. var 9. ”Du trænger til morgenkaffe”, sagde
jeg, ”det er jo masser af timer, siden Du har spist”. Endnu havde han
ikke svaret, hans tavshed gjorde mig altid nervøs. ”Vil Du ikke med
?”, spurgte han endeligt. ”Jeg vil hellere hvile lidt igen”, svarede
jeg, jeg havde ingen lyst til mad.
Da jeg blev alene, stod jeg op og gik ned i køkkenet med vand-kanden.
Jeg fyldte den med varmt vand, jeg vidste, hvor det deprimerede Einar
at være halvsoigneret og ubarberet. Da han kom igen, var han lige
nedtrykt, men glad for det varme vand. Han begyndte forfra med sit
morgentoilette, tiden skulle alligevel gå med noget. – Selv kom han
ikke med noget forslag, og jeg ville ikke begynde igen, vi var nødt
til at se tiden an.
Klokken var bleven 11 inden vi gik ned. Drengene var allerede kommen
over det, de var parate til at prøve igen i aften. - Det var tåget og
gråt, men stille. ”Det er lige et ønskevejr til i aften”, sagde den
ene og puffede kammeraten i siden. ”Hva´me´en 66 ?”. Einar stod lidt
og så på dem. Nu dækkede de middagsbord, jeg kunne ikke tænke mig at
spise. Hvad skulle vi gøre, hvis Gestapo kom her ud ? Vi havde ikke en
eneste chance for at flygte, og ingen naturlig forklaring på, hvad vi
havde derude at gøre. Vi stod og så ud af vinduet. Man kunne ikke se
vandet for tåge; vi talte ikke, vi var tømt for ord og emner.
Pludselig kom en bil frem fra tågen, den standsede udenfor huset;
drengene sprang op. Einar var ganske rolig, det ringede, jeg knugede
Einars arm. ”Det er dr. Lindhart fra ”De frie Danske””, hørte jeg
langt borte og bristede i gråd. Einar forsøgte at berolige mig, men
det var håbløst, jeg var bundfortvivlet, - fortvivlet over selve det,
at jeg var så fortvivlet. Det var dumt, vi var jo ikke i fare; vi
havde været udsat for det, som var meget værre. ”Det er første gang,
det er sket”, sagde Einar undskyldende. ”Jeg kan slet ikke forstå
det”. Doktoren tog det som noget ganske naturligt, jeg fik en tablet
og en af drengene hentede vand. ”Jeg er slet ikke sådan”, var det
første, jeg sagde, men græd ubehersket. ”Jeg har set store stærke mænd
bryde sammen for mindre end det, De har været udsat for”, sagde doktoren. ”De har bestemt ikke noget at skammme Dem over”. – Jeg fik stukket det ene lommetørklæde efter det andet i hånden.

Bilag til 00002. LeoSør/Rev. Apr. 2021

Side

260

Bilag til ane nr. 2/3

Leo Sørensen 1940-1945

”Så”, sagde Einar kærligt, ”nu har vi ikke flere”. Jeg kom til at le,
og så var det overstået.
”Jeg har en indbydelse til Dem”, sagde doktoren. ”De skal ud på en
dejlig herregård og komme rigtig til kræfter”. ”Nej !”, svarede jeg og
begyndte at græde igen, ”det har vi prøvet”. – ”Kom nu bare med mig,
jeg har så mange andre gode forslag”, sagde doktoren. Einar stod med
overtøjet, og drengene hentede den altid pakkede kuffert. Nu rullede
vi bort fra Odden, jeg var bleven rolig og træt.
Jeg ved ikke, hvad doktoren og Einar havde talt om, heller ikke hvad
klokken var. Jeg lå i en dejlig seng i et varmt værelse på Højby´s
hotel. ”Her er ikke spor at være bange for”, sagde Einar. ”Dr. Lindhart kender alle mennesker her i byen.” – ”Skal vi sejle i aften”,
spurgte jeg. ”Nej !”, svarede Einar beroligende.
”Hvornår”, spurgte jeg igen. ”Måske aldrig”, svarede han, ”men prøv
nu på at sove.”
Der duftede vidunderligt af kødsuppe, jeg kom pludselig i tanke om, at
jeg var sulten. Einar gik ned og bestilte middag. Jo, de havde en
lille stue, vi kunne være alene i. ”Har fruen det bedre ?”, spurgte
værten deltagende. Dr. Lindhart havde sagt, at jeg havde haft et lille
ildebefindende og skulle have ro et par dage.
Ih, hvor jeg spiste !, det glædede og morede Einar. Vi gik op på værelset med det samme, ingen undrede sig, vi fik bladene med op. Åh,
hvor havde vi det dog dejligt, jeg var lige ved at tude af lykke.
Efter aftale gik Einar ned til doktoren i hans konsultationstid, og
jeg gik til frisørdamen. Vi skulle bo på hotellet igen i nat, og derefter skulle vi bo hos doktorens; hans kone og lille søn skulle rejse
til København imorgen, det var bedstefaders fødselsdag.
Vi boede 3-4 dejlige dage hos doktoren, der var den mest hen-rivende
lille baby på 9 mdr.; hun lærte at kende mig, vi blev de fineste venner. Fruen og den lille dreng kom hjem igen, hvor var de søde begge
to, men vi så dem kun den samme dag; vi skulle sejle om aftenen.
Einar havde vidst det hele tiden, og jeg havde anet det længe; doktoren skulle nok selv køre os derned, vi skulle ikke ud på Odden igen.
Vi skulle få noget effektivt imod søsyge, det blæste meget.
Det bliver ensformig og kedeligt at gentage det, som alligevel ikke
kan skrives: angsten og uhyggen. Vi skylder dr. Lindhart uendelig
megen tak; han kom i det rette øjeblik og forlod os ikke før i sidste
minut.
Vi sejlede straks ud, søen gik højt, vi var alt andet end godt tilpas.
Det var de gamle kammerater fra den mislykkede tur + 2-3 nye. Der var
ingen rigtig sømand med, bare en ganske ung mand; de blandede sig alle
i navigationen. Vi var drevet helt ud af kurs, ingen vidste hvor eller
hvornår vi kom i land.
Kom vi overhovedet i land ? Vinden bar mod Sverrig, vi var forlængst
over
grænsen.
Vandet
slog
op
over
alt
og
alle
var
våde.
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– Nu råbte og skreg de, de var bange for alvor, det havde Einar og jeg
været længe, vi regnede næsten ikke mere med at komme i land levende.
De blev enige om at kaste anker og blusse, vi var ikke så langt fra
land; det lykkedes, ankeret fæstede, nu lå vi der og rullede rundt op
og ned. Vi kæmpede med søsygen, det var et par skrækkelige timer;
stormen var mindre kraftig, men nu sneede og haglede det. Drengene var
heldigvis ude på dækket hele tiden, de kunne se lys i land, råbte de
ind.
(Ophold i Sverige)
Omsider fik de øje på os i land og sendte en båd ud. Det var ved at
blive lyst. Nu kom der sagkyndige mænd ombord, og kort efter lagde vi
til ved kajen i Mølle. Vi var reddet ! Jeg så på Einar, han var grønhvid i ansigtet og hans ellers så velplejede hår hang i våde tjavser.
Jeg ville sige noget, men var ikke herre over min tunge, og underkæben
rystede.
Selvfølgelig var vi lykkelige, men vi var ikke os selv. To kraf-tige
mænd trak mig ud af kahytten, selv kunne jeg ikke hjælpe til, benene
føltes som noget fremmed, jeg kunne ikke støtte på dem. De bar mig ind
til landsfiskalen, der skulle vi allesammen ind.
De ville ringe til läkeren, men jeg rystede på hovedet, jeg vidste, at
jeg ikke var syg, - jeg måtte bare have tid. Der blev serveret dejlig
morgenbrød og rigtig kaffe, alene duften livede op; drikke kunne jeg
ikke, men det betød så uendeligt lidt imod den lykke, at vi nu for
alvor var reddede. En time efter begyndte der at komme liv i benene.
Det skulle være dejligt at blive gjort istand, jeg så bestemt ikke
bedre ud end de andre.
Kufferten drev af væde, den var bulnet ud og revnet. Vi måtte slå en
sæk og tov omkring, og med den bagage ankom vi ved 2-tiden på gesandtskabet i Hälsingborg. Vi blev forhørt og målt og vejet. Policen tog et
par af kammeraterne med sig, helt uforberedt på det, var vi ikke. Var
det stikkere ? Vi ved det ikke.
At der var mange dårlige danskere i Sverrig, blev man meget hurtig
klar over. Der var hængt plakater med advarsler overalt:
”Pas på, hvad De siger. Et ubetænksom ord kan skade dem
derhjemme.”
”Spionen lægger puslespil, pas på din bit.”
Einar og jeg skulle bo på gesandtskabet om natten. Vi disponerede
allerede over et dejligt værelse med bad. - Et bad ! - Åh, det var en
salig tanke.
Det med kufferten var, om muligt, endnu værre, end
Indholdet var en kompakt masse, næsten ikke til at
den; alene pengesedlerne tog en masse tid. Vi lagde
og rullede det sammen. Vi havde fået spisebilletter
”Konsum”, og der gik vi hen.

vi havde frygtet.
skille fra hinandem imellem aviser
til et folkekøkken

På hjemvejen købte vi en ny kuffert og nogle højst tiltrængte klæder.
Einar fik et halvbilligt sæt og så farlig ud, det var i alt fald ikke
den herre, jeg var vant til at se på. Selv købte jeg en kjole, jeg tog
nr. 46 for at være helt sikker på, at den var stor nok. Nej tak! Jeg
behøvede ikke at prøve.
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Jo, Jo, farven var vist god nok. Jeg ville gøre det af så hurtigt som
muligt - ikke for alt i verden ville jeg gå i prøverummet, så forfærdelig, jeg så ud. Kjolen viste sig at være så latterlig meget for
stor, at det var håbløst at sy den ind. Måske ville de bytte den på
mandag, vi skulle jo ikke rejse før kl. 12. – Nej, det kunne man ikke
være bekendt, jeg måtte prøve at klare mig, senere kunne den så sys
om. Det slog mig dette ”Senere”, jeg følte en glæde ved ordet – vi
havde en fremtid !
Vi gik tidligt i seng, vi havde jo ikke lukket et øje sidste nat.
Einar sov allerede, men jeg havde ingen chance, jeg kunne lige så godt
stå op igen og ordne det nu tørre tøj. – Et kongerige for et strygejern ! – Det var søndag dagen efter, vi ville jo gerne se lidt menneskelige ud.
Vi gik til højmesse kl. 10 i den katolske kirke, men reaktionen var
kommet, jeg kunne ikke holde mig oppe og faldt i søvn med det samme.
”Herre, frels os vi forgår !” - jeg for op med et sæt. Einar lagde
beroligende en hånd over min. Det var præsten, som begyndte sin prædiken med de ord fra dagens tekst: ”Stormen på den galilæiske sø”. Jeg
havde kvalme af træthed og gik i seng, da vi kom hjem. Einar gik alene
i ”Konsum” og tog smørgåsen med hjem til mig. Vi havde det dejligt og
hvilede rigtig ud. I morgen skulle vi rejse - - ikke flygte.
Om aftenen gik vi en tur igennem byen. Der var intet at være bange for
mere, vi så over mod Danmark og sendte mange kærlige tanker til dem
derhjemme. Hvor gerne havde vi ikke sendt et postkort, men det var
klogest at lade være.
I nat skulle vi igen bo på gesandtskabet, vi glædede os allerede til
en lang fredelig nat. – Om mandagen rejste vi igen; jeg byttede ikke
kjolen, jeg havde fundet noget andet, som kunne bruges. Vi købte derimod en ny skjorte til Einar, det var strengt nødvendigt.
Der var langt til Tranås i Småland. Vi kørte igennem endeløse gran- og
fyrreskove, der var meget smukt og allerede sne overalt. Vi spiste i
spisevognen som i gamle, lykkelige dage i ”Mitropa”, men helt lykkelige var vi ikke, det var jo bare os, som var uden for fare; vi tænkte
på dem derhjemme. Fangevognen kørte stadig sin rute fra Shellhuset til
Vestre fængsel. Det gjorde ingen forskel, at vi ikke mere stod med
tårer i øjnene og så det.
Det var mørkt og temmelig sent, inden vi nåede frem. Vi fik fat i en
vogn og opgav adressen. ”Furulid”, der skulle vi bo indtil vore papirer var i orden; der kunne godt gå 14 dage, men hvad gjorde det ?
Vi blev modtaget af en ualmindelig sympatisk, ung mand omkring 25 år
og blev anvist et værelse i annekset. Det var varmt og lyst, de sparede aldrig på lys i Sverige. der var masse af ungdom i huset – ca. 50
flygtninge i alderen fra 18 til 30 år, vi var en undtagelse. Der var
fest og ballade hele natten; kl. 2 bankede vi hårdt i væggen – så blev
der nogenlunde stille. Einar faldt i hvert fald i søvn.
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Det var et eventyr at se ud af vinduet den næste morgen, der var skønt
over al beskrivelse. Belysningen varierede hver time på dagen fra det
fineste rosenrøde i den tidlige morgen til den glødende aftenrødeover
de rødbrune fyrrestammer – for slet ikke at tale om de vidunderlige
nætter, når fuldmånen kastede sit guld udover ”skog og sjø”. Her måtte
enhver maler komme til kort.
Endnu var søen blank, men snart frøs den til og blev dækket af sne.
Ligeså tyst og stille der var ude i naturen, ligeså larmende var der
inde i huset. Vi fik heldigvis hurtigt vore papirer og rejste til
Lerum ved Göteborg. Det sneede tæt, så vi gik glip af den dejlige
udsigt langs Vätteren.
”Vilohemmet Tryggestad” stod der på den store smedejernslåge, der
førte ind til parken, som omgav den smukke villa. Her var vidunderligt
stille og fredeligt, modsætningen til Furulid kunne ikke være større,
men naturen var knap så skøn. Vi blev modtaget af forlägningslederen,
en herre i 50-årsalderen; det var husets Benjamin, de fleste pensionærer var mellem 60 og 78 år, vi var pludselig bleven unge igen. De var
alle jøder undtagen en ældre skibskaptajn, som var katolik; det var et
mærkeligt træf.
Vi blev anvist et stort, dejligt værelse med toiletrum, med indbyggede
skabe og kommoder, her var strålende rent og velholdt. - Aldrig har et
brudepar på tærskelen til deres første hjem været lykkeligere, end vi
to var det i dette øjeblik. -- Her skulle vi altså bo til krigen var
forbi, her kunne vi skabe os det lille enebo, vi havde længtes så
forfærdelig efter. Det var sidste etape – resten var et spørgsmål om
tid.
Gongongen lød ! det var middag. Vi hilste på samtlige pensionærer, 16
ialt, de så hyggelige og rare ud, de havde alle været i Sverrig over
et år. De fleste havde børn og børnebørn andre steder i landet, og
enkelte havde mand og sønner i Theresienstadt, de kunne sende pakker
og breve og fik nogenlunde regelmæssig post, det var jo tyskernes
mønster-koncentrationslejr, så de var heldige, når ulykken skulle
være.
Einar meldte sig straks til hjælp i parken, der skulle fældes træer og
saves og hugges brænde og bygges brændestabler, - det sidste er Einar
ekspert i, så han var henrykt. Jeg slog straks op til en sweater, men
det gik for langsomt, vi måtte købe en grov islandsk samt en overalls.
Jeg strikkede vanter, så pindene glødede, men kunne ikke følge med,
hver aften var der slidt hul på en finger, jeg havde en masse at bestille. Tøjet blev bragt i orden, renset og presset, og kjolen syet
ind. Værelset skulle også holdes, samt det lille nap, som tilkom hver
især af de arbejdsdygtige; der var kun een pige til hjælp for bestyrerinden. – Vi hungrede efter arbejde, lediggangen havde varet længe
nok.
Jeg havde skrevet og fået svar fra Sigrid Göransson, det var den dame,
som præsten i Vallekilde havde bedt mig skrive til. Vi måtte endelig
lade hende vide, om der var noget, vi trængte til; det var der ikke,
vi klarede os pænt med den lille apanage, 10 kr. ugl. til os hver, som
vi fik fra konsulatet.
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Damerne havde også et lille job med at strikke babybukser, vi fik 75
øre parret; enkelte drev det til et par om dagen, men så vidt nåede
jeg aldrig, jeg havde også nok at gøre foruden.
Kapitalen var svundet slemt ind, men nu havde vi jo fået orden i det
hele.
”Tryggestad” var stillet til disposition for danske flygtninge af
Götaværkets gamle direktør, Hugo Hammer. Det havde før været hans
hjem, nu var det ombygget til personaleferiehjem; alle udgifterne ved
vort ophold blev bestridt af Götaværket, de var meget omhyggelige for
os, vi måtte endelig sige til, hvis der var noget, vi ønskede anderledes.
Lige før jul tog vi os fri en hel dag, det var min fødselsdag. Einar
havde i al hemlighed fremskaffet en velforsynet malerkasse samt lærreder. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gøre af mig af glæde, alene det,
at eje den, var så hjemmevant, men – kunne budget´et bære det ? – Vi
tilbragte dagen i Göteborg og spiste til middag i en pæn restaurant.
For første gang var vi helt privat-mennesker, vi var lidt trætte af at
være ”flygtninge”.
Jeg tog straks fat på at male udsigten fra vort vindue; vi var begge
glade for resultatet og har haft det for øje siden. Vi var så lykkelige i vort lille hjem, at vi næsten havde dårlig samvittighed. Vi hverken skrev eller fik breve derhjemmefra, vi vidste kun det, som blev
udsendt fra London, og det var ikke netop opmuntrende, selv om vi godt
kunne forstå, at det gik den rigtige vej.
Julen stod for døren. Hvordan ville det være at holde jul blandt jøder
? Jeg savnede mine daglige små besøg i kirken, jeg havde haft så meget
trøst og glæde af dem. Der var ret langt til Göteborg, og det passede
så forkert med togtiderne; vi havde kun været derinde den samme gang.
Juleaften gik vi 3 katolikker, sammen med 3 kristne jøder, i landsbykirken i Lerum. Det var meget smukt og højtideligt, og vi sang de
gamle julesalmer.
Juletræet stod i den store glasveranda; vi var alle samlet omkring
det, men nogen egentlig julestemning var der selvsagt ikke. Hvem var
glad i julen 1944 ? Hver af damerne fik overrakt et stort, hvidt uldent sjal; i hjørnet stod broderet på et lille silkebånd: ”Til danske
flygtninge fra Chiles kvinder”.
Vi var dybt bevæget. At tænke sig, at Chiles kvinder havde tænkt på
os. Hvordan skulle vi takke ? – Det ville ske gennem gesandt-skabet,
sagde förlägningslederen.
Julemorgen tog kaptajnen, Einar og jeg til Göteborg til højmessen i
den katolske kirke. Vi ville selvfølgelig helst have været til midnatsmessen, men det var ganske umuligt. Det var bidende koldt, og så
var det desværre så uheldigt, at centralfyret lavede kludder; sognepræsten beklagede det meget, men det hjalp så lidt. Vi knælede ved den
smukke krybbe og gik til kommunion før messen, vi skulle gå tidligt
for at nå toget tilbage. – Jeg mindes aldrig at have frosset som den
julemorgen. Det gjorde herrerne også, men de slap godt fra det, jeg
derimod blev gennemforkølet og måtte blive i sengen i flere dage.
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Nytårsaften stod jeg op og gik ned i salonen, det var ikke fornuftigt,
men jeg ville gerne samles med de andre om radioen. Vi hørte rådhusklokkerne i København slå 12. Vi kristne sang ”Vær velkommen Herrens
år”. Vi var ikke de eneste, der ikke kunne holde tårerne tilbage.
Vi havde sendt et par enkelte, kortfattede julekort til Danmark og fik
også selv nogle få. – det skete ad omveje – vi var glade for dem. Det
stod at læse imellem linierne, at intet var sket i vor lille kreds.
Sigrid Göransson i Sandviken havde sendt flere smukke julehefter. Vi
skrev jævnligt sammen, det var jeg glad for.
En dag fik vi besøg af forfatteren Sigurd Dahlöff, han kom med en
personlig hilsen fra Sigrid Göransson og overrakte mig et brev, indlagt en check på kr. 100, ”at benytte til alle de små ting, en flygtning ikke har råd til, og som en dame nødigt vil undvære” stod der.
Jeg var rørt og vældig glad for dem; der var faktisk meget, som vi
måtte undvære.
Forkølelsen havde efterladt en hårdnakket hoste, der blev værre og
værre, vi søgte læge, - det var bronchitis med konstant feber, men
ikke mere, end at jeg stod op hver dag nogle timer og passede værelset
og vort tøj.
Det var vist ikke fornuftigt, det blev i hvert fald til lungebetændelse. Jeg velsignede Chiles kvinder for det dejlige sjal, som
hjalp mig meget. Der gik 2-3 mdr. af den skønne vinter, men foråret
var også skønt; fuglene byggede rede i Einars brænde-stabel, og der
sprang egern rundt om rækværket på vor balkon, det havde de forøvrigt
gjort hele vinteren.
En dag fik vi brev fra pastor J.O.Ballin, han skulle holde fore-drag i
Göteborg. Vi måtte endelig komme, så han kunne høre nyt fra Danmark;
han havde været i Sverrig i over et år. Det var første gang, vi havde
været i kontakt med danske venner, vi glædede os meget til at komme,
men vore ”nyheder” var efterhånden lidt afblegede, vi vidste kun, hvad
vi hørte fra London. Vi fortalte vor egen historie, lige fra den dag
vi i huj og hast flygtede fra vort hjem, til den lykkelige dag vi
satte foden på svensk jord.
Beretningen var allerede på det tidspunkt nedskrevet, det skete under
mit lange sygeleje; det sled hårdt på nerverne at genopleve det, men i
dag er vi glade for at eje de blade, som endnu, så mange år efter, er
i stand til at presse tårerne frem. Vi hørte til gengæld pastor Ballins egen og flere andre, både jøder og kristnes historie, - vi er
bestemt ikke de eneste, som har lidt.
Efter foredraget var vi inviteret med foredragsholderen til middag hos
konsul Högdahl, det var en dejlig aften.
Krigen nærmede sig sin afslutning, blev der sagt, - det havde vi hørt
nogle gange før, men denne gang så det ud til at være alvor, det ville
næppe dreje sig om uger. Hver dag bragte konkrete nyheder, man fjernede sig nødigt fra radioen. Det skete, at vi fiskede elritser fra broen
over Säveåen, det var nerveberoligende og ganske sjovt. - Maleriet
blev der ikke noget af, det krævede koncentration, og det kunne jeg
ikke præstere.
Håbet og spændingen steg fra dag til dag. Det hed sig, at jøderne far
Theresienstadt ville blive sendt hjem, - grev Bernadotte var allerede
på vej ned efter dem.
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Begivenhederne faldt slag i slag, vi holdt døgnvagt ved radioen, samtlige Europa-stationer blev aflyttet.
Jøderne fra Theresienstadt var allerede ankommet til Sverrig; de 6 som
havde familie her, skulle bo ”Tryggestad”.
Huset sydede og boblede af travlhed. Nu skete der noget. – Hitler var
død !! – Ingen lagde skjul på deres glæde.
Nyhederne faldt oven i hinanden. Det kunne kun dreje sig om timer.
Og nu lød det endelig, - budskabet, som, snart sagt, hele jordens
befolkning ventede på - i angst, i håb, - i fryd og i glæde:
KRIGEN I EUROPA ER FORBI !!!
Vi havde ventet det hver dag, - hver time, - hvert minut, - og alligevel var det et chock ! - Vi rejste os alle, de fleste græd; der var
dødstille i stuen.
Den blev afbrudt af et
LEVE DANMARK ! - LEVE KONG CHRISTIAN ! - LEVE SVERRIG ! - LEVE ENGLAND
! - LEVE MONTGOMMERY ! LEVE, LEVE, - LEVE !!
Glæden kæmpede mod sorgen over de, som gik under i dette ragnarok. Vi
prøvede på at gøre aftenen festlig i fællesskab, men de gamle var
trætte, og vi længtes allesammen efter at blive alene med vore tanker.
Vi stod, som så ofte før, ude på balkonen og så udover parken. Vi var
kommen til at holde af Sverrig og af vort lille hjem her, - men tankerne gik til Danmark. - Hvordan var det at opleve befrielsen der ? At se fængslets døre åbne sig ? - At drive fjenden ud af landet ? Kunne de dæmme op for den bølge af had og hævnlyst, som nu skyllede
hen over landet ? - Ville de give plads for den tanke, at der også
blandt fjenderne var tusinder af ulykkelige, vildledte og nedtrampede
mennesker ?
Det var ikke ondskab altsammen. Vi indesluttede alle ulykkelige og
lidende mennesker i den samme bøn.
Vi skrev endnu samme aften. Hvem kunne sove sådan en nat ? – Vi længtes efter at høre fra Danmark. – Turde vi håbe, at alle havde overlevet ?
Der gik nogle dage, men så kom der en masse breve. – To havde betalt
med deres liv. Det var Ole Andersen 5 ; han var bleven skudt i Vestre
fængsel, – og så vor gode ven Leo Sørensen. Hans skæbne var ukendt,
ingen havde set ham dø, men – ingen tvivlede på, at det var sket. Det
ramte os hårdt, men uforberedt var vi ikke, det kunne man ikke være
efter det, som vi havde hørt om den mest berygtede koncentrationslejr.
Martha var kommet ud efter 8 dages ophold i fængsel, men havde haft
det relativt godt. – Alle havde haft deres oplevelser, mere eller
mindre alvorlige, men de var sluppet godt fra det. Der boede fremmede
mennesker i vort hjem, men de flyttede snart.

5

Ole Bay Andersen, født 1921, henrettet i Ryvangen 29.mar.1945
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Vi skulle blive i Sverrig til alt var bragt i orden; der ville gå
mindst 14 dage endnu, fik vi besked på.
Vi fik invitationer og blomster fra vore svenske venner.
Sigrid Göransson skrev et smukt brev, vi skulle være så velkomne, hvis
vi havde lyst til at besøge hende; det havde vi, men vi måtte økonomisere med vore sidste penge. Vi ville jo gerne have lidt med hjem, alle
skrev om, hvor sløjt det var.
Problemerne tårnede sig op, der måtte jo være en masse at betale tilbage i forbindelse med flugten, for administrationen af ejen-dommen,
og for varetagelse af vore interesser. – Det var slut med vor ”sorgløse” tilværelse.
Den 31.maj var vi alle samlede til afskedsfest, Götaværkets direktører, samt den svenske og den danske konsul var tilstede, alle med
damer. Sigurd Dahlöff havde skrevet et smukt digt og selv havde vi
begået følgende vise om ”Tryggestad”:
(Kan synges på f.eks. melodien ”Der bor en bager”)
En lille vise vi nu
vi gør det alle med
for det er visen om
som gav os husly og

vil kvæde,
særlig glæde,
”Tryggestad”,
daglig mad.

Når nær det lykkedes os at glemme
de onde dage og tider slemme,
så er det netop den hele sag,
at vi fandt tryghed og hjerteslag.
Vi kendt aldrig til savn og møje,
os fulgte altid et kærligt øje.
Vi savned´ intet på ”Tryggestad”,
tag blot problemet – det varme bad !
Snart ser vi afskedens time komme,
og vor landflygtigheds tid er omme.
Nu hjem til Danmark vi rejse glad
med kærligt minde om ”Tryggestad”.
Hav tak for godhed i onde dage,
for glæden med os, når nu vi drage.
Af hjertet tak nu for tiden her.
Farvel til alle ! – Farvel enhver !

Der blev sagt mange smukke ord om venskabet imellem vore lande og om
vort personlige venskabsforhold til de mennesker, vi havde lært at
kende i Sverrig.
Og så kom dagen. Det vakte uhyggelige minder at pakke kufferten og
stille den parat i døren. – Vi favnede i et sidste kærligt blik vort
lille paradis og mindedes den dag, vi første gang trådte over tærskelen. - Gud velsigne Sverrig !
Så gik vi igen ombord i en båd, det var en stille sommerdag med skyfri
himmel og legende børn. Vi mindedes en bælgmørk og storm-fuld novembernat ombord i en lille, snavset fiskerbåd !
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Vi så over imod det befriede Danmark, om en lille halv time ville vi
sætte foden på den dyrekøbte jord.
Hvorfor var vi ikke umiddelbart lykkelige ? Syntes vi, at vi havde
givet for lidt ? Vi stod i gæld til alle mennesker, men ingen havde
noget at takke os for. Snart skulle vi stå overfor mennesker, der
havde mistet mand, far og sønner. Hvad var der bleven af alle de dejlige, unge mænd, som kom med ”hilsen fra Peder Rohde”, vi turde ikke
tænke på det, - fik vi det nogensinde at vide ? Vi kendte end ikke
deres navne.
--- Vi stod med tårer i øjnene, da skibet gik i havn.
Oversigt med indikering af de områder, Johanne og Einar Poulsen flyttede til og befandt sig i fra ultimo august 1944 til ultimo maj 1945:
Göteborg
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Uddrag af film fra
Bergen-Belsen´s
befrielse
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Bilag 6 er foreløbig en række udvalgte billeder fra en film optaget
af englænderne, da de befriede den tyske koncentrations-lejr BergenBelsen, der lå mellem de mindre byer Bergen og Winsen.
Lejren blev befriet i midten af april måned 1945.

(Filmen er endnu ikke tilgængelig på hjemmesiden.)
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Udvalgte billeder fra filmen:
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På grund af smittefare og utøj er det nødvendigt nedbrænde
hele fangelejren.
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Der er i alt 10 massegrave.
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