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KampenmodNazismen
Modstandskampen
var enfortsettelse af 30ernesantifacistiskekamp. Nazismen varfra sin startf4rst ogfremmest vendtimod arbejderbevegelsens
organisationeri Tyskland.Alleredeifordret 1933blevkommunistiske
og socialdemokratiske arbejderei Tysklandindesperret i KZ-lejre i tusindvis.Arbejderklassenspartier ogfagforeningerneblevforbudt.
Derfor var kommunisterne
fra startenmedforrest i denantifacistiskebevegelsei 3)erne. DKP vendtesigimod Danmarksoflicielletilpasntngspolitik
overforNaztTyskland.DKP st4ttededet spanskefolkskamp mod Francoog
andre bestr ab elser fo r at standsefacismensfr emmarch.
Underbesattelsenvendtepartiet sig imod dendanskesamarbejdspolitik,
somkun gavnedeTysklandskrigsindsats
pd andrefronteri Europa.Sd lange vi
villigt var et slagsspisekammer
for den tyskehar, bidrog vifaktisk i krigenpd
tysk side. Kun fordi det lykkedesmodstandsbevagelsen
at rejse befolkningen
- vi kom i krifor aktiv modstand,reddedeDanmarkaren overforomverdenen
genssidstetid overpd deallieredesside.
Efter krigen lykkedesdet desverreikke at skaberelationerstaterneimellem,somgavmiliter afspanding.
Amerikanernespilledei fprste omgangpd atomvdbenmonopolet,
som de
troedekunnetvingeSoujetunionen
til politiske indrlmmelser.SenereoprettedesNato, somenagressiv
pagt vendtmoddenandenhalvdelafEuropa.
Disseinitiativerfqrte til, et russerneselvudviklededereskernevdben,og
til, at man i @steuropa
i 1955skabtellarszawapagten,som et modstykketil
Nato.
Danmarker i dagplacereti enblok, der vendersigimoddet land,derydede denstqrsteindsatsi kampenmodNazi-Tyskland.Soujetunionen
nedkampede 80 % af den tyskemilitarmaskine,og det kostedeover20 millioner soujetborgerelivet.Det er tal, der er vard at huskepd, ndr vifejrer sejrenovernazismen.

Hagekorsstrejke
I august 1933nedlagdehavnearbejderne
arbejdet ved losning af et tysk skib i Abenr6,
" som protest mod, at det fOrte naziflag. Affa.ren udviklede sig til en stgrre konflikt, hvor
bl.a. DKPs formand Aksel Larsenpi et tidspunktblev arresteretfor at kranke det tyske
flag ved at sgnderflange det ved et offentligt
DKP-mode. Skibet blev til sidst lodset ved
hjalp af skruebrakkere og et stort politiopbud.
Hagekorsstrejkernebredte sig til flere
havnebyer,hvor havnearbejderne
fulgte eksempletfra Abenri, og nagtede at losse tyskeskibe.
Indstillingen til disse strejker viste, at
man i den socialdemokratiske
og i den kommunistiskedel af arbejderbevagelseh
havde
helt forskelligeholdningertil, hvorledesnazismenskullebekampes.
SocialdemokraterneOnskede helt fra
startenikke at provokerenazisterneved for
ibentlyst at demonstreremodstandenmod
forholdenei nabolandet.I SkiveSocialdemokrat den 10. august 1933sigesdet bl.a. om
>iAfferen i Aabenraa<<,
at <<Hagekorset
maa
respekteres
som officielttysk flag<.
I SkiveVenstrebladgik man endnulangere i
sin fordgmn,elseaf hagekorsstrejkerne.
Bladet udtaltei en lederden 9. augustl933,atdet
ville blive vanskeligt,>>at
b6de paa den uheldige Stilling, danske Arbejdere satter vort
Land i overforTyskland.Hvad entenman nu
kan lide den nye Styreformi Tysklandeller
ikke, saaer det Landetsofficielle,vedtagetaf
et Flertal af TysklandsBefolkning,og det tilkommer ikke danskeArbejdereat blandesig
i TysklandsindrepolitiskeForhold.<
DatidensArbejdsret,den fasteVoldgiftsret, fastslogi en kendelseden 18. august,at
havnearbejdereikke havde nogen ret til at
nagte at losseskibe af tysk nationalitet,der
fgrte hagekorsfl
meag. Efter Voldgiftsrettens
ning, blev hagekorsflaget
ikke fgrt for at udfordre eller udaske havnearbejderne,
derfor
havde de bare at losseskibene.At Hitler et
halvt ir forindenhavdesmadretden samlede
tyske arbejderbevagelse
blev der ikke taget
nogethensyntil.

Arbejdsmandsforbundets
ledelse satte ogsA
krafterne ind pi at fi strejkernestoppet.I et
cirkuleerefra Dansk Arbejdsmandsforbunds
hovedkontorden 24. august 1933lyder det
bl.a.
)).. .. ser vi os derfor n@dsaget
til pi det bestemtesteatpaalaggesamtligeAfdelingerog
Medlemmerikke at ladesigforledetil overfor
det nazistiskeRegimeat demonstrerederes
Fglelserpaa eller ved Skibemed Hagekorsfrag(.
Cirkularet afholdtdog ikke havnearbejdere landetover fra at demonstrerederesfOlelseroverfor nazismen.Ogsi i Skivetrodsede man cirkulreret.
Klokken 14 l4rdag den 26. august1933
sejlededet tyske motorskib >'Flachsee<
fra
Hamborg.ind i Skive havn med en ladning
g@dningtil Dansk Andels GOdningsforretning.Skibethavdehagekorsflaget
oppe.
Der var antaget40 mand, som skulle
startemed losningensammeeftermiddag.De
negtede imidlertid at lodseskibetfOr >Mordersymbolet<
blev strlget.
Kaptajnenville ikke efterkommekravet,
da han menteat haveordre til at ladedet vare hejst pi ankomstdagenog om sgndagen.
han lovedederefterat strygeflagetslndagaften udenat hejsedet igenmandagmorgen.
Skibsmaglerenforspgte forgrevesat fi
arbejdetigangved truslerom, at strejkenville
bliveindbragtfor den fastevoldgiftsret.
Som aftalt blev flaget strogetsOndagaften og kom ikke i mastenmandagmorgen.
Arbejdet kunne derfor gi igang og varede
indtil onsdag,hvor skibetvar losset.
Havnearbejderne
havdedermeddemonstreretderesholdning.Belart af erfaringerne
fra Abenri @nskede
den tyskekaptajnsikkert
ikke unpdig dramatik omkring sit skib - det
kan vare grundentil, at han lod havnearbejderneskrav indfri.
Skive Venstrebladkommenterer begivenhederne
i sit mandagsnummer
den 28.iugust.Her var der ingensympatimedhavnearbejdernesantinazistiske
manifestation:
>Heldigviskom det ikke her til Spetakler, men det maavel vere klart for enhver-

Luo.duoman end serpersonligtpaaNazi,- at
man ikke kan haveHavnearbejdbrne
og kommunistiskeDagdriveretil at lave privat Udenrigspolitik.<
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beskyttes

arbeidsllses
demonstration

30ernesarbejdslOshed
ramte arbejdsmandene hdrdest.Kommunenvar ofte forbeholdne
ved udmilingenaf hjaelpentil de arbejdslgse,
specieltom vinterengavdet Ar efter Ar anledning til konflikter mellem arbejdsl/se arbejdsmrendog Skivekommune.

I SkiveSocialdemokrat
nevnte man ikke
strejken f6r 2 m neder efter, hvor spgrgsmalet var oppe pi arbejdsmandenesgeneralforsamlrng.

Den 25. februar 1934 demonstrerede
mellem 50 og 150arbejdslgsemed krav om
bgrnetil0gede kommunaleunderstgttelser,
lag, huslejehjelpog bekladningshjalp.
Arbejdsmandenesfane deltogif@lgekilderne i dennedemonstration,der var arrangeret af >De ArbejdslgsesFallesudvalg<.
Demonstrationenblev ledet af arbeidsmand
HenryHede.dergodt l0Arseneredodei tysk
KZ-lejr.
PAvejengennembyenfra torvet til logen
i Ngrreall6gik man forbi det tyskekonsulati
byen. I Arbejderbladetkunne man lase en
demonstrationsdeltagers
beskrivelse
af dette:
>Det hervarende Hasekorskonsulat
havdeselvf6lgeligt
efterkomm6tHitlersordre
om at hejseKluden,der blev skarptbevogtet
af Politi. Da Demonstrationen
gik forbi Konsulatet,lgd der da ogsi starke Mishagsytringer fra de demonstrerende
Arbejdere.<

I efterdretI94J havdestemningen
i befolkninsen
vendtsip
mod tyskerneog deresdanskemedlobere.I-byens avise-r
kunneman henpd efterdretmeddele,at derfor 5. gang var
smidtenmurslenEennemrudentil D.N.S.A.P.skioskFrederikssade13.
Kioskenblev pd det tidspunktikke drevetlansere.
menda.demdnedgamle
varfiernetprovokdrede
avis.er'ikke
aen aIItgeve
IJorbryasserende.

Roslev
Telegrommerfra
Fi forstir i dag omfanget af den danskeunderddnighedoverfortyskeinteresseri 30erne.
Allerede lang tid fOr den nazistiskebesEttelsebojededet officielleDanmarksigvilligt foi tyske krav. Man indrettede sig pi for"holdene og udgvede selvjustitsmod landsmand der ikke passivtville akceptereudviklingensydfor grrensen.
Netop detteopdagedeman i Roslevi december1935.I tysklandvar en kendtkommunist, Rudolf Claus,kort forindenblevetmyrdet af nazisterne.Fra mangestederi Europa
blev der efter dette mord sendt en strdm af
protesttelegrammer
til Berlin.
I Roslevvar der tre 6r forinden dannet
en kommunistiskpartiafdeling,der hurtigt
havdefiet stor indflydelsei den lille stationsby. Hovedmandenbag den lille partiafdeling
Nikolai Jensen.
var snedkersvend
Efter mordetpi Rudolf Clausbesluttede
kommunisternei Roslev sig for at deltagei
protesttelegramstormen
til Berlin. Der blev i
fra byen,
alt udformettre protesttelegrammer
til
men de niede aldriglengere end det lokale postkontor.Her nagtedeman nemligat afsendetelegrammerne.
Denne afvisningblev st/ttet af post- og
generaldirektdr,C. I. Montelegrafvesenets
drup. Han udtaltetil Arbejderbladeti forbindelsemed de tre telesrammerfra Roslev:

>Jegtror ikke, vi kan afsendesaadanne
Telesrammer.
--Men
det betyderjo, at der faktiskeksistererTelegrafcensur?
-Ja, det gtr det. For saavidtsom TelesrammerneindeholderFornarmelsermod et
IremmedLandsRegering.
-Men det er sket, at Telegrafkontorer
Landet over har afsendtTelegrammermed
en Tekst nogetlignendesom omtalte3 Telegrammer.Afg@resdet pr. Konduite ude omkring i Telegrafkontorerne,eller er det en
Henstillingfra hljere Steder?
Det er en almindeliggeldende Regel,
Telegrammereller aabne
at der ikke afsendes
indeholder
Usadelighedereller
Brevkort,der
en for modtagerenfornrermendeTekst, og
skerdet, at der smutteret Telegrammed Indhold som et af de omtalteTelegrammerigennem, saaer det kun fordi den paagaldende,
der ekspedererdet, ikke har varet tilstrakkeligopmarksom.<
Mondrups holdning svaredetil regeringensholdningpi sammetidspunkt.Man dnskedeat have et godt forhold til. >den store
nabo<mod syd.
Derfor slap de ubehageligesandhederi
telegrammernefra Roslev ikke igennemtil
Berlin.
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Note: ErnstThiilmannvar formandfor det ty'ske kommunistparti.Han blev myrdet af SSvasteri Buchenwaldden 18.aueust1944.

Henrv Hedeos Fritz Nielsen
- to der ofrede"livet
Henry Hede
Henry Hede hed egentligArne Henry Kristian Jensen.Han blev fldt den 14. februar
1905,som sgn af arbejdsmandog fisker Jens
Jensen,der bar tilnavnet Hede.
Henry tjente som dreng pA forskellige
girde. Senere blev han ligesom faderen arbejdsmandog fisker. Han var til sin dld ugift
og boede hjemme hos sineforaldre, Fjordvej
8. Fra starten af 3Oerneoptrader han som en
meget aktiv venstreflgjsmand i Dansk Arbejdsmandsforbunds
Skiveafdeling.
Arbejdsl/sheden ramte hirdt blandt arbejdsmandene.Henry stod ofte i spidsenfor
de protester, som de arbejdslgse arbejdsmand rejste.Fra omkring 1932er han offentligt kendt som medlem af DanmarkskommunistiskeParti, om hansmedlemsskabaf partiet er af aldre dato videsikke.
I arbejdsmandenesfagforening var der
op gennemfgrste halvdel af 3Oerneet skarpt
modsatningsforholdmellem medlemmeraf
en sikaldt >socialdemokratiskfagklub< og
venstreoppositionen i fagforeningen, som
Henry h@rtetil. Han blev flere gangevraget
ved bestyrelsesvalgeller ved valg af kongresdelegerede,men steminetallene
li ved disse
afstemninger
tit ret tet.
Denne situation hos arbeidsmandene
andredesbrat i 1936.Skivekommunehavde
ladet kendtesocialdemokrater
fra den >socialdemokratiskefagklub<arbejdepA et kommunalt beskaftigelsesprojekt
under tariffen.
Dette skarpede et allerede spandt forhold
mellemdet socialdemokratiske
bystyreog arbejdsmandene.Samtidigbetgddet, at de dybe politiskeskel i fagforeningenmindskedes.
Henry blev derfor indvalgti arbejdsmandenes bestyrelseuden modkandidaterden 23.
april 1936,pi sammegeneralforsamling
fik
han enstemmigtilslutningtil et forslagom en
enhedsdemonstration
den l. maj. Forslaget
blev videresendttil fallesorganisationen,
der
afvisteforslagetblankt.
Fra foriret 1936forblev Henry Hede
medlemaf arbejdsmandenes
fagforeningsbestyrelseindtil han blevtagetden 2l. juni 1944.

22.juni 1941
Henry Hedevar si vidt videsden enestekommunist i Skiveby, som politiet interesserede
sig for den 22. juni 1941,den dag blev 295
kommunisterlandet over arresteret.Her pi
egnenramtedet snedkersvend
Nikolai Jensen
i Roslev og fisker Magnus Sgndergaardfra
Rgdding, de var beggemedlemmeraf centralkomiteen.
Arrestationerne
blevforetagetaf 4 politifolk, fgrst tog de til Roslevog hentedeNikolai og dereftertil Rpddingefter Magnus.B6de Nikolai og Magnus blev spurgt ud om
Henry Hede, som ogsi stodpi politietsliste,
Nikolai husker,at han selvudtalte:>Den fordrukne sut er smidt ud af partiet for lang tid
siden<,og da Magnusudtaltenogetlignende
uden at de havde haft mulighedfor at tale
sammen nedklledes politiets interesse.for
Henry,de troppededog op nedepi Fjordvej,
hvor de traf Henry i gflrden,han blev spurgt
om han stadigvar aktiv kommunistog It inde
med kommunistiskematerialer,politiet varjo
yderst interessereti medlemsregistre,
protokoller og lign. Henry svaredebenregtende,
de
blev tilbudt at f4lgemed op pi hansverelse
for selv.at se efter, men det afslogden ene
betjentmed ordene:>Nir Jensensiserdet s6
passerdet<,han Id naturligvis
indehed meget materiale.
men bl.a.p.g.a.Magnusog Nikolais udtalelserlod politiet sig bluffe. og
Henry slapfor turen til Horser@d.
Fritz Nielsen
Fritz Nielsen kom ikke her fra esnen. men
flyttede fgrst til Skive efter at partGt var blevet illegalt,han var f/dt den l. januar 1921og
siledesligegodt 20 Arda han ankomhertil.
Han blev hurtigt en ledendekraft i det
lokale partiliv, indtil kort flr sin arrestation
var han medlemaf den illegalekommunistiske byledelse,Henry Hede har ogsi veret
medlemaf denne,det sammehar elektriker
Harald Nielsenog kommis ChristianHolmgaard, mgderrieblev ofte afholdt hos Fritz
Nielsen,Torvegade18.

I september 1943 fir englenderne besked om de flrste vibennedkastningssteder
lokalt her pi egnen, det drejer sig bl.a. om
Grimme bakker ved Flynders@og Gammelstrup hede i Dalgasplantage,bide Henry Hede og Fritz Nielsen er med i en nedkastningsgruppe, der modtagerengelskeviben, som
kom ned med faldskarm, de var ogsi med
ved udfOrelsenaf sabotage.
Tidligt i 1944begyndtemodstandsbeve'gelsenat opbyggeillegalemilitargrupper,der
skulle stltte en eventuel allieret invasion,
partiet opfordrede medlemmernetil at gi ind
i disse.I Skive bestod den tidligst dannede
militargruppe,Gruppenr. 1, ifllge skomager
Tage Madsen af arbejdsmandHarald Knudsen,Tage Madsenselven slmand og en som
Tage huskergik under navnet>storeEjnar<<,
gruppenblev dannet ved et mOdehos Egon
i brug af revolverskete
Rash,undervisningen
hos maskinarbejderOle Henriksen pi Viborgvej, en andeninstruktgr undervistei brugen af sprangstoffer.

han sig nede ved en ung mand, tyskerne'
spurgte hans kone hvor han var henne, hun
men si si de, at der havde
sagdeingenting,.
varet en i sengen og spurgte bornene om
hvor far var henne - og se vidste de han var i
bygningenog fandtham<.
Fr4slev- Neuengamme- Versen
Fritz Nielsen og Henry Hede blev i fgrste omgang indsat i arresthuseti Hdegh Guldbergsgade i Aarhus. Tyskerne vidste, at de havde
forbindelsemed det illegale kommunistiske
bladarbejde.D.v.s., at de lokale havde medansvar for at det landsdakkende illegale
>Land og Folk< kom ud. Tyskernefik gennem afhoringerne'intet kendskabtil at de
beggedesudendeltog i bAde modtagelsenaf
viben og sabotage.
I august1944blev de overfgrt til Frgslevlejren,og senerepi efteriret blev de deporteret til Neuengammeved Hamborg sammen
med manqeandredanskemodstandsfolk.

Henry og Fritz bliver taget
Billedet et fra Gestaposarkiv og er af englanderneudleveret til Henrysmor efter krigen.
Tidligt ijuni 1944ventedeman her i Skivebeslg af David Heigaard,som var ledendei partiarbejdet i det midtjyske omrAde,Heigaard,
der fgr krigen var ansat i gartnerforbundet,
gik underdet illegaledaknavn >Lasse<<.
Mgdetid og stedvar bestemt,men >Lasse< dukkede ikke op, man blev naturligvis
urolig nir illegale folk pi den mide ikke
overholdt aftaler, nogle dage senerefik man
beskedom, , t han var taget af tyskernei Arhus den 5. juni. En anden illegal partikurdr,
Arne Larsen, der gik under navnet >rl-eo<<,
advaredeafdelingenda tyskerne ogsi tog flere i Viborg, man blev bedt om' at holde sig i .
hljeste alarmberedskabog journalist Egon
Rash blev udtrykkelig bedt om at gi under
jorden, skomagerTage Madsen husker det
- fglgendesiledes:
)Sa gik der nok en 14dage,si sketedet
pludseligt,forst fik jeg at vide,at de havdetaget Fritz om natten,og si kom Henry Hedes
s/ster op pi formiddagenog sagde,at de havde taget ham, Fritz havde fortalt mig, at han
regnedemed at kunne komme vak, hvis de
kom. Han boedetil leje ovenpi brugsforeningen, som dengangli i Torvegade,han niede
da ogsi at flygte ned langsskorstenen,men
da han kom ud i girden var det heleomringet
af tyskere,sA var der ikke noget for ham at
g4re, han kom vist ned i kalderen,der gemte
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Den 15. november 1944blev omkring
3000 fanger overfgrt fra KZ-lejren Neuengamme til udekommandoenKL Versenved
lejre t@tved den
Meppen,en af 15'berygtede
hollandskegrense. Blandt dissefanger var
132danske,heriblandtHenry Hede og Fritz
Nielsen.32 danskeredode i lobet af kort tid
pA grund af de megetsletteforhold der herskede her, de 16 var medlemmeraf DanParti.
markskommunistiske
er
Porta-Westfalicalejren
Nast efter
Versendet sted,hvor flest danskerehurtigst
omkom, tillige med andrenationer,i lgbet af
ret fi uger d6deher hollandere,russere,belgiere,polakker,franskmandog mangeandre
nationaliteter,fangerfra ialt 22 nationer,i et
omfangsom ville have betydetlejrensudrydelse pi fire mineder, en aldelessammenbrudt organisationvar skyld i det, manglende
imod et usadfgdetilfprsel,ingenbeskyttelse
talrige
sygdommeog
vanligt ondartetvejrlig,
hirdt arbejde over mange timer, samt ved
mishandlingfra SS og det tyske vagtmand-

skabs side, selv kraftige menneskersmodstandskraftkunne ikke klare denne belastning.
Fangenr.60.875,Arne Henry Kristian
Jensen,dodei Versenden 3I. december1944,
39 ir gammelaf dysenteriog alinideligsvakkelse.
Fange nr. 60.873,Albert Fritz Nielsen
. den22.december,i
var ddd 9 dagetidligere
en alder af 23 hr under en stor sygetransport
dpdsirsagenangitilbagemod Neuengamme,
lungebetandelse.
at
vare
vestil
Beskedhjemover
Fritz Nielsen og Henry Hedes dgd bliver
kendti Skiveistartenaffebruar 1945,i den illegalepresseopfordresbyensborgerespecielt til at hjelpe Fritz Nielsenshustru,der stod
alenetilbagemedto smi bprn.
Efter krigenblev Henry Hedeslig fundet
ved Versen,det blev fOrt tilbage til Skive,
hvor han ijuli 1947blevbegravet.

Politiskfangei Horser4d
og mangeirigtsogneTidligeresnedkersvend
ridsmedlem,Nicolai Jensen,Roslev,fortaller bl.a.om sin arrestationog opholdeti Horserdd:
Da tyskernegik ind i Danmark den 9.
april 1940,havdejeg jo en mistankeom, at
det godt kunnekommetil at gi ud over os.
Derfor var det med at fi alt vort materialeaf
vejensi de ikke lige skullekomrheog snuppe
det. Det blev gravet ned i tatte tromler; sidan at fuet ikke kunne komme til det. Men
der sketeJoingenting,si jeg fik det mesteaf
det frem igen.Man fik jo brug for det lidt efter lidt.
Da de si kom og hentedemig, sketedet
jo lige pludseliC,oCjeg fik ikke papirerneaf
vejen. Politiet tgmte 32 skuffer med papir,
somde tog medtil Skivesammenmed mig.
Arrestationen
Det foregik s6ledes,at min kone,drengenog
jeg lige havdevreretude at cykle.Dengangvi
kom hjem, var min far ikke hjemme,og da

der lige havdeveereten bestillingpi en ligkiste,sprangjeg pi at f& den gjort istand(Nikolai boedesammenmed sineforaldre og hjalp
faderenmed snedkerforretningen).
Men sAlige pludseligsAstir der 4 politifolk ved mig og spurgtenok si frakke, om kisten var til mig selv.Jeg sagde,at sf, hurtigt
regnedejeg ikke med, det ville gi. Si skulle
de jo ind og gennemgialt det,jeg havdei mit
hjem.Her fandtde de mangepapirer.
Da jeg kom til Skive,blevjeg afhgfi af en
betjent, der diskedeop med en masse.Jeg
sagde,at det kendtejeg ikke sportil, men han
skrevdet enestoreguleblad ved sidenaf det
andet. Men jeg fik aldrig at vide, hvad han
havdeskrevet.
Skivearrest
Dengangjeg skulleind i kasjotten,sagdearrestforvareren:>Nir jeg kommer med maden,stir De derhenneundervinduetmed ansigtet mod veggen, indtil jeg siger varsigod<. Si sagdejeg til ham, at hvisjeg skulle

have noget at spise,si skulle det sti pi bordet. Dengangvidstejeg ikke engang,at'jeg'
kunne have forlangt, at fi en hvid dug p6;
derfor forlangte jeg det ikke. Men han mitte
ihvertfald til at satte det pi bordet, og jeg
skulle hverken sti med ansigtetmod veggen
eller kotnmehen og hentedet, nir han sagde
varsigod. Magnus S6ndergaardog jeg sad i
Skivearresti to mdneder.Der gik en minedstid, inden vi fik lov til at komme pi girdtur
sammen.Vi havde et forfardeligt sjov med at
fi det lavet sidan, at vi kunne fi forbindelse
med hinanden.,Og
vi mitte jo hverkenfA avisen eller noget.Og det var noget,de selvvar
kommet itanker om i Skivearrest.Skiveog
Vejle arrestervar de to stederher i Danmark,
hvor vi blev behandletmest svinsk.Andre
stedertog arrestforvarerneinterneredeop i
privatlejligheden
og serveredekaffe, nArderes familier kom pi besgg.Si kunne de sidde
der og snakke,mens han gik en tur. Men i
Skive skulle der vare en og sti og gnide sig
op af os hele tiden, n6r vi havde besgg.Vi
blev betragtet som almindeligeforbrydere
her i Skive.
Da vi skulle sendestil Vestrefangsel i
Kgbenhavn,sagdevi til dem,om de ikke kunne sendebud til vores familier i Roslev oe
Rodding.Det gjordede ogs6.de sagde,at vi ikke var i Skive mere, men hvor vi skullehen
>videsikke< men de havdessu da kdbt biletter til os til Kobenhavn,
si dE vidsteda godt.
hvor vi skulle hen. Jeg synes,det var en s&r
forbandet beskidt behandlingaf vore pir@rendederhjemme.

Interneret sompolitisk fange
Da vi kom til Klbenhavn, kunne vi skrive
hjem, at vi var derovre,i l/bet af 8 dagevar vi
i Horserdd,det helevar lagt til rette,der havde siddettyskeflygtningeder, somdanskerne
havde sendttil tysklandigen,.og de blev vist
alle henrettetdernede.
I Horserddkunne vi snakkefrit med hinanden,vi blev lukket inde sammenog fik
vrerelserat bo i.
Vi lavedepolitisk arbejdei Horserld og
var i kontakt med partiet udenfor,meddelelserblev smugletud.
Der var en .betjent,der skullepasseden
afdelingjeg var i, si gik jeg ud i gdrdenog stillede mig s6dan,at der ikke var nogen,der
kunne se, at han stod og snakkedemed mig,
for det m6ttede io ikke.

Jeg fortalte ham, at jeg skulle pi Esbgnderup sygehusog spurgteham, om han ikke
kunne komme op og siddeved mig der, han
mente ikke. det blev ham.detblev nok en af
de eldre betjente.Men det blev ham alligevel, dg han var en valdig flink.fyr, hanskone
var jo oppe at se til ham pi hospitalet, det
blev si aftalt at de skulle hjalpe os med at
smuglebreveud fra Horser@d.
En af fangerne i lejren, Carl Nielsen fra
Espergarde,havdeen datter pi en 4-5 ir, og
hun mitte jo godt komme ind til sin far,vi fik
sAryggenpi hendeklistretfuld af breve,som
skullesendesvidere,nir hun si kom udenfor
lejren,gik hun sammenmed betjentenskone
ind mellemtr@erneog tog breveneaf, betjentenskone sendtedem si videretil forskelliee
adresser,den ungebetjentvar egentligmejerist, og hen sprangsenerefra tjenesten,nir
danske statsborgereskulle behandles,som
det skete,ville han ikke vare med mere.

Flugtenfra HorserBd
Vi var jo blevetlovet, at hvis tyskerneskulle
overtagelejren, ville vi blive lukket ud, men
det var baregas,for at vi ikke skullelave noget - for da tyskernekom, var der ingen,der
blev lukket ud. Men nogenaf os klarededet
selv,97 afde 250der sadder slapud, de andre
blevseneresendttil Stuthoff
Jegblev selvsattil at klippepigtrid over
med en saks,men det kunnejeg ikke. Si kom
de med madrasserne
inde fra voressengeog
smeddem over pigtr6den,som var opsatpe
spanskeryttere, der blev brugt sengetlj og
borde for resten,sA vi kunne komme over
hegnet.Dengangjeg var oppeog gOredet sidstefast, kom de andrestormende,ogjeg blev
skubbetnedtil ydersiden,for det gjaldtjo om
at komme hurtigt over, derved fik jeg revet
fingreneop, og jeg har stadignogleblankear
pi hAndenefterdet.
Dengangjeg var kommet 3 meterfra lejren, lgb jeg i muddertil helt op under armhulerne, de havde jo lavet kamoufleredeudgravninger,hvis nogen skulle flygte derfra,
men jeg fik mig si vendt om pi ryggen og
spralledesom en frl for at kommederfra,jeg
kom op, fire meterlangere hennevar der en
6 fuld af vand,bredenind mod lejren var hgj.
Si begyndtede at skydeindefralejren,sAjeg
hoppedejo ned i 6en,sAkuglerneikke kunne
ramme mig, mensjeg dukkede mig, lgb jeg
langerevak. Det var dsenderegnvejr.

Jeg tog et hvil bag en kilometerstenpi
grund af skyderiet,sdkom tekstilarbejderPeter Abildskov springendeude pi vejen, alt
hvad remmer og tgj kunne holde, jeg ribte
>Peter( men han hdrte ingentingfor alt skyderietog smuttedesi overtil den andenside.
Jegklaredemig ude i skoveni 2 l/2 dACn,
jeg gik efter Esindenjeg kom til mennesker,
bgnderupsygehus,hvor jeg havdevaret indlagt et par gangeunderinterneringeni HorsefQo.

Partiet senderNikolai til Jylland
Efter en tid pA EsbOnderup
sygehusog hos en
sjrellandskhusmandkom Nikolai igen i kontakt med partiet:
Jeg traf en malersvendfra partiet pa Esbonderupsygehus.
af ham fik jeg en adresse.
jeg skulleprlve at henvendemig til.
Han var ikke hjemme,da jeg kom, han
var murer og kom flrst lidt senerefra arbejde
sammenmed to andrefyre, vi snakkedesammen, jeg opgav mit rigtige navn, fortalte
hvemjeg var og den slags,han sagdesA,at nu
kunne vi lige sette os ned,for han skullelige
ned i byen.Ni, sAvar han nok vak en halvtime eller tre kvarter,da han kom tilbageigen
sagdehan: >Jo,fyren er rigtignok<.Han havdejo varet henneog ringetil en partikontakt,
det var jo si i orden,si hev de to revolverne
op af lommerneog lagdedem pA bordet,havde det ikke varet i orden, var jeg nok ikke
kommetlengere.
Men murerenfik mig stationeretet sted,
hvorjegboedei en 8 dagestid, der kom en og
betaltef6den for mig, si kom der bud om, at
jeg skulle g@remig klar til at rejsetil Arhus
dagenefter. Jeg kom jo sAtil at rulle herover
efter,dengangvi kgrte fra K@benhavns
banegird, sadjeg og tankte ph,'at fra den celle i
VestreFangsel,hvor jeg havdesiddet,kunne
man hgre, nir togenek@rteherfra, men nu
mAtteandrejo siddeog hgre i stedetfor, for
nu var det mig der var med toget.
Dengangvi skullepi faergen,
var der kun
sidan en bitte indgang,hvor vi kunne smutte
igennemen ad gangen,der stodto betjenteog
overfingererede
os for at se,om vi havdeviben ellerandetpA kroppen.Men vi kom da i
hvert fald over,da jeg kom til Arhus,var der
en mand nedefor at hentemig,jeg kom hen
til ham, hvor jeg skullevare en tid, indenjeg
skulle sendesvidere. Mens jeg var i Arhus,
besggtejeg min bror, som boededer, for at
meddelefamilien,at jeg var kommet til Jylland.

Et af de fakke identitetskort Nikolai Jensen benyttede
undersin illegaleperiode i Silkeborg.

IIIegalt arbejdei Silkeborg
Jegkom til Silkeborg,hvorjeg kom til at lave
bladeog andetillegaltarbejde.
Bladeneskulledelesud i Silkeborg,men
de kom ogsi til andrestederf.eks.Kjellerup.
En dag havdejeg 400 bladebag pA cyklentil
Kjellerup,der var en der, som havdeen boghandlerforretning
lige p& er hj@rne.
han soigedefor at fi dem ud der.
Men jeg cykledeafstedmed bladene,der
cykledeen andenmand 400-500meter foran
mig, og s& lige pludseligr@gtyskerneop af
gr/ften og hev ham af cyklen, nu hanger du
pe den tenkte jeg, for havdejeg k6rt forrest,
sA havde de jo taget mig, de stod og ragede
ham op og ned af kroppen,jeg flpjtedelige s6
sagteog kgrte forbi, jeg slogud med hinden
og sagdegoddag,tyskernenikkedeog grinte,
men da jeg havdede her 400bladei en pakke
bag pA cyklen,var jeg ikke sarlig godt tilpas,
men de lod mig sgukflre,ogjeg kom afsted.
Nikolai Jensenklarederestenaf besattelsestidenuden at blive taget,han udrettede
et stort stykke arbejdefor modstandsbevegelsenog kom fgrst hjem til Roslevefter befrielsen.

Pdflugt til Sverige
Der blev i juni 1944arresteretover 40 kom"munisteri det midtjyskeomride.Det skyldtes
stikkerskenGrete Bartram i Arhus,vedhendes hjalp havdetyskernei langere tid skygget >Lasse,<
pi hansrejseri omridet.
I Skiveramtedet Fritz Nielsenog Henry
Hede, men tyskerneville havefat i flere. De
sggte forgeves efter journalist Egon Rash i
Skive.Hanslapi den omgang,menblev i efterhret 1944tagetaf Gestapoi Arhus.
SkomagerTage Madsenvar ogsi i farezonen.Hansbutik i Thinggadevar blevetflitaf >Lasse<<
og
tigt brugt som kontaktadresse
der skullei kontakt
andre udefrakommende,
med partiet i Skive. Tage sendtesi folk videre til bl.a. Fritz Nielsenog ChristianHolmgaard.
Straks efter Fritz og Henry var taget,
valgteTag€,at flytte fra byen.Han fortaller i
det fplgendeselvom, hvadder videreskete:
Jeg tog herfra og kom til Alborg. Her
kom jeg i forbindelsemed modstandsbevagelsenigen og kom derfra videre til Frederikshavn.Herfra kom jeg ud til noget,der hed
Flade,hvor jeg boedeved en provst.Det blev
spurgt,om jeg kunnetanke mig at kommetil
Sverige.Det sagdejeg ja til.Men der gik jo
nogentid, inden man kom afsted,der var jo
mangeder skulleover. Pi prasteg6rdenhavde de skjult mangebide faldskarmsfolkog
alle muligeandre.
Der var en fisker,som skullesejleos over.Vi
skullevare paratetil at kommemed,nir der
engangkom signal.Vi vidste ikke, hvornir
det kunne komme, men si en aften kom de.
Jeg kan huske,at vi kom ned til Szeby.Der
kom vi ind pe et toilel nedeved havnen.Det
danskepoliti var der jo stadigvak dengang,
de skullehen og kontrollerebiden, indenden
skullesejle.De gik forbi toilettet,hvor vi var,
hen til biden, somfik lov til at sejle.Sigik de
langere vak igen,og si ldb vi hen og sprangi
biden.
Det skulleforestille,at vi skulleud at fiske.Dengangvi havdesejletlidt, lystedet tyske kystpolitipi os to gange.Detvar for at se,
hvem det var. Skipperensagde,at hvis de

gjorde det 3. gang,si varvi n@dttil at stoppe,
for vi kunneikke sejlefra dem. Men det blev
kun de to gange,og vi kom over.
Ude i Kattegat kom vi med en svensk
bid, der var kommet fra Sverige.De havde
viben med, som kom over i den danskeb6d.
Si skullede tilbagemed dem istedetfor fisk.
Den danskebid kunne ikke selv ni at
sejlehelt til Sverige- det ville tagemistankelig lang tid. Da vi kom til Sverige,blev vi internereti fgrsteomgang.Vi skulleunderslges
for sygdomme,der er jo altid si megetmed
flygtninge.Si kom vi til noget,der hed Nisafos,somvar en storopsamlingslejr.
Der var vi sidan satlidt udenfor.Si kom
der jo det, der hed den danskebrigadederovre. Det kunnemanjo meldesigtil. Brigaden
skullejo sattesind hen mod slutningenaf krigen.Jeg meldtemig til det og fik ordre til, at
jeg skulle mgde. Der var en officer, der hed
Madsen.Jeg sagde,at jeg jo godt kunneg@re
nogetcivilt arbejde,i kgkkeneteller hvadmilitreret nu ellers kunne bruge mig til. Pi
grund af benetkunnejeg jo ikke sidan springe. Men han sagde,at han havdefrokost- det
var ligesomdet ikke interesserede
ham - si
jeg kom ikke til at hjalpe til i den danskebrigade.Detvar ligesomdet ikke var giet op for
ham, hvad det drejede sig om.'Det var for
megetdet gamlemilitar om igen.
Jeg kom hjem til Skiveden 5. juni 1945.
Jegkan ikke huske,hvor mangetusindeflygtningevi var deroppe.Vi kunnejo ikke komme hjem allesammenpi engang.Det tog en
valdig tid, det var jo med slabetogog alt det
der.Stemningen
i Skivevar valdig god. Alle
der var med i modstandsbevegelsen,
var jo
magtig populare.Der var alleredesket meget dengang.Tyskertgserog varnemagere
var blev arresteret,men desverre gik det jo
ikke, som det skulledengangmed
udrensningen.Der var jo mangeaf de store,der gik helt
fri, f.eks.ThuneJacobsen,
der varjustitsministerunderkrigen.De tog jo mangeaf de smA,
mensmangeaf dem, der havdevirkeligt ansvar. slaofri.
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Sddans!^det,ilkgale r Ny-Tid< ud. Dette blad erfejldateret, da det i virkelighedendrejer sigom nr. 2, 1945udgiverden l5
januar 1945kun 6 dageefterdensbre gestapo-ra:ztia
i Skive.

Ridsovermodstandsarbejdet
I periodenmellem9. april 1940og tyskernes
indmarch i Sovjetunionenforberedtepartiet
sigpi, at det kunneblive n/dvendigtat arbejde illegalt.
Den 22. juni 1941blev det virkelighed.
. Den danskeregeringtroedepi det tidspunkt
pA tysk sejr og hjalp velvilligt med at forf@lge
partietog detsmedlemmer.
l94l blev der etableI august-september
ret illegalekontaktermellemDKP i Skiveog
den illegalemidtjyskepartiledelse.
Partietudgavdet illegale>Politiskemf,nedsbreve<,der seneretog navneforandring
til >Land og Folk<. I efteriret 1941blev det
fprste bragt til Skivefra Arhus, hvor de blev
trykt. Der kom ogsi >Niels Ebbesen<og
>Holger Danske<marker,der blev solgt til
fordel for det illegalearbejde.
I den fgrste tid foregik der ikke sabotagearbejde.Holdningeni befolkningenvar ikke modnetnok, til at man kunnegi igang.Diskussionerne
om forsigtigstart pe sabotagevirksomhedblev fOrt i partiet i fortnet 1942.
Partietsledendekraft i det midtjydske,David
Heigaard(>
Lasse<),var rundt ide forskellige
byer for at tale med de kommunistiskebyledelserom dette.
Der var enighedom at partiet havde 3
hovedopgaver:
I . Fagligt arbejde.
2. B ladfremstilling.
3. Sabotage.
Man slgte af sikkerhedshe,nsyn
at adskille
dissetre former for virksomhed,men i en by
som Skivelod det sigkun,i begransetomfang
g6re.
Uddelingenaf de illegaleblade,derkom
hertil udefra, blev forqtagetaf 5 - 6 mand.
Bladeneblev uddeltundermgrklagningenog
hele byen blev dakket ind. SkomagerTage
MaCsen og arbejdsmandHarald Knudsen
deltogi dettearbejde.'
I efteriret 1942blev den fgrste tvarpolitiske modstandsorganisation
dannet, nemlig
>Frit Danmark<. Bag den stod folk fra de
konservativetil kommunisterne.En student
fra Arhus,NielsAge Nielsen,der var medlem
rundt i fleaf partiet,var i oktober-november
for
at
informere
re midtjyskebyer
om partiets

positiveholdningtil den nystartedeorganisation. Han havdede fgrst-eeksemplareraf blamed. I Skive talte han
det >Frit Danmark<<
med kommisChristianHolmgaard.
Omkring jul 1942overtog Arne Larsen
(>Leo<)ansvaretfor fordelingenaf >Landog
Folk< i det midtjyskeomride. Nu blev bladet
trykt i Randers,og afdelingenfik regelmassige besggafbide >Leo<og >Lasse<.
I marts 1943var der valg til folketinget.
Valget var i princippet grundlovstridigt,da
kommunisternesfolketingsmedlemmervar
interneret,og partietforhindreti at opstille.I
modstandsbevagelsen
var der tvivl om, hvorledesman skulle reagere.DKP valgteat opfordre til at stemmeblankt. Denne besked
niede meget sent frem til Skive, hvor 59
stemteblankt.Alle disseblankestemmervar
afgiveti Skiveby.
I august 1943brbd samarbejdspolitiken
sammenefter store folkestreikeri en rekke
provinsbyer.
I mangestorebyervar dergeneralstrejke, sabotage,plyndringer, sammenstgd med tyskerne,hervark og ulydighed
mod de danskemyndigheder,som s/gte at
manefolk til ro. Regeringenvar tvungettil at
trade tilbage. Det blev en af besattelsestidensallermestafggrendebegivenheder,
modstandenblevlangtmereeffektiv.
I Skive kommer det fgrste illegale lokalblad >Ny Tid<, der blev udgivet af kommunisterne,ud i september1943.Bladet udkom med ialt 20 numre frem til befrielsen.
Der var ca. en m6nedmellemhvert nummer.
Bladetfik fdrst i december1944selskabaf et
andet illegalt blad >Baunen<,der blev udgivet af andre kredsei modstandsbevagelsen.
De fgrste numre af >Ny Tid< blev trykt hos
skomagerTage Madsen,som dengangboede
pi Holstebrovej.Under partietsillegaleperiode var der kommetto dygtigefolk til udefra.
Fgrst arbejdsmandFritz Nielsen og senere
journalistEgon Rash,der i efteriret 1943fik
arbejdepi Skive Folkeblad.Egon Rash deltog i arbejdetmed at skrive >Ny Tid<, indtil
han i juni 1944miite gA under jorden og forladebyen.
Egon Rash havdedesudentil opgaveat
etablere kontakt til borgerlige modstandskredse.Det lykkedes hurtigt. Den fprste
kontakt skete gennemforstanderGravsholt

pA Krabbesholmhgjskole.Der blev herigennem etableretforbindelsetil fabrikant Poul
Moller. Poul Moller lod >Leo< benytte sit
sommerhus,nir han var her pi egnen.Hos
Egon Rash boedeen illegalpartikammerat
somgik under
fra Arhus,AkselAndreassen,
sammen
>Bernhard<.
Han
deltog
daknavnet
nedkastaf
med Egon Rashi organiseringen
hvor Poul Mgller og nogle af
ningsarbejdet,
hanskontakterogsi var med.Alleredede tidviste sileligste vibennedkastningsgrupper
i modfundet
sammen
des,at man nu havde
pi tvars af alle andreskel.
standsbevagelsen
Fra januar 1944blev >Land og Folk<
trykt lokalt her i Skiveefter manuskriptudefra. Ialt blev der trykt l7 numreaf bladether i
byen.
I juni 1944blev Henry Hede og Fritz Nielsentagetaf tyskerne,hvilket senerekostede

dem livet. Men samtidigtblev der flere og fleFra
re, der deltogaktivt i modstandsarbejdet.
sommeren1944var der ogsi flere folkelige
mod tyskernei byen.
manifestationer
l6..augustvar der proteststrejkei anledErik
ning af drabet pA bl.a. kunststuderende
Nymann,sln af dr. Nymannher i Skive.
29.augustvar der2 minutersstilhedi antilbaledningaf et 6rs dagenfor regeringens
getradenog dermedtyskernesformelleovertagelseaf magten.
mod
20.septembervar der proteststrejke
fra
fanger
af
200
danske
tyskernesoverfgrsel
Fr6slevtil tyske KZ-lejre.
Enhedenblev yderligerebefestet i efterhret 1944ver oprettelseaf en lokalkomitee
under Frihedsr&det.Kommuniosternesrepresentanti dettevar elektrikerHaraldNielsen.

en bredtolkelig
Der blevlagr stor vagt pd at manifestere
identifceres
modsrandhod ryskeini. M odstaidskampen
denbetydning
dervedundervurderes
tit kun medsabotage,
orsaniseringen
afden almindeligecivile modstandhavde.
Her olfordres til protestslrejkepd et tidspunkt hvor
tyskernelige var begyitdt at deportei'edanskelanger fra
til KZ-lejre iTyskland.
Froslevlejren

Razzia i Skive
Den 9. januar 1945slogGestapohirdt nedpd
modstandsbevagelsen
pA Skiveegnen.Ialt 8
blev taget,men mangeandre efterslgteneede at slippevak.
En stor del af de ledendekommunisteri
byen mitte gi underjorden of flytte midlertidigt vak fra egnen.Det drejedesig bl.a. om
maskinarbejder
Ole Henriksen,typografAksel Mortensen, elektriker Harald Nielsbn.
- kommis Christian Holmgaard
og mekaniker
Arne Eggertsen.De mitte nu undveeres
i det
lokale arbejdemen gjordegod navn,hvor de
kom hen. Ole Henriksen kom til Randers,
Aksel Mortensentil Viborg, Harald Nielsen
til NykpbingM. og Arne Eggertsen
til Kgbenhavn.

Dublikatoren, der blev brugt ved fabrikationenaf >Ny Tid<, blev reddetaf en elektrikerlarling fra Harald Espersen.Dublikatoren stodude ved elektrikerHaraldNielsenpi
Viborgvej,hvor tyskerneovers6den ved husundersggelsen.
Den blev af larlingen reddet
op pi Harald Espersens
varksted,hvor typograferne Alfred Christensenog Jens Dalum
senereafhentededen.Dublikatorenkom den
sidstedel af krigentil at sti ude hos JensDalum, Ngrgaardsvej
3. JensDalum kom ogsi til
at redigereflere af numrenenu, efter at Christian Holmgaard havde forladt byen. Jens
Dalum husedeipvrigt flere af dem, der mitte
underjorden den 9. januar 1945.De skullejo
have et sted at vare, indtil deres afrejseblev
organiseret- bl.a.skulleder fabrikeresfalske
identitetspapirer.
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