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"Selvfølgelig gik der et chok igennem en ..." frihedskæmperen Charly Hansens historie
Redigeret og komment a et 'ifld'l Rosensrand KI,z/JII

"jeg borte nO,f(et borte, nogender skreg. Detfik mig til ilt

Således skriver Charly Hansen om sin flugt fra de

tro, ,1/ Jill billItIe deimget min broder, [iltJIJIllI skreg'!!
misbiln(lIing- men det VI/I" en bund, der bylede. Her

Dyrehave. Det var nær endt galt. men Charly og de

kravledejeg .d rundt i skovbunden hele JMIICIl, driv-

andre kom dog i sikke rhed, og ha n fortsa tte heretter

v,id. L i under deS1Jhi graner ogkunn e boreso!dilta }i

ufortrødent sin kamp mod værnemagten. Mange år

meter.fin mig. Det onr ml blevet morgen,det begyndte

senere nedskrev Charly sin spændende beretning om

at ~}'S1Je, ogj eg anede ikke, bvorjeg

sin deltagelse i modstandskampen, og da Folkemuseet

tyske soldater under en af våbennedkastningerne i Sr.

btf,lIldt mig, d'l)tg ligepludseligt

tor nyligt er kommet i besiddelse af denne, ha r vi

opd'lgede Kongevejen ogkunn e se

valgt at gengive den her i sin fulde længde. Førsr fol-

skovfOgedstedet. Nu vidstej eg, buor

ger imidlertid en introduktion til beretn ingen og til
Charlys liv.

Charly Hansen
Charly Hansen blev fodr i 1922 og
vok sede op på Od insvej i Hillerød i
en stor søskendeflok. H an s mor, so m i
tOlkemunde blev kaldt "Rode Kristine",
var en meget bemærkelsesværdig og
selvstændig kvinde for sin tid. Ud over at
hun fik bom med tre forskellige mænd,
var hun aktiv inden for afholdsbevægelsen og medstifter af Afholdshoteller.
Alkohol slog dengang bunden ud af
mange arbejderfamiliers økonomi
og sam menho ld, og det var således et
socialt bevidst sind, der drev Rode
Kristine i sit cngagemcnt for afholdcnFig. l. Frihedsk.empere med venner ogilmilie samlet ved VognmandellJ
lade. Ri bagerste I.ekke står Chart)' Hansen (markeret). R ijiJlreste I"d'kke i hcden.
Dct er usikkert, om Charly selv
lysjllkke sidder Cbm-f)' Hansens bror Tonny Hansen, der var en }l(lgleper-

SO}l i modstmldsbev,egelsen i Hillerod. Foto: Prioateje.

var kommunist, men vi ved, at hans
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Charlys og Rut hs ønske, ar den førsr blev offentligJ . nl<>:l ning af 6o-1rsd.gcn for
Danmarks Ilcf..else ) . lU' l 19·1) . udsteder
BJ"'YfC' i Hillerod et

Æresborgerbrev
in solidum
ril ModslWdsfolk, <kr yde<k en inds...
i Hdkmd ul! OlUcl!n

gjo rt . når de begge var gåer bort. Ønsker blev respektere r af malermester Ib Willumsen, som den gang fik
en udgave afbe remingen, og som nu har givet den
videre ril Folkemuse er.
Optakten
Som mange and re frihedskæm pe re startede Charly
sin modsrand i de t små. I besætt elsestidens første
år deltog han blan d t andet i aftenmøder afho ldt af
godsejer Axel Jarl på Sop hienborg. Godsejere n støttede t idlig t mo dstandsbevægelsen, og ha ns elever og

Fig. 2. Æ resborgerbrev (uddmg) som Hillerød
Kommune i 2005 tildelte.frihedskæmpere med tilknytning lil Hillerod ogomegn.

Sop h ienbo rggru ppe n.

bro r Ton ny H ansen var forma nd for DKP's lokale

i. at borgere sam ledes for at synge fædr elandssange,

ansatte havde deres egen modstandsgru ppe, kalde t
Charly dclrog også i alsang og algang i H illerød .
Fænome ner alsang var oprindel igr svensk. Der bestod

Hill erød -afdeling. og at han var en af nøgleperson ern e

og de t blev indført i Danmar k i 1940 på in itiativ af

i mo dstandsa rbejdet i Hill erød, C harly selv blev ud -

en sangglad bagermester fra Ålborg. l løbe t af som-

lært maskinarbejder og tilbragte hele sit arbej dsliv på

meren 1940 b redte alsangen sig også t il Nordsjælland ,

Nordsrens fabrik i H illerød. Efter krigen blev han gift

og i H illerød stimle de folk sammen på Jægerbakken,

med Rut h . og sammen fik de ro dr enge. Familien slog

på Torvet og i Slotsgården. Således sam ledes ikke

sig ned på Pilevej. som lå lige ved idræ tsklubben H G I,

færre end 4.000 mennesker i Slotsg ården den l . sep-

hvo r Charly fulgte sanulige af klubbens fodbold-

remher 1940, hvilker svarede ril lI3 afindbygge rne

kam pe. hvis han ku nne slippe afsted med det.

i Hi llerød og omegn (Blankholm 2005a). Algange n

Før sin dø d i 2007 nåede C harl y at blive hædret
af Hillerød Kommune, da han i 2005 sammen med

blev introd uceret i 1941. H er viste deltagerne de res
fæd relandssind ved i samlet Rok at vand re et nærmere

de øvrige frihedskæmpere blev gjOrt ril æresbo rger i

hlStlagr antal kilornerer (Bengtsen 1985a). Den 13.

byen. H an neds krev sin beretning i 1995 . men der var

juni 194 1 ind t raf der imid lertid en tragisk hændelse
un de r algange n i Hill erød , da
en tysk soldat d ræbte den unge
Leif Skyrtchave i nærhed en af
Kongekil de n i Indelu kket. Efter
denn e ep isode, som Charly også
nævner i sin beretn ing, fonsatte
algangen i H illerød et par gange,
men nu ad mere afsides liggende

.Fig. 3. Alsangssl,'<vne i Frederilessund. Foto: Ukendt (B enetsen J 985a).

veje. så den ikke vakte så stor opsigt.
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Den illegale presse
Den tidligs te mod stand i Frederiks borg Amt opstod
i de såkaldte system fjendske kredse på venstre - og
højrefløjen (Bengrscn 198 5b). Charlys bror var
kommunist, og Charly skriver, at han også selv
læste Arbejderblader . som var et organ for DK P.
Kommunistpartiet blev forbudt i 194 1 - samme år
som de første illegale blade i Nordsjælland fremkom .
Charly blev m del af den illegale presse, som overalt
i landet blev grundlaget for modstandskampen. Den
illegale presse havde først og fremmest til hensigt at
vende folkestemningen (Bengtsen 1985b). Charly
var med i tr ykningen af det landsdækkende "Land
og Folk" og det lokale " y Tid". Det første nummer
af"Ny Tid" blev i 1942 udgivet i I IO eksemplarer,

Fig. 4. Det il/egale bf,zd "l\~Y Tid" udkoin i perioden

og oplaget var i sommeren 1944 stegt:[ til over 2000

1942-45 i m,mgeJimkel/ige/i}l7ntlle1: Foto: Ukendt

pe r måned . På trods af arresratio ner og udskiftninger

(Rengtsen 1985d).

lykkede s det for bladgruppm at trykke og distribuere
"Ny Tid" helt frem til befriel sen (Bengtsen 1985c ).
Sab o tage n
Efterhånden blev modstan dsfolk gt:nnem bladarbejdet rekrutterer til andre
former for illegalt arbejde,
heriblandt sabotage. Der
blev igangsat aktiviteter i
Københ avn, men s mod standsfolk blev rek rutteret
i Nordsjælland til opgawr
i København (Bengrscn

1985b). l3Iand t dem var
Charly Hansen.
Sabotagen i Hillerød
begyndtt: i 1943 , og her

rig. 5. "'J,-ykkerdrengene''fi'il Hillerod. .'0111 i vinteren 1943 overtog trykningen af "Frit

var Charly med til en af

Danmari:"og "h it Danmarks Nyhedstjeneste",for 1Il0dstandsbew:gelsen. Fotograferet

de mest berømte aktioner

i ma] 1945. øverstfi'il uenstre st.ir Bircbe P Ra smussen, jens Erik Larsen, Flemming

i lande t, som fandt sted

Petersen og Louis Kirkegam-d. N ederst.fa venstre sidder Pouljensen, 'Jonny Hansen og

søndag den 4. ap ril 1943 .

jorgen Smitb. Foto: Ukendt (Foldberg 2005).

Det usædvanlige ved akti -
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Fig. 7. En sabotage mod Kystb,men ved Espag'l'1'deden
6. november /942. Det l/ides dogikke, om Cbilll), deltog
i denne sllbotage. Foto: Priuateje.

G estapos sto re razzia
Efter ordre fra England blev de r i Danmark op rctret militæ rgruppcr mcd det form ål at træde i aktion
med forskellige bevog rningsopgaver ved et tysk sam-

Fig. 6. Politikensfim ide den 6. april 1943, liuorsabotagen i Hillerod er omtalt ouerst. Foto: Frihedsmuseet.

menbrud eller en invasion. Danmark blev inddelt i
6 regioner. hvoru nde r der hø rte amrslcdelser, byledelser. kompagnier og gr upper. Frede riksborg Amt

onen var. at ikke færre end fem afbyens virksomheder

herte

under Sjælland slcdclscn, og amtslederen var

blev ram t samme nat. H id til havde sabo tagerne været

Cv. Deleuran. men s den fungerende amtsleder for

af mere sporad isk karak ter. og det var sjældent. at

den vestlige del af amrcr var arkit ekten Ejnar Lucken.

sabo to rerne havde haft held til at ramme mere end et

Selvom militærgrupperne skulle være i vent eposition.

mål ad gangen. Denne dag sprang der bomber og ud -

var dette i praks is ikke gennemforligt. og Aere aHol-

brød bra nde på fem forskell ige loka lite ter. da der blev

kene i militærgrupperne involverede sig da også i den

slået til mo d Borup H orskærteri. Garvesyrefabrikke n.

aktive modsta nd skamp (Bcngrsen 1985b).
Charly var med i en milirærgruppe på 8 kammera-

Hill erod Dampvaskeri. Gu mmivognsfabrikken
på Frederiksgade og dens filial på Ndr. Banevej.

ter. som bland t andet lavede sabotage. Han fort æller

Hi storien blev bragt på forsiden af kobenhnvnera-

om en nat i no vember 1944. hvor 6 af gruppens med -

viserne . Den massive sabotage op skræmte myndig-

lemmer blev arresteret af Gcsrapo og fort til KZ -lejren
euengamme. Det skete under en sto r razzia. hvor

hederne. so m udlov ede en du sør på 20 .000 kroner

I

for oplysninger. der kunne fore til pågribelse af

det næsten lykkedes Ce scapo at optrevl e hele mod -

sabororerne. Alligevel lykkedes det alle at slippe væk

standsbevægelsen i Hill erød. En gruppelctier havde

(Kjcld bæk 1985).

ladet sig lokke til at mødes med en dame . der kaldte
sig Maria nne Lund. og som havde bildt ham ind , at

-------~
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Fig. S. Den 3. april 1945 blevet engelskbombefly ned-

Fig. 9. Lancnstcrbomberen. Foto: ukendt (Truelsen

sk/alt nordJOr Frederikssund. K/m piloten lIIulsltrp og

1995).

ble» bmgt i sikkerlied. ogdette billede er taget Ji d'lge
ejtel: FI,I venstre stiirgårdcjer Gunnar Marboe. den
jimgerende amtsleder Elith Trurlscn, n.estkommnnde-

sted sarrime aften, som meldingen var blevet sendt.
I

år det store bombefly nnkom til modragepladsen .

rende Hans Normann Petersen, piloten captnin CT

mor sed e et lygtehold på 4 man d bogsraver "B" til pilo -

Diollon ogk,rpttljn A. Dinesen[eusen. Foto: Privateje

ren. som herefter kastede de 200 kg runge containere

( Trueisen 1985bJ.

med våben ned med faldskærm. Fra den 21. januar til
og med den 27. ap ril 1945 fand t i alt 12 våbenmod -

hun kunne skafte våben. D amen viste sig ar være en

ragelser sted i Iordsjælland, I l i Gribskov og en i

Cesrapospion, og gruppelederen havde under pres

Hornsherred. Samler lykkede s der modtageholdene at

måne opgive nogle navne. Ces rapo slog til narren ril

ska fte 192 containere og 22 mind re pakke r, hvis ind-

den 22. november 1944. Mere en d 40 modstandsfolk

hol d blev fordelt mellem styrkerne i Købe nh avn og

i H illerod blev arresteret, og af di sse blev 30 send t

loka le modstandsfolk (TrueIsen 1985b).

i KZ- lejr, heriblandt Ejnar Lurken og C ha rlys bro r

C harly var med til modt agelserne, heri bla ndt de

Tonny H an sen [Truelsen 1985a. Truelseri 1995).

ro, hvor ryskerne uventer dukkede op . Ved den forsre

Charly nåede ar Rygre.

nedkastning den 2 1. janu ar 194 5 var der engelske

Våbennedkastningerne

Skan sebakken ved Hi llerød. og den tyske garni son

Efter razziaen blev modsrandsbevægelsen i lo kalo m-

havde kort rid derefter bevæger sig ind i skoven. D a

råde r geno pbygger, og en af de ns vigtigsre opgaver var

ryskerne blev modt af en skudsalve . trak de sig dog ud

ar mod rage våben fra England. Våbnene skulle bruges

af skoven igen (TrueIsen 1995 , Verstege 20 lad ).

bo mbefly Højer lavr henover tyskernes udkigstårn på

til er eventuelt opgor med besærrelsesmagren. Elirh
Trueisen (dæknavn "To m") var n u fungerende amts le-

Anden gang ryskerne overraskede mods rand sfolkene var den 21. april 1945 ved Smørs tenen i

der, og ud over ham var lederne af modtagelsern e Poul

Gribskov nord for Nodcbo. Der var ved højl ys dag ,

Jorgensen, Hans Normann Petersen (" Dallc") og Sven

og 18 mod standsfolk var samler for ar forbe rede den

U hrskov ("So ren"). Nedkastningerne blev an noncerer

videre rransport af narrens send ing, da de blev overra -

over for modstandsfolkene via koder i BBC's udsen-

sker afer srcd mellem 100 og 150 tyske politisoldater

delser, hvorefter modtageholdet samledes på et aftalt

- sand synl igvis på grund af et tip fra en stikker. Det
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Befrielsen

lrtbtrih!iborg ~mt!i ~tJi9

Da det den 4. maj kl. 20.35 blev
meddelt over radioen . at de tyske

Danmark er nu atter fritl

De tyske Tropper kapitulerer -

En ny
dansk Samlingsregering proklameres
to-......... lIllU' tit ,

AI lysk Modsl.od

i Nordvesl·tyskboJ
er ophørt. Fellm•.,.hl MODIgomery bit
meddelt Gtntr.l Eisenhower ,lillie lyske Styrker i Holland, Nordvesl.TysklGd og D'Dmlrk, inldu ive de fri siske Øer, bit overgivel sig til 21. Armigruppe med Virkning
fn KL 8,00 dobbelt britisk So merlid.
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citer stod folk klar på Tor vet for
at modtage englænderne. so m do g

også deltog i.
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på gaderne for at fejre det. Dagen

forinden var der i Hillerod blevet
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sig. strømmede folk i Hillerod ud

ho ldt en stor sejrsfest. som Charly

110,000 Mand tyske Tropper
i Danmark ude af Krigen
Fol! - . .

tropper i Danmark havde overgivet
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r/g. IO. Forsiden tI/ Frederiksborg Amts A vis den 5. 11M) 1945. Foto: Ukendt.

ridens betragtninger havde halt
et upassende forhold til tyskerne.
heribl andt "ryskcrpigerne" De
blev interneret på Skansegården.
som hurtige blev oprettet som hovedkvarter for frihed skæmperne i
H illerod s del af Frederik sborg Amt .
Modstandsfolken e havde forberedt
arrestationslister inden befrielsen,
og således kunne Frederik sborg
Amts avis berette den 7. maj, at
der allerede var 160-170 anholdte
på Skan segården (Panduro og
Blankholm 2005).
De tyske flygtninge
Som krigen nærmede sig sin afslut-

kom til skudvek sling, men alligevel slap samtlige mod-

ning kom cirka 200 .000 tyske Aygtninge til Da nmark

standsfolk levende fra steder. Nogle Aygtede i rob åd

hovedsageligt kvinder. born og ældre. Af dem blev

over Esrum So. mens resten Hygrede af and re ruter.

omkring 1.500 indkvarteret i H illcrod , hvor de

To tyskere blev dræbt, og 4 mod standsfolk, som ikke

blandt andet boede på Luthersk Missionshojskolc,

var til stede under skudvekslingen. blev taget til fange

Grundtvigs Høj skole og de t gamle ho spital på Ndr.

(Trud sen 1995, Verstege 20 l Dc).

Banevej. Da de tyske tropper forlod lande t, ovcrrog
Socialtjene sren i Hillerod fordelingen af mad til Hygt -

- - -NoA/w
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Beretningen s betydning
Charlys bererning er en fortæl ling om en ung . modig mand fra
H illerod. so m med fare for eget liv
kæmpede mod den tyske værnemagt
under besættelsestiden. Beretn ingen
er skrevet SOår efter befrielsen.
hvilket bet yder. at der har været god
tid for Ch arly til efte rrat ionali sering
af begivenhederne. og det fremgår
da også enkelte steder i teksten . at

Fig. ll . TyskeJlygt11ingep,; Luthersk MiSJionsjO,'enings Hojskole. Foto:
LMH. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerod.

han i sit ordvalg ha r været tydeligt
inspireret afandre beretninger. Det
ændrer imidlertid ikke ved. at beret-

ningene, men s nogle af modsrandsfolkene. her iblandt

ningen giver historien et ansigt. hvormed den bliver

Charly. holdt vagt ved flygtningelejrene. Flygtningene

nærværende og personlig. ligesom den giver et godt

levede under kummerlige forhold . og dødeligheden

indblik i den menige frihed skæmpers tanker. handlin -

var sto r i blandt dem . hvilket især skyldtes epidemiske

ger og efterrationaliseringer. Her folger således Charly

sygdomme. Sålede s dode de r alene i Hillerod II S

Hansens beretning:

Aygtninge og tyske soldater. der var forble vet på lazaretter efter krigen (Blan kholm 2005b).
Charly Hansens beretning
"Jeg var I S og 16 : r gamm el. [og]
på dette tid spunkt var nazismen på
fremm arch i Tyskland.Jeg havde
en stor ebror. so m var kommunist
- han abo nnerede dengang på avisen
Arbejderblader. som jeg også læste

ind i mellem. Jeg læste Acre afdennes
nyheder - den protesterede blandt
ande t imod gent agne tyske militærAys overflyvni nger af d en danske
grænse.Jeg læste o m Kr ystaln atten.
hvor nazisterne slog til imod jo derne.Jeg læste om borgerkrigen i
Spanien. hvor den fascistiske general
Franco knu ste demokratiet med
hjælp fra Mussolini og Hitler, 18

Fig. 12. T)'Sk kolonne marcherer i Moliestrede, hvortyskernes hovedkuarter
l,i på Teknisk Skole. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Hillerod.

år gammel skulle jeg så opleve den
9. april 1940. hvor vi blev besat af

~----------..1
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Tyskland - det var derfor nat u rligt . at jeg på et tid ligt
tidspunkt ko m med i mod standsbevægelsen.
D enn e mod stand startede lid t i det små.Jeg gik
på dette tidspunkt sam men med mi n far og mor til
nog le aftenmoder. de r blev afhol d t afgodsejer Jarl
på Soph ienborg - her rnodre senere nog le af byen s
nazister op. og [mo de rne l sto ppe de så herefter. Senere
var det alsang samt algang. som sta rte de fra slott et til
Freden sborg og retur - ved denne algang blev i øv rigt
en ung Hillerod borger stukket ned af en t ysk vagtpost
ud for Slorspavi llio ne n og dode.
Sene re [i)42 [in d traf ) en lille oplevelse. Jeg var
på vandre tu r i mi n ferie samme n med en arbejdska mmerat . [og ) på den ne tu r bar jeg en hue - en lille kalot
med tre runde ringe i farvern e rod. hvid og blå. so m
sym bol iserede de t engelske luftvåben s mærke. Jeg var

Fig. / 3. Duplika/or bmg/ 4".folk /ilk'~Ylle/ Dansk

nået til Præsro og lob he r på en t ysk solda t. som sty-

S"mlillg i Hclsinyor: F%: Ukendt (FrederiksbOlgAmts

rede lige hen imod mig .Jeg rev hurtigt hue n af - han

Aarbog / 985).

ku nne ret godt dansk og spurg te. om jeg ikke var klar
over. hvad denne hu e betød - og forklare de så. at jeg

gang var razziaer i toge ne. var det for farligt at ben ytte

og an d re kunne blive bombet af de tte luftvåben.Je g

d isse. så det blev ugentl igt en cykeltur til d isse byer.

måtte sige. at de t vids te jeg ikke og fik herefter lov til

Her hu sker jeg det mærkelige i at stå i Helsingor og se

at gå. [D en ) efterfolgende d ag havde jeg huen på igen.

det oplyste Sverige - her var alt morkelagt.

og (jeg] mod re ham end nu engang og blev herefter

Efter hån den slog vores d up likato r ikke t il. de t

fort til po litistat ione n. hvor de r blev skrevet rap po rt,

var for lid t med en. noget måtte gøres . Vi fik kontakt

og huen beslaglagt.

med en kamm erat . som arbejde de på det daværende

Senere blev modstanden øget med and re mid ler.
Herefter [i) 1942 [kom jeg ] med i en trykkerigru ppe.

H illerød Svineslagreri. [og) han kunn e fortæ lle. at på
deres konto r var der Here duplikatorer. H er var et godt

hvor vi duplikerede det illegale Land og Folk [og]

tip - min bro der ogjeg lurede nattevagtens besog af

senere et lokal t blad Ny Tid . D ett e for egik sammen

- vi fik far i en trækvogn, brod ind og o rganiserede her

med min broder samt Einar og Else Lurken på deres

d uplikator. skrivemaskine. pap ir m.m .•som vi så korte

bop æl - det tidligere Skolestien. Fremstillinge n foregik

af sted med på trækvognen - en tiltrængt fornyelse.

med hånd d reven d up likator - efter trykni ngen for-

Den gang sagde man ikke "stjæle" - det hed "at orga -

delte jeg så disse til forskellige konrakrgrup per, som

nisere ".

fordelte dem videre.
Bladet Ny T id var et loka lt blad, so m startede

Nogle gange syntes vi. der skulle ske noget mere,
så vi malede slogans som "gå til modstand", "V-tegn"

i H elsingor med lo kalt stof. Dette gjorde. at der

m.m, på gade r og mure. l . maj var de r en stor rod fane

altid skulle være kontakt ime llem Hel singo r og

på top pen af or dstens sko rsten. [og) sene re blev

Frederiksværks trykkerigrupper. Mi n opgave var her

[der ] med store bogs taver skreve t på denne "Fo r fri-

at være kurer imellem di sse byer - da der jævnligt den-

hed" og ligelede s gik det ud over enkel te forretninger.
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som man men rc plejede for meget omgang med vær-

ville give mere genlyd. "lcd hjælp fra københavnske

nemagten - dere s facader blev overmalet med hage-

kammerater blev der så planlagt en «ørre sabo tage-

kors rn.rn. Ligeledes var der en forretning. som vi vid-

aukt io n. som den alt en [d . 4. ap ril 194 31gik ud over

handlede med dyn amit t il b rug for (,'mrepn:nOfer.

et vasker i. en gar vesyrefabrik. en vog n hjulsfabr ik. et

Hl.'

D cn e b lev opbevaret i denn es baghave. så d ette m åne

snedkeri her i byen for at sprede d et lidt og for. at det

vi også ' o rganisere" D crre ble v for øvrigt opbeva rer

skulle give lidt genl yd ove r for tyskern e. Det var ikke

sammen med vore få pistoler i bistader, som rilhorte

de store skade r. vi h er på to rtc tyske rne - vi sku lle vise.

den de ngang ken dte sprogl ærere Roe n.

at der var ruodsmnd, og [at l vi var [he r]. D ette gav da

En ande n lille auktion, som jeg m in des. var, at

også opmærksomhed - runge militærkorerejer kom til

jeg på m it arbejde fik lavet en slags lille kan on , som

byen - det var på forsiden af de køben havnske aviser,

bestod af et st ykke 5 tommer rø r svejset ti! og lukket

[og ] der b lev ud lovet en d usor på dengang 20 .000

i den ene end e med et lille hul t il en lunrc. D en blev

kr. to r opl ysninger. som ku nne for e til p ågr ibelse af

fyldt op med lidt so n krud t. en p apskive tor og dcrcf

sabo to rernc.

ter fyldt op med sm å lo bcscd lcr med forskellige slo -

Etier den ne store sabo tage VJr der senere flere

gans p å som "dod over tyskern e" m.m. Den brugte jeg

små s;\botager he r i byen. I tiden her surrede vi en

oppe i Kuies Bugt - gik op i en opgang p å 1. sal. lu k-

militærgruppe. Vi var otte kumme rater i denne. H er

kede her et vindue op og satt e den her - tændte ild t il

ovcde vi os i jernbanesabotage, våbenbrug samt brug

de n lange lunte - hcrefier [gik jeg ] ove r i en opgang

afsprængstof. Denne gruppe blev i ov rigt helt revet

overfor, det var spændende (... ) Tyske soldater var ind-

op under G est;\pOS sto re razzi a nov ember 1944 - vi

kvarteret 30 meter de rfra p å Teknisk Skole . Kort og

var otte man d i gruppen , de seks ble v arr esteret og

god t virkede den som vor es nu til d;lgs bordbomber

senere sendt t il K Z lejren t'\euengamffie. Gestapo

- der var bare ikke konfe tti i d en,

ko m ~ilrst for at arrestere mig n at ren efier den sto re

I året 1942 gik vi så i gang med sabotageauktioner•• vi m åne nu til at vise os mere syn lige. noget der

razzia . og da var jeg gået under jorden sarurnen med to
arbejds kam merater. Vi fik he r logi ho s en arbejdskarnmcrnr i Alsøn de rup. Dette var jo for tæt p å H illerød .
Vi fik herefte r anskatlet Falskelegitimationskort og
tog kort t id herener til Kobenhavn . hvor vi fik lo gi
hos en woger til den ene af os, D et var VesterbrogJ.de
99 , 2.tv. Uden sådan nogle me nnesker kunne vi ikke
have forts at vor frihedskamp. H er boede vi ca. 2 måneder, og under denne tid blev vi ind kald t t il et mode
i en lejltghed p å H ans Knudsens pl ads, hvor vi trafen
an den kammerat fra Hillerød. som spurgte, o m vi ville
være med i en gruppe, som sku lle modtage nedkastede
våbe n fra lufien af engelske fly. D ette lå dog fO N på
o rg.misJ.t io nsp!J.n. Det svarede vi "j,( til.
H er b lev vor torsre opgave at bygge et depot til
våbenlager. Dette skulle bygges i Store D yrehave skov

Fig. J-I. 1js1:enmhlll'edkm rf(r p,i Ti'kllisk SImle i

t æt ved Skovfogedstellet Hi ngst crhus. Medens de tt e

'\/o//est/;tde. Foto: Ukendt (lentege 2006).

stod p å, flytt ede vi vo res log i til Hillerod.jesper vej.
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hvorfra vi hver m o rgen tid lig t gik til sko ven og sent hjem igen om aftenen . Derrc
foregik med sko vfo gedens vide nde.
Depotet blev bygger af store betonrør.
som blev gra \'er ned unde r jorden - der
må ligge der endnu. men hvor?
Efter en d t ar bejde me d dette, [tog
viJ tilbage til von logi i København.
Her venrede vi nu spænd r [p å] , ar den
før ste nedkasming ville komme. V i fik
besked på, ar der var næn forest ående,
og ar denne skulle toregå i Se. D yrehave

Fig. /5. l{fbemmlktlStllillg. Foto: Ukendt (Tru elscn /995).

Skov. [V i] fik herefter ordre til ar rage
t il H illerød for ar være så nær sko ven som muligr

tovejr, så der var både mørke og lyse pletter i skovbun-

- derre logi var i Karle bo . Her vemede vi så på kode-

den - måske en hjælp i Hugrojeblikkcr. Selvfolgelig

ordet fra den engelske rad io på den aften. der skulle

gik der er chok igennem en - alen e ude i en stor

ske. Dette blev d. 2 1. januar 4 5. Herefter afgang til

skov ud en at vide, hvad vej m an skulle lobe. M åske

nedkastn ings pladse n med er kodeord til vagrerne. så

var skoven helt o mringet af so ldater - de mørke

alle var sikre på. ar de r kun var dem . so m skulle være

træstubbe så jeg i morker so m værende so lda ter. Jeg

der. Lygrehol de r på 4 ma nd var på pladsen med en

he rre nage r bone, nogen de r skreg. Det fik m ig ti l ar

rød Iygre og tre hvide for ar orientere Ayet [o m J, ar

tro, ar nu havde de fanger min broder. [arJ han skreg

he r var ned kasrn lngssced cr. Vejrer var meger klan. de r

af mi shandling - men det var en hund . der hylede.

skulle der jo være af hensyn til Hycts orientering. V i

Her kr avled e jeg så rundt i skovbunden hele narren,

ventede nu spænde. - Kunne høre luftværn ssirenern e

drivvåd . Lå under de små graner og kunne hore so l-

gå i ga ng ind e i byen, og herefter dukkede der sto re

dater få meter fra mig. Der var nu blevet morgen, der

bom beAy op, kredsede i lang rid over skoven. inden

begyndte at lysne , ogjeg anede ikke, hvor jeg befandt

de n udl osre sin last lidt sp redt. men der ko m ned. De r

mig, da jeg lige plu dse ligt op dagede Ko ngevejen og

var er sm ukt syn ar se dis se farverige nylonfald skæ rme

kunne se skovfogeds teder. l u vidste jeg. hvor jeg var.

hængende o ppe i lu ften me d de cyli nde rforme de

Jeg efte rlod nu mi n pisto l i skov bu nden. en gam mel

con tainere i snorene. som hver vejede 250 kg. Di sse

dan sk militærpistol model 1913. havde i øvrigr aldrig

indeho ld t geværer. maski n pistoler, h åndgra nater.

p røver ar skyde med den. Lidt væk var tankerne om ar

sp rængsto f, ammunition m.m . (...) Herefter blev der

blive f.·lI1get. tonureret [o g] derefter skud r, min plan

nedkastede hu rtig t gemt i grotte r og i skovbunden til

var nu klar.

senere afhentning - arbej de r var færd igr.

Jeg vidste, jeg havde en arbejdskammerat, so m

Jeg. min lille bror og en kammerar er på vej hjem

boede i H ammersh olt. Han kunne hjælpe mig .Jeg

til vore logier. da vi horer srøvlctramp og raslen - vi

vid ste. han skulle møde på sir arbejde k!. 7 . Jeg var

bliver råbt an . -kaldr "Ko m hier! " af en deling tyske

på steder ca, halv seks. men ville ikke bank e ham op.

soldater - vore s reaktioner var her [at tage J benen e på

Sane mig ind på hans lo kum i gården - tra k her min e

nakken. Jeg lob til den ene side - de and re ril den an-

våde strø m per af - mine vanter havde været i lommen.

den side LIllderheftig beskydning (...) Det havde været

de var ror re, dem sta k jeg på mine fødder. Der var

_

_

_ __ __ _~ I

koldt. mine hænder og håndled var helt Aænset op af
grann åle.
Min arbejds kammerat kom ud . jeg forklarede
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den aften. har jeg først fundet ud af senere. Flyet
havde lid t svært ved at finde pladsen. Kred sede meget
over området. 4-5 kilom eter herfra lå vand tårnet på

ham min situ atio n. og det blev til, at jeg blev anb ragt

Skan sevej. so m var bem and et med lytteudstyr og

hos han s svigermo r lidt længere hen ad vejen - hvor

ant iluftskyts. og de [tyskerne) har måske troet. der

jeg straks placerede mig ved det varme komfur - her

blev kastet faldskærmsjægere ned. De opdagede ikke.

klaskede jeg helt sammen [og) sad der og sov nogle

hvad der oprindelig havde foregået. Nogle dage senere

rimer. Jeg skulle jo såda n set hurtigt melde mig til mit

blev send ingen samlet op og kort bort på hestevogn

logi. der stod jo meget på spil. hvis jeg nu havde været

tildækket med brænde afskovfogedens sønne r. Det

fanget. Så da jeg var kommet lid t til hægterne. og det

var en uh yggelig nat. som jeg da også jævnligt har ma-

var mørkt. begav jeg mig til mit logi og fik her at vide.

rerid t over.

at min b ro r og kammerat var kommet hjem til dere s
logi. De havde siddet oppe i et højt træ hele natt en . t il

Senere herefter sku lle de r komme Acresend inger.
He r var første nedkastn ing februar [ved] Mul rcbjcrg,

det blev lyst. Utrolig heldigt. Vi tog here fter til vo rt

Gribskov - senere februar og ap ril 2 nedkastn inge r i

logi i Køb enhavn igen.

Grø nholt Hegn. herefte r hele 7 ned kastn inger i ma rts

G run den til. at de tyske soldater kom til skoven

og april [ved ] Smørs tenen i G ribskov.Jeg var her med
i sa rri rlige sendi nger, Det skete. [at ) faldskærme blev
hængen de i træer. De tte gav så lid t ekstra arbe jde. Det
skete også. [at l en skær m ikke folded e sig ud. og det
gav jo så et stort ekstra arbe jde - hele o m r åd et blev
så finkæmmet for pat ron er m.m. Ingen måtte kunne
finde noget. Som jeg før har skre vet. blev send ingen
lige efter modtagelsen gemt i skoven. [og) næste dag
skulle den kø res bort til udp akn ing og for sendel se.
Lagrene var en gård nær skoven. [et] sommer hus ved
Esru m So samt et tidligere dan sk amm un itionsdepot i
Gribskov. Som emballage til våbnene brugte vi solide
træka sser. som blev leveret fra et savværk. Af.~endelsen
blev mærket "maskindele". Tran sporten til starionerne
i H illerød og Fredensborg foregik med hest evog n.
Imellem alt dette blev der også tid til skyde øvelser
med de nye våben - tyske soldater kom syngende og
ma rcherende til Nødcbo H olt, hvor d e havde skydebane. Når de dr og hjem. fortsatte vi med vore øvelser.
Sidste nedkastning d. 2 1. ap ril på Smørstenen
gik som den første. Tyskerne havd e [fået] nys om
noget . der var sket o m natten i C ribskov, hvor fra ved
jeg ikke. men versionen af dette lød dengang på. at et

Fig. 16. Kort overmodf'lgepl'ldsel7le i St. Dy rebaue og
Gribskov {Truelscn 1995).

vagtho ld af elever på Sophienbo rg. (...) efter at være
kommet hjem blev over rasket afen razzia af Cesmpo.
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Fig. 17. Containere konfiskeret ,zjt)'Skerne ~(ier kampen
ved Snmrstcn cn den 2 l. april. Ii(ier beji"ie/smJ mdt
modst,mdsbel'.ege/sen alle containerne i lIidIJIIsg,irdm.
Foto: Fo/kemweet.
- Nog le her må have givet nogle oplysninger. Jeg har
ald rig hørt. om dette var rigtigt. men fakta var. at vi
fra skoven. Plud selig blev vi kraftigt beskudt af tyske

Fig. 18. Godsejer A xe! }tId/od dm s,ika/dte
"Kulsuiersten" rejse ti/minde om episoden lIed

sold ater med maskink anoner. [Jeg var J igen for over-

Sm orstenen. Kulsvierstenen bleu ai/oret 23. septem -

magten på Hugr, men denne gang med en noget bedre

ber 1945 ved Snrorstcn en, og dm b.erer et uers 4 'Cmi
NOllg: "Vegen erfor OUeI7lJ'lgt, lidenfolk ti/ sidst, men
,zjDilIJ1IlIlrks .ere, de liauer intet mist."Her ses E/itl)
Trueisen ued stenen. Foto: Ukendt {Truelsen 1995).

som vanligt den morgen skulle køre send ingen væk

orientering om. hvor jeg var.Jeg søgte ned mod Esrum
So over mod Nodebo Ho le og derfra hjem til mit logi
ved

odebo Kro. hvor jeg sto d i br ændeskuret og så

t yskerne komme korende med hele send ingen. Her
bemærkede jeg soldaternes uni fo rmer. Det var ikke

- hvor Gen eralstaben havde opslået sit hoved kvarter

den almi ndelige værnemagrsuniform, det var special-

- her skulle vi tjene som vagthold. Dette gjorde. at jeg

styr ker. der var sat på opgaven. De and re fra gruppen

ikke oplevede 4. og S. maj i Hill erød . Kom dog senere

tog deres Augt over Esrum So.
Herefter Hyrrede jeg til et nyt logi i Saltru p i nogle
dage. Tyskerne var på dette tidsp unkt slået af de allie-

til byen og var mønstret som vagt på Skansegården
samt politistationen. som blev brugt til internering af
tyske hånd langere.

rede. [Jeg] vendte hereft er tilb age til mit logi. og ople -

Herefter op levede jeg den store befrielsesfest på

vede her bud skabet fra den engelske radio. at tyskern e

Tor vet. hvor jeg i øvrigt sad oppe i klokke tårnet på

havde kapitu leret. Der var stor glæde i Nød ebo den

Politi stationen. og havde en god ud sigt over den sto re

aften - men alt var rationeret. så det var jo lidt småt

glade menneskemængde . de r var samlet den dag. Den

med at have noget at fejre det med. KI. S om morge-

efterfølgende tid gik med vagt på de tyske Aygtninge-

nen [fik vi besked ] o m at gå til N r. H erlev gamle skole

lejre. som var vore 2 hojskoler samt det gamle sygeh us.
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Nok/lis

f /g. / 9. Frihcdskempere korer ud ,~/Skansegtirden. F% : e p F% .
D ette sto ppede sept. 45. og [jeg] begyndte hereh:er på
min arbejdsplads igen.
Kort og godt - det var et farligt job. der blev ikke
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