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FORORD
Hermed foreligger II. række 9. bind af Bornholmske Samlinger.
Det foreliggende bind indeholder alene er bidrag, nemlig lektor
Jørgen Barfods arbejde om frihedsbevægelsen på Bornholm i årene
1940-46. Dette bidrag, som forfatteren har arbejdet med siden 1964,
repræsenterer en værdifuld nyskabelse i vor lokale historieforskning
og historieskrivning som den første egentlige monografi om emnet.
Det er os en særlig glæde at kunne forelægge dette arbejde for medlemmerne på netop 30-årsdagen for den sovjetrussiske afrejse fra
Bornholm, der satte det endelige punktum for den fremmede besættelse af vor ø.
Redaktionen føler der som en kær pligt hermed at takke forfatteren
for hans store og banebrydende indsats.
Samtidig rettes også en hjertelig tak til Bornholms Amtsråd, de
bornholmske pengeinstitutter (Andelsbanken, Handelsbanken, Hasle
Bank og Sparekassen Bornholm) og Carlsbergs Mindelegat for Brygger
J. C. Jacobsen for pekuniær stØtte, uden hvilken denne udsendelse
ikke ville have været mulig for Bornholms historiske Samfund.
En særlig tak til bibliotekar Hans Michelsen for udarbejdelse af
regi5'ter og redaktionssekretær Børge Kure for værdifuld hjælp med
korrekturlæsningen.
kønne den 5. april 1976
Ebbe Gert RasmuJSen
red. af Bornholmske Samlinger

OPGAVE OG MATERIALE

Først pa aret 1964 fik undertegnedt en henvendelse fra Frihedsfondens
Lokalkomite på Bornholm og Bornholms historiske Samfund, der anmodede
mig om at påtage mig den opgave at udarbejde en skildring af frihedskampens historie på Bornholm. Samtidig ansøgte man Frihedsfondens Kulturfond om et Økonomisk tilskud til de udgifter, der måtte være forbundet
med indsamling af materiale på Bornholm. Dette bevilgedes, og undertegnede gik samme år i gang med at indsamle det nødvendige stof til den
påtænkte skildring.
Formålet med ski!dringen stod således fra begynde'sen klar, men det
måtte være nødvendigt straks at forestille sig en afgrænsning af det arbejde,
der skulle påbegyndes. En skildring af hverdagen på Bornholm for den
almindelige beboer ville føre for vidt og vel også være af mindre inreresse.
da forholdene for den almindelige borger næppe havde større afvige'ser fra
de forhold, man kunne finde i det Øvrige Danmark eller i hvert tilfæ'de i
mange andre egne af Danmark. Derfor måtte sigtet være en belysning af
de forhold, som var særegne for Bornholm, og særlig rettet imod den bornholmske modstandsbevægelse, dens opståen, dens vilkår, dens arbejde og
dens resultater. Herunder ville man også få belyst de særlige forhold, der
måtte hidrøre fra, at Bornholm som tysk militært område var administrativt
knyttet til Kiel og ikke underlagt den tyske )6verstkommanderende i Danmark som det )~vrige land. Desuden kunne Bornholms særlige geografiske
placering mod Øst forholdsvis fjernt fra de Øvrige danske Øer forårsage
andre vilkår for modstandsbevæge!sen. I denne skildring ville det dog være
naturligt, når forholdene talte derfor, at berøre mere praktiske eller politiske
forhold, især når disse udviklede sig anderledes, end det gjorde i det Øvrige
land. Det snævre sigte måtte således blive frihedskampen og dennes betydning for Bornholm og for Danmark som helhed.
Til den følgende skildring må i Øvrigt bemærkes, at moderne retskrivning
er tilstræbt overalt. Det gæ'.der også citater fra besættelsestiden. Hvor der
forekommer citater fra tysk eller engelsk, er disse ligeledes oversat til moderne dansk. Det er mit håb, at bogen derved skulle blive nemmere at læse,
(\g dersom man Ønsker at fastslå rigtigheden af disse ændringer, kan de kontrolleres efter ki'deangivelserne.
Forfatteren som person er normalt et underordnet spørgsmål, men jeg
tillader mig at trække problemet frem her, da det ofte har været diskuteret,
om en historiker er inhJ.bil, dersom han selv er part i det, han skildrer.
Undertegnede var medlem af modstandsbevægelsen, men ikke på Bornholm.
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Denne situation kan have både positive og negative fØlger. Forfatteren kan
være forudindtaget i det, han skildrer, men for så vidt skulle det også kunne
være tilfældet for en hvilken som helst anden, uden at man forinden var
kendt med hans fordom. Det vil altid være et problem for den historiker,
der skildrer sin samtids eller nærmeste fortids historie, men i det Øjeblik,
han som historiker arbejder ærligt med stoffet, og er han ekstra på vagt
kildekritisk, skulle hans subjektive holdning kunne elimineres. Den objektive
historie kan alligevel næppe nås, men stræber man efter en vis form for
objektivitet, kan vel næppe mere forlanges. Der følger imidlertid også en
positiv side ved at have været parthaver i det, der skildres. Det kan næppe
undgås, at den, der har levet under besætte 1sen og deltaget i modstandsarbejdet, må have en større indføling og forståelse af mange enkeltheder og
stemninger, som det vil være vanskeligt for en fremtidig historiker at sætte
sig ind i. Hertil kommer, at modstandsbevægelsen i så ringe grad efterlod
sig dokumenter og notater. Oplysninger, der er bevaret, skal vurderes ud
fra de særlige forhold, der gjorde sig gældende, da de blev skrevet, og ofte
skal man i dem indlægge en drejning eller måske en modsat betydning af
det skrevne. Nøjes man med de officielle dokumenter, beretninger i legale
aviser eller også i illegale blade, kan de give et misvisende billede af de virkelige forhold. Dokumenter alene er i denne situation ikke tilstrækkelige
vidnesbyrd om begivenheder. Det vil også være nødvendigt at søge kontakt
med personer. Under disse særprægede omstændigheder skulle en forfatter
med kendskab til disse vante fordrejninger og omskrivninger have en nemmere mulighed for at trænge ind i problemerne og kritisk bedømme det
overleverede materiale.
Forhåbentlig vil de følgende sider godtgøre, at forfatteren har anvendt
den historiske kildekritik på redelig vis og samtidig brugt den fordel, han
har ved at have været deltager i det hjemlige opgør under besættelsen.

KILDEMATERIALET OG DETS PROBLEMER

I årene 1964, 1965 og 1966 opholdt undertegnede sig i perioder på Bornholm for at indsamle ki'demateriale og sætte mig ind i den bornholmske
modstands!:ievægelses problemer. Herunder var det nødvendigt snarest muligt at få optaget interviews med personer, som havde haft en mere eller
mindre betydningsfuld stilling i frihedskampen. Alle samtaler blev registrerede på bånd til senere brug i forbindelse med det kildemateriale, der fra
anden side eventuelt måtte dukke op, og ligeledes var det af værdi sidenhen
at kunne konfrontere to beretninger om samme emne med hinanden. Ved
udvælgelsen af personer til samtaler anvendtes det princip, at jeg så vidt
muligt ikke nøjedes med hovedpersonerne i dramaet, men også sØgte
at komme til at tale med de såkaldte menige medlemmer i begivenhederne.
Herved søgte jeg at få en alsidig behandling af emnet og så at sige at få
problemerne belyst fra flere vinkler. Ved den senere afspilning af båndene
har det været værdifuldt ved stemmerne og stemmeføringen og ofte ved tilf;zJje:ser fra andre, der har påhØrt samtalen, at kunne få et grundlag til den
kildekritiske vurdering af emnet. Det er mit indtryk, at disse samtaler har
givet et væsentligt tilskud til belysning af det foreliggende arbejde. Man kan
på en vis måde parallellisere disse interviews med de nedskrevne forhør af
krigsforbrydere og vidner, men i de nedskrevne forhør er meget gået tabt,
fordi sproget er blevet tilfilet, diverse udbrud er enten ikke medtaget eller
indkorporeret i rapporten, og herved er det kildekritiske grundlag blevet
forringet. Også denne type materiale er blevet benyttet, som jeg senere skal
vende tilbage til.
Følge'lde personer er blevet interviewet:
Landsdommer E. A. Abitz, Viborg .................. .
Politiassistent A. Andersen, Rønne .....................
Avlsbruger Oluf Andersen, Bodilsker HØjlyng ...........
Boghandler Søren Andersen, Hasle .....................
Overbetjent Benny Arvidsen, Allinge ...................
Skipper Hans Peter Bendtsen, Nexø ...................
Redaktør Erling Brøndum, Rønne .....................
Montør Charles Børner, Rønne .......................
Sparekassebestyrer C. A. Colberg, Hasle .................
Overtoldassistent Edvard Dam-Johansen .................
Gårdejer Elmer Folkjær Olsker .......................
Frede Gregersen, Klemensker .........................

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

22/10
26/7
25/7
22/7
31/7
2/8
29/7
26/7
3/8
19/7
23/7
29/7

1971
1964
1964
1965
1966
1966
1966
1964
1966
1965
1965
1966
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Gårdejer Anker Hansen, Klemensker .................... 30/7 1966
Cand. mag. Arthur Hansen, København .................. 25/4 1973
Fisker Axel Hansen, Christiansø ........................ 21/7 1965
Fisker Harald Hansen, Ypnasted ........................ 23/7 1964
Politikommissær Johannes Hansen, Rønne ................ 24/7 1964
Leif Hansen, Rønne ................................. 20/7 1965
Kaptajn Ove Hansen, Nexø ............................ 29/7 1966
Apoteker Hans Michael Harild, Nexø .................... 24/7 1964
Boghandler Sven Harild, Gudhjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/7 1966
Malermester Aage HeinØ, Rønne ........................ 28/7 1964
Faglærer Leif Henriksen, Rønne ........................ 15/7 1965
Politiassistent N. A. HilligsØe, Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/7 1965
Stationsforstander Bent Holm, Rønne .................... 19/7 1965
Sognerådsformand Jens Holm, Køllergård . . . . . . . . . . . . . . . . 10/7 1965
Vognmand Ole Holm, Rønne .......................... 27 /7 1964
Fisker Peter Holm, Teglkås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/7 1965
Redaktionssekretær Børge Høgh, Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/8 1966
Poul Ibsen, Nexø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/8 1966
forvalter, fyrmester J. Jakobsen, Christiansø .............. 27 /7 1964
Sognerådsformand Axel Jensen, Pedersker ................ 20/7 1965
Glarmester Erik Faber Jensen, Akirkeby .................. 20/7 1965
Preben Jensen, Rønne ................................ 20/7 1965
Direktør Knud Jespersen, Akirkeby ...................... 28/7 1966
Amtslæge S. E. Kofoed, Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 1966
Redaktionssekretær Børge Kure, Rønn~ .................. 26/7 1964
Snedkermester Kure, Rønne ........................... 25/7 1964
Gartner Bent Kyhn, Rønne ............................ 25/7 1966
Vognmand Ejvind Køh!ert, Strøby ...................... 30/7 1966
Fotograf Bendt Kjøller, Rønne ........................ 23/7 1965
Fiskeeksportør Carl Johan Larsen, Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . 18/7 1965
Kriminalassistent Kaj Henry Lind, Rønne .............. 16/7 1965
Direktør Johannes Lyngby, Rønne ...................... 28/7 1964
Slagtermester Svend Ejlert Madsen, Akirkeby ............ 28/7 1966
Kunstmaler Axel Munch, Gudhjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/7 1965
Fabrikant Johs. Mi.iller, Rønne ........................ 21/7 1965
Kommandør P. A. Mørch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flere samtaler
Dyrlæge Finn Nielsen, Klemensker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/7 1966
lngeniØr Tage Nielsen, Rønne .......................... 22/7 1964
Kriminalassistent Aage Olesen, Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/7 1965
Overlæge H. Chr. O'.sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flere samtaler
Kaptajn Kn. Poggenborg, Rønne ........................ 23/7 1964
Overbetjent Ove Rasmussen, Nexø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/8 1966
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Gårdejer E. V. Riis, Nyker ........... .
Sadelmager Erik Rønne, Åkirkeby
Kommunaldirektør H. Saabye, Rønne
......... .
Sygehusinspektør Th. Sommer, Rønne ............... .
Postbådfører Peter Sonne, Svaneke ................... .
Overofficiant A. A. Sørensen, Rønne .............. .
Kontorchef John Sørensen, Hasle ...... .
Installatør Poul Axel Sørensen, Rønne
Stadsingeniør Robert Sørensen, Rønne ................ .
Brandinspektør H. Wegener, Rønne ............ .
Grosserer Palle W est, Rønne ................ .
Oberst!Øjtnant Tønnc:s \'Vichmann, Almindingen .... .

25; 7
30/7
1/8
22/7
21/7
14/7
2;8
19/7
18

16/7
21/7
21/7

19fri
196Ci
196()
1965
1965
1965
196<)
1965
1966
1965
1964
1965

Foruden disse 66 personer har en del ikke ønsket s1mrale, og nogle få
yderligere har jeg været udelukkende i skriftlig kontakt med. Herudover
hviler der følgende arbejde naturligvis på en hel del skrifriige arkivalier. J
Rigsarkivet har jeg især behandlet materiale fra indenrigsministeriet og
justitsministeriet. Af særlig værdi har her været amtets indberetninger og
politirapporter fra Rønne politi, der sammen med andre oplysninger har
kunnet danne et solidt fundament for begivenhedsforløbet især i de første
år. Hertil kommer en række private arkiver afleverer af Fr. Chr. S. BangsbØll,
Hermann Dedichcn, Erling Foss, Jens Lillelund, O'.e Lippmann, Ebbe Munck,
Børge Outze, Poul From, P. C. von Sremann og Sv. Wagner. Undersøgelsen
af disse arkiver drejede sig hovedsagelig om at fastslå, i hvilken udstrækning
der fra modstandsbevægelsen i det øvrige Danmark kunne være forbindelser
til Bornholm, men resultatet var forholdsvis ringe med undtage'se af kontakten via de illegale ruter og efterretningstjenesten. Dette sidste emne blev
dog i langt større udstrækning dækket af oplysninger fra det såkaldte »Stockholmsarkiv«, hvor jeg fik tilladelse til at studere alle de arkivalier, der
berØrte Bornholm.
I Rigsarkivet gennemgik jeg i Øvrigt de mikrofilm, som rigsarkivar Johan
Hvidtfeldr i 1960 fik til Danmark fra det tyske marinearkiv. Her fandtes
adskillige væsentlige dokumenter, der fortalte om forho'.dene på Bornho'.rn.
Specielt kan her nævnes Kriegstagebuch von Inse:kommandant Bornholm
1943-45, men også andre dele af arkivet kastede lys over begivenhederne.
En nærmere oversigt over arkiverne gengives senere i denne bog. I denne
forbindelse må også nævnes Rob. Morahts privatarkiv med redegørelse vedr.
tyskernes militære handlinger på Bornholm 1945 med amtmand Stemanns
bemærkninger. Disse både danske og tyske arkivalier, der hentedes i Rigsarkivet, er som myndigh~dsarkiver på en vis måde præget af tilbageholdenhed og vil kun i de færreste tilfælde gå i detaljer for at udrede det ene

eller andet problem, som en historiker kan blive stillet overfor. Derfor
måtte det suppleres af kilder af en anden karakter.
I Frihedsmuseet i København kunne ligeledes hentes en del kilder. De
var ud over illegale blade og bøger mere tilfældige. Dog må nævnes
v. Kamptz: Meine Erinnerungen an Bornholm, Rapporter fra Bornholm til
krigsministeriet i maj 1945, redaktør Harald Herdahls breve samt en
række beretninger, som Anders BjØrnvad har afleveret efter at have brugt
dem til sin bog »De fandt en vej«, foruden enkelte andre arkivalier.
Endvidere har jeg i Public Record Office i London s;z)gt oplysninger i
dokumenter fra udenrigsministeriet og krigsministeriet. Undersøgelserne
her drejede sig hovedsagelig om V-1 bomben og om englændernes befrieise
af Danmark og deres forhold i Danmark i maj 1945.
Mest betydningsfuldt for arbejdet var imidlertid dels lokalkomiteens
arkiv og dels det materiale, som blev indsamlet i forbindelse med besøgene
hos de forskellige modstandsfolk på Bornholm. I lokalkomiteens arkiv var
overlæge Olsens beretning om hans arbejde før den 5. maj. Denne beretning var dikteret og nedskrevet under besættelsen, og selv om den således
kun kan behandle et begrænset område, giver den et værdifuldt grundlag
for videre arbejde. Hertil knytter sig i arkivet en fortsat beretning fra
dag til dag om lokalkomiteens arbejde og problemer ført frem til august
1945. Desuden er der vedføjet særlige beretninger vedr. interneringslejrene
og sygehuset samt regionsbefalinger. Hertil kommer korrespondance, rapporter, forhandlinger og dagsbefalinger foruden region VII's journal. Desuden er her beva:ret beretninger om V-1 bomben fra Johs. Hansen og
Laurirsen, beretninger udfærdiget af Alfred Bidstrup, Vilh. KjØdt, H. Chr.
Olsen, Paul Erik Bahn-Petersen, J. P. Jakobsen, Arthur Hansen og amtslæge Kofoed. Alt dette er materiale, som lokalkomiteen har indsamlet af
historiske grunde kort efter befrielsen. Det blev a1t deponeret i Bornholms
Museum, således at de ikke måtte benyttes før 1975. Undertegnede fik
tilla:delse til at bryde plomben og benytte materialet, således at det nu kan
udgives.
Fra politiet i Rønne låntes rapporter vedr. afhøringer af gestapofo~k,
marinevægtere og deres vidner ligesom en oversigt over sabotagesager
fra krigens tid med de forhør og undersøgelser, der var knyttet hertil. Fra
E. V. Riis og Bent Holm modtoges 1. kompagnis arkiv. Heri ligger dels en
oversigt over 4. delings historie fra 1941 og dels styrke- og lønningslister
fra tiden efter 4. maj 1945. Hertil kommer vagtrapporter indtil 18. juni
1945, afhøringer af internerede, rapporter fra udrykningskolonnens arbejde
i Rønne og Nexø og en rapport til Statens civile Luftværn. Desuden er
der en oversigt grundet på rapporter over begivenhedernes udvikling fra
den 4. maj til den 12. maj. I 1.-5. kompagnis arkiv findes døgnrapporter
og styrkelister fra alle fem kompagnier samt fra lejren i Almindingen 1945.
14

'i. kompagni udgjordes af det milndskab, der indkaldtes til Bornho'.ms Vac.rn,

men ~om i den f0rste tid blev underlagt modstandsbevæge:sens region VII.
Hertil knytter sig et arkiv fra direktør Knud Jespersen om 2. kompagni.
men hovedsagelig indeholdende materiale fra den illegale tid. Her er rapporter og tegninger vedr. tyske anlæg på Bornholm, mikrofilm og breve
i forbindelse med det illegale arbejde. Ellers omhandler det meste materiale, som er indsam'.et på Bornholm, tiden omkring befrielsen og tiden
derefter, men meget af dette materiale peger dog også bagud i besættelsen
ved omtale af tidligere begivenheder. Fra 3. kompagni, den sydlige del af
Bornholm, er der ikke modtaget mere materiale end det, der findes i 1.-5.
kompagnis arkiv. Derimod er modtaget et særligt arkiv for 4. kompagni.
Dette indeho'der som de førnævnte også vagtbøger, dagsbefalinger, styrkelister og lønningslister samt dagbog, men herudover findes også en beretning fra A. A. Sørensen, reglement for internerede og diverse meldinger.
Endelig findes et arkiv for staben indeholdende regionens korrespondance,
fortegne:se over våben ved styrkerne, personelfortegnelser og en særlig liste
oyer udrustningen på Bornholm den 6. maj 1945. Til sidst kan nævnes et
arkiv for vagtværnet med en journal fra dets oprettelse den 1. november
1944 til 4. maj 1945 samt nogle værdifulde rapporter til vagtværnet i den
politi 1Øse rid. Disse oplysninger kaster er lys over sabotagen i der meste
af den tid, hvor rapporter fra politiet naturligt må savnes. Her er i i6vrigt
også beretninger om luftværnets virksomhed i Nexø og Rønne i tiden
fra 5. maj til 16. maj 1945.
Det meste af dette ovennævnte ki'.demateriale er samtidig ubearbejdet
kildemateriale, der med gode muligheder har kunnet anvendes til den foreli,'lgende fremstilling, ikke mindst når det er blevet supplerer med beretninger fra forskellige af de interviewede personer. Desuden er der fra
forskellige af de interviewede modtaget illegale blade fra Bornholm, der
ellers ikke hidtil har eksisteret hverken på Frihedsmuseet eller på Det
kgl. Bibliotek.
I tilknytning hertil er der af nogle journalister på Bornholm foretager
særdeles værdifulde undersøgelser. Det drejer sig dels om de undersøgelser,
som de tidligere modstandsfolk Børge Kure og Børge Høgh har foretaget
og offentliggjort i deres blade, og dels undersØge'ser vedr. krigsafslutningen, som er blevet foretaget af redaktør Thom;;s Jensen. Derfor har det
været værdifuldt også at inddrage forskellige artikler fra de bornholmske
blade som kildemateriale, idet jeg samtidig har kunnet tale med de to
nævnte journalister om emnerne og fået overiadt deres manuskripter til
actiklerne. Det er artikler i bladene Bornholmeren, Bornholms Tidende og
Bornholms Avis.
Hertil kommer en del materiale trykt i bøger. Disse kan grupperes
således: dokumentsamlinger, memoirelitteratur og historiske beretninger,

behandlinger af specielle begivenheder eller sagsområder. Til de første kan
nævnes Fabritius m.fl.: Besætte!sestidens illegale blade og bøger 1940-1945,
Bovrup-kartoteket, Alkil: »Besættelsestidens Fakta« og Den parlamentariske
Kommissions dokumentsamlinger. Til den anden gruppe kan nævnes amtmand Stemanns: »En dansk embedsmands odysse«, Sv. E. Kofoed: »30
dage« og Peter Rostkjær: »Fra besættelsestiden«. Den største gruppe er
naturligvis den sidste, og her kan nævnes A. BjØrnvad: »De fandt en vej«,
Mary Dau: »Danmark og Sovjetunionen 1944-1949« og Hubatsch: »Weseri.ibung« samt den russiske A. Basov: »Landgangen på Bornholm« i det
russiske militærhistoriske tidsskrift. Det kan vel næppe være nødvendigt
her på dette sted at give en vurdering af disse kilders værdi i forho'd til
hinanden. Hvorledes de er blevet vurderet af mig, vil fremgå af notekommentarerne i forbindelse med teksten.
Som det vil fremgå af denne gennemgang af materialet, ses det, at forholdene på Bornholm har adskilt sig væsentligt fra de fleste andre egne
af Danmark ved, at begivenhederne her kun har haft ringe forbindelse
med det øvrige land. Ikke alene er de større begivenheder sket på andre
tidspunkter på Bornholm, men også for modstandsbevægelsens vedkommende gør der sig særlige forho!d gæ:dende, idet den på Bornholm så at
sige er skabt på stedet uden den hjælp fra Øvrige dele af landet eller fra
København, som de fleste andre dele af Danmark har haft. Derfor vil
ki1dematerialet også være meget lokalt bestemt og kun i ringe grad have
tilknytning til kildematerialer for resten af Danmark.
Til sidst vil jeg bringe en dybtfølt tak til alle de personer på Bornholm
og andet sted, der velvilligst har hjulpet mig på forskellig måde. Når jeg
henvendte mig for at plage om oplysninger eller arkivalier, har jeg altid
mødt en udpræget venlighed og hjælpsomhed, og en særlig tak vil jeg
gerne her rette til overlæge Olsen, kommandør Mørch, fyrmester Jakobsen
og redaktionssekretær Børge Kure, der også på anden måde har hjulpet
mig, bl.a. ved gennemlæsning af manuskriptet. Jeg sky'.der også en tak
til Frihedsfonden, der gjorde det muligt rent Økonomisk for mig at bo på
Bornholm i de år, hvor jeg indsamlede oplysninger og dokumenter. Som
ønsket vil alle disse dokumenter og arkivalier af forskellig art bliver overgivet til Bornholms Museum, når nu denne bog er afsluttet.

Jørgen H. Barfod.

L kapitel

FORHISTORIE

Bornholm ligger som es naturskabt nordisk forpost mod syd og som en
knytnæve, <ler fra Skåne er stukket ud under havet. På denne knytnæve
har beboerne gentagne gange i historien haft afgørende betydning for
Danmark. Fundene fra folkevandringstiden fortæller, at der har stået svære
kampe på den ensomme Ø, og de tilbageværende tilflugtsborge, der sandsynligvis stammer fra tiden derefter, viser, a-r det fortsat var en omstridt ~1.
Den ange'sachiske skipper Wulfstan, som omkring år 890 rejste ind i
Østersøen, fortæller om den danske konges besidde!ser, Lolland, Falster
og Skåne, men omtaler, at burgundernes land havde en selvstændig konge.
Da Danmark imidlertid samledes i løbet af 900-tallet, knyttedes også Bornholm til det danske rige. Bornho'm kom til at ligge i en udkant af riget,
men det lå handelsmæssigt godt p'aceret for de mange ruter, der krydsede
Østersøen. Af de ca. 18.000 mønter fra denne tid, der er fundet i Danmark.
er de ca. 5000 fundet på Bornholm. 1
Da kristendommen ændrede livsmønstret, lå Bornholm udsat og nu som
en forpost mod de nye sørøveres, vendernes, indfald. Kirkerne indrettedes
til forsvar, både langkirker og rundkirker, og samtidig fortæller også borgpladser og voldsteder som Storeborg i RØ sogn, Gam!eborg i Ibsker sogn
og Ringborgen i Pedersker sogn om de hårde kår, bornholmerne var
underkastet. Bornholm lå forho'dsvis isoleret, men klar til at modtage
de angreb, der truede fra syd og Øst.
I den senere middelalder var det kongen, ærkebispen og hanseaterne,
der gjorde tilværelsen urolig på Øen takket være sildeeventyret ved Bornholm, og når plyndringer og hærgninger ikke plagede, var det pesten, som
gjorde indhug på Bornholm. Endelig i 1613 oprettede Christian IV en
milits på Bornholm. Den korn første gang i ilden i 1645, da svenskerne
gjorde landgang ved Nexø.
I året 1644 var militsen konstant på vagt, og deres stadige optræden
ved kysterne så ud til at afskrække svenskerne fra at søge landgang. Den
9. juni 1645 lykkedes det imidlertid ved en overraskende manøvre at sætte
nogle hundrede svenske musketerer i land nord for Nexø, og selv om de
ganske vist uøvede, men strids!ystne bornholmere Ønskede at slås, opfordrede nogle frygtsomme kaptajner til overgivelse. Efter lange forhandlinger
og efter byens plyndring underskrev de fleste militskaptajner Øens overgivelse. Tilbage var blot Hammershus, og den 16. juni indledte den svenske
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generaladmiral Carl Gustav Wrangel et bombardement af fæstningen. Her
var forholdene imidlertid omvendt af forholdene ved Nexø. Begivenhederne
på Øen havde i den grad sat en skræk i borgens besætning, at det var
umuligt for officererne at opretholde den nødvendige kampdisciplin. Mandskabet ville ikke slås, og nogle deserterede, så kommandanten havde ikke
anden udvej end at overgive sig. 2
Heller ikke under den svenske besættelse i 1658 kom militsen til at indlægge sig fortjenester, da svenskerne ganske simpelt udskrev soldaterne til
at kæmpe på andre fronter.
På anden måde tillagde bornholmerne sig imidlertid ære under Kari
Gustav krigen. Krigshandlingerne var gået uden om Øen, og meddelelsen
om dens afståelse til Sverige ved Roskildefreden nåede først ret sent frem,
da isen, der havde hjulpet den svenske konge til Sjælland, samtidig havde
isoleret Bornholm.
Det varede derfor også nogen tid, inden den svenske besætte~sesstyrke
kunne komme. Først den 29. april 1658 arriverede Printzenskold til Bornholm, hvor han straks ops:og sit kvarter på Hammershus.
Ti!syneladende bøjede bornholmerne sig for de nye magthavere, og de
fleste myndighedspersoner, i alt 74, aflagde den 24. maj i Malmø ed til
den svenske konge. Kun et halvt år efrer var modstandsbevægelsen dog en
kendsgerning, og vi kan konstatere, at i hvert tilfæ:de flere end en trediedel
af de førnævnte myndighedspersoner var deltagere. 3 Det kunne have været
interessant at sammenligne denne modstandsbevægelses opståen med forho~dene 1940-45, men desværre svigter kilderne.
Tilsyneladende var alt roligt på Bornholm i dette halve år, men alligevel
har Printzenskold næppe følt sig tryg, da han både den 16/7, den 12/8 og
den 9/10 anmoder om undsætningsstyrker bl.a. til afpatruljering af strandene, da på øen er »intet folk att forlijtha sigh till.«. 4 Hvor længe bornholmerne har konspireret vides ikke, men da Frederik III den 8. november
sender et brev til Bornholm, der opmuntrer til opstand og til stØtte ved en
evt. landg:mg, samtidig med ait han giver løfte om belønning, synes dette
at give stødet til den organisation, som iværksatte opstanden den 8.-9. december, hvor Printzenskold dræbes, og hvor Hammershus overtales til overgivelse. Da så den svenske undsætning med galioten »Spes« omsider intetanende ankommer på Sandvig red den 27/12 med 57 ryttere og 43 heste,
lokkes i Printzenskolds navn først de svenske officerer i land og tages til
fange, dernæst skipperen og styrmanden og til sidst de svenske ryttere, der
alle tages til fange, efterhånden som de kommer i land, mens de sidste
4 mand på galioten overmandes, og hestene sejles til RØnne. 5 En bornholmsk
delegation var imidlertid den 20. december sejlet til København, hvortil
de ankom den følgende dag, og omkring den 7. januar .1659 returnerede
18

den nye danske kommandant og landsdommeren med en dansk flåde til
Bornholm.<>
Efter afståelsen af Skåne havde Bornho:m fået en ny betydningsfuld
placering i det danske rige. Vi må atter konstatere dens isolerede beliggenhed som Ø og dens sparsomme kontakt med det Øvrige rige samt dens vigtige placering som en fremskudt post i Østersøen. Denne situation havde
særlig betydning under de følgende krige med Sverige. Den skånske krig
og Den store nordiske krig og dens værdifulde placering i Østersøen blev
understreget ved anlæggelsen af fiådeh1vnen ved Ertholmene i 1684. Allerede i 1662 var der blevet foretaget undersøgelser vedr. en flådehavn på
Bornholm, atter i 1667 samt i 1676 og i 1680, før Niels Juel i 1683 beså
de forskellige muligheder, Amager, Rønne og Ertholmene, og den endelige bts~uming blev truffet.
Flådehavnen ved Ertholmene var dog mindre velegnet til de større skibe.
Derimod passede den glimrende til fregatter og brigger, og det var netop
cfo:se skibe, man anvendte til rekognosceringer, således at den allerede under
Den store nordiske krig blev en vigtig base for det maritime efterretningsvæsen.' Tydeligst fremgår vel Bornholms og Ertholmenes betydning i denne
henseende af en memorial, som admiralitetet tilstillede Christian VI den
15 /2 1731. 8 Heri står bl.a.: »at som det i Tid af Fjendtlighed er sikkerlig
af den største Importance og Nytte, at kunne have betimelig Kundskab
om sin Fjende, Equipering og Foretagende, samt formene ham Tilførsel og
deslige, og da dette Sted er den yderste Frontiere Hans Maj st. har i Østersøen,
hvor der er en Havn, hvor en liden Eskadre af Fregatter og lette Orlogsskibe
kan lave Retraite«. »Thi hvis de svenske skulle uformodentlig bemestre
sig dette Sted, kan Hans Majst. ikke skikke en Krydser Østen for Bornholm
uden Hasard, at den bliver couperet.«
Krigen 1807-14 bragte atter en vældig aktivitet til Bornholm. Priseretterne på Bornholm og Christiansø var i stadig virksomhed, da bornholmerne mere ivrigt end andre steder i Danmark gik i gang med kaperiet og
indbragte gode fangster med rige laster. Alene i oktober 1808 var der i
Christiansø havn samlet omkring 25 priser.n Det gav gode penge til bornholmerne og glade dage i havnene, men væsentligst er det at bemærke sig,
hvorledes den isolerede og fjerntliggende Ø placerede sig som en betydningsfuld del i den samlede kaperkrig og altså i den form for krigsførelse, der på
visse punkter kan sidestilles med de andre gange, bornholmerne rustede sig
til den lille krigs førelse.
Medens militsen under Den skånske krig havde afslået et svensk landgangsforsøg, gav krigen med England den ikke lejlighed til at udmærke
sig, og heller ikke under de to slesvigske krige fik den nogen opgaver. Derimod deltog adskillige bornho'.mere frivilligt i kampene i Jylland, og mest
kendt er vel lØjtnant Anker fra kampene ved Dybbøl i 1864.
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Ved hærloven af 1867 ophævedes Bornholms milits, og bornholmern::
skulle rekrutuddannes andre steder i Danmark, hvorefter de dog overførtes
tii. det nyoprettede Bornholms Væbning, der imidlertid blev nedlagt i 1923.
Hærloven af 1932 genoprettede et særligt korps på Bornholm under navnet
Bornholms Værn, der har brntået siden.
Trods alle omskiftelser fremkaldte øens ensomme beliggenhed i Østersøen aldrig nogen politisk separatisme. Den geografiske isolering, der historisk hir placeret Bornholm i et randområde af den nordiske kulturkreds,
som man har set det i vikingetiden, i den senere middelalder og i den
nyere tid, hl! ikke rokket ved indbyggernes kulturelle og nationale indsti'.ling. Bornholm har i modsætning til mange andre grænseområder stået fast
i denne henseende. Selv om Bornholm således har været isoleret i et randområde, har Øen i krigstider ofte haft en væsentlig betydning for begivenhederne i det Øvrige land. Dens karakteristika må være beliggenheden i er
randområde, den isolerede placering, national trofasthed og gennem alt
dette betydningsfu:d.
Befolkningens nationale indstilling har i nyeste tid givet sig uds'.ag ved
den ringe tilslutning til ekstreme politiske anskuelser, og dette kom under
den tyske besættelse til at give sig udslag ved en anden begivenhedsudvikling end i det øvrige Danmark, der yderligere forstærkedes ved de tyske
administrative forhold.
En vis interesse havde man dog tidligere vist for Bornholm fra tysk side.
Da man i november 1938 havde held til at sprænge en tysk spionring i
Danmark, havde Øen været i søgelyset. Der blev arresteret 9 tyskere under
ledelse af Phlug-Hartung. De 5 blev arresteret i København, de 2 på Skagen,
1 i Korsør og 1 på Bornholm, og desuden blev der arresteret 5 danske statsborgere. Resultatet var dengang, at man overalt til de tyske gesandtskaber
måtte meddele: »Etape Danemark ausgefallen.« Det var Friedrich Gustav
Gri.iber f. 12/10 1897 i Is~rlohn, der den 21. november blev arresteret på
Bornholm. Af korrespondance, man fandt hos ham, viste det sig, at hm
var underlagt Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Kiel, Grenzpolizeikommissariat Flensburg under ledelse af Herrmannsen. Desuden fandt man
ved husundersØgelsen kort, militære meldinger og meget andet samt to af
hans dækadresser på Bornholm, nemlig Ibsen, Allinge, og Sørensen, Sandvig. Friedrich Gruber idømtes den 25. januar 1939 8 måneders fængsel,
hvorefter han udvistes af landet og boede i Stettin indtil den 7. april 1940.10
Hvor fjernt Bornholm oprindelig stod i de tyske planer kan vel næppe
undre, når man erindrer, at formålet for aktionen »W eseri.ibung« var dels
at kunne beherske malmruten fra Narvik til Tyskland og dels at komme i
besidde'.se af ubådsbaser og flyvebaser i Norge. Tankerne om denne operation tog form i løbet af efteråret 1939 og vinteren 1940, og først den
21. februar 1940 kom Danmark ind i billedet, da det tyske luftvåben Øn20

skede at kunne anvende A 1borg flyvep!ads i forbinde 1sen med Norge, og
hertil kom så den tyske flådes ønsker om at kunne beherske de danske farvande for at sikre søtransporterne til og fra Norge. 11
Weseriibung var en militær operation af en stor målestok, hvor Danmark kun var er lille led på vejen til dens gennemføre'.se. Hvad angik flyvepladsen i Jylland behøvede man strengt taget kun en besætte'se af den jyske
halvø, men man måtte da forudse kamphandlinger med Danmark repræsenteret ved den Øvrige del af landet, og derved ville de danske farvande blive
spærrer for tysk gennemsejling eller i hvert fald blive kampzone. De danske
stræder havde international status forstået således, at man ikke uden videre
kunne spærre for fredelig sejlads gennem stræderne, og som neutral magr
måtte Danmark ligesom under 1. verder:skrig tillade også krigsskibes passage, hvor de end kom fra. Da man tilmed under denne krig havde spærrer
stræderne således, at minefelterne stØdte tæt op til lignende tyske minefelter ved den sydlige indsejling, var den tyske flådes ho'.dning udelukkende
forårsaget af flyvevåbnets krav om flyvep!ads.
En mrnglende besættelse af de danske Øer indebar en større risiko for
krigsførelsen end en besættelse af dem, og det nye problem var derfor b'.ot,
hvilke magtmidler der var nødvendige til denne operation. Det er ikke et
spørgsmål, der i øvrigt skal nærmere diskuteres her, men det kan blot på
grundlag af denne udvikling stå helt klart, at aktionsretningen for Tyskland gik lige nordpå, og Bornholm lå helt uden for synskredsen i dette spil.
Mod Jylland skulle anvendes den 170. infanteri division, den 11. motoriserede skyttebrigade samt nogle maskingeværbatailloner, og angrebet skulle
foregå dels over den dansk-tyske grænse og dels ved landsætning ad !uftvtjen ved Alborg og over søen ved forskellige h:ivne. Mod øerne skulle
anvendes 198. infanteridivision, der skulle overføres ad s;;Jvejen og b!ot med
luftlandsætning ved Storstrømsbroen. Fra denne division skulle Bornholm
besættes i næste fase af udviklingen. 12
På den danske side sJ. situationen således ud. Danmarks mi 1itærpo'itik
h:ivde siden 1922 fulgt en nedrustningspo~itik i tillid til Fo'.keforbundet,
og da Folkeforbundet brød sammen, stod lander uden værn for sin neutralitet. Der skete ingen væsentlige ændringer i Danmark, og medens Danmark
i begyndelsen af 1914 indkaldte en sikringsstyrke på 57.000 mand, der forblev inde under hele krigen, gjorde man i efteråret 1939 b'.ot der, ar man
indkaldte 5 årgange, ca. 30.000 mand, til en kortvarig uddannelse, hvorefter
de blev hjemsendt med uniform som en art beredskabsstyrke. I vinteren
1939-40 og i tiden op til den 9. april 1940 var hæren således kun på knap
14.000 mand. Statsminister Th. Stauning udtrykte i sin nytårstale 1940 da
også ganske klart regeringens politik, da han bl.a. udtalte: »Vort land er
indrettet på at udøve en bevogtning for neutralitet, men krigsfØre'se i egentlig forstand er udelukker af de geografiske forhold, ligesom befolkningens
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ringe stØrre'.se også udelukker tilstedeværelsen af en hær, der kan tage kampen op mod de ~agter, som kan tænkes at stå kampberedte over for Danmark.«13
Ejendommeligt nok blev denne tale netop holdt, medens et andet nordisk
land, Finland, for hvilket de nævnte ord måske kunne være endnu mere
åbenbar, kæmpede for sit eget liv mod en overmægtig fjende. Talen vakte
da også et vældigt politisk røre, der den 19. januar 1940 resulterede i en
folketingsbeslutning, der sagde, at »de midler, der rådes over, om fornødent
skal anvendes for at hævde og værne rigets fred og uafhængighed«, men
naturligvis kunne dette ikke ændre regeringens politik. Det var for sent
at sadle om.
De danske styrker var den 9. april 1940 på ca. 6.600 mand med ca. 11 måneders uddannelse og ca. 7.950 mand med 6 måneders uddannelse eller derunder dvs. i alt ca. 14.550 mand. 14 Det kom som bekendt til mindre kamphandlinger ved grænsen i Sønderjylland og i København, og Bornholm kom
først ind i billedet den 10. april. Dagen forløb roligt her. Beredskabet var
som ved hærens Øvrige afdelinger, og kl. 7.40 modtog kommandanten,
oberst J. T. Waagepetersen fra krigsministeriet ordre om, at der ikke måtte
yde' modstand ved en eventuel tysk besættelse.
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11. kapitel
BORNHOLMS BESÆTTELSE

»Danmark kom i forbifarten til at forsvinde som neutralt og selvstændigt
rige - dertil behøvedes der ikke engang en motivering. Den a 1deles forsvarsløse spilder man ikke engang ord på. »Den, som g0r sig til får, ham
ops'.uger ulven«. Således er vildmarkens lov. Illusionen om, at et afrustet
land skulle kunne bestå ved siden af rustende naboer, har fået en tragisk
belysning med tilfældet Danmark. Der mødre uden sværds'ag sin grumme
skæbne.«
Således skrev det svenske blad »Sccialdemokraten« den 1. maj 1940 i en
artikel om den politiske situation. Det var hårde ord, der præcist viser, hvordan man i udlandet så på begivenhederne i Danmark. Den kone kamp med
de forholdsvis få ofre bemærkedes ikke, fordi s;;Jge!yset i stedet for gied
over til den ihærdige og stædige kamp, som nordmændene samtidig førte.
~trategisk betydningsfulde punkter blev den 9. april 1940 besat af en overvældende magt, og Bornholm lå den første dag uberØrt.
Øens højeste embedsmand, amtmand P. Chr. v. Sremann, var natten mellem d. 8. og 9. april på vej hjem fra København. Han var på grund af
issiruationen fløjet til Sverige, overnattede der og sejlede om morgenen
den 9. april fra Simrishamn til Rønne. Da han ved 8-riden gik i land her.
anede han endnu intet om Danmarks besættelse, og rygterne om besætte'sen,
som han fik, da han satte foden på Bornholm, afs!og han som for fantastiske
til at være sande. 1 Snart måtte han dog erkende det fantastiske. Ligesom i
det Øvrige Danmark kom besættelsen bag på mange. Redaktør KjØdt, Bornholms Avis og Amtstidende, fik som Ritzau-korrespondent den første meddelelse. Han lod den triste nyhed gå videre til sine kolleger i den bornholmske presse, og disse delte så imellem sig opgaven med at informere de
forskelli.ge myndigheder. Således blev det red.sekr. Harry Hansen, Bornholms Social-Demokrat, der skulle underrette Bornholms kommandant,
oberst Waagepetersen, der på daværende tidspunkt havde sit hovedkvarter
på Kanns Hotel i Akirkeby. Vagten turde imidlertid ikke vække obersten
før kl. 9, og først da stabschefen, kaptajn Jensen, havde hørt den alarmerende melding, fik Harry Hansen kontakt med obersten. 2 Ad officiel vej
kom der først senere besked, og kl. 7.40 modtog kommandanten fra krigsministeriet ordre om, at der ikke måtte ydes modstand ved en eventuel tysk
hesærreise.:1
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Kontorchef Abitz, der var fungerende amtmand, modtog meddelelsen fra
kommandanten om morgenen ved halv otte tiden, hvorefter han gik ned
til båden fra Sverige for at give amtmanden den sørgelige nyhed. Omtrent
samtidig spredtes det triste budskab til hele øens befolkning gennem radioen,
der bragte kongens og regeringens opråb: 4
Til det danske folk.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold
under hensyn til den besættel~e, som har fundet sted, og i henhold dertil
kundgøre følgende:
De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbinde'se
med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra
enhver modstand over for disse tropper.
Den danske regering vil forsøge at sikre det danske folk og vort land
imod de af krigsforhold følgende ulykker og opfordrer derfor befolkningen
til rolig og behersket ho!dning over for de forhold, som nu er opstået. Ro
og orden må præge landet, og loyal optræden må udvises over for alle, som
har en myndighed at udøve.
København, den 9. april 1940.
Chr.R.
Th. Stauning.
Under disse for vort fædreland så alvorlige forhold opfordrer jeg alle i
by og på land til at vise fuldt ud korrekt optræden, da enhver uoverlagt
handling eller ytring kan have de alvorligste følger.
Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danmark.
Amalienborg, 9. april 1940.
Chr. R.
Det tyske »Oprop« var som bekendt forfattet på en mærkelig blanding af
dansk og norsk med tyske udtryk. Det blev ikke kastet ned på Bornholm,
men amtmanden lod det oversætte til normalt dansk og bekendtgøre i denne
form. Derved blev Bornholm sikkert det eneste sted i landet, hvor indbyggerne stiftede bekendtskab med »opropet« på almindeligt dansk. Det lidt
komiske skær, som danskerne selvfølgelig straks havde fattet, var derved
blevet fjernet. 5
Der var naturligvis en bekymret stemning på Øen den 9. april, og mørklægningen holdt her sit indtog som i det øvrige Danmark. Telefonerne var
i stadig brug. Man ringede til familie, venner og bekendte i andre egne af
landet for at hØre nyt, og fra hoteller og pensionater satte turister og han-
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De tyske tropjJers landgang i Rønne fotograferet af en tysk officer.

delsrejsende sig med uro i sindet i forbindelse med hjemmet. Alle sa med
frygt den kommende tid i møde, men allerede den næste dag udlØsres den
første spænding.
Den 10. april kl. 2.30 om natten løb »Hansesradt Danzig« ind i Warnemi.inde havn for at indskibe 2. bataillon af 205. infanteriregiment, og kl. 5.15
afsejlede det igen ledsaget af to forpostbåde. Samme dag kl. 16.35 blev styrken landsat i Rønne. 6 På havnen blev styrken efter ordre modtaget af orlogskaptajn Broberg, der meddelte, at der ikke ville blive ydet modstand, og om
aftenen arrangerede han spisning på Dams Hotel for officererne. Fra dansk
side deltog orlogskaptajn Broberg som chef for Bornholms Marinedistrikt
og oberst Waagepetersen som Bornholms kommandant. 7
De tyske styrker indkvarteredes den første dag i Rønne. Direktøren for
Rønne Missionshotel, Peter Rostkjær, blev opsØgt af en ung officer. »Han
begyndte straks at spørge mig ud: 'Hvor mange kan der ligge i salen?' Der
kunne være 100 til spisning, men jeg havde ikke begreb om, hvor mange
der kunne ligge, og det svarede jeg ham. Han gav uden videre besked på,
at salen skulle ryddes, jeg kunne sige til soldaterne, hvor jeg ville have
inventaret hen, der skulle komme to læs halm. Det skulle bredes ud derinde, så so!daterne kunne sove der. Farvel og på gensyn.« 8 Samtidig kom
en anden tysk officer til direktør Lyngby på Dams Hotel. »Han meddelte,
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Skilt ved det tyske hovedkvarter på Missionshotellet i 1940.

ar hoteller var beslaglagt, og ar der skulle skaffes plads ril en hundrede
so!dater, som vi måtte lægge i lokalerne. Han spurgte så efter borgmester
Niels Nielsens kontor og beordrede mig med. Da borgmesteren så mig
med optog, bad han mig være tolk, og Nie!s Nie~sen sagde: 'Ja, jeg forstår
ikke noget af det, og selv om jeg forstod det, rettede jeg mig ikke efter det
alligevel'. 9 Desuden beslaglagdes Østre Skole, men efter henstilling fra amtslægen og overlæge Olsen flyttedes styrken nogle dage senere af sanitære
grunde herfra til skolen i Knudsker.10
Samme dag, den 10. april, tilkaldtes amts'æge S. E. Kofoed til Dams
Hotel for at blive præsenteret for den tyske læge, han skulle samarbejde
med. Amtslægen fandt hurtigt ud af, at tyskerens kundskaber som læge
ikke var alt for store. Han fik forklaret, at de tyske tropper var absolut
sunde, men man var noget ængstelige for den »bornholmske syge«, som
man Ønskede nærmere besked om, hvorefter amts!ægen let smilende kunne
berette om den ret uskadelige sygdom. I Øvrigt foregik samtalen på enge'.sk,
da amtslægen, der tidligere havde været læge på Færøerne, meddelte, at
h:rn talte fortrinligt engelsk, og selv om han nok forstod tysk, kunne han
ikke tale det. Efter denne lidt særprægede samtale skiltes man i al venlighed,
og amts!ægen styrede nu sine skridt mod amtskontoret for at rapportere til
amtmanden. Han havde dog ikke heldet med sig og traf først amtmanden
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den 11. april om morgenen. Det var to vidt forskellige naturer, der da stod
over for hinanden. Amts'.ægen var den iltre og stærkt engelskvenlige,
medens amtmanden var embedsmanden, der ho'.dt sig til regeringens direktiver og i Øvrigt i hele sin opdragelse stod tysk kultur nærmere end enge~sk.
Amtslægen gengiver et replikskifte således: »Skal vi trods alt ikke være
lidt en garde over for tyskerne? Er det ikke trods alt vore fjender, der er
kommet i land?, hvortil amtmanden skal have svaret, at han måtte ho'.de
sig til regeringserklæringen, og vi måtte leve sammen med tyskerne og
rette os efter kongens ord.« 11
Den 11. april om formiddagen aflagde Mcijor Kaiser, chefen for de tyske
styrker, med stab besøg på amtsgården, hvor amtmanden erk'.ærede, at han
forventede, at majoren og hans folk ville gØre alt for, at der ikke kom
vanskeligheder af nogen art. Det aftaltes derefter, at majoren altid kunne
henvende sig til amtmanden i en hvilken som helst sag. Mødet var slut,
og det havde sikkert været til amtmandens fulde tilfredshed og i Øvrigt
naturligt for ham at optræde som guvernøren over Øen Bornholm, der
vinskede at have indflydelse på og at mestre enhver situation. 1 ~

Forbindelse med det øvrige land
Befolkningen pintes fra den første dag af de tyske marchsange, der klang
gennem Rønnes gader, men udover dette rent menneskelige pres, som
måtte fø'.es ved at leve i et besat land, var det de materielle vanskeligheder,
der under krigsforhold kom til at sætte sit præg på den fra det Øvrige land
fjerntliggende ø. Vigtigt var det at holde forbinde'.sen i gang mellem
København og Bornholm, og selv om oliebeholdningerne var små, var
det livsnødvendigt for Øen at holde trafikken vedlige. Erhvervene ville blive
hårdt ramt, når de ikke kunne få sejlet deres eksport til København, og
desuden ville selvfølgelig turisterhvervet også lide derunder, jo mere urege'.mæssig sejladsen blev. I maj 1940 førtes hektiske forhandlinger herom.
Man henvendte sig til fordelingsnævnet, til amtmanden og til de tre bornholmske rigsdagsmænd, og trods reaktionerne på de første Ønsker om olie
var absolut negative, lykkedes det i begyndelsen af juni at få reddet så meget
olie, at de to bornholmske rederier kunne sejle to ugentlige ture mellem
København og RØnne. 13
Da det så sortest ud, opsagde Dampskibsselskabet af 1866 alt sit personale fra 1. september for at kunne stå frit, og i bestyrte'se herover opfordrede Stemann staten til at indsætte et skib for at sikre sejladsen. 14 Alligevel
blev den fastlagte ruteplan ikke nogen sikker forbindelse. Den 4. august
lØb rutedamperen »Hammershus« lige efter afsejlingen fra København på
en mine. Heldigvis var skaden ikke stor, og det tilkaldte skib »Benedikt«
fik overført alle p~s3agerer, medens en lodsbåd tog havaristen på slæb.
Skibet tog dog efterh'lnden så meget vand ind, at det måtte sættes på grund
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på Stubben, hvorfra det senere blev bjærget i havn af en bjærgningsdamper.
Fra Udenrigsministeriets Pressebureau udsendtes omgående meddelelse til
aviserne om, at de intet måtte bringe, før der forelå officiel meddelelse fra
Ritzau, og herfra kom da oplysningen om, at en rutedamper, tilhørende et
dansk rederi, kort efter udsejlingen fra København blev rystet af en eksplosion, der kun anrettede ringe skade. Derefter lyder det ordret: »Da eksplosionens følger ikke umiddelbart kunne overses fuldt ud, blev alle passagererne bjærget af fartøjer fra den tyske krigsmarine, der hurtigt kom til
stede, og indbragt til København. Eksplosionen må antages at stamme
fra en af de miner, som engelske flyvere i den sidste tid adskillige gange
kritikløst har nedkastet i danske farvande. Skade på objekter af militær
betydning har de ikke forvoldt derved, da eng'ænderne ikke ved besked
om dem. Fra tysk side gøres der i samarbejde med det danske marineministerium alt for at sikre skibsfarten mod denne trafik.«
»Privat for redaktionerne. Fortroligt. Udover ovenstående meddelelse,
der kun må bringes i den foreliggende ordlyd, må der intet meddeles om
begivenheden.« 15 Den tyske charmeoffensiv nåede således også bornholmsdamperen, der efter Ritzau skulle være blevet undsat af de hjælpsomme
tyskere.
Alligevel var man nervøs på Bornholm, og den bornholmske mejeriforening undersØgte derfor via smøreksportudvalget muligheden for at få
oprettet en direkte skibsforbindelse for eksporten mellem Bornholm og
Tyskland.16 Den blev dog ikke til noget, og fortrædelighederne med ruten
til København blev ikke færre i løber af efteråret. I en indberetning fra
amtet beklagede man sig over de vanskelige forbindelsesforhold for forretningsmændene på Bornholm, og man fremdrog som eksempel situationen,
da båden afgik fra Rønne torsdag aften den 3. oktober og normalt skulle
være i København ved middagstid om fredagen, men blev stoppet af det
tyske vagtskib ved indsejlingen til Sundet og måtte ligge der til lørdag
middag, således at det først nåede København om aftenen kl. 19, da det
var umuligt att: gøre forretninger, hvorfor de måtte vente til næste båd,
der først afgik onsdag formiddag og nåede tilbage til Rønne onsdag aften.
Det vil sige, at den hurtigste forbindelse frem og tilbage varede 6 dage,
hvilket er nok så upraktisk for en forretningsmand.17 Heldigvis var man
allerede da langt fremme med forhandlingerne om en flyverute til Øen, og
denne åbnedes omsider -Oen 16. november 1940, således at en hurtig postforbindelse var sikret.18
Forholdet mellem tyskerne og bornholmerne
Irritationsmomenterne var mange, og ganske vist havde de tyske soldater
f. eks. fået ordre til at opføre sig så stilfærdigt som muligt, men under
indtryk af den store .fremgang ·på mange fronter var .det ikke mærkeligt,

30

ae soldaterne på Bornholm ville give deres g'.æde luft, hvilket foregik n:d
sang, bl.a. når de marcherede gennem gaderne. Amtmanden påtalte forho'.det over for Admiral Mewis, da denne besøgte øen den 22. juni, men trods
gentagne ordrer fra oven var det svært at få denne for bornholmerne
generende uskik standset. 19
Et yderligere irritationsmoment var imidlertid de tyske soldaters indkøb
af de fåtallige varer i forretningerne. Sagen behandledes officielt for første
gang i byrådet i Rønne den 9. maj. Borgmester Nielsen udtalte her: »I den
senere tid er der blevet talt meget om visse forretningers handel med udlændinge, men vistnok således, at der i nogle forretninger sælges varer
langt uden om de gældende bestemmelser. Disse bestemmelser gæ'der imidlertid ikke alene for landets borgere, men også for de fremmede, og de
indkvarterede soldater må altså nok købe til det daglige forbrug, men heller
ikke mere. Dette er også i overensstemmelse med de Ønsker og befa'.inger,
der er udgået fra den tyske hærledelse. Det nytter altså ikke, at vore forretningsfolk siger til undskyldning, at de ikke tØr andet.« Desuden tilføjede
Bornholms Social-Demokrat i sin omtale af borgmesterens tale: »De handlende kan altså roligt nægte at efterkomme urimelige forlangender fra de
tyske so'.daters side. Disses 'hamstring' vil være dobbelt overtrædelse, nemlig
af dansk og tysk ordre.« 20
Politimesteren lod i denne anledning foretage forskellige undersøgelser
af de påståede forhold. Man rundspurgte i forretningerne i Rønne og
erfarede da, at i 7 forskellige manufakturforretninger, hvor man henvendte
sig, h:i.vde de tyske soldater og mange tyske marinere købt dameundertøj,
garn, elastik, og en af forretningerne angav ligefrem, at butikken en dag
nærmest var stormet af soldaterne, der havde købt ind. I guldsmedeforretningerne, hvor man spurgte 8 forskellige steder, var der købt armbåndsure,
ringe og guldsmykker, men her betonede man, at det fortrinsvis var billigere ting, og en af forretningerne mente, at det største salg var sket
i den første uge efter besættelsen.21
Sagen indberettedes via amtet til indenrigsministeriet, der atter Iod den
gå videre til udenrigsministeriet, som den 4. maj tilstillede det tyske gesandtskab i København en verbalnote, der påpegede sagens alvor. En måned
efter, den 8. juni, svarede man fra gesandtskabet, at den Øverstbefalende i
Danmark havde forbudt soldaterne at købe andre varer end det, der var
til deres personlige Øjeblikkelige behov, og at man nu havde erindret styrken på Bornholm om denne befaling. 22 Men indkøbene holdt ikke op.
Alle disse mindre episoder og irritationsmomenter, som en besætte'.sesmagt næppe kan undgå, påvirkede selvfølgelig befolkningen, og sammen
med den naturlige modvilje mod besættelsesmagten var det baggrunden for
de sammenstød, der uvægerligt måtte komme. Nogle af dem forårsagede
anmelde!se til politiet, der f. eks. i juni 1940 måtte indkaldes på grund af
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de uroligheder, der opstod, da en dansk kvinde på en restaurant nægtede
at danse med en tysk soldat, eller i juli, da skænderierne udviklede sig så
voldsomt, at også en dansk politibetjent kom til at lide overlast. I august
besværede den tyske kommandant sig endog til udenrigsministeriet over,
''at der på Bornholm er et dårligt forhold mellem værnemagten og befolkningen«. Dette forhold kom i Øvrigt til udtryk ved flere slagsmål og bl.a.
den 13. oktober på restaurant »Fredensborg« ved Rønne, hvilken sag resulterede i, at man udsatte en dusør på 300 kr. for opklaring af sagen s:imtidig
med, at politimesteren indtil videre forbød al offentlig dans på Bornho'.m.2 :3
En anden mindre episode kan måske på mange måder være betegnende
for stemningen og situationen i almindelighed i begyndelsen af november,
da en afdeling tyske so!dater på omkring en snes mand havde været til
skydning på Galløkken. De marcherede hjem ad Søndergade i Rønne syngende nogle tyske sange, da en modgående dansker ud for Hovedvagten
råbte »Hold kæft,< til dem. Tre af de tyske soldater arresterede ham og
indbragte ham på den danske politistation. Det viste sig at være en 53-årig
pensioneret maskinmester, der efter påtale fik lov til at gå igen, men i
politirapporten står der: »Sigtede fik pålæg om fremtidig at afho'.de sig
fra enhver upassende tilkendegivelse over for dele af den tyske værnemagt«.
Og til disse noget kryptiske ord er føjet: »Han er kendt af stationens personale som en mand, der ikke kan anses for fuldt tilregnelig«. Ak ja! 24
Hvordan skulle man egentlig opføre sig for af andre at blive anset som
normal. Hvordan skulle de ubudne gæster behandles af ekspedienten eller af
kroværten? Hvordan skulle tjenestemanden, der som myndighedsperson
skulle have kontakt med besættelsesmagten, behandle dem? Og hvordan
skulle den almindelige mand, der bare mødte dem på gaden, opføre sig?
Vi var jo ikke i krig med dem, men de havde ifølge deres eget udsagn
bare besat os for at beskytte os, og regeringen og kongen havde opfordret
til en værdig holdning, men hvad var en værdig ho'.dning? Det afhang
vist af den enkelte person, hvad man anså for værdigt, og derfor gik de
første måneder på Bornholm som i det Øvrige land med, at hvert menneske
prøvede at finde sig selv og sit eget ståsted for at kunne optræde sådan,
som han selv anså for værdigt.
Et af midlerne til denne besindelse var alsangen, der i løbet af sommeren 1940 spredtes over hele Danmark, og den 27. august var der også
et alsangstævne i Rønne. På Store Torv samledes over 7.000 mennesker
eller mere end halvdelen af Rønnes indbyggertal. Der var patriotiske taler,
hvor talerne uden at nævne de ubudne gæster opfordrede til sammenhold
om den danske kulturarv. Man sang både Hans Hartvig Seedorff Pedersens
:i-Der rider en konge -« og Kai Hoffmanns »Den danske sang er en ung,
blond pige« samt andre fædrelandssange og nogle bornholmske sange for
så at slutte med Adolf Reckes »Kongernes Konge«. Ved denne opbygning
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af stævnet afveg man ikke fra lignende stævner i de andre dele af landet.
Nogle følte sig ved dette bestyrket i deres danskhed, men for andre var
det ikke nok.
Desuden organiseredes studiekredse med forskellige emner, der vedr}6rte
den danske litteratur, og en senere modstandsmand beretter herom: »I 1940
var jeg 20 år. Den første vinter gjorde vi et arbejde med møder og studiekredse. Vi fik vejledning fra Dansk Ungdomsvirke. Vi havde på det højeste
33 studiekredse pil Bornholm, og der var et gennemsnitligt deltagerantal
pii 10-20 i hver studiekreds. Den største var i Klemensker, men det viste
sig, at grunden til det var, at de efter mødet fik et s'.ag kort, men det brød
jeg mig nu ikke om. Formanden for arbejdet var daværende formand for
KU, kontorist J Kofoed Stender. Han var leder for hele Øen, og det var
som regel lederne af Venstres Ungdom, Konservativ Ungdom og Socialdemokratisk Ungdom, d::r sad som ledere af arbejdet rundt omkring. Når
vi så diskuterede forholdene, sagde jeg, at vi på et eller andet tidspunkt
måtte gØre noget mere mod tyskerne, men det faldt ikke i god jord hos
medlemmerne dengang. Jeg hævdede, at kongens ord var udtalt under
tvang.«~ 3

En anden ledende modstandsmand siger: »Dansk Ungdomssamvirke spillede ikke nogen bemærkelsesværdig rolle på Bornholm. Det har måske
haft bet;·dning indirekte for de almindelige samtaler mellem menneskene,
men det var andre personer, der kom til at få betydning i frihedsbevæge'sc:n.
De gamle politiske partier gjorde sig ikke gældende på den måde, at lederne
også kom som ledere i frihedsbevægelsen.«~" Og hertil må så føjes udtalelsen
fra endnu en modstandsmand: »Vi måtte i 'Dansk Samling' se at få fo1k
til at forstå, at det var fjenden, der var i landet, nogen der ikke ville os
det gode. Vi blev hurtigt klar over, at besætte'.sen var farlig, fordi man
tjente godt uden at have vanskeligheder.« 27
Der var dog mennesker, wm var nØdt til at have en eller anden form
for kontakt med besættelsesmagten dels som forretning og dels som offentlig
myndighed. Hvad skulle f.eks. hotelværten, der fik sit hotel eller nogle
værelser beslaglagt, gØre? Ja, som direktør Lyngby fra Dams Hotel siger:
»l hotelvirksomheden var man vænnet til at tage imod alle slags gæster.« 2 '
Man var nødt til at bøje sig for de påtvungne gæster, men alligevel bevare
Yærdigheden ved ikke at være for indladende over for dem.
Af andre, der blev sat på en vanskelig opgave, var den tyske konsul i
Rønne, Ludvig Hintze, som havde lidt svært ved at placere sig under de
nye forho'.d. Han fastholdt sin stilling som tysk konsul og dyrkede selskabelighed med tyskerne, hvilket jo ikke faldt i god jord hos den Øvrige befolkning, og trods mange henstillinger fra bekendte om at ændre denne holdning, fortsatte han sin ivrige samarbejdspolitik. Trods dette gik han dog

aldrig så langt som til at være angiver eller til at forråde modstandsgrupper,
men han måtte finde sig i, at danske trak sig væk fra ham.2 ~
Det kunne være svært at finde den rette balance, når fortjenesten vinkede
forude. Mange misforstod situationen og fattede ikke rigtigt, hvad der
var sket. Typisk er vel den boghandler, der straks efter den 10. april pyntede sit vindue op med tyske parlører og fyldte disken med tyske aviser.
Først da en dansk kunde med henvisning til dette bad om sin regning, fordi
han ikke ønskede at handle i en tysk kiosk, gik fejltage'.sen op for boghandleren, der blev dybt ulykkelig over sin nationale vi:dfarelse.U 0

Amtmand Stemann
Den mand, der på Bornho~m burde anvise ho'.dningen og være et forbi'lede for befolkningen i denne tid, måtte vel være amtmanden, P. Chr.
v. Stemann. Der er vel næppe tvivl om, at en sådan stilling også ville
passe ham, og hele hans optræden vidnede om, at han fØlte, at han indtog
en betydelig stilling i samfundet. Det var blot uheldigt for ham, at det
netop var tyskerne, der var besætte'.sesmagten, fordi hele hans fortid og
hans familieforbindelser i stor udstrækning gik sydpå. Tysk kultur stod
ham nærmere end enge:sk. Han havde i sin ungdom færdedes i den, og
han forstod den.
Tyskernes optræden virkede derfor ikke så fremmedartet på ham, og
han kom således ikke mindst under indtryk af de proklamationer og instruktioner, som kom fra den danske regering, til at optræde mere imødekommende end Ønskeligt. Hans sympati var i verdenskrigen hos tyskerne, og
han lagde ikke skjul på det. I juli 1940, da Frankrig var slået, udtalte han
over for sin amtsfuldmægtig, at når tyskerne engang havde vundet krigen,
ville det være k'.ogcst at have vist sin stØtte til dem på et tidspunkt, hvor
kampen endnu ikke var afgjort. Det måtte derfor være dansk po'.itik at
stØtte tyskerne nu. 31
Når amtmanden var i København til møder, blev fuldmægtigen normalt
konstitueret, men da de to mænd var så forskellige i indstilling til krigen,
ophørte hurtigt diskussionen om denne mellem dem, og de ho'.dt sig til
rent faglige og ufarlige emner. Allerede den 28. april 1940 viste Stemann
imidlertid sin angst for de politiske konsekvenser af, at amtsfuldmægtig
Abitz var konstitueret, når han var væk. Han skrev derfor til indenrigsministeriet: »Jeg overvejer, om jeg under hensyn til forho'.dene nu skulle
indstille en anden.« Han nævner i stedet dommer Zeuthen, men foreslår
politimester d'Auchamp som bedre egnet, men indenrigsministeriet har
dog ikke fundet ændringen nødvendig, og Abitz fortsatte som konstitueret,
når amtmanden var væk. 32
Amtmanden modtog de skiftende chefer for de tyske styrker i tiltrædelsesaudiens, ligesom de også meldte sig hos ham, når de skulle rejse. Det
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var virkelig vanskeligt at være amtmand. Han var jo regeringens lokale
repræsentant over for befo'.kningen og var således i dobbeltild. Det var
naturligt, at det først var i storbyen København, at antipatien mod tyskerne
kom til at give sip; voldsommere uds'ag, hvilket forårsagede, at den tyske
gesandt den 13. august aflevered.:: en skriftlig klage i udenrigsministeriet.
Gesandten udtalte sin store bekymring med hensyn til det omslag i stemningen, som man havde konstateret. Han mente, at baggrunden for dette
omslag »de's var den omstændighed, at krigen trak længere ud end forventet, og den engelske radios propaganda. Men skylden lå efter gesandtens formening hos de danske foryaltningsorganer og en del af den danske
presse«. »De danske forvaltningsmyndigheder gjorde intet positivt for at
arbejde på det bedst mulige forhold til de tyske besættC?'s::stropper«. »I det
hele taget syntes der at udgå en uheldig påvirkning fra visse ukranationale
kredse«.:i:i
Henvende'sen forårsagede et møde mellem embedsmænd fra udenrigsministeriet og indenrigsministeriet, hvor man aftalte, at legationsråd Svenningsen og kontorchef E. F. G. Schau skulle udarbejde udkast til en skrivelse
til amtmændene. Denne udsendtes da den 29. august 1940, og det hed heri::14
»Forho~dene har efterhånden udviklet sig således, at det efter regeringens
formening vil være naturligt, at danske embedsmænd landet over, i første
række amtmændene, kommer i kontakt med den tyske værnemagts officerer såvel wm med de civile tyske embedsmænd på en måde, der lader
disse forstå, at man fra dansk side gerne vil have nogen forbinde's:c med
dem ud over de rent tjenstlige, forretningsrnæsige forhandlinger om indkvarteringsspØrgmål, forplejning, po'.itisager etc. En sådan kontakt turde
være et velegnet middel til opnåelse af det gode forhold mellem befo:kningen og værnemagten, der tilstræbes såvel fra dansk som fra tysk side.«
»Det vil derfor være nacurligt, ikke blot at visitter, der aflægges af tyske
officerer eller civile embedsmænd i chefstillinger, besvares med genvisit
af vedkommende danske embedsmand uanset den tyske embedsmands
højere eller lavere grad, men også at der i et vist omfang tilstræbes selskabelig omgang mellem danske og tyske embedsmænd.«
»Da tanken ved nærværende opfordring til at søge se!skabelig kontakt
med de tyske repræsentanter er at udbygge de gode dansk-tyske relationer,
er det klart, at danske embedsmænd ikke må føle sig forpligtet til at modtage indbydelser til rent tyske selskabelige s:unmenkomster, hvis formål
er at fejre tyske mindedage, tyske militære sejre m.v.«
»Ligts:.:>m det Ønskes, at danske embedsmænd i et vist omfang modtager
indbyde:ser fra tysk side, vil det være rimeligt, at amtmændene i beskedent
omfang er værter i samvær med tyske officerer og civile embedsmænd,
idet der vil være ønskeligt at føre tyske sammen med danske, således at
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værnemagtens officerer og civile embedsmænd samt borgmestre kommer
i forbindelse med hinanden.«
»Endelig skal man bemærke, at man må have det overladt til de herrer
amtmænds eget skøn, hvorvidt de ved militære parader o. lign. måtte Ønske
nt anvende civil påklædning eller uniform.«
Det var »eine grausame Salbe«, der naturligvis vakte røre blandt amtmændene, og ved et påfølgende møde fik de da også luft for deres betænkeligheder. Både statsminister Stauning, udenrigsminister Erik Scavenius og
indenrigsminister Knud Kristensen var til stede. Det gik som en rød tråd
gennem udtalelserne, at man gerne ønskede faste regler, men stiftamtmand
Haugen-Johansen fasts'.og, at man udelukkende skulle ti'.stræbe et godt
tjenst:igt forhold og intet mere, og stiftamtmand Lundby supplerede med
at understrege, at selskabelighed ikke ville føre til noget. Amtmand Stemann
var imidlertid ikke så afvisende, da han sagde: »På Bornholm er der særlige
vanskeligheder. Der kommer hver 8.-14. dag tyske marinefartøjer, vistnok
fra Gdynia, på lørdag-mandagsophold. Han var for sit vedkommende ikke
klar over, om han kunne vente besøg af skibscheferne, eventuelt gØre genvisit og invitere disse. Gælder anvisningerne kun de fastboende tyskere? Er
der aftalt noget i sagen med den tyske værnemagt, og er besked evt. gået
videre til skibschefer og andre?«
Det var alligevel mere, end der var ment med cirkulæret, og indenrigsministeren måtte forklare, at der var intet aftalt med tyskerne, og at det
ikke var meningen at tage skibscheferne med, men kun de stedlige myndigheder. Også udenrigsministeren fandt anledning til at tilføje, at der skulle
ikke vises for stor iver, men den påvirkning, der udgik fra amtsgårdene,
kunne måske betyde noget for befolkningen og for tyskerne, der ellers let
bliver vildledt.
Stiftamtmand Buchwald fandt forholdet uværdigt og tilføjede, at man
med foragt ville vende ham ryggen, hvis han i fuld uniform og med vajende
fjerbusk mødte til en eneste militærparade, og han ville spytte sig selv i
ansigtet. Amtmand Stemann sØgte da at føre diskussionen ind på andre
emner, men Haugen Johansen genoptog tråden og henstillede, at skrivelsen af 29. august 1940 kom under fornyet overvejelse i regeringen, hvilket
statsministeren omsider accepterede. 3 5
Amtmand Stemann rettede sig pænt efter cirkulæret, hvilket fremgår af
en samtale, han i november havde med departementschef Kofoed, hvor
han bad denne hjælpe sig med at skaffe et forøget repræsentationstillæg.
Kofoed anfører herom i sit brev til indenrigsministeret: »Som De ved.
udføres der for tiden visse større arbejder fra tysk side på Bornholm, og
dette har medført en stærk forøgelse af besøgene, ligesom det har gjort det
nødvendigt for amtmanden at vise en langt mere udstrakt gæstfrihed og
repræsentation, end det hidtil har været påkrævet. Dette er jo selvfølgelig
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forbundet med meget store udgifter, og d,l amtmand Stemann, som De
vi:mok ved lige så godt som jeg, er meget gæstfri, og da det repræsentationstillæg, som amtmændene har, jo ikke er sat op trods dyrtiden og de
af de særlige forhold fremkaldte forøgede krav, ville der efter min mening
være rimeligt, om der blev stillet et eller andet beløb til rådighed for ham,
selv om det skulle få konsekvenser for enkelte andre amtmænd. Regeringen
har jo også over for amtmændene givet udtryk for Ønsket om, at de repræsenterede i passende udstrækning og lod denne repræsentation omfatte
repræsentanter for den tyske værnemagt m.v.« To dage senere fik Stemann
dog afslag fra indenrigsministeriet. 30
Nogle få dage senere indtraf der imidlertid en bemærkelsesværdig episode.
Amtmanden inviterede nogle tyske officerer til middag i amtsgården for,
som han skriver til indenrigsministeriet, at få lejlighed til at tale om bestemmelserne for værnemagtens arbejder på Bornholm. Desuden inviterede han
ril middagen amtsfuldmægtig Abitz og den tyske konsul Hintze. Amtmanden indberettede herefter følgende til ministeriet: »I dag modtog jeg
det i afskrift vedlagte brev fra overlægen på den medicinske afdeling på
BornhD'.ms Amts Sygehus i Rønne - hvor jeg er formand for bestyre'sen dr. med. Olsen. Jeg har ikke villet undlade at fremsende dette, der i Øvrigt
også viser vanskeligheden for mange ved at kunne sondre mellem officiel
og privat omgang.« Brevet lød: »Min kone og jeg hlvde glædet os til at se
v.mrmanden og amtmandinden hos os lørdag den 7. ds., men efter at vi har
erfarer, at besættelsestropperne kommer privat i amtsgården, må vi rage vor
indbyde's:: tilbage. Vi kan ikke handle anderledes for fædre~andets skyld.«:i 7
Den tilbagetrukne invitation er måske så lidt, men den betegner alligevel,
at fronterne i landet var ved at blive trukket noget skarpere op end hidtil.
Der er tilmed det at tilføje, at medens amtmand Stemann repræsenterede
den officielle samarbejdspolitik, blev overlæge H. Chr. Olsen senere leder
af Frihedsrådets lokalkomite på Bornholm.
En anden episode er vel også værd at bemærke i denne sammenhæng.
Skibsforbindelsen mellem Bornholm og København var som før nævnt
en vigtig sag for Øens beboere og ikke mindst for erhvervslivet, men alligevel kunne det hænde, at ruren kom i Økonomiske vanskeligheder. Så!edes
skete der bl.a. i 1939, samtidig med at amtmanden arbejdede med at få
skabt en flyverute til Øen. Direktør Thorkild Lund fra »Dampskibsselskabet
af 1866« gik da til ministeren og truede med at afbestille sit nye skib
hos B & W, hvis der kom en flyverute, og da skibsbyggeriet netop var i
vanskeligheder, gav ministeriet amtmanden mundkurv på.
Dette forbedrede ikke forholdet mellem de to herrer, og da flyveruten
omsider, ikke mindst på grund af isvinteren 1939-40, omsider blev en
realitet, inviterede direktør Lyngby fra Dams Hotel til en frokost i forbindelse med rutens indvielse den 16. november 1940. Af de tilstedeværende
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ved frokosten kan nævnes prins Axel, trafikminister Gunnar Larsen samt
direktør Lund og amtmand Stemann. I en tale ridsede Stemann flyverutens
historie op og nævnte bl.a. sine tidligere forsøg på rutens etablering. DirektØr Lund brød ind: »Det skulle De aldrig have gjort,« hvortil Stemann
replicerede: »Ja, det var den gang, De skaffede mig en næse,« men direktør
Lund fortsatte: »Ja, det havde De ærligt fortjent.«
Imidlertid fandt amtmanden også anledning til at ho~de en særlig tale
for prins Axel. Han havde tidligere været sammen med ham og ved en
lejlighed drukket dus med prinsen. Det er jo lidt kedeligt, hvis ingen ved
det, så derfor kom det i rigt mål frem under talen, hvor Stemann takkede
prinsen for alt det, »du« har gjort for Bornholm osv. Det har imidlertid
været lidt for meget for prinsen, for kort efter talte prinsen for Stemann,
idet han understregede, at han ikke var sikker på, at bornholmerne egentlig
var klar over, hvilken strålende amtmand de havde i amtmand Stemann.
Han motiverede det med en historie, idet han fortalte, at da Hitler og Stalin
drøftede, hvor demarkationslinien mellem deres interesseområder skulle gå,
sagde Stalin, at han også ville have Bornholm med, og Hitler var storsindet,
da han svarede: »Det kan du godt, men så skal du ogsft tage Stemann.«
Dette bragte imidlertid Stalin på andre tanker, og han erk'ærede kategorisk,
at det ville han ikke. Og med denne historie som baggrund motiverede
prinsen en skål for amtmanden.38
Tyskerne på Bornholm
Tyskerne var i Øvrigt nu ved at sætte sig godt fas,t på Bornholm. Da de
kom i april, havde de indlogeret sig på Missionshotellet, på Dams Hotel
og i et par mindre bygninger på amtssygehuset i Rønne. 39 Det var da fire
kompagnier på i alt 7-800 infanteriso'dater under kommando af Major
Kaiser. Den 17. maj var majoren på afsikedsvisit hcs amtmand Stemann,
da han og tre af kompagnierne skulle forlade Øen. 40 Det sidste kompagni
på ca. 150 md. under Oberleutnant Bielefeldt blev kun en halv snes dage
til og erstattedes den 29. maj af et kompagni af ældre soldater, ligeledes
på ca. 150 md., under Hauptmann Gelhaus. 41
Allerede i april havde den tyske marine foreslået Bornholm udbygget
til et fiådestØttepunkt med en luftme!detjeneste, således at marinen overtog
Bornholm ligesom de Øvrige ØstersØ-Øer, men dette blev dengang afvist
som foreløbig ikke hensigtsmæssigt. 42 I slutningen af juni var tiden imidlertid inde. Viceadmiral Mewis meddelte det under et besøg på Øen til
amtmand Stemann, og den 1. juli udskiftedes besættelsesstyrken af infanterisoldater med 35 marinere under kommando af Korverttenkapitan af reserven
Biihler. De blev fordelt som en art havnepoliti til byerne Nexø, Svaneke,
Allinge og Hasle, medens hovedkvarteret forblev i RØnne. 43 Det var en
lille besættelsesstyrke, der var tilbage, og dens opgaver var fØlgende: 44
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Tysk fly nødlandet i strandkanten ved Dueodde den 23. april 1940.
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Alt så forho!dsvis stille og roligt ud, men i slutningen af oktober begyndte
rygterne at svirre. Mystiske mænd berejste Øen og foretog opmå 1inger. Baggrunden var, at man fra tysk side påtænkte at opføre et par større befæstningsværker på henho'dsvis Bornholm og Hanstholm. 4fi Amtmanden indberettede herom, og uden at have haft kontakt med tyskerne i den anledning gjorde hm straks den tyske konsul opmærksom på indenrigsministeriets bestemmelse om udelukkende at anvende dansk arbejdskraft samt om
reglerne for arealerhverve'se, idet han regnede med, at de ad denne vej
kunne blive meddelt tyskerne. 46 Den 7. november afløstes den hidtidige
tyske chef af Kapitan zur See W est, og samtidig ankom den nye Festungsbaustabes Bornholm under ledelse af M1jor Honig. 47
Herefter kom det til at svirre med telefonmeddele'ser og skrivelser frem
og tilbage mellem amter og indenrigsministeriet. Indenrigsministeriet tog
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kontakt i København med chefen for Wehrwirtschaftsstab Danemark, Major
Baumann, og erfarede, at man ganske vist oprindelig havde tænkt sig at
sende en større tysk arbejdsstyrke til Bornholm, men at man nu på grund
af de danske henvendelser havde indskrænket sig til et mindre antal tyske
arbejdsformænd og arbejdsledere, således at selve arbejdsstaben kom til at
bestå af danske arbejdere. Desuden beklagede man, at man af »tekniske
grunde« havde været nødsaget til at lade overledelsen af det pågældende
arbejde på Dueodde blive overdraget til et tysk firma. 48
Fra dansk side var man interesseret i, således som det allerede var aftalt i
april måned, at danske arbejdere på grund af den danske arbejdsløshed
skulle anvendes i videst mulig udstrækning til arbejder i Danmark. Samtidig
havde man imidlertid også aftalt, at entreprenørarbejder og erhvervelse af
ejendomme i Danmark af hensyn til vareforsyningssituationen m. v. skulle
godkendes af den danske stat. Også det sidstnævnte forårsagede, at amtmanden kom i virksomhed, for Bornholm lå åbenbart så langt fra hovedstaden, at man tilsyneladende ikke kendte indenrigsministeriets bestemme'ser. En entreprenør i Rønne havde således straks fået ordre på otte opholdsbarakker til 50 mand hver, og en anden havde henvendt sig til Bornholms
kommuner og antydet, at hvis de ikke godvilligt ville levere tØmmer, kunne
der blive tale om tvangshugst. Først da samme mand skulle have leveret
cement fra København, fik han at vide, at udenrigsministeriets tilladelse til
leverancen forinden skulle indhentes. 49 Samtidig lod amtmanden alle de
bornholmske kommuner få at vide, hvorledes indenrigsministeriets retningslinier var, hvilket forårsagede, at Kapitan zur See West omgående ringede
til ham for at få dette »forbud«, som han kaldte det, ophævet. Ikke før
den 18. november kom der hold på hele sagen, da der fandt et møde sted
mellem lodsejerne ved Dueodde, amtmanden, amtsrådsmedlem Due, ingeniør
Milner og fra tysk side Marineassessor Kolle og Major Honig. Da tyskerne i
første omgang havde påbegyndt deres undersøgelser og fældet træer, vidste
de end ikke, hvem der ejede den jord, de gjorde indgreb på, men under
forhandlingerne nu undskyldte Kolle denne fremgangsmåde, og amtmanden
sluttede forhandlingerne ved at invitere de tyske delegerede på frokost på
Holms Hotel i Nexø.5°
For de seks lodsejere udarbejdedes en kontrakt, hvori der bl.a. stod:
»Det tyske rige har ret til at opsige forpagtningsoverenskomsten med tre
måneders varsel. Fra ejernes side kan forpagtningsoverenskomsten ikke op·
siges.« Arealet, der var på i alt 50,2 ha, skulle i Øvrigt anvendes til anbringelse af nogle barakker, som skulle laves i Abenrå og sendes færdige hertil.
Desuden skulle der være fire anlæg, hvortil der skulle anvendes ca. 10.000
m 3 beton. Arbejdet skulle udføres af organisationen Todt, der havde overladt det praktiske til firmaet Klammt i Berlin med ingeniør Neubauer som
daglig Jeder. 51
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Samtidig var der også ved at blive sat andre arbejder i gang, men af
andre instanser. Medens således arbejderne ved Dueodde stod under organisation Todt, lededes arbejderne ved Hasle af marinen og arbejderne ved
Hammerværket af værnemagten. Den af ministeriet tilforordnede, vejinspektØr Milner, måtte således forhand'e med tre forskellige organisationer.
bl.a. når han skulle kontrollere priserne. Det viste sig da også, at ved
Dueodde havde entreprenørfirmaet forlangt 4,50 kr. pr. m:~ ved jordarbejdet, medens det normale for amtsvejvæsenet var 2,75 kr., og ved Hammerværket var prisen for skærver og stenmel sat til 6-7 kr. pr. ton eller ca.
1 kr. højere end normalt, og også ved andre prisaftaler måtte ingeniy)r
Milner gribe ind i den danske stats interesse, da det jo var fra den danskt
nationalbank, at pengene i den sidste ende kom." 2
Ved Dueodde skulle der bruges ca. 600 danske arbejdere, hvoraf ca. 20
murere og 200 tØmrere, medens ca. 50 tyske ingeniØrsoldater blev indlogerer
i Rønne og hver dag tog med toget frem og tilbage. Man regnede desuden
med, at 200 tyske soldater skulle bo ved Dueodde. 0 :1 Fra tysk side satte man
meget ind på, at disse arbejder blev fremskyndet, og det irriterede dem, at
man skulle igennem de mange formaliteter med de danske myndigheder.
Trods amtmanJens forsøg p:l at f:l alt til at glide ved hjælp af frokoster
i forbindelse med møderne var det alligevel ham, man til sidst faldt over.
Den tyske værnemagt besværede sig i udenrigsministeriet, og udenrigsråd
\'i(!orsaae måtte i den anledning rage til Bornholm for at undersøge sagerne.
Han kunne dog kun konstatere, at amtmanden ikke havde forsinket eller
besværliggjort den tyske værnemagts indkøbstilladelser. Det blev fastslået,
at der ikke var noget »at bebrejde amtmanden i dette forhold«. 04
Derimod var man efterhånden af anden grund blevet lidt ærgerlig på
amtmanden over hans indberetninger til indenrigsministeriet. Man fandt.
at både omfanget af og antallet af indberetninger fra amtet ikke altid stod
i forhold til vigtigheden af de deri omhandlede begivenheder. I den situation kunne man vanskeligt få det fornødne overblik over situationen gennem denne mængde af detailler, hvorfor man direkte henstillede til amtmanden, »at man ville sætte pris på lidt mere kortfattede fremstillinger
og lidt færre 'aktioner' i sager, der i forvejen går sin hurtige gang. Der
kan derved undgås, at der af andre ministerier over for indenrigsministeriet
gives udtryk for irritation«. 50 Amtet havde desuden telefonisk dikteret nogle
af disse lange skriverier til ministeriets sekretær, og det, der fik ovennævnte
irettesættelse i gang, var, at amtmanden endog en søndag havde ringet
sekretæren op i dennes hjem og foranlediget, at hun måtte begive sig op
i ministeriet for at renskrive diktatet, der var af ret stort omfang. »Ministeriet kan nu engang ikke være en slags filial af amtet.« 56 Amtmandens
iver på forskellige områder havde således medført, at han, som tidligere
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nævnt, hwde lagt sig ud med de folk, der senere gik ind i modstandsbevæog nu med tyskerne og med ministeriet.
Det tog imidlertid tid at få bygget de store anlæg på Øen, og i marrs
1941 blev tempoet sat ned. Tyskerne understregede over for de bornho~m
ske myndigheder, at det ikke skyldtes noget krav fra russisk side, tværtimod
var forholdet mellem de to lande nu så klart og sikkert, at Tyskland ikke
behøvede at frygte noget fra dem, og derfor var befæstningerne overflødige.
Af de fire kanonstillinger, man havde planlagt ved D;ieodde, skulle kun
de to fuldføres. Heller ikke dette nåede man dog. I april afrejste værnemagtens tilsynsførende, Major Honig, og snart var alt tysk mandskab ved
Dueodde forsvundet, og da krigen mellem Tyskland og Rus'.and udbrød,
lå arbejdet helt stille, fundamenterne til de to kanoner var færdigstøbt,
men der var ingen kanoner. 57
Også på andre områder indskrænkedes den militære aktivitet på· Bornholm. I februar 1941 besigtigede repræsentanter for den tyske krigsmarine,
Oberinspektor Seeling, Korvettenkapitan Riemann og entreprenør Ks fra
Abenrå seks pladser langs Bornholms nord- og Østkyst for anbringe'se af
observationsposter. Det drejede sig om højdepunktet Aaskakke S. f. Allinge,
et areal på Pellegårds grund i RØ Ø. f. Strandvejen Allinge-RØ, et højdedrag
ved Gudhjem, hvor man først ville anbringe posten på Bokul, et højdedrag
på Blæsbjerghusets grund i Østermarie, et højdepunkt umiddelbart op til
Pærebakke stenbrud i Ibsker samt et højdepunkt på Skyttegårds grund i
Ibsker. Allerede en måned senere besluttede tyskerne sig dog til at nøjes
med fire observationsposter. 58
ge~sen,

Det f Ørste år
I løbet af det første besættdsesår var mange forhold blevet afklaret på
Bornholm. Den oprindelige besættelsesstyrke fra den 10. april 1940 på
7-800 mand var b~evet skåret ned til 150 md. og derefter afløst af marinens
b 1ot 35 mand, der skulle tage sig af almindelig vagttjeneste i de bornholmske havne, men i det andet halvår var en ny aktivitet begyndt. De store
planer om befæstningsan 1æg prægede tiden. På Dueodde skulle opføres stillinger for store og langtrækkende kanoner, der sammen med tilsvarende
stillinger på Rugen skulle kunne spærre Ø3tersøen og dermed være en
pendant til stillingerne ved Hanstholm og i Sydnorge, hvad Skagerrak angik.
Dagligt kørte fire togstammer af åbne godsvogne i pendulfart mellem Sandvig og Balka, medens biler henho'dsvis læssede og loss::de i farten mellem
Hammeren granitbrud og Sandvig og mellem Balka station og byggepladsen
på Dueodde. Væ'dige kanonfundamenter voksede op sammen med kasematter til mandskab og ammunition, men det hele endte lidt tamt ved,
at der ikke kom nogen kanoner, og byggeriet blev kun fuldført for de to af
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stillingernes vedkommende. I juni 1941 var Bornholm atter kun belemret
med de 35 mand fra marinen.
Der var selvfølgelig folk, der havde tjent på tyskernes tilstedeværelse.
Entreprenørerne h1Vde trods statens overvågning fået deres gode indtægt,
og adskillige arbejdere havde undgået arbejds!Øsheden. For de sidstes vedkommende må man dog understrege, at det var en nødtvungen situation for
dem, da de ellers ville miste understØtte!sen, og tyskerne var trods alt i vinteren 1941 lidt nervøse for, om de mon ville lade sig påvirke af opfordringen
i den såkaldte »danske frihedssender« til sabotage ved befæstningsarbejderne. I en samtale med amtmanden udtrykte denne dog beroligende som
sin mening, at dette lå de danske arbejdere ganske fjernt. 5 n Selv om der
ikke på dette tidspunkt forøvedes egentlig sabotage, som man kender det
senere, så har chikanerier som at flytte målepinde eller læsse varer forkert
af ikke været så ukendte fænomener.Go
De mange tyske orlovsbes;lg fra de besøgende marinefarrØjer gav også
visse forretninger ganske gode omsætninger, og det hjalp kun lidt, at politiet
optog rapporter, da de fleste indehavere kunne bortforklare forho'dene på
den ene eller anden måde. Det var fo'.k, der udnyttede den for dem gunstige
situation, for nazisme var der ikke meget af på Bornho'.m. Ved valget i
1939 havde der på Bornholm været i alt 259 stemmer på det national~
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socialistiske parti, og før besættelsen var der i alt blot 11 medlemmer af
partiet. 61 Medens de politiske bølger gik hØjt i hovedstaden i tiden op til
regeringsdannelsen i juli 1940, og medens den nazistiske hetz og hvervekampagne efteråret igennem atter gav politisk uro, var der ikke den samme
baggrund for en lignende urolig udvikling på den fjerne Østlige ø. Procentvis fik partiet måske nok en ganske god fremgang, men det drejede sig
alligevel kun om i alt 8 nye medlemmer inden nytår 1941.62
Der burde måske nok til sidst omtales endnu en episode, der ligesom
kastede krigens skygge ind over den ellers fredelige Ø, selv om den næppe
fik nogen indflyde!se på Bornholm eller bornholmerne i Øvrigt. En engelsk
embedsmand fra det britiske økonomiministerium var kommet til Danmark
den 8. april 1940 og strandede her i Danmark, da han af forskellige grunde
ikke kom med diplomattoget ud af landet i april. Tyskerne ville derefter
ikke lade ham rejse, og i sommeren 1940 blev han anbragt under tilsyn på
Bornholm. Her hyggede han sig fredeligt i Nexø indtil den 9. november.
Uden den stedlige tyske kommandants vidende blev han pludselig anholdt
af en fra København sendt tysk officer og ført til en maskine, der omgående
fløj til København. Han blev med andre allierede statsborgere interneret på
folkekuranstalten ved Hald i Jylland og kom først ud af landet sammen
med disse i marts 1942. Det var et lille drama, der i hvert tilfælde den
9. november satte amtet i fuld aktivitet. 63
Der var i 1940 ingen politiske kriser på Bornholm, men amtmanden kom
ikke desto mindre i modvind. Han lagde sig ud med de antityske kredse,
der ikke kunne acceptere hans måde at omgås tyskerne på og hrns tro på
Hitlers sejr i krigen. ligesom i det Øvrige Danmark kan man vel næppe
tale om nogen egentlig modstandsbevæge1s= på denne tid, men hØjst om
spredte aktioner. Befolkningen ligesom besindede sig nationalt, sådan som
det havde givet sig udtryk ved det store alsangsstævne i Rønne, og man
undgik at handle i de forretninger, som drev handel med tyskerne, ligesom
man også undgik at være sammen med tyskerne. Dette kunne på restaurationer foranledige til episoder, men ret meget mere blev det ikke til. I det
første år så man hinanden an, man noterede sig, hvem der var tyskervenlig,
og hvem der var antitysk, og hvem der blot var lunkne. Folk tog mål af
hinanden, og den tyske besættelse på Bornholm virkede jo ikke direkte
generende.
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III. kapitel
MØRKE AR 1941-1942

fodgreb og overgreb
Med de tyske befæsrnings:irbejder i gang ved Dueodde og med de hyppige
besøg af tyske krigsokibe bar gaderne i Rønne ofte præg af de tyske so~dater
og matroser, så det var vel n:iturligt, at amtmanden gerne ville vise fiaget
fra amtmands)oligen. Desuden var hm jo ikke ene herre på Øen, og den
rnden, Øens kommrndant, f:agede hver dag med Dannebrog. Stemann henvendte sig derfor til indenrigsministeriet for at få lov til ligesom sin kollega at Jade flaget dagligt vaje foran amtsgården. Det var dog også et
spørgsmål om en ekstra udgift for staten, og svaret blev da, at man ikke
kunne finde noget sådant p'.tkrævet for Bornholms amt, når der ikke var
givet et almindeligt påbud herom. 1
Det var i februar 1941, amtmanden fik et afslag på at vise de danske
farver, og i samme måned m.".tte m:.in på lignende måde over hele landet
Lmdgå at bekende kulør. De kommunale råds va!gperiode var ved at udløbe,
og overalt begyndte man forberedelserne til at få disse mandater fornyet.
Også på Bornholm var man i gang med valgmøderne, men her havde man
gjort regning uden vært, eller man skulle måske nærmere sige uden at spørge
gæsterne. I Bornholms Venstre gik bølgerne hØjt, og diskussionerne var i
fu 1d gang om opstillingslisterne:, da der pludselig indløb meddele 1se om, at
tyskerne havde forbudt valgenes afho'delse. En befriende latter blev reaktionen efter alle de spildte anstrenge'.ser. Den 15. februar 1941 medde'.te da
det af Fo:ketinget i sommeren 1940 nedsatte samarbejdsudvalg, at man
kunne forvente, at indenrigsministeren ville udsætte valgene, og den 21. februar vedtoges dette i begge tingene. Motiveringen for udsættelsen var ifølge
indenrigsministeren den forventede skærpede krigssituation i det kommende forår.~
Om indenrigsministeren gjorde sig nogen forestilling om, på hvilken
måde kris:ssituationen ville blive skærpet, er det vanskeligt at vide noget
om, men på Bornholm så man i hvert tiifæ'.de en ændring i den tyske aktivitet. Som tidligere nævnt afvikledes i løber af foråret de påbegyndte store
tyske betonstillinger på den måde, at man efterlod dem mere eller mindre
færdigbyggede. Det tyske mandskab, der var beskæftiget her, blev trukket
tilbage, og den lille vagtstyrke på 35 mand var alt, hvad der var fast garnisoneret på øen. Samtidig havde man imidlertid forbedret efterretningsforbindelsen med Bornholm ved udlægning af et søkabel mellem Øen og Stralsund, og via Stralsund kunne tyskerne nu få forbinde'.se til København.

Det var måske lidt af en omvej, men den første samtale København-Bornholm ad denne vej blev gennemført allerede den 9. januar 1941.3 Henad
foråret forøgedes den sømilitære aktivitet. Stadig flere krigsskibe af alle
typer sværmede om Øen, og der var ofte besøg i havnene, når mandskabet
skulle have orlov. Det var mest ubåde, men i weekenden den 7. og 8. juni
ankrede også slagskibet »v. Tirpitz« op på Rønne red, og de mange matroser
sværmede i byen, og ugen før havde der været ikke færre end 13 skibe ved
Rønne, hvoraf 4 lå på reden og 9 i havnen. 4
Der var mange irritationsmomenter forbundet hermed. Dels ved at reglerne for salg af varer til den tyske værnemagt nemt blev overtrådt i forretningernes almindelige åbningstid, og dels ved at de også blev omgået, når
man fra dansk side søgte at hlndhæve lukketiderne i byerne, ved at det
tyske mandskab søgte ud på landet og købte fra gårdene. Hertil kom naturligvis den uro, det skabte i byen, på kroer og restaurationer, og især når de
blev indlogeret på hoteller. Ikke helt behageligt for hverken vært eller andre
gæster var det, når u-bådsfolkene med deres medbragte spiritus foranstalitede
fester på deres værelser. Larm og skrål og »Deutsche Lieder« samt skrig fra
medbragte kvinder kunne holde hotellet vågent langt ud på natten. 5
Også dette fik dog en foreløbig afslutning, da skibene efter den 22. juni
var trukket væk fra farvandet omkring Øen, og orlovsbesØgene blev færre.
Den 22. juni 1941 angreb tyskerne som bekendt Sovjetunionen, og krigen
fik en ny vending. Amtmanden var optimistisk og ventede en hurtig tysk
sejr, så klimaet var ikke det bedste på amtskontoret, hvor hans næstkommanderende, kontorchef Abitz, var af en anden mening. Det ærgrede amtmanden, at Abitz holdt nogle svenske aviser og fortrinsvis hØrte svensk og
engelsk radio, mens han selv holdt sig til de officielle redegørelser og sine
s1mtaler med tyskerne. Den voldsomme diskussion, der udspandt sig ved
denne lejlighed, kom til at sætte sig spor i deres samarbejde fremover. 6
Som tidligere nævnt benyttede amtmanden sig ofte af frokoster eller middage, når han ville opnå noget hos tyskerne eller i det hele taget for at få
frembragt et gunstigt klima mellem tyskerne og ham selv. Ved disse lejligheder kunne han af formelle grunde invitere kontorchefen med. Dette var
kontorchef Abitz absolut ikke interesseret i, og han fandt ud af, hvorledes
han kunne sige nej til sådanne invitationer, idet han altid meddelte, at
han desværre i forvejen var inviteret ud. Han havde arrangeret dette med
nogle bekendte og familie, hvor han havde faste invitationer beregnet til
disse lejligheder. Tilsyneladende opdagede Stemann ikke kontorchefens
trick, men han havde dog måske en mistanke, idet han flere gange satte
sin datter til at ringe til de pågældende om aftenen for at sige, at der var
en besked til Abitz. 7
Overalt i landet begyndte jagten på lederne i Danmarks kommunistiske
parti, men på Bornholm var der på dette område ikke så meget at gøre.
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Kurt uver minefelte1· /'ed B_,rnholm,
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efter
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Politiet arresterede efter statsadvokatens ordre Charles BØrner, der havde
været kommunistisk folketingskandidat, samt 3 personer, der var født i
Rusland. Den ene var en russisk ingenir6r, der havde været i Nexy1 for at
forhandle om køb af et af Østbornholms nye motorskibe, den anden var en
avlsbruger, der var indvandret til Bornholm i 1908, men ikke fået dansk
indfødsret, og den tredje var en russisk arbejder fra Svaneke, der var indvandret i 1919 som flygtning og heller ikke havde fået sin danske indfyidsrer i orden. De to sidstnævnte russere blev snart løsladt igen, men BØrner
blev overført til Horserødlejren, hvor han var til sidst i oktober. Herefter
skete der for anden gang under krigen en begivenhed, der adskiller Bornholm fra det øvrige land. Uden forvarsel blev BØrner en dag kort før frokost kaldt til kontoret og fik at vide, at han var fri. Kun ham og ingen
andre. Han blev kØrt til Helsingør, fik rejsepenge og tog tilbage til Bornho'.m og h;irte aldrig siden noget. 8
I forbindelse med krigsudbruddet blev al fiskeri, sejlads og flyvning ved
Bornholm forbudt. Tyskerne meddelte, at de havde lagt miner i brede bælter
fra Bornholm til Sverige, Efterhånden frigav man dog igen visse farvandsområder for fiskerne og for anden sejlads, og i begyndelsen af september
blev al sejlads og fiskeri på vestkysten frigivet for færdsel for egen risiko.
Fiskerne tog dog ikke så meget notits af alt dette, for de hwde aldrig set
det mindste til nogen mineudlægning, og selv om tyskerne fra tid til anden
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gav meddelelse om minesprængte skibe, blev de aldrig set af de danske
fiskere, og de sejlede da også frejdigt gennem disse opdigtede mineområder,
uden at der skete dem noget. 9
Derimod var der en mere synlig realitet bag de tyske u-bådsøvelser ved
øen. Ved Snogebæk på Østkysten og ved Hasle på vestkysten havde tyskerne
bygget to lyttestationer, der dels anvendtes over for nye u-både og de'.s
med visse mellemrum over for andre. Når disse forsøg stod på, betød det, at
fiskerne ikke måtte være i det pågældende farvands nærhed, hvad der jo
nok kunne være en ulempe for fiskeriet. Særlig uheldigt var det fra september til november, da stationen i Snogebæk var i uorden, og alt fiskeriet
måtte foregå konstant ved vestkysten.10
Danskt reaktioner
Besættelsestiden kunne mærkes også på Bornholm som begrænsning i
fiskernes færden og som ubehageligheder i forbinde'.se med de tyske marinebesøg i havnene. Ml!Jn var kommet over den første tids usikkerhed, som
bl.a. havde været baggrunden for det alsangsmøde, der blev ho~dt i 1940,
ligesom de afholdtes over hele landet. Tiden var løbet fra den s!ags nationale
manifestationer, hvad man så ved l!Jfho!delsen af a!sangsstævnet i juli 1941,
der kun fik ringe tilslutning. Man havde ligesom nu fået indrettet sin tilværelse, men samtidig Øgedes antallet af gnidninger mellem befolkning og
besættelsesmagt.
En lille episode belyser måske dette forhold. Nogle murere arbejdede i
Nørregade på arkitekt Thybjærgs hus. En af dem vendte sig om og sendte
intetanende en spytkll!Jt ud over stilladset. Uheldigvis faldt klatten i nærheden af en forbipasserende tysker, der viste sin arrigskab ved højlydt banden og råben til håndværkerne. Yderligere skete der imidlertid ikke, og det
fik murerne til, så ofte det lod sig gØre, at sende en spytklat ned, når en
tysker passerede. Den tyske forbinde'.sesofficer beklagede sig naturligvis til
de danske myndigheder, og den 25. april 1941 indeholdt Bornholms Avis
følgende med overskriften: Ikke spytte -. 11
»Vi er anmodet om at meddele: Da det i den senere tid er sket adskillige
gange, at uansvarlige personer har udvist en opførsel, f.eks. ved utidig spytten, der kan opfattes som ringeagtsytringer over for den tyske værnemagt,
skal man meget indtrængende gøre opmærksom på, at sådanne uoverlagte
handlinger kan få alvorlige følger, ikke blot for de pågældende, der foretager dem, men også for andre.«
Samtidig begyndte retsprotokollerne at indeholde flere og flere sager,
hvori tyskerne var indblandet. I janul!Jr 1941 klagede man fra Dams Hotel
over nogle tyske officerer, der nægtede at forlade hotellet ved lukketid.
Direktør Lyngby fra Dams Hotel fortæller selv om episoden således: »En
aften sad politiets chef, Schultz, Inselkommandanten, Kapitan zur See West,
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en anden politimand, Grusendorff, og flere andre i et selskab pa 12-14
mennesker. Klokken var et kvarter over 10, og de ville ikke gå, men stadig
have mere at drikke. Så gik jeg ind til dem og sagde: 'Mine herrer, det er
lukketid, og jeg må bede Dem for'.ade lokalet, jeg er ansvarlig over for det
danske politi.' 'Ach, was bedeutet das danische Polizei,' !Ød det blot som
svar, hvorpå jeg sagde: 'Jeg håber, at De er ude om et kvarter,' hvorpå jeg
gik. De sang imidlertid blot videre, og da kvarteret var gået, gik jeg derover igen og så, at de havde brækket isskabet op og taget Øl og spiritus. Så
sagde jeg til West: 'Jeg gør Dem ansvarlig for dette,' hvorpå de bare grinede, og Grusendorff rejste sig og spurgte, hvad jeg mente, \vir sind ja doch
Deutschen, Gott sei Dank,' men jeg gik bare igen. Næste dag gik jeg op
til den danske politimester og sagde, at jeg kun kunne servere efter lukketid,
hvis jeg måtte servere til både danske og tyske. Politimesteren viile ringe
politidirektør Ejvind Larsen op for at høre hans mening, men prøvede over
for mig at glatte det ud ved at sige: 'Jamen, ~rest var jo også med. Kan
vi ikke lade det gå, hvis jeg nu fik West til at give en undskyldning.' 'Jo,'
sagde jeg, 'hvis De vil sige, at det er for hans skyld, at jeg gØr det.' Så
kom West virkelig og undskyldte.« 1 ~
Til gengæld var det også i januar måned, at værnemagten tilkaldte politiet, da ukendte personer havde beskadiget nog:e af deres kabler. I marts
blev tyske so'.dater generet af en ung kvinde, der rakte tunge ad dem, og
i april råbte en åbenbart sprogkyndig sko'.eelev: »Schweinehund« efter nogle
tyske so'.dater. I maj blev to sagesløse unge mennesker forulempet af tyske
so'.dater, og ved et andet tilfælde kom en dansker og en tysk so!dat i slagsmål på et værtshus. I det hele raget var der flere tilfælde både i Nexø og i
Rønne, hvor tyske soldater optrådte provokerende ved støj og sang, eller
hvor de begik tyverier fra forretningerP
I juli henvendte en nerv9is apoteker i Rønne sig på politistationen klokken halv ti om formiddagen for at beklage sig over, at der på hans mur
var skrevet: »Danskere, kæmp for jeres frihed mod tyskerne.« Han bad
så mindeligt, om det ikke snarest kunne blive fjernet, da det jo, som han
udtrykte det, kunne opfattes som en demonstration imod tyskerne. Den nervøse apoteker fik selvfølgelig sit ønske opfyldt, men da politiet s:imtidig
foretog en rundtur i byen, opdagedes flere indskrifter, uden at de pågældende beboere dog derfor havde henvendt sig til politiet. De andre indskrifter lØd: »Ud med det røverpak, under det danske flag skal vi vinde«
og »Vogt jer for tyskerne - Hit'.er er en røver - Frels Danmark og alt for
England« samt »Ud med Satan og hans bande«. Mange steder var tegnet
V-tegn, og på jernbanestationen stod der: »Ud med nazisterne - til Helvede med Hitler«, ligesom man med store bogstaver havde skrevet på Missionshotellet, hvor den tyske kommandant boede: »Danske, kæmp for jeres
frihed, ud med tyskerne - Leve England«H

En uges tid senere måtte politiet atter rykke ud. Denne gang var der på
kørebanen på Strandvejen ved Rønne med kridt malet: »Leve England«,
og nedenunder var der tegnet både det engelske flag og det russiske hammer og segl. 15 I august fortsatte urolighederne med gentagne slagsmål på
Hotel PhØnix samt Hotel Fredensborg og restaurant Halleklippen i Ibsker,
og ofte måtte politiet tilkaldes ved gadespektakler. Det var, ligesom gemytterne på begge sider var blevet noget mere umedgØrlige. 16
Forholdene var måske en smule anderledes på Christiansø. Her var biot
to tyske marinere til vagttjeneste, og det lille samfund på omkring 140
mennesker behandlede dem så godt som alle sammen køligt og afmålt, så de
stakkels tyskere kedede sig. Det var baggrunden for en mindre episode på
kongens fødselsdag den 26. september 1941. Befolkningen holdt fest i
forsamlingshuset »Månen«, da de to tyskere ved 21-tiden dukkede op for at
være med i festlighederne. Det kom til skænderier, og øens kommandant,
fyrmester Jakobsen, måtte i to stive klokketimer tale dem til rette i sin private lejlighed, før sindene kølnedes. Dagen efter blandede Bornholms tyske
kommandant sig i forho~dene, og det hele endte efter forhandlinger mellem
amtmanden og v. Kohler.17
Øvelsesplads for den tyske marine
I efteråret 1941 flyttede tyskerne fra Missionshotellet og ud på Galløkken.
I maj 1941 var der forhandlet om leje af et areal, og i juni undertegnedes
kontrakten mellem Rønne by og den tyske krigsmarine. Selv om man
håbede, 3't der kunne komme mere ro i byen, når Inselkommandanturen
flyttede derud, vakte det nogen misstemning i byen, at tyskerne havde
valgt et areal, der ellers brugtes til friluftsområde for byens beboere. Der
var sportsplads, og rønneboerne lagde ofte deres spadsereture om ad Galløkken. Der var imidlertid intet at gØre, og i løbet af de følgende måneder
opfØrtes en række barakker på det ca. 2,5 ha store areal. Inselkommandanturens kontorer flyttedes hertil i oktober, og desuden var der opfØrt
sovesale, spisesale, infirmeri, opholdslokaler, garage osv., hvorefter en styrke
på ca. 60 mand rykkede ind i lokaliteterne.18
Efterhånden udbyggedes Bornholm som et ØvelsesstØttepunkt for den
tyske marine. Foruden de tidligere nævnte lyttestationer for u-både opførtes
der mellem Allinge og RØ nogle meget store båker, der skulle anvendes
ved pejlinger, når skibene holdt hastighedsprøver i farvandet udenfor. Krigens forskellige faser afspejledes herved på aktiviteterne på og omkring
Bornholm. Før udbruddet af krigen mod Rusland havde der været en stærk
maritim aktivitet i Østersøen omkring Bornholm med bes,Øg af mange
u-både og andre skibe i øens havne, men al den uro, som dette havde givet
anledning til, var nu væk. Der kom sjældent u-både, og der var forho~ds
vis fredeligt i havnene. I løbet af efteråret så man atter store marineøvelser
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omkring øen. l oktober var det bl.a. en flotille bestående af både tankskib,
transportskib, jager og en del torpedobåde, og desuden nikkede man genkendende til færgen »Skagerak l«, der tidligere sejlede mellem Hirtshals og
Kristianssand, men nu var indlemmet i den tyske krigsmarine. I slutningen
af november var der atter store Øvelser, og man mente blandt de mange
skibe at kunne genkende det nye tyske slagskib »Deursch!and«. 10 Ja, der
var egentlig gode muligheder for »spionage« og efterretningsvirksomhed
på Bornholm, og de blev selvfølgelig udnyttet. Værnenes efterretningstjeneste havde været i gang fra den første dag efter retningslinier udstukket
af hæren og flåden, men ved siden af arbejdedes, som vi senere vil se, også
på mere privat hold.
Tyskerne havde efterhånden stille og roligt fået indrettet sig en prøvestation til mange formål. Der var blevet opføn en radiopejlestation ved

Et øf de man/!,e tyske »sommerhuse• ved kysten.

Betongulvet j et •sommerhus• med to par skinner.
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Russisk flyveblad, nedkastet den 21. a11ru1st 1941 over Bornholm.

Rønne, og der opførtes lyttestation ved Klemensker og artilleripejlestationer
ved Østkysten, medens u-bådene ho:dt øvelser omkring Øen og blev afprøvet
ved Snogebæk og Hasle. 20 Her gennemprøvedes de tyske u-både, inden
de s::ndtes på togt i Nordatlanten. Yderligere opførtes nogle forsøgsbygninger mellem Allinge og Svaneke. Det drejede sig om i alt 6 træhuse, der
hver havde 3 vinduer mod Øst og i Øvrigt i udstyr lignede hinanden. Foran
hvert vindue kunne man i gulvet se en metalplade til anbringelse af en
eller anden form for instrumenter. Desuden var de 6 huse i indbyrdes forbindelse med hinanden ved en særskilt telefonledning. Oplysningerne om
alt dette blev noteret og sendt ud af landet, og der var næppe tvivl om,
at man med interesse hos de allierede hØrte om tyskernes forsØgsvirksomhed.~1

På Bornholm mærkede man i Øvrigt mest til den egentlige krigsførelse ved
de allieredes overflyvninger. I løbet af 1942 blev de stadig hyppigere, og
også det danske luftværn følte den Øgede aktivitet. Luftværnsforeningen på
Bornholm havde øvelser og møder nat og dag enten på stØrre virksomheder
eller på sygehusene, men heldigvis var flyvernes mål aldrig Bornholm.
Øen var derimod nem at pejle efrer, når flyverne vestfra skulle til bombe-
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mål i den østlige del af TysklaJnd, men samtidig med overflyvningerne benyttede de nu og da at nedkaste miner i farvandet omkring Bornholm.
Den 19. september 1942 lØb en af de tyske u-både midt om eftermiddagen
på en af minerne ud for Rønne havn, og den 1. oktober lØb et flyvemaskinehjælpeskib på en mine ved Amager, hvorefter enhver u-båd forsvandt fra
området i resten af året.22 Også russiske maskiner kom om natten over Øen
og nedkastede flyveblade på tysk. 2 a
»Korrekt og værdig optræden«
Den 4. september 1941 var der indkaldt til møde i København for amtmændene og Københavns overpræsident. Det var bl. a. justitsministeren, der
informerede om udviklingen i landet, og han måtte konstatere, at rivningerne mellem befolkningen og værnemagten var taget stærkt til i lØbet af
det seneste år. Han appellerede derfor til amtmændene om, når der var
sket større begivenheder, da ved lukkede møder at indskærpe ro og orden.
Det skulle være møder for f.eks. byrådsmedlemmer, ungdomsledere og
ledere fra de forskellige bevægelser. Møderne var måske ikke aktuelle lige
i Øjeblikket, men det ville være klogt allerede nu at planlægge dem. Amtmand Stemann var ikke sen til at udnytte denne opfordring. Allerede den
13. samme måned var kommunalfolk og skolefolk samlet til et møde om
aftenskolesagen, og amtmanden benyttede da lejligheden til at bede enhver
om at virke for en korrekt, rolig og værdig optræden og specielt indprente
for ungdommen, at »ubetænksomheder fra børns og unges side kunne
komme til at koste livet.« Det var alvorlige ord, og enhver tænkte nok
sir ved dem. 24
Der var imidlertid også på Bornholm folk, der lagde en anden betydning
i ordene »korrekt og værdig optræden« og udførte handlinger, der sikkert
af amtmanden ville blive karakteriseret som »ubetænksomheder«. Der var
f. eks. malermesteren i Rønne, der satte sig i forbindelse med dr. Vilh. la
Cour og af ham fik overdraget at distribuere til hele landet hans pjecer, der
ellers blev beslaglagt, omtrent før de udkom. 25 Det var en tid, hvor ellers
alt så trist og mørkt ud på fronterne over hele kloden. Heldet var med de
tyske våben, og kun Storbritanniens udholdenhed som eneste magt mod det
tyskbesatte Europa kunne bringe lidt lys og inspiration til modstand mod
»Herrefolket«. Fra Frankrigs fald i juni 1940 til tyskernes angreb på Sovjetunionen i juni 1941 havde det kæmpet alene mod den magtfulde diktator.
Det tyske angreb på Sovjet havde ganske vist givet Storbritannien en allieret
i kampen, men de nazistiske hæres fremrykning i sommeren og efteråret
1941 var ikke opmuntrende. Hertil kom, at det japanske angreb på Pearl
Harbor den 7. december 1941 åbenbart havde truffet et uforberedt USA,
og i de følgende måneder præsterede japanerne en uheldvarslende erobring
af SØ-Asien. Vinteren 1941-42 var mørk og kold, og ingen nyheder fra
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fronterne kunne varme op. Det mest opmuntrende i denne tid var Churchills
stædighed. Han og det enge1ske folk ville ikke give op, og denne sejhed gav
stØtte og inspiration til mennesker af samme støbning i Danmark. Der
skabtes kontakt mellem danske modstandskredse og England, og i december
1941 landede i Danmark den første danske faldskærmsmand, der havde
fået enge'sk uddannelse som instruktør i sabotage. I løbet af året havde også
flere og flere illegale blade set dagens lys. De skulle fortælle de mistr~0stige
om kampen for friheden, og de kunne bringe alle de nyheder, som ellers
ikke måtte stå i de danske aviser. Disse blade fandt naturligvis også vej
til Bornholm.
I vinteren 1941-42 var det endnu udelukkende en fordeling af illegale
blade, der var fremstillet i andre egne af landet. Forskellige bornholmere
fik kontakt med bladredaktionerne eller deres folk og påtog sig uddelingen
på Bornholm. Det var f. eks. Charles BØrner, der gennem en sømand fik
bragt »Land og Folk« og derefter fik bladene fordelt gennem kontaktfolk
på Øen. Det drejede sig om ca. 100 stykker pr. gang.~" Også Bent Ho'm
fik illegale blade tilsendt til uddeling, men først fra efteråret l l)ii2 fik han
en kontakt med regelmæssig forsendelse af »Hjemmefronten« i gang med
et par hundrede eksemplarer af hvert nummer, der derefter forde!tcs til
aftagere over hele 0en.:~ 7
I forbindelse med denne form for aktivitet skabtes en række grnpper,
dvs. folk, der kendte hinandens sindelag, og idet de stolede på hinanden
langsomt gled ind i der illegale arbejde. Bent Holms grnppe fik såiults
også i foråret 1942 en ny opgave. Da det kostede penge at udsende de
illegale blade, blev gruppen bedt om at skaffe Økonomisk hjælp. Det skete
bl. a. pa den måde, at man for 1 kr. udlånte nogle illegale bøger, man fik
tilsendt, til enhver, der ville læs;: dem.~'
Der var imidlertid mange flere i aktivitet i 1942. Det gjaldt f.eks. de
politiske foreninger K. U. (Konservativ Ungdom) og Dansk Samling, der
holdt møder, såkaldte dagligstuemøder eller lukkede møder, hvor der ble\·
givet oplysninger om alt det, der ellers ikke måtte stå i dagbladene, og hvor
man i Øvrigt drøftede den forhåndenværende situation. Derved blev der
skabt det rette klima, for at man kunne lære hinanden at kende og bl. a.
erfare så meget om hinanden, at man kunne bruge denne viden, efterhånden
som grupperne dannedes. Derimod betød Dansk Ungdomssamvirke ikke
noget i denne retning på Bornholm. Den var af mere fredelig karakter O)!.
gav sig mere af med offentlige foredrag og dans. 2 ~
Der var også nogle, der åbent turde bekende kulør. Det vakte således
en naturlig opsigt, da redaktør Kjødt i Bornholms Avis den 14. maj 1942
ikke alene bragte en meddelelse om Christmas MØilers flugt til England,
men endog skrev en leder derom. 30 Artiklen stod på forsiden med et billede
af Christmas Møller, der var ved at stige ind i en flyvemaskine. Og med
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tospaltet overskrift blev det bekendtgjort: »Christmas Møller rejst til England« og nedenunder: »Han ho!dt i torsdags tale i den engelske radio«.
Lederen holdt redaktør KjØdt i en strengt neutral stil. Han skrev: »Christmas
Møller har altid været den mand, der, når han var kommet til en overbevisning, ikke veg tilbage for resolut at omsætte den i hand:ing« - »og regeringen kan ikke i den grad hæfte for privatmanden Christmas Møllers
handling, som hvis han f.eks. stadig havde været minister«. Der var måske
nok en snert i disse ord, men til gengæld skrev han om regeringen: »Han
har frygtet, at man i England har kunnet få et fejlagtigt indtryk af den
danske nations holdning, fordi regeringens dispositioner af imødekommende
karakter over for Tyskland kunne blive fortolket derhen, at Danmark opgav
sin neutrale linie, mens forholdet som bekendt er det, at sådanne dispositioner ikke må rages som udtryk for, at regeringen Ønsker at fravige den
neutrale linie, men kun ait: et godt forhold til Tyskland Ønskes opretholdt
også under de nuværende forhold«, og han tilføjede: »Når regeringen imidlertid tager afstand fra hans hand!emåde, er det indlysende, at den skal gØre
dette, idet en regering ikke kan tolerere, at privatpersoner på egen hånd
griber ind i landets udenrigspolitik - ikke mindst, da Christmas Møller ikke
indtager det officielle neutrale standpunkt, men er udpræget pro-engelsk«
Det var meget kloge ord, der s1gde en hel masse, og som pressenævnet
også havde det største besvær med, da det var vanskeligt at vurdere, om
den gik imod de udenrigsministerielle cirku'.ærer og »kunne virke skadelig
for det dansk-tyske forhold«. Men presseattache Meissner fra det tyske
gesandtskab var rasende, og pressenævnet idømte Bornholms Avis en bØde
på 500 kr" som Det konservative Folkeparti betalte. I Øvrigt fik man ikke
derved sagen ud af verden, for fikse mennesker fotokopierede avisen og
lod den i miniatureudgave blive omslag til en tændstikæske. 31
Nogle måneder senere var det Bornholms Tidende, der vovede sig ud
med en provokerende artikel. 32 Af en eller anden grund var en Churchilltale smuttet gennem censuren og altså tilladt til gengive'.se, og det kunne
redaktionssekretæren på Bornholms Tidende ikke stå for. I en opsætning
med tospaltet overskrift forkyndte avisen: Det tyske felttog i Sovjetunionen
har været en »klar fiasko«. Denne overskrift blev af pressenævnet vurderet
til en bøde på 300 kr.
Amtm3!nden gjorde ellers sit for at dæmpe de urolige gemytter. I overensstemme'se med de tidligere anvisninger fra ministeriet afholdt han lørdag den 11. april et informationsmøde for en særlig indbudt kreds. Det
foregik på Statsskolen, hvor 265 af i alt 275 indbudte var mødt. Han oplæste først regeringens meddelelse om disse møder og knyttede nogle kommentarer hertil, hvorefter Folketingets formand, socialdemokraten Hans
Rasmussen, talte og derefter den bornholmske folketingsmand fra Venstre,
H.C. Koefoed. Ingen stillede spørgsmål, og mødet sluttede efter halvanden
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time med, at amtmanden udbragte et leve for kongen. »Med hensyn til
m~dets virkninger«, skrev han selv i sin indberetning til afdelingschef
Hvass i udenrigsministeriet, »har jeg undersøgt det forskellige steder bagefter. Jeg tror, at den har været udmærket. Den har understreget alvoren
og fået problemerne til at gå op for folk.«:i:i
Samtidig var amtmanden imidlertid ikke helt tilfreds med sin stillin;\f.
Han var utilfreds med, at både hærens og flådens officerer havde forhandlet
med tyskerne vedr. opsættelse af nogle båker på jordstykker tilhørende danske statsborgere. Amtmanden fandt, at de danske forbindelsesofficerer greb
ind i hans kompetenceområde, og Ønskede, at der skete »en koncentration
af det hele hos amtmanden«, 34 og dette Ønske om at få magten samlet hos
sig var sikkert baggrund også for en senere aktion imod politiet i sommeren samme år.
Til trods for amtmandens bestræbe!ser i modsat retning tiltog antallet af
episoder mellem tyskerne og den bornholmske befolkning. Tyskernes magt
nåede i 1942 et klimaks. Deres hære nærmede sig Alexandria i Nordafrika
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og Kaukasus og Volga i Sovjetunionen, medens japanerne truede Indien
og Australien. Deres sejrsbevidsthed var stor og smittede naturligvis også
af på de styrker, der kom til Bornholm. Samtidig var befolkningen ved at
blive mere stædig og mindre villig til at finde sig i alt fra besættelsesmagtens side. Det måtte give sig udslag i episoder. Dels var det unge mennesker,
der råbte fornærmelser mod tyskere, som var sammen med danske piger,
eller tyskere, der fik stjålet deres våben på restauraitioner eller lignende, og
dels var det tyskere, der optrådte larmende i gaderne eller endog i vinteren
1942 kastede isklumper efter en dansk politipatrulje.35 Selv om alt dette
måske foregik i fuldskab, var det dog symptomer på en ændret holdning,
der da også fik Inselkommandanten til at klage over de tiltagende episoder.
Da amtmand Stemann talte med v. Kohler herom, s'.og han det hen som
den slags episoder, der nu engang kan forekomme i danselokaler, hvorimod
v. Kohler mente, at det skyldtes den engelske radio og de illegale blade.
Hertil var v. Stemanns mening dog den, at »når den danske befolkning fra
den ansvarlige danske regering havde fået indtrængende, gentagne opfordringer om at vise en rolig og værdig optræden, at den, således som den
danske folkekarakter var, i hovedsagen da også fulgte en sådan henstilling,
og at de lidenskabelige ydre tilkendegivelser lå ret fjernt fra den danske
folkekarakter«. 30
Trods episoder og illegale blade passede v. Stemanns udlægning af »den
danske folkekarakter« måske på bornholmerne. Her var fredeligt og stille
- også set i forhold til det Øvrige land, men det var måske vanskeligt at
følge med her på Øen. Der var jo ingen Frikorps Danmark-fo'.k på orlov, og
man havde ikke de politiske begivenheder så nær på livet som i hovedstaden. Derfor forstod amtmanden heller ikke så meget af den krise, der
udviklede sig i oktober 1942 officielt på grund af kongens svartelegram til
Hitler efter dennes fødselsdagslykønskning. Stemann var også utilfreds med,
at han ikke blev tilstrækkeligt orienteret - og ikke mindst vedrørende den
politiske udvikling, der var i gang.37 Heller ikke fra Inselkommandanten
kunne han få besked. Dennes adjudant, Leutnant Buse, kendte intet til baggrunden for gesandternes tilbagekaldelse, men mente, at »det måtte skyldes
rent personlige forhold, som ikke havde noget at gØre med det gode forhold,
som i Øvrigt bestod her i landet mellem befolkningen og besættelsestropperne«. Han lagde ikke vægt på de mange rygter. 38

Luftaktiviteten ved Bornholm
Luftaktiviteten ved Bornho!m var mange ting. For bornholmerne var det
dog først og fremmest den larm, som bl. a. beboerne i Rønne gentagne
gange blev udsat for, når tyske maskiner i lav højde strØg hen over byen
eller lavede luftnumre over den. Det fik amtmanden til at beklage sig til
den tyske kommandant, men denne viste sagen fra sig, da han meddelte, at
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1\edstyrtet tysk fly ved Stanipen, Rp!nne, i juli 1941.

disse Øve'ser var i forbindelse med nogle forsøg. som ikke havde noget med
Bornholm at gØre, og kommandanten kunne intet foretage sig over for disse
gener. Herved åbenbaredes en anden ting vedr. luftaktiviteten. Bornholm
skulle abenbart også anvendes som forsØgsbasis for flyvevåbnet. Om der
så er års1gen til flystyrtene omkring Øen er vel en mulig tanke. Omkring
1. juli 1941 styrtede først en landflyvemaskine ned ved RØ, og kort tid efter
fik en vandflyvemaskine motorstop ved Rønne og havarerede i strandkanten, og endelig i oktober samme år drev vraget af en tysk vandflyvemaskine
ind ved Dueodde. 3D
Det følgende efterår var det tilsyneladende meget spændende forsøg, der
skulle foretages, idet der to gange ankom nogle mystiske delegationer til
Øen. Man må næsten formode, at de havde forbinde'.se med de V-bombeforsØg, som på denne tid var sat i gang syd for Bornholm, og som senere vil
blive omtalt mere udfØriigt. Den første delegation ankom fredag den 28. august, da 3 tyske torpedobåde ledsaget af 2 tyske hurtigbåde landsatte et
større selskab af militære og civile herrer i Rønne. De indlogeredes indtil
søndagen på Dams Hotel, og herfra har vi deres navne. De foretog forskellige bilture rundt på Øen og besØgte bl. a. Dueodde. Et tilsvarende se'skab
kom på lignende fornem måde til Rønne noget senere, idet det besøgte
øen fra den 5. til den 7. oktober. Nogle af se'skabet havde også været med
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ved det første besøg. Det første selskab var under ledelse af Generaimajor
Gerhard Richter og det andet af Oberst v. Dechend fra Berlin, medens følgende var der begge gange: Oberstabsartz Dr. Prusener, Berlin, Oberregierungsbaurat Karl Weinberg, Berlin, Korvettenkapitan Dr. Kurt Lachmann,
Berlin, Oberregierungsrat Dr. Ulrich Muller, Regierungsbaurat Paul Heinrich Mann, Falkensee, Oberregierungsrat Dr. Paul Nobbe, Munster, Chemiker Dr. Hans Bothmann, Berlin, og Laborant Kurt Zocher, Berlin. Første
gang var der yderligere 6 personer og anden gang yderligere 12 personer,
hvorib~andt en fotograf Hans Hoff, Kiel. 40 I løbet af vinteren opførtes en
del nye anlæg på Bornholm, der senere vil b~ive omta1t, men det er værd at
bemærke, at amtmanden den 14. februar 1943 indberettede til indenrigsministeriet: »Af udtalelser fra værnemagten må man være mere og mere
tilbøjelig til at tro, at de nye anlæg, som værnemagten vil indrette på Bornholm, skal bruges til nogle meget hemmelige nye forsøg, og at de i virkeligheden s!et intet har med den almindelige aflytning af luftfartøjer at gØre.
Men hvad det i virkeligheden drejer sig om - f.eks. et nyt våben el. lign. omgives med den størs.te hemmelighed i Øjeblikket.« 41 Det er i Øvrigt interessaint at se, med hviiken grundighed amtmanden hele krigen igennem har
indberettet om de tyske installationer på øen. Han har naturligvis i mange
tilfælde fået op~ysningerne fra andre og vel også givet oplysninger fra sig.
Desuden kan hertil føjes, at da installationerne var ved at være færdige, fik
Bornho'.m atter besøg af et lignende selskab af militære og civile i august og
oktober 1942. I påsken 1943 kom 16 personer på et kortvarigt besøg, og
blandt disse finder vi fire, der ligeledes var der begge gange i efteråret, nemlig: Oberregierungsrat Dr. Ulrich Muller, Korvettenkapiran Dr. Kurt Lachmann, Regierungsmt Dr. Paul Heinrich Mann og Oberregierungsbaurat Karl
Weinberg samt seks andre, der havde været med på blot et af besøgene i
efteråret. Stemann omtalte besøget for Inselkommandanten, der imidlertid
sagde, at »de var uden for hans område, da de var fra overkommandoen i
Berlin«.42
Der begyndte nu atter at ske noget på Bornholm. I tiden fra indstillingen
af opbygningen af de tyske befæstningsanlæg i foråret 1941 til den nye
interesse for øen i 1942 havde der ellers været forholdsvis fredeligt. Tyskerne havde holdt øvelser omkring Øen, men selv om mandskabet fra de
i Øvelserne deltagende u-både og andre krigsfartØjer havde skabt en del uro
på øen, når de havde orlov, havde den fastboende besættelsesstyrke på øen
kun været ringe og forholdet til den været afslappet. Amtmanden havde
skabt et godt forhold til de skiftende »lnselkommandanter«, og sammen
havde de udglattet de episoder, der uvægerligt må finde sted mellem en
besætte'.sesmagt og befolkningen.
Ktigsårene 1941-42 var de mørkeste i krigens historie. Hitler nåede da
sin magts højde. Efter angrebet på Sovjetunionen var han rykket frem til
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Moskvas forstæder, og selv om han var blevet standser her, havde han sydligere kunnet se sine hære oversvømme hele Ukraine, rykke frem mod
Kaukasus, og i august 1942 plantedes det tyske krigsflag på Elbrusbjerget i
Kaukasus. Ingen vidste, hvor langt han kunne nå. Globalt tegnede der sig
uhygge;ige perspektiver, når man på den anden side af de usikre arabiske
områder så feltmarskal Rommel samme år trænge langt ind i Ægypten og
nærme sig Cairo, medens Japan øst fra stod i Burma og rettede truende angreb mod det britiske herredømme. Kun Indien, der Ønskede frihed fra
Eng'and, Iran og de arabiske stater kunne hindre, at disse tre fremstød
r-:·1ykltes.

Det var samtidig i disse år, at Quisling befæstede sin magt i Norge. Den
I. februar 1942 blev han norsk ministerpræsident. De norske fagforeningsledere blev ;1fsat, lærerne forfulgtes, biskop Berggrav blev afsat, men alle de
andre norske bisper nedlagde derefter deres embeder, og i martS 1942 indførtes en antijØdisk lovgivning i Norge, og senere på året gennemførtes en
<~ktion mod de norske jøder, hvorved 760 deporteredes til Auschwitz. Kun
21 vendte hjem efter krigen.
I Danmark blev danske politikere og redaktører tvunget bort fra deres
poster. Efter den 22. juni 1941 arresteredes danske kommunister, og i
november samme år tiltrådte Danmark Antikominternpagten. Desuden afskedigedes en række danske diplomater i udlandet, da de ikke ville følge
regeringen, og den danske regering gav sit samtykke til oprettelsen af »Frikorp Danmark«.
Alt dette foregik så langt væk fra Bornholm. Øens befolkning havde med
den lille tyske besættels~sstyrke indrettet sig efter forholdene. Ganske vist
var der nok af civile problemer p. gr. af Øens isolerede beliggenhed, men
over for besættelsesmagten havde man, som i det Øvrige land, efterhånden
fundet en passende holdning, der vel tydeligst manifesterede sig på Christiansø, hvor »den kolde skulder« endog fik den tyske kommandant til at
beklage sig.
Oppositionen havde endnu ingen faste former. Der kom illegale blade til
Øen, der afholdtes lukkede møder, men endnu var en gruppedannelse som
begyndelse til en modstandsbevægelse kun ringe og spredt. Under amtmandens formaninger holdt befolkningen, som i det Øvrige land, sig til regeringens opfordringer om en rolig og værdig optræden.
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IV. kapitel
V-1 BOMBEN
September 1942-august 1943
1942 var ganske vist året, hvor tyskernes magt strakte sig videst, men det
blev også året, hvor kræfterne hos de allierede samledes til det meget store
modangreb, hvor tyskerne i efteråret mødte deres første store og afgørende
tilbageslag, og hvor man også i de europæiske modstandsbevægelser fik
forenet kræfterne med de allierede. Også i Danmark fulgtes udviklingen
parallelt med krigsindsatsen ude i verden.
Den 2. september 1942 holdt luftkrigsminister Sir Archiba~d Sinclair
over BBC en tale til Europa, der gav signalet til en vidtgående sabotagekampagne mod tyskerne. Talen blev oplæst i BBC's danske udsendelse, umiddelbart før den danske statsminister Vilh. Buhl i den danske radio holdt
sin anti-sabotage-tale. Han sagde bl. a.:
»Det siger sig selv, at regeringen stadig med yderste strenghed vil forfølge sabotage og anden forbrydelse mod den tyske værnemagt med de i
vor lovgivning hjemlede midler, og der vil fra politiets side blive sat ind
med al kraft på løsningen af de opgaver, disse sager frembyder.« -· »Det er
mit håb, at vi ved fælles hjælp på det gældende lovgivningsgrundlag kan
komme dette onde, som hedder sabotage mod den tyske værnemagt, til
livs.« 1
Og få dage senere, den 6. september, gentog Christmas Møller fra London
sabotageopfordringen til det danske folk, idet han bl.a. sagde: »Vi er ikke
neutrale. Vi har som pligt kun at have et for Øje: Hvad skader Tyskland
mest, hvad gavner de allieredes, vore allieredes sag? Hvad den britiske,
den ailieredes krigsledelse mener er gavnligt, må gøres - hvad der er skadeligt må undgås. Og derfor siger jeg hjem, vel vidende hvad jeg gØr, hvor
bogstaveligt dødsensalvorlig situationen er for os alle: Vi danske må tage
vor del af byrden.«"
Det var alvorlige ord fra både Buh! og Christmas MØller, og der er næppe
tvivl om, at det danske folks flertal på dette tidspunkt bedst forstod Buh!.
Ikke desto mindre var der stadig flere og flere, der samledes i grupper for
gennem propagandaen i de illegale blade ar få vendt folkets stemning. Om
morgenen på kongens fødse~sdag den 26. september fandtes adskillige steder
i Rønne p'.akater med opskriften: »Buh! talte ikke på det danske folks
vegne«, og i den følgende tid spredtes løbesedler af forskelligt indho'.d
over byen. Det var bl.a. en gruppe af 8 gymnasieelever fra Rønne Statsskole, der fabrikerede dem på et lille håndtrykkeri. 3

Telegramkrisen i efteråret 1942 skærpede imidlertid forho!dene i Danmark. Udenrigsminister Scavenius blev tillige statsminister, og den tyske
gesandt Renthe Fink erstattedes af det tyske riges befu'.dmægtigede, dr. Werner Best. Også på Bornholm skete et personskifte, selv om det vel næppe
var af så betydningsfuld karakter. Den æ'.dre, fredsommelige Kapitan Kohler udskifred<s som Inselkommandant den 29. oktober med den mere betydelige Kapitan Rabe, der i de foregående par år havde gjort tjeneste i København ved Admiral Mewis stab. 4 Om dette skifte hang sammen med de
Øvrige personskifter eller med opførelsen af de nye militære installationer
på Bornholm er vanskeligt at sige, men under alle omstændigheder udvidedes
værnemagtens styrker på øen. Ved nytårsskiftet var der omkring 300 mand
alene på Galløkken og ved Rønne, medens yderligere ca. 100 var forde'.t
rundt over Øen ved prøvestrutionerne og ved kystbevogtningen. 5
Blandt de lokale nyh::der, der ikke måtte omtales i aviserne, men som
var nok så betydningsfulde for bornholmerne, var bl. a. begivenhederne i
farvandet omkring Øan og årsagerne til de forskellige uregelmæssigheder
i trafikken. Den 12. januar 1942 havde fiskerfartøjet »Anna« forladt Rønne
og var a'drig set siden, den 24. november var motorgaleasen »Pollux« afsejlet fra Rønne til Bandholm, men var aldrig nået frem, den 26. november
var motorgaleasen »Uranus Il« afgået fra Rønne og ligeledes forsvundet,
den 2. december drev der vraggods fra motorgaleasen »Fortuna« ind på
kysten ved Hasle, den 28. december forsva:ndt ligeledes M/S »Ajax« af
Hammerhavnen, og den 27. marts 1943 mine::sprængtes damperen »Lynæs«
ud for Pedersker, men trods det, at man reddede 14 af besætningens 15
mand, som blev hentet i ambulancer i Rønne havn, så rygterne snart spredtes, måtte aviserne ikke fortælle om ulykken. 6

Folketingsvalget
I vintermånederne 1943 forberedte man sig til de kommende valg. Amtmanden rettede i begyndelsen af januar en personlig og fortrolig henvendelse til formændene for skolekommissionerne om med mellemrum stadig
at lægge eleverne i skolerne og aftenskolerne kongens opfordring alvorligt
på sinde, og ved personlig samtale henstillede han til redaktionerne for de
lokale blade ikke at behandle valgene som noget sensationelt, men som en
selvfølgelighed i henho'.d til gæ'.dende lov. 7 Der var i Øvrigt ikke store politiske problemer på Bornholm. Yderpartierne havde ikke haft stor ti:s'.utning ved valget i 1939, og de ville næppe heller få det ved det kommende
valg. Nazisterne havde ganske vist haft en del agitationsmøder på Bornholm i oktober 1942, men i byerne rundt på Øen havde tilhørertallet gennem~nitlig været 8-10, og kun i Rønne havde man samlet 150-175 mennesker, af hvilke halvdelen hwde været oppositionelk8
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Den 23. marts fandt folketingsvalget sted, men det var et ualminde\\St
valg. Når det blev afholdt, sky:dtes det ti:syneladende tyskernes interesse i
at bevare skinnet af Danmark som et mønsterprotektorat, og partiernes forhold var jo også ejendommelige. De fem samarbejdende partier ylnskede,
at vælgerne skulle manifestere deres danskhed ved at stemme på et af diss=
partier, selv om Scavenius ville opfatte dette som en tillidserk'.æring til
ham. Nazisterne proklamerede til gengæ'd, at danskhedens fornye'.se kun
kunne foregå gennem dem, og Dansk Samling, der tog afstand fra både de
fem partier og nazisterne, Ønskede danskheden styrket gennem en mere fast
politik over for tyskerne. Kommunisterne, der ikke kunne opstille, opfordrede til at stemme blankt, og de illegale blade var i vildrede. Nogle opfordrede til a,t stemme på de fem partier, andre til at stemme b1ankt og
andre til at stemme på Dansk Samling.9
På Bornholm var der to valgkredse til folketingsvalget, og resultatet her
blev følgende:
Akirkcby
Rønne
1939
1943
1939
1943
2887
3801
6432
7899
Socia1demokratiet
630
654
418
315
Radikale Venstre
2775
Venstre .................... . 2618
3508
3735
1880
816
1003
Konservative ............... . 1600
249
249
Retsforbundet ............... .
235
196
Bondepartiet ................ .
258
178
358
267
127
184
Nazisterne ................. .
132
71
150
279
Dansk Samling ............. .
Kommunisterne ............. .
304
69
Valget blev således på Bornholm en ubetinget ti 1slutning tii de fem
partier, hvis stemmetal steg fra 19.393 til 22.507, medens de nazistiske partier gik tilbage fra 875 til 700 stemmer, idet det egent'.ige Danmarks nationalsocialistiske arbejderparti ho'.dt stillingen med 259 stemmer i 1939 og
255 stemmer i 1943. Det nye parti, Dansk Samling, opnåede i alt 429 stemmer, hvilket var mere end det ikke opstillede kommunistparti, der i 1939
havde fået 373 stemmer. Man kan også se på tallene på den måde, at den
yderliggående modstand mod nazismen repræsenteret ved de 429 stemmer
var adskilligt mere end DNSAP's 255 stemmer. Selv om man lægger Bondepartiets stemmer til, må man ogs1 huske, at der fandtes adskillige yderliggående i de gamle partier, så alt i alt var stemningen ikke til at tage fejl
af på Bornholm. Desuden må det tilføjes, at der var 93 blanke stemmer og
32 ugyldige stemmer på Bornholm. For hele landet forØged(S antallet af
blanke stemmer fra ca. 4.000 til ca. 23.700 i 1943, et resultat, der givetvis må
ses som et udslag af de illegale blades aktion. 10

En ting stod dog fast, nemlig at nazisterne slet ikke havde tag i bornholmerne. Man havde ellers oprettet hvervekontor i Rønne i 1941 hos kerami.ker H. C. Hansen, men kun fået fat i et par bornholmere, og man havde
fået overlærer Ask i Svaneke til at lede propagandavirksomheden på Øen,
men resultatet var også, trods de tidligere omtalte møder i efteråret, blevet
ringe. I 1941 havde man fået 12 nye medlemmer af DNSAP, i 1942 yderligere 22, og inden valget i 1943 var der kommet 5 til, men derefter var
interessen for det nazistiske parti på Bornholm stærkt dalende. I resten af
året 1943 meldte der sig blot 2 mand og i 1944 en mand. Nazisternes sidste
fremstød på Bornholm var i maj 1943, da man med posten og ved uddeling
på gaden opfordrede unge mænd til at melde sig til Frikorps Danmark.
Opfordringen blev endog uddelt til drengene på Statssko!en. 11

Sabotage
Derimod s1tyrkedes modstandsgrupperne efterhånden, som man fandt konkrete opgaver at samles om at lØse. Det kunne være illegale b!ade, men her
i foråret oplevede man de første rudeknusninger hos forretninger, hvis
indehavere var tyskvenlige, og den 5. april om aftenen fandt den første
sabotagebrand sted. Det var Hørfabrikken i Akirkeby, der blev sat i brand
af en mindre gruppe. Med en hjemmelavet brandbombe, der blev anbragt
i en lastbil, fik man, da bilen blev kørt ind på fabrikken, først bilen og
derefter fabrikken i brand. Derefter spilledes en lille komedie. En af dem
ringede til CF-kolonnen i Allinge og fortalte om branden. Her blev man
meget oprØmte og svarede, at det var lige en Øvelse for dem, og de ville
komme med det samme. Kort efter ringede imidlertid en anden og meddelte CF-kolonnen, at det var falsk alarm, og det varede derfor 3-4 timer,
inden den virkelige situation gik op for dem. 12
I denne forbindelse kan nævnes, at da man efter regeringsomdannelsen
den 9. november 1942 skærpede forholdsreglerne mod sabotagen bl. a. ved
bemyndigelsesloven af 11. november, iværksatte man også fra justitsministeriets side en undersf}gelse vedrørende bevogtningen af udsatte virksomheder rundt om i landet.
Politimesteren i Rønne indberettede i februar 1943, at Bornholms Maskinfabrik for 2 år siden havde udført mindre reparationer på et tysk krigsfartØj i Rønne havn, men siden overhovedet ikke havde haft arbejde for
tyskerne, og det samme gjaldt Nordre Jernstøberi i Rønne. 13 Desuden havde
aut. installatør Johan LØvgren i Nexø stillet mandskab til rådighed ved
udførelse af forskellige tyske anlæg på øen, men aldrig haft de til arbejdet
benyttede materialer hjemme. For disse tre virksomheders vedkommende
anså politimesteren det derfor ikke nødvendigt at etablere bevogtning.
Med hensyn til Nexø Motor- og Maskinfabrik forholdt det sig sådan, at den
i 1940 havde haft en mindre skibsreparaition og ligeledes to mindre i 1942
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pa tyske skibe, og herudover havde virksomheden, som dens fabrikant selv
erklærede, i lighed med byens Øvrige håndværkere og virksomheder, arbejde
for værnemagten på Dueodde i det første krigsår, men man skønnede, at
det heller ikke her var nødvendigt med bevogming. 14
Endvidere omtalte politimesteren Rønne Granitværk, der var er firma
under Dansk Damma:n-Asfalt A/S. Til dette firma hØrte to godkendte
sprængstofmagasiner og et mindre knuseri, men man mente ikke, at der
var nødvendigt at have bevogtning her. Det samme gjaldt også Hørfabrikken i Åkirkeby. Denne havde ganske vist for et år siden modtaget og
behrndlet hØr fra Tyskland, og der lå endnu for ca. 10.000 kr. af dette parti
tilbage, men der ville ikke oftere komme til at foreligge arbejde af denne
art, så bevogtning skulle ikke være nødvendig.
Til sidst meddelte po!itimesteren, at der desuden af større virksomheder
fandtes Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, som beskæftigede ca. 300
personer på Rabekkeværket og godt 100 personer på Hasleværket, samt
kera:mikfabrikken SØholm, der beskæftigede ca. 100 personer, men for ingen
af disse virksomheders vedkommende havde der været nogen som helst
form for eksport til Tyskland. Hvad de bornholmske jernbaner angik, udtalte politimesteren, at den kun spillede en ringe rolle for værnemagten,
ug pii Rønne Gas- og Vandværk og på Rønne Elektricitetsværk var der
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døgndrift, og da værnemagten ingen gas fik herfra, og kun 1 pct. af hele
el-produktionen gik til værnemagten, mente politimesteren, at bevogtning
heller ikke var nødvendig her.
Resu1taitet af denne indstilling fra Bornholm blev, at justitsministeriet
b'.ot Ønskede, ait sprængstoflagrene blev bevogtede. 15
Ser vi på indberetningerne fra en anden synsvinkel, kan man vel sige, ·ar
der heller ikke for modstandsbevægelsen syntes at være direkte sabotageobjekter blandt disse større civile virksomheder. De bornholmske gruppers
aktiviteter måtte derfor på dette område i højere grad rette opmærksomheden mod det mindre værnemaigeri eller direkte mod de tyske installationer.
Man gik straks i gang med genopbygningen af HØrfabrikken, hvor alle
bygninger undtagen maskinhallen var helt nedbrændte, og i juli indførtes
de første sabotagevagter, og efterhilnden som opbygningen skred frem i
IØbet af året, udbyggedes sikringen af virksomheden på mange måder. 1 c
Fabrikken havde, som ovenfor nævnt, arbejdet for tyskerne, og den havde
på sabotagetidspunktet tysk hØr liggende til behandling. Selv om den tyske
Inselkommimdant fra København havde modtaget en liste over tyske virksomheder, der havde arbejde[ for tyskerne, og hvorimod man kunne forvente sabotage, og skønt Hørfabrikken stod på denne liste, mente han dog
ikke, at det var sabotage.17 Amtmanden bestyrkede ham i denne tro, men
det vakte unægtelig nogen usikkerhed, da bladene ikke straks måtte omtale
branden. Derfor måtte Bornholms Avis den 9. april bringe følgende notis:
»Angående en reportage. Vi bragte onsdag en kort meddelelse om branden
på Bornholms Hørfabrik. Andetsteds i bladet vil man i dag finde en udførlig reportage om branden. Hele dette stof har sdet opsat på vort sætteri
siden i tirsdags klar til at gå i bladet, så snart den godkendelse, der under
disse forho'.d kræves for den art stof, forelå, men godkendelsen indløb først
i går kl. 16.30, da bladet for længst var gået i trykken. Vi synes, vi skylder
vore læsere denne forklaring på, hvorfor reportagen først fremkommer i
dag.« Det kan næppe undre, at dette bestyrkede folks tro på, at der forelå
sabotage, og selv amtmanden kunne ikke overbevise dem om andet, skønt
han forsØgte. 18
Derimod havde man lettere ved at berolige Lnselkommandant Rabe, da
denne beklagede sig over et par andre sabotager. Det var i begyndelsen af
april 1943, han beklagede sig over, at der var stjålet et telefonapparat, som
stod på kajen i Rønne og brugtes til forbindelse fra de tyske »landgangs~
både« til Inselkommandanten, og desuden var han fortørnet over, at telefonledningen ud til prØvesitationen for u-både ved Levka var brudt over, og
Rabe mente, at dette kun kunne være sabotage. Stemann udtalte dog, at
fjernelsen af telefonapparatet på kajen blot måtte betragtes som et almindeligt tyveri, og han syntes i Øvrigt, art: det var letsindigt at efterlade et
telefonapparat der, og hvad angik telefontråde:rie var de sikkert blot sprængt
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af stormen. Sabotage lå fjernt fra den bornholmske folkekarakter, og desuden havde han givet henstilling til skoler, højskoler og aftensko'.er om at
opfylde kongens opfordring af 9. apri!.H'
Muligvis kendte amtmanden ikke rigtigt den »bornholmske folkekarakter«, for flere grupper fik fat i sprængstof fra stenbruddene og anvendte
det mod forretninger, der handlede med tyskerne. 20 I foråret 1943 var det
en købmandsforretning, der gik ud over, og St. Hans aften sprængtes en
slagterforretning i Rønne. I det første tilfælde sØgte sabotøren tilflugt hos
Tage Nielsen, der fik ham sendt til Sverige med båden »Bente«, efter at
han havde fortalt om en nedgravet mælkejunge med aerolit, som han havde
tiltænkt en murermesters hus, og samtidig fik Tage Nielsen navnene på
hans gruppekammerater. 21 Det var måske en lidt besværlig måde, men dog
en måde, på hvilken man efterhånden kunne få samling på de spredte
grupper.
Man kaldte det drengestreger eller sabotage mod værnemagere alt efter
indstilling, men det var trods alt udtryk for den aggressive stemning, der
ikke mindst blandt de unge herskede mod tyskerne og de mennesker, der
pil den ene eller anden måde havde forbindelse med dem. Når der ikke
var de store sabotagemuligheder på Bornholm, måtte man have luft for sine
f,J!e1ser på anden måde, dvs. mod de mindre eller små værnemagere og
direkte mod tyskerne med de primitive midler, man nu havde. I denne
btegori kan også henregnes det tilfæ'.de, hvor en jernstok kastedes gennem
vinduet til den tyske kystvagt i Gudhjem den 7. august, eller da ruderne knustes i garagerne for luftvåbnets lastvogne den 14. august, samtidig med at
nogle tændsatser kastedes ind gennem de irus'åede vinduer. Mere virkningsfuld var nok sabotagen, der den 26. august forøvedes mod to antennemaster
ved Luftwaffeneinheit Peenemiindes sendeanlæg ved Akirkeby. StØttetrosserne blev skåret over, så begge master væ:tede. 22
Flygtninge
Sabotagen var kommet i gang i løbet af 1943 på Bornholm, selv om den
faste organisation og styring af den endnu ikke rigtigt var opbygget. Der
samme gjaldt flygtningetrnnsporterne, der heller ikke endnu havde fundet
den faste gænge, som de senere kom i. D.:rfor fik en flygtningeepisode visse
videregående følger for bornholmerne. Det drejede sig om nogle tyske jøder,
der før krigen var kommet til Bornholm for at lære fiskeri og landvæsen.
Efter den 9. april 1940 tog de væk fra Øen, og de arbejdede bl.a. en tid ved
Middelfart, men i februar 1943 dukkede nogle af dem op igen i Tejn som
turister. Efter åbenbart at have undersøgt forholdene en tid, forsvandt de
natten mellem den 30. og 31. marts med den største søgående kutter fra
Tejn, og de nåede velbeho!dent til Simrishamn i Skåne. Der var 7 mand
om bord. Denne begivenhed faldt imidlertid sammen med en anden flugt,
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der fandt sted natten før. Da var nemlig en sejlbåd og to andre »turister«
forsvundet, og også disse nåede i god behold til Simrishamn. Det var en
mand og en kvinde, og manden havde i øvrigt sØgt at dække sit forehavende
ved at klæde sig i »nazidragt« med lange stØvler, og åbenbart med held. 2:1
Disse gennemførte flu~tforsØg foranledigede tyskerne til a:t ville indføre
strengere regler på Bornholm. Admiral Danemark forlangte således øen
erklæret som sikkerhedsområde ligesom Jylfand med den dermed forbundne
indførelse af legitimationskort, og samtidig forlangte han det danske kystpoliti på Øen forstærkert, således at der blev mindst 4 mand til hver havn.
Maj måned forløb med forhandlinger herom og forberedelser til gennemføre~sen, hvorefter legitimationskortene blev obligatoriske i juni 1943. 24
På mange måder og fra mange srteder i Danmark foregik i de første
krigsår flugt til Sverige, men nogle driftsikre ruter var ikke rigtigit etablerede endnu. Derfor kunne man opleve sørgelige drukneulykker i Øresund,
når modstandsfolk prøvede at nå de glimtende lys på den svenske kyst i
kajakker eller skrøbelige både, der blev udsat for uventede, barske vejrforhold. Det gik noget lettere for dem, der kom med bornholmerbådene og
fik lejlighed til at springe i Falsterbokrunælen. Således lykkedes det en af det
illegale blad »De frie Danske«s medarbejdere og tre andre at springe i
kanalen den 7. juli, hvorefter to kystbetjente blev sat til at følge med båden
for at hindre lignende episoder. Alligevel forsvandt 9 soldater fra Bornholms
Værn på samme måde den 2. august. De to af dem sprang på de ledsagende
betjente, og da de 7 var kommet over bord, hoppede de to sidste efter. 25
For nogle kiksede flugtforsøget i Falsterbokanalen, men var de ikke blevet
opdagede om bord, var der ofte en eller anden skipper på Bornholm, der
kunne hjælpe. 26
Efttrretningsvirksomhed
Den bedst udbyggede del af modstandsarbejdet på denne tid var dog efterretningsvirksomheden, som fra første færd kunne rapportere om de mange
tyske aktiviteter på Øen - og der var jo nok at fortælle om. Tyskernes byggevirksomhed var af en særpræget karakter, som det tidligere er omtalt, og
skibsbevægelserne omkring Øen var heller ikke uinteressante.
I april måned holdt et slagskib, der muligvis var »Gneisenau«, hastighedsprøvesejlads ved de opsrtillede båker mellem Allinge og Rø, og man
kunne se, hvorledes mandskabet samtidig holdt Øvelser med kanonerne. 27
I juli lå krydseren »Ni.irnberg« nogle dage på Nexø red, i begyndelsen af
august kom krydseren »Emden«, og i månedens sidste halvdel var det store
panserskib »Admiral Scheer« der i flere dage. Desuden var der i Rønne
hyppige besøg af forsøgsskibene »Runghold« og »Stortebecker« samt prøveskibene »Anna« og »Wullenweber«, ligesom et par bjærgningsskibe, nogle
slæbebåde og et par ledsageskibe holdt til i Rønne sammen med nogle for-
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postskibe. I det samme tidsrum fra midten af juli til midten af august kom
der yderligere 22 u-både og 12 Schnellboote på besøg, og både ved Nexø,
Sandvig og Tejn lå der ofte på reden flotiller bestående af u-både, T-både
og R-både sammen med et par ledsageskibe, hjæ'.peskibe og en tender. 2 "
Farvandene omkring Bornholm blev flittigt benyttede til Øve'ser, som
kunne følges fra Øen, eller til klargøring inden afgang til togt.
Bornholm hørte egentlig under den tyske marines kommwdo, men med
de sidste byggeforetagender på Øen var der efterhånden kommet en del
mandskab fra luftvåbnet, så værnemagtens styrker på Øen var nu omkring
370 mand. Der kom også en ny kommandant i juli 1943. Rabe underskriver for sidste gang den 10. juli, og dagen efter er det den nye lnselkommandant Kapitan zur See von Rosenberg, der underskriver. 2 tl
Fo'.kene i efterretningsvirksomheden havde hænderne fulde med alle
disse aktiviteter på og omkring Øen. Marinens repræsentant på Øen, kaptajn'.øjtnant Hasager Christiansen, var hovedpersonen i det net af meddelere,
der var spredt over Bornholm. Han havde et nært samarbejde med redaktør
KjØdt, som i kraft af sin stilling havde gode kontakter til mange sider. Et
af de mange små hjul i systemet var »Jens«, Bent Holm, der daglig fik
rnpporter fra »Nordbornholm«, fyrpasser Hansen på Sandvig fyr, som ved
hjælp af sin store kikkert havde en god kontrol med alle de tyske skibsbevæ-

Illegal tegning af Galløkken-lejren.

gelser, og fra »Lion«, Bendt KjØHer, der rappoirrerede ugentlig, og som tilmed
gennem sin prismekikkert ivrigt fotograferede alt af imeresse. Både billeder
og rapporter lavedes i tre aftryk, af hvi'.ke et eksemp'.ar gik til lokalt brug
og de to andre via Kjødt til København og England. 30 Også Ole Holm skaffede oplysninger til Hasager Christiansen. Allerede fra 1941 kørte han som
vognmand for tyskerne for at kunne fremskaffe de bedste meddelelser om
de tyske enheder, og da der kom tysk materiel til Bornho'.m, blev han gode
venner med de tyske ingeniører. De gav ham mulighed for ved passende
lejligheder at stjæle tegninger, affotografere dem og levere dem tilbage,
inden nogen savnede dem. 31
Knud Jespersen i Akirkeby skaffede også en del rapporter om tyskernes arbejder på Bornholm. Hain fik oplysningerne fra forskellige yngre
gruppemedlemmer, som f.eks. Elmer Folkjær, der tog plads i en forretning, som havde en del kunder på Galløkken. Han gik som bud ofte »galt«
derude og fik efterh.lnden et så godt kendskab til det hele, at han fra
sine forskellige besøg kunne sammenstykke en skitse over lejren og dens
forsvarsindreminger. 32 Knud Jespersen lod sine rapporter gå videre til
Hansen på Søholrri, der derefter sørgede for, at de kom i de rette hænder. 33
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Selv om efterretningstjenesten var velorganiseret, var der naturligvis også
på dette felt inden for modstandsbevægelsens arbejde folk, som arbejdede
pil egen hånd uden at have de fornødne kontakter i orden. En af dem var
Olaf Lindstrøm, der trods sit had til tyskerne gik i værnemagtstjeneste
for at skaffe viden om tyskernes byggevirksomheder på Bornholm. Takker
være fortalelser fra en beruset tysk officer kunne han omkring 1. juni i
1943 oplyse, at småbarakkerne på Øen var udstyret med fotografisk materiel, der skulle følge en flyvende bombe, som afsendtes fra Peenemiinde
med retning mod den Botniske Bugt. Efter nedslaget i havet sam!edes
bomberne op af den tyske marine. Holger Mo'ander, som han gav denne
nyhed til, fandt den så interessant, at han selv ville søge at bringe den til
England. Da han mang'ede de fornødne forbindelser på dette tidspunkt,
mis'.ykkedes h:ins forehivende, flugten til Sverige blev ikke til noget, og
i stedet for arresteredes han.:14 På dette tidspunkt var der imidlertid sket
en ny udvikling i denne vigtige sag.
Det er tidligere blevet omtalt, at der i efteråret 1942 et par gange var
besøg af civi~e og mi:itærpersoner, der optrådte uden ti1knyrning til den
tyske Inselkommandantur, og at der på ny om foråret var et nyt besøg.
I den mellemliggende tid havde tyskerne forberedt de fornødne installationer. Inselkommandanturen fik således i februar-marts 1943 meddelelse
om opstilling af noget specielt apparatur (\'v\irtzburg-Gerat) på SydØstBornholm til brug for »Erprobungsstelle der Luftwaffe Peenemiinde«, da
man i dette område ville kunne opnå den fornødne afskærmning for den
samtidig virkende station ved Klemensker.:15 I en samtidig skrive~se fra
amtet omtales tre observationsposter i dette område, nemlig ved Raghammer Odde, ved Dueodde og ved et punkt mellem Nex~1 og Hasle, ligesom
der ved Akirkeby skulle opføres en hovedcentral for de forskellige observationspcster på øen.:Hi I maj måned ankom både materiellet og mandskab
fra det tyske luftvåben, der blev indkvarteret ved Boderne og Balka og
s1ledes var uafhængig af det øvrige mandskab på Galløkken." 7
For at få klarhed over, hvad alt dette drejede sig om, er det nødvendigt
at kaste et lille blik over på den anden side af Østersøen til Peenemiinde.
V-våbnene
Historien går helt tilbage til før nazisternes magtovertagelse, hvor nogle
videnskabsmænd eksperimenterede med raketter i en lille by, Kummersdorf, et par hundrede kilometer syd for Berlin. Der kan nævnes navne
som ingeniør Walter Riede!, Walter Dornberger, Heinrich Griinow, dr.
Steinhoff s:imt en ganske ung, nybagt ingeniør, W ernher v. Braun. Det,
videnskabsmændene den gang sigtede mod, var raketter, der kunne trænge
uden for Jordens atmosfære.
I 1932 konstrueredes den første forsøgsraket, der fik betegnelsen A 1.

Kort over tyske anlæg på Bornholm, angivet ved numrene 1-4, jvf. teksten. Gengivet
efter indberetning fra amtet.

Derefter fortsattes naturligvis den videre udformning af eksperimenterne
med konstruktion af stadig større forsøgsraketter. I december 1934 udformedes A 2, der blev prøveskudt på Bockum ved Nordsøen, men herefter
opstod behovet for et bedre egnet sted til forsø.gene. I 1937 påbegyndtes
anlæggelsen af hærens eksperimental station ved Peenemiinde, og året før
havde man konstrueret A 3. Det var imidlertid vanskeligt at få de fornødne økonomiske hjælpemidler og at få tilladelse til at anvende de
ønskede videnskabsmænd til disse forsøg, da mange i den nazistiske ledelse
fandt, at et anvendeligt resultat lå for langt ude i fremtiden, og man så
nærmest på disse forsøg som noget legetøj, der næppe kunne få betydning
for krigsførelsen. Imedens eksperimenteredes i de første krigsår med de
srØrre raketter A 4 og A 5. A 4 var den konstruktion, der senere blev kendt
under navnet V-2.
Verdenskrigen gav i første omgang ingen fordele til disse projekter.
Man havde hænderne fulde af andet og Ønskede åbenbart ikke at spilde
unødige kræfter på disse ting. Flere gange var der tilmed personelkriser
i topledelsen, der var ved helt at Ødelægge videreførelsen af eksperimenterne.
Parallelt med den eksperimentalserie, der var underlagt hæren, havde
flyvevåbnet også sine eksperimenter i gang. De drejede sig om en jetdrevet
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lufttorpedo, der skulle kastes ud fra en rampe. Luftvåbnets model gik under
betegnelsen Model Fi 103 og blev senere kendt som V-1. Denne vingede
torpedo blev nu en konkurrent til V-2 raketbomben, fordi man egentlig
ikke i den tyske krigsledelse havde nogen større tiltro til nogen af dem.
Ingeniør Paul Schmidt havde siden 1933 arbejdet med udviklingen af
motoren til V-1-torpedoen i nært samarbejde med ingeniørerne ved A-raketterne, men i 1940 var projektet fuldt ud blevet overført til Luftwaffe. Tilsyneladende var Fi 103 længere fremme end A 4. Skulle man desuden
vurdere de to projekter mod hinanden, måtte man fastslå, at torpedoen
var langsommere og ikke så vidtrækkende som raketten, men begge kæmpede for at gØre deres projekter tilstrækkeligt driftsikre til militært brug.:i«
I forbinde'se med udformningen af V-1 torpedoen arbejdede man også
med lignende maskiner med piloter, der nærmest kan sammenlignes med
de japanske selvmordstorpedoer. Disse projekter, hvis kodebetegnelse var
»Reichenberg«, foregik under ledelse af den kvindelige kaptajn Hanna
Reitsch. Man udformede af denne type ikke færre end fire modeller med
pilot. 31J
Begge parter havde prøvestationer ved Peenemi.inde, og begge havde
prØveskydninger ud over Østersøen. I 1943 var det imidlertid nødvendigt
at få en endelig afgørelse for projekternes skæbne, og Hitler, der aldrig
selv har besøgt Peenemi.inde, sendte en kommission af de mest betroede
mænd til stedet. 4 Foruden general Speer var også feltmarskal Milch, admiral Doenitz, generaloberst Framm samt andre prominente personer fra
overkommandoen og ministerierne med for at vurdere de to projekter.
Kommissionens rapport til Hitler var tilfredsstillende, og man anbefalede,
at begge projekter omgående blev sat i masseproduktion. For V-2 rakettens vedkommende Ønskede Hitler dog nærmere oplysninger, og den 7.
juli 1943 måtte Dornberger, Steinhoff og v. Braun til førerhovedkvarteret
medbringende en model samt en film, der var optaget den 3. oktober
1942 under en afskydning af A 4 raketten. Audiensen blev det afgørende
vendepunkt for projektet, og efter en dramatisk diskussion med Hitler
endte den med Hitlers beslutning om projektets top-prioritering. 41
V-1 var som bekendt allerede på dette tidspunkt langt fremme, men
mærkeligt nok havde den engelske efterretningstjeneste kun oplysninger
om rakerprojekterne. Siden 1939 havde man lejlighedsvis modtaget rapporter om tyskernes arbejde med disse våben, men oplysningerne havde
været usikre og ofte modstridendeY Først i vinteren 1942 begyndte man
at fatte større interesse for disse projekter, efter at fem forskellige rapporter til efterretningstjenesten havde givet samstemmende oplysninger.
Krigskabinettet modtog den 15. april 1943 de alarmerende meddelelser, og
det blev overdraget Mr. Duncan Sandys at få opklaret alt om de nye våben.
Han havde tre muligheder, nemlig først og fremmest luftfotograferinger
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af Peenemi.inde, hvor man vidste, at der foregik et eller andet, dernæst
afhøring af krigsfanger og endelig iværksættelse af undersøgelser ved hjælp
af de hemmelige agenter på kontinentet.
Fra maj måned fotograferede man jævnligt Peenemi.inde, og den 17.
august rettedes et vældigt angreb på prøveraketstationen her. Man s~og
til med 597 tunge bombemaskiner og tilføjede bygninger og installationer
så afgørende skader, at produktionen blev sat måneder tilbage. 43 Endnu
var problemerne med det hemmelige våben dog ikke opklaret, og først
med de følgende luftfotografier blev man klar over tilstedeværelsen af forskellige prøvestationer. Til denne opklaring medvirkede også oplysningerne,
der kom dels fra Frankrig og dels fra Bornholm.
Franskmanden Michel Hollard havde fået til opgave at udforske nogle
mærkelige byggearbejder, som tyskerne havde i gang i Nordfrankrig. Med
stor dygtighed fik h:m undersøgt og tegnet de mange cementbaner og ramper, hvis retning han desuden fastslog var ret imod London. De var dels
placeret i et område syd for Dieppe omkring byen Auffay og dels i et
område nord for Abbeville. Det var et imponerende og nøjagtigt efterretningsarbejde, som Michel Hollard og hans gruppe havde udført i løbet
af det sidste halvår af 1943, og den 5. december 1943 rettede RAF de
første bombardementer mod disse afskydningsramper, der var beregnet til
ar sende et afgørende slag med V-1 bomber mod London. Rapporter fra
tyskerne fastslår, at indtil udgangen af marts 1944 var det lykkedes for
englænderne at uskadeliggøre ni ainlæg, der var blevet helt Ødelagt, 35
anlæg var alvorligt beskadigede, 29 var delvist og 20 lettere beskadigede,
hvilket vil sige, at man havde fået ram på i alt 104 anlæg. 44 Alt dette betød,
at tyskerne ikke fik påbegyndt V-1 bombardementerne inden invasionen,
men først den 13. juni 1944, et halvt år forsinket.

V-1 bomben på Bornholm
I dette alvorlige spil havde det fjerntliggende Bornholm en central placering. Anlæggelsen af sporingsstationerne var de første tegn på Øens ti!knytning til verdensbegivenhederne, og rapporterne herom til England
var med til at Øge interessen for V-våbnene. Det næste trin i udviklingen
foregik den 18. juli 1943, og i de tyske rapporter hedder det nØgtemt:
»Kystvagten i Svaneke melder om nedskydning af en flyvemaskine af
ukendt type og nationalitet i havet 700 m syd for stranden kl. 17.10.
Eftersøgningsaktion sat i gain,g kl. 17.45.« Derefter kom der ny melding
kl. 18.35: »Bjærgningsaktionen afbrudt efter meddelelse fra 'Suchleitung
Schwinemi.inde' «. 45 Det var første gang, man fik en mere direkte berøring
med V-1 bomben, det hemmelige våben, som de almindelige tyske scyrker
ikke måtte pille ved.
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Striber fra en
V-I bombe 1eg11a
1·i!!, på himle11
r!l·er B:,rnholm.

Det tredje og afgørende trin i udviklingen for Bornholm foregik den
22. august 1943. Ved 13-tiden fløj en V-1 bombe fra sydvestlig retning ind
over Bodilsker på Bornholm, strØg lavt hen over Gadeby mølle, ramte lidt
efter jorden og kurede et stykke, indtil den standsede på en mark tilhørende
gårdejer Sv. A. Kofoed, Klippedam. Politiet i Nexø blev underrettm om
den mærkelige, lille flyvemaskine uden pilot, der var havnet på en
fredelig bornholmsk mark. Fra Nexø gik meddelelsen videre til Rønne,
hvor politiassistent Johs. Hansen modtog rapporten. Denne fik fat i kaptajnlØjtnant Hasager Christiansen, der var sprængstofekspert, og sammen
tog de ud for at undersøge fundet. Johs. Hansen ventede, til lige inden de
kørte, med at underrette det tyske hovedkvarter på GallØkken, som det
var hans tjenstlige pligt. Derved fik de danske myndigheder et forspring,
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som de forstod at udnytte fuldt ud. I det kvarter, der gik mellem deres
ankomst til sitedet og tyskernes arnkomst, nåede Johs. Hansen at tage fire
billeder af V-1 bomben, medens Hasager Christiansen fik taget to fotografier. Samtidig fik de lavet en lille skitse af flyet, og i Øvrigt viser rapporten, at de brugte Øjnene godt.
Da tyskerne kom under ledelse af kommandantens adjudant, Leutnant
Esser, var de lige så uvidende om siturutionen, som danskerne var. Rutinemæssigt spurgte de, om der var fotograferet, og fik naturligvis et benægtende svar, idet de begge på senere forespørgsel hævdede, at de havde forstået, at spørgsmålet gjaldt tilskuerne, idet deres fotografering jo var rent
tjenstlig. 46 Rapporten er i Øvrigt værd at kende i dens fu'de ordlyd: 47
»Den 22/8 1943 kl. 13.05 modtog politistationen i Nexø ved overbetjent
Pedersen telefonanmeldelse om, at en flyvemaskine var styrtet ned i Bodi:sker. Der kunne ikke straks skaffes oplysninger, og anmeldelsen blev af
overbetjent Pedersen videregivet til mig i denne form. Overbetjent Pedersen kØrte straks til stedet for at foretage afspærring og det videre fornødne.
Efter at jeg havde underrettet Inselkommandantur Bornholm kørte jeg
sammen med kaptajnlØjtnant Christiansen til stedet, hvortil vi ankom kl.
ca. 14.15. KaptajnlØjtnanten er chef for det sømilitære distrikt Bornholm,
og han medfulgte dels som forbinde'sesofficer og dels som sprængkommando. Den tyske værnemagt kom til stedet kl. ca. 14.30.
Apparatets flugtretning har været SSV-NNØ, og det er styrtet ned 2 km
VNV for Bodilsker kirke, hvor Øle å skærer sognevejen fra Sladdermark
til smedje ved Akirkeby-NexØ landevejen. Det kom med stærk fart, og der
hØrtes kraftig susen under flugten, der har været forho'.dsvis lav på lang
afstand fra nedstyrrningsstedet, idet apparatet ca. 250 m fra dette var ved
at ramme træerne ved en ejendom.
Vindretningen sydlig, styrke 0-1; skyfrit; meget varmt med varmedis.
Nedstyrtningsstedet ligger ca. 50 m o. h.
Apparatet har først ramt en græsmark, springer derfra over sognevejen,
sprænger telefonledning og falder ned i en roemark. Det er gulmalet og
har form som en flyvemaskine. Der er ganske enkelte trædele og meget
lidt lærred anvendt på apparatets bygning. Det er bygget af tykkere og
tyndere metalplader, fortrinsvis aluminium. Det er ca. 4 m langt og vejer
400-500 kg; den tykkt:ste del af kroppen har en diam. på ca. 0,80 m.
Bæreplainerne er ca. 2 m lange, og spændvidden er således ca. 5,0 m; der
er ikke balanceklapper på bæreplanerne. Halep!anerne har en spændvidde
på ca. 1,50 m; de er forsynet med højderor. Der er et ret smalt sideror.
Apparatet er stærkt deformeret og skilt i fire hoveddele, nemlig selve
kt'oppen, en f ot'part, et keglestubformet 1'Ø1' og en næsten kuglerund beholder og mange mindre dele. Såvel bæreplanerne som andre mindre dele er
delvis knust.
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I. Forparten (til kroppen) ligger ca. 12 m fra nedstyrtningsstedet. Den
består af en cylindrisk metalbeholder ca. 1 m lang og ca. 0,40 m i diameter. Beho'.deren er delvis lukket i begge ender, der er halvkugleformede.
Omkring beholderen er der på langs og tværs vundet blank metaltråd i tætte
vindinger, og uden om dette har der været stØbt beton af en vægt på ca.
150 kg. Denne betonmasse er sandsynligvis revnet ved nedstyrtningen og
ligger nu spredt i større og mindre blokke (fra ca. (;O kg til ganske små
stykker) i en længde af ca. 250 m regnet fra nedstyrtningsstedet og i NNØ
retning og i en bredde af ca. 50 m.
Der er ingen motor og ingen propel.
Øjenvidner har ikke hørt eksp'.osioner af nogen art, og der ses ikke
sprængladning eller tegn til, at der h:ir været sprængladning i apparatet.
II. Kroppen ligger ca. 50 m fra nedstyrtningsstedet. Det er givet, at der
ikke har været mennesker i apparatet, idet der ikke er plads. Ophængt inde
i kroppen findes et kompliceret apparat, der meget ligner de indvendige
dele i et radiomodtager-apparat, og som har plads, hvor førersædet i en
flyvemaskine er anbra.gt. Fra dette apparat fører der en mængde isolerede
kabler bagud, men hvad der findes i bagkroppen, kunne ikke konstateres;
dog er der formentlig et apparat, idet bagkroppen er forholdsvis tung. Ud
fra kroppens bagende rager to metalstænger (en i hver side), der har haft
forbinde' se med hileplanernes højderor. (Forbindelsen er iturevet, og ved
at bevæge den ene metalstang frem og tilbage fØles og høres det, som om
den glider i et stempel i en cylinder, idet den går trægt, og der hØres en
hvislen som af luft, der trænges ud gennem en snæver passage).
Kroppen er ca. 3 m lang, 5tØrste diam. ca. 0.80 m.
Fornn på kroppen i hver side formodes det, at bæreplanerne har haft
plads, men det kan ikke med sikkerhed siges, idet hele forpartiet er stærkt
deformeret. Ligeledes foran på kroppen findes en togrenet gaffel, der formentlig har tjent til at bære røret, der er nævnt under III.
III. Ca. 100 m fra nedstyrtningsstedet ligger et k2glestubformet rør, der
er ca. 3 m langt; diam. fortil ca. 0,60 m, bagtil ca. 0,40 m. I forenden er
indsat en cirkelrund metalplade inddelt i kvadrater som en automobiikØler;
diam. ca. 0,60 m. Røret, der er umalet, er af svejset, temmelig svær metalplade, der ser ud til at have været udsat for ret høj temperatur, idet jernet
er skjoldet og anløbet. Bagtil på røret er der et lille metalhjul, der er fastnittet til røret i en fod.
IV. Ca. 100 m fra nedstyrtningsstedet ligger en næsten kuf!.lerund gråmalet beholder af ret svært jernblik. Den har en cylindrisk åbning af samme
diam. som det keglesrnbfonnede rørs forende (ca. 0,60 m), og beho'.deren
har formentlig været anbragt foran på røret. Røret har formentlig haft
plads under og tæt op til kroppen, idet malingen på kroppens underside
er røgsværtet.

Samtlige afstande fra nedstyrmingsstedet er regnet i flyveretning og
fremefter.
Den tyske værnemagts repræsentanter (en lØjrnant fra marinen (adjudanten) og en feldwebel fra luftvåbnet) betragtede hovedrystende appa·
ratet og erklærede, at de overhovedet ikke havde anelse om, hvad det var
for et apparat, men de erklærede, at det var af tysk fabrikat, og det transporteredes derfor til værnemagtens afdeling i Rønne. Det fyldte en stor lastbil.
På apparatet var der flere steder med sort farve malet V 1 - 83, og på en
metalplade, der var nittet på en ventil, stod flere numre efter ordet »Bauart«.
Der var ikke tid til indgående undersØge!se og beskrivelse, idet værnemagtens repræsentanter kom til stede ca. 15 minutter efter os.
Det er umuligt med sikkerhed ait udtale sig om apparatet. Det er utvivlsomt et fjernstyret apparat, idet dets dimensioner i forhold til dets vægt
er alt for små til, ait det kan være anvendit som svæveplan, og der er heller
ikke ved omhandlede tid hØrt flyvemaskiner i nærheden.
Den under IV nævnte beho~der er formentlig for tyndvægget til at
kunne have indeholdt større mængder komprimeret luft, og man tænker
derfor uvilkårligt på, at der som fremdrivningsmiddel kan have været
anvendt brændbar lufrart eller væske, og at apparatet er fremdrevet efter
raketprincippet.
Den ca. 150 kg tunge betonforpart henleder uvilkårligt tanken på, art:
der kan være tale om en fjernstyret Øvelsesbombe, hvor beton erstatter
sprængstofladningen.
J. Hansen.
Politiass. «

Fotografiernes skæbne
Denne indgående rapport bærer præg af art: være udarbejdet af en fagmand
på området, og det vil vel nok sige, at den i opsætning og enkeltheder er
skrevet sammen af Hasager Christiansen, der va:r specielt uddannet til
sådanne sirnationer, og som var særligt inde i terminologien. Han har da
givet Johs. Hansen en afskrift, som denne har kunnet benytte. Hasager
Christiansen sendte samme aften sin rapport med tegning af sted til marineministeriet, og den følgende dag sendte han fotografierne. Herefter gjaldt
det om a;r få disse vigtige oplysninger sendt til England, og uheldigvis
kom fotografierne alt for mange i hænde, og selv om de alle havde det
samme ønske om, M rapport og billeder kom til englændernes kundskab,
blev det trods alt en svækkelse af aktionen, som det senere ulykkeligvis
skulle vise sig.
Fotografen, der fik filmene til fremkaldelse, var ganske vist et led i
efterretningsvæsenet, men det er ukendt, hvor mange kopier han produ·
cerede, og fra Johs. Hansen gik der billeder til diverse myndigheder. 48 Det
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Illegalt foto af en del af den nedstyrtede V-1 bombe den 22. august 1943.

er ikke stedet her ar gøre nøjere rede for efterretningstjenestens mere almindelige arbejde og opbygning, så vi vil nøjes med at følge begivenhederne,
som de udviklede sig på Bornholm. Desværre var Hasager Christiansens
billeder lidt uklare, men Johs. Hansens billeder var gode, og han fik omgående lavet ti sæt til distribuering. Sammen med rapporten sendte han
billederne tjenstligt til forskellige myndigheder som rigspolitichefen, Statens civile Luftværn m.fl., i alt seks sæt. Herudover gav han et sæt til
stationschefen i Rønne lufthavn, Valdemar Lauritsen, og et andet til Læssfie
Pedersen fra Statens civile Luftværn foruden et par sæt til Hasager Christiansen.M'
Som nævnt havde Hasager Christiansen sendt sit materiale til København
omgående, og her blev der behandlet af efterretningssektionens tekniske
tjeneste, der bl.a. ændrede det til mikrofilm, som ad forskellige veje sendtes
til England og dels også til forsvarsstaben i Stockholm, med hvilken man
i længere tid havde haft et godt samarbejde. Også Valdemar Lauritsens
materiale kom via forbindelser i luftfartsvæsenet over København og Stockholm til London, og det varede ikke længe, før man fik kvittering for
modtagelsen af rapport og billeder. 50 Ligeledes fik læssøe Pedersen sendt
sin rapport med billeder til Sverige ad mere private kanaler.
8'\

Så indtraf uheldet imidlertid. Et af billedsættene blev fundet af tyskerne
hos en styrmand på He!singØr-Ha!singborg overfarten. Desværre var den
styrmand, der plejede at virke som kurer her, netop denne dag erstattet
af en anden, og en nævenyttig gestapomand fandt ved visitering af ham
og hans kammer de mystiske fotografier - og sagen rullede. 51
Ud over disse sæt var der imidlertid endnu et sæt, der var kopieret efter
de originale af journalist ved Bornholmeren Mogens Kofod-Hansen. Sammen med tre andre, souschefen for CBU-kolonnen i Allinge-Sandvig, en
gruppefører fra samme sted samt en kadet, flygtede ha:n til Sverige natten
mellem den 5. og 6. september med en sejlbåd, de havde »lånt« af en lokal
nazist. Kofod-Hansen fik afleveret sin rapport med billeder i den engelske
legation i Stockholm.52
Billederne svirrede kort sagt ud over landet, alle med destination London,
og man kan egentlig undre sig over, at det ikke var lykkedes for tyskerne
at få fat i flere af dem. Rapporterne med billederne var imidlertid et mesterværk, og materialet blev et vigtigt supplement for en'ænderne til de andre
brikker i deres puslespil om V-1 bomben. Desværre fik den omfangsrige
forsendelse alvorlige konsekvenser for ophavsmændene.
Endnu den 29. august var intet hændt. Hasager Christiansen var denne
dag sammen med kornmandamen, amtmanden og politimesteren til møde
med den tyske Inselkomma:ndant, uden at nogen endnu nærede mistanke
om, at der var foregået vigtige illegale ring, men efter at Gestapo havde
fundet billederne i Helsingør, gik det løs.
Tirsdag den 31. august ankom Oberst Engelmann med en undersØgelseskommission til Bornholm fra København. Han havde fotografierne af V-1
bomben med, og den følgende dag blev kaptajnlØjvnant Hasager Christiansen tilkaldt for æt afgive en forklaring vedrørende fundet af V-1 p!anet.
Samtalen med obersten blev imidlertid afbrudt, da en mine blev rapporteret
ved Hammerhavinen, og som sprængningsekspert måtte Hasager Christiansen af sted for at desarmere minen. Han håbede herfra at kunne fortsætte
til svensk havn med sit arbejdsfarrøj, men det viste sig desværre ugørligt,
da to tyske skibe lå i nærheden og kontrollerede arbejdet. 53
Torsdag den 2. september, efter tilbagekomsten til Rønne, blev Hasager
Christiansen arresteret og interneret på GallØkken.
Der gik endnu nogle dage, så kaldtes po'.itiassistent Johs. Hansen til
GaHØkken. Han kunne med god samvittighed indrømme, at han havde
taget billederne i tjenstligt anliggende. Det var ha:ns opgave til enhver
tid at affotografere fundne genstande, hvadenten det var balloner, brandbomber eller andet, og han a:nede jo lige så lidt som tyskerne den gang, at
der var noget særligt ved dette fund. Forklaringen godkendtes, men Engelmann bad ham hente de fire film samt sit fotografiapparat, hvilket politi-
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assistenten naturligvis gjorde. Tyskerne beholdt filmene, men derudover
skete intet.
En uges tid efter kom oberst Engelmann igen sammen med kriminaikommissær Go'.dermann. Denne gang interesserede man sig for aftrykkene,
og Johs. Hansen lovede at fremskaffe dem. Det var jo straks lidt vanskeligere, men i den følgende uge lykkedes det ham dog at fremskaffe syv sæt
billeder. Desuden forhf)rte tyskerne Læssøe Pedersen, som imidlertid hævdede.
at han havde brændt sit sæt fotografier, og af en eller anden grund troede
tyskerne på hans forklaring. Tyskerne vidste naturligvis ikke, hvor mange
sæt der var lavet, men de mente, eller sagde i hvert tilfæ'.de, at der måtte
være et sæt endnu, o;s de gjorde Johs. Hansen ansvarlig for dette sæt. Da
han ikke kunne fremskaffe flere sæt, blev han arresteret. Det var derefter
meningen at sende ham til København, men der kom et eller andet i vejen
med maskinen, så politimester d'Auchamp nåede ud til tyskerne. Han protesterede skarpt imod politiassistentens anholdelse, og det lykkedes ham
virkelig at få Johs. Hansen frigivet mod, at denne skulle love ikke at ville
flygte. 54
Johs. Hansen var aner fri, men værre gik der for Hasager Christiansen_ 5 "
Tyskerne var overbevist om, at billederne, der var raget på færgen, måtte
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stamme fra ham. Han blev sammen med andre, der var arresterede den
29. august, den 5. september fØrt til København, hvor han først blev interneret på Holmen og efter nogle dage blev afhentet til forhør hos Gestapo.
Han skriver selv herom:
»Ma:n medde1te mig, at sagen var yderst alvorlig, og kun ved at sige den
absolutte sandhed kunne jeg forvente en nogenlunde rimelig udgang af
sagen. - Efter forhøret kom jeg tilbage til Halmen, hvor forhandlingerne
om mine forhold gav anledning til forskellige misforståelser, der endte
med, ar jeg blev indlagt på Kommunehospitalet. Dette var mod mine egne
planer, da en civil arbejder på Holmen havde lovet at hjælpe mig med at
flygte den næste dag forklædt som arbejder.«
»På Kommunehospitalet tilbød en reservelæge at skaffe mig ud, men da
det ville tage et par dage, gav han mig en indsprøjtning, hvoraf jeg fik hØj
feber, så jeg kunne være virkelig syg, dersom tyskerne i mellemtiden ville
afhente mig. Dagen efter fik jeg besøg af to venner, der kom for at hjælpe
mig ud. Samtidig kom der imidlertid besked fra marineministeriet om, at
jeg skulle blive liggende, idet man nok skulle få mig ud, dersom det blev
nødvendigt. Marineministeriet mente nemlig på dette tidspunkt at have
gode muligheder for at drage mig ud af sagen, således at jeg i lighed med
mange andre danske officerer - blot skulle interneres resten af krigen.«
»Den 13. september fik jeg besøg af to danske 'kriminalbetjente', som
forlangte mig 'udleveret'. Da jeg omtrent var påklædt, kom imidlertid
Gestapo og transporterede mig til Vestre Fængsel, således at den planlagte
dansko aktion for at unddrage mig tyske magtmidler mislykkedes. På vejen
blev jeg på Frederiksberg Hospital undersøgt af en tysk læge, der erklærede,
at jeg intet fejlede. I Øvrigt blev jeg behll!ndlet på en grov måde. BL a. sagde
ma:n til mig, ll!t jeg var en forbandet spion, og at det ikke skulle vare mange
dage, inden jeg tilstod alt. Som en sidste effekt spurgte de mig, om jeg
Ønskede at tage afsked med min kone. Samme na:t - 13/9 - var jeg i et
meget langt forhør.«
Hasager Christiansen blev i den følgende tid mishandlet og torteret
for at få ham til at tale, men barberblade, glødende cigaretter, slag, trusler
eller lokketoner kunne ikke få ham til at røbe et ord. Han skriver selv
videre herom: »Hvad der skete efter dette forhør, er jeg ikke klar over,
en tidsperiode på ca. seks dage er væk fra min hukommelse, idet jeg først
den 20. eller 21. september kom til mig selv i en kældercelle på den tyske
afdeling af Frederiksberg Hospital. Jeg var øm i kroppen, og det smertede
mig, når jeg bevægede mig. Desuden havde jeg to sår på skinnebenene og
et på hoften samt blå pletter rundt på kroppen. Den 22. september førtes
jeg tilbage til Vestre Fængsel, denne gang til en anden afdeling. Hvad der
skete der indtil 8. oktober, mindes jeg kun som en tåge.
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Fra Vestre Fængsel blev jeg overført til Kommunehospitalet den 8. oktober. Den 22. oktober om aftenen blev jeg afhentet af seks ukendte mænd.
Jeg aftalte med lederen af gruppen, at han skulle få det til at se ud, som
om jeg blev taget med magt, for ikke at bringe nogen i forlegenhed. I den
tid, jeg opholdt mig 'under jorden' i København, tilså en læge mine sår.
Den 26. oktober udførtes min afrejse på illegal måde til Sverige, hvorefter
mine forhold på marineminisreriets anmodning ordnedes af det kgl. danske
gesandtskab i Stockholm.« Hasager Christiansen kom nu under ordentlig
pleje på sygehus, og derefter fik han en tiltrængt rekreation. I begyndelsen
af marts tiltrådte han tjeneste ved kommandoen for danske militære flygtninge i Sverige.
Om V-bomben er til sidst blot at bemærke, at der faldt endnu en ned
på Bornholm, inden de blev rettet mod London. Den 8. april 1944 kl. 15.45
kom den sejlende ind over øen, tog toppen af nogle træer, blev delvis revet
itu og faldt ned på en mark tilhørende »Stamperegård« i Østermarie. Ved
nedslaget spredtes stykkerne, så også gården blev ramt, og den vestre længe
nedbrændte, sandsynligvis forårsaget af petroleum fra en af bombens beholdere, da disse Øvelsesbomber jo ikke indeholdt sprængstof. 5(i

Modstcmdsbevægl lsen 1942-43
Forholdene på de store krigsskuepladser og herhjemme i Danmark havde
afgørende ændret sig. I efteråret 1942 havde USA med held fået indledt
sin store modoffensiv nord for Australien, i begyndelsen af november havde
Montgomery kastet de tyske tropper tilbage fra El Alamein og samtidig
med Eisenhowers invasion i Marokko og Algier b!ev aksemagternes styrker
trængt sammen i Nordafrika, og ikke mindst var det lykkedes for russerne
at tilføje de tyske hære et afgørende nederlag, der endte med feltmarskal
Paulus' kapitulation i Stalingrad den 31. januar 1943. Krigslykken var
endelig vendt, og de allieredes landgang på Sicilien i juli, der forårsagede
Mussolinis fald den 25. juli, var varsler om, hvad fremtiden ville indebære.
I Danmark var der ligeledes kommet en ny udvikling i gang. Flere danske faldskærmsfolk fra England var medvirkende til en opgang i sabotagernes antal, og ikke mindst var man i større udstrækning ved at få modstandsgrupperne organiseret. Da man den 27. januar på bestilling fik
B &W bombet, var det en tydelig opfordring til det danske folk om at
træffe et valg mellem bombardementer og sabotage. Denne tiltagende uro
var også en faktor, der skærpede telegramkrisen, og i forbindelse med denne
sendtes nye tyske magthavere til Danmark. Det var General v. Hanneken
og det tyske riges befuldmægtigede Werner Best, der af!Øste gesandten.
Desuden overtog udenrigsminister Scavenius statsministerposten den 9. november, og en af de første vedtagne love efter regeringsskiftet var lov
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nr. 452 om en bemyndigelse for regeringen til at træffe bestemmelser til
opretholde'se af ro, orden og sikkerhed.
I det år, der var gået, siden opfordringen til sabotage rettedes til de
europæiske folk over BBC, var der sket en afgørende udvikling på Bornholm. Det var nu ikke mere udelukkende distribuering af illegale blade
fra det Øvrige land, men lige så småt var man begyndt at få lokale udgaver.
Nazisternes forsøg på ait vinde indpas var slået helt fejl. Bornholm, der lå
som en fremskudt forpost, følte sig som et grænse'.and og var ikke til salg.
Tallene ved valgene i foråret 1943 viste tydeligt bornholmernes standhaftighed, men fra standhaftighed og til direkte aktion med sabotage var der
alligevel et spring.
En afgørende grund til denne tilbageholdenhed hvad angår sabotagen
lå naiturligt i, at der ikke fandtes større virksomheder på Øen, som arbejdede
for tyskerne. Man havde ikke de samme indlysende mål for sabotage, når der
hverken var større væmemagere eller vigtige transporter over Øen. Tilbage
var de små samarbejdsfolk, detailhandlere, der handlede med tyskerne, som
man kunne genere ved rudeknusninger el. lign. Tyskernes egne installationer
rørte man derimod ikke i nævneværdig grad. Her var blot tale om overklipning af telefonledninger og tyveri af telefonapparater m.v. Til gengæld lå der omkring tyskernes forsøgsvirksomhed ved Bornholm en helt
anden opgave.
Stille og roligt var der opbygget en solid efterretningsvirksomhed på
Bornholm, og den kom til at bestå sin afgørende prøve den 22. august 1943.
Sammen med efterretningsvirksomheden i Nordfrankrig kom oplysningerne
fra Bornholm til at hjælpe englænderne frem til den bedste viden om de
nye tyske hemmelige våben. Johs. Hansem og Hasager Christiansens rapporter, tegninger og fotografier af V-1 bomben blev sammen med franskmanden Michel Hollards rapporter og beskrivelse af afskydningsramperne
af livsvigtig betydning for Englainds forsvar. Med sin status som militær
forsøgsbase for flåde og luftvåben fik Bornholm en central placering i det
store krigsspil.
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V. kapitel
GRUPPERNE DANNES
August-december 1943

S111ne1rbejdspolitikkens se1mmsnbrud
Sabotagematerieilet, der endelig var begyndt at komme til Danmark i større
omfang, havde forårsaget, at man endelig kunne iværksætte en virkelig
offensiv på sabotagefronten, samtidig med at man i forskellige provinsbyer
iværksatte strejker og uroligheder. Målet for modstandsbevægelsen havde
længe været udformet i parolen: »Norske tilstande«, dvs. rene linier i forho'.det til tyskerne, s?tledes at det kunne være klart for den danske befolk·
ning, hvornår en lov, forordning eller bestemmelse var i dansk eller i tysk
interesse. Man fandt, at regeringens samarbejdspolitik slørede dette forhold, og Ø·nskede derfor denne bragt til ophør.
Den 3. august sendte faldskærmsfolkenes chef, Flemming B. Muus, sit
epokegørende telegram til London: 1
»If we continue sabotage at present rate Huns repeat Huns will have
repeat have to take drastic measures within three to four weeks Stop Shall
we slow down or force the issue Stop sign Jam.«
Det var samarbejdspolitikkens endeligt, der indvarsledes, da svaret fra
Iondon indløb og kort og utvetydigt lØd: »Go right ahead.«
I hovedstaden havde begivenhederne fået et faretruende forløb, men
sabotagernes antal steg ikke alene i løbet af august måned, men over hele
landet voksede deres antal betydeligt, uden at hverken danske myndigheder
eller tyskerne formåede at dæmme op for dem. Medens der i juni og juli
lnvde været henholdsvis 44 og 84 større sabotager i Danmark, blev tallene
i august alene i den første uge 30 større sabotager, i den anden 46, i den
tredje 44, og i den sidste uge fra den 21. til den 28. august udførtes 66
større sabotager. Også på Bornholm var der, som før nævnt, flere sabotager
i august, selv om de var af mindre omfang. Den 7. august var det gået
ud over et kystvagtlokale i Gudhjem, natten mellem den 14. og 15. august
havde man sØgt at ødelægge nogle af de tyske luftvåbens lastvogne, og
endelig havde man natten mellem den 27. og 28. august haft held til at
vælte to antennemaster ved værnemagtens station i Åkirkeby.~
Da der desuden i august foruden de mange sabotager også kom et antal
»spontane« strejker rundt omkring i landet, fandt tyskerne det nfJdvendigt,
at der måtte tages skrappere midler i brug. Dr. Best tog til Berlin for at forhandle herom, og efter sin hjemkomst til København stillede han den
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danske regering over for et ultimatum, hvori han krævede, at den danske
regering Øjeblikkeiig erklærede undtagelsestilstand med indførelse af tysk
pressecensur og oprettelse af danske hurtigdomstole med pådØmme'.se af
de strengeste straffe. »For sabotage og anden medvirken hertil, for angreb
mod den tyske værnemagt og dens medlemmer samt for besiddelse af skydevåben og sprængstoffer efter den 1. september 1943 skal der ufortøvet
indføres dødsstraf.« Og til sidst hed det: »Rigsregeringen forventer den
danske regerings accept af foranstående fordringer inden kl. 16 i dag.«:1
Den danske regering havde nu fået sat kniven på struben, og selv om
der endnu var diskussion om svaret, enedes den danske regering dog til
sidst om det eneste anstændige svar på dette ultimattum, nemlig: Nej. Den
28. august kl. 15.30 blev svaret afleveret til den tyske rigsbefuldmægtigede
dr. Best.4 Derefter kunne man blot vente på det næste tyske udspil.
Lørdag den 28. august var der på Bornholm amtsmØde om formiddagen,
og om aftenen havde amtmanden inviteret til middag. Her deltog ikke
alene amtsrådet, men også nogle officerer og repræsenta!llter for Det civile
luftværn, da der næste dag skulle afholdes en stor luftværnsøvelse på Bornholm, så der var i alt 40-50 herrer. Umiddelbart før gæsterne kom, ville
amtmanden sende et fødselsdagstelegram til en bekendt, men erfarede da
overraskende, at telefon- og telegrafforbindelsen med København netop
var afbrudt. Stemann bad da, inden man gik til bords, de mest fremtrædende
af gæsterne over på sit kontor, hvor han forelagde dem situationen. Blandt
disse var folketingets formand Hans Rasmussen, der boede i Rønne, prof.
Chiewitz og lederne fra Det civile luftværn samt kontorchef Abitz. Stemann udtalte som sin mening, at main skulle fortsætte med luftværnsøvelsen
næste dag, men de andre, der mere realisitisk følte sirnationens alvor, fik
udtrykt deres holdning ganske klart, da prof. Chiewitz ganske bramfrit
erklærede: »Næh, nu kan det fa'me være nok. Nu vil vi ikke høre mere
på det sludder med at fortsætte, for nu er det sket.« 5
Flere af gæsterne følte sig som fanget i en fælde på Bornholm og drøftede mulighederne for at stikke af til Sverige. En af dem, Læssøe Pedersen, gjorde som tidligere omtalt alvor af det en af de første dage i september og medførte bl.a. V-1 billederne til Stockholm.
Samme eftermiddag havde kommandanten på Bornholm, oberst J. T. \'Vaagepetersen fået underretning om den alvorlige situation og havde omgående beordret detachementet i alarmkvarter i Stausdal forsamlingshus, der
lå ca. 800 m SV for Stausdal magasin. Desuden udleveredes skarp ammunition. Styrken, hvis eneste opgave var at bevogte de mi:itære depoter, var
kun meget liHe. Den bestod af styrkens chef, kaptajn K. T. M. Jensen, to
oversergenter, to sergenter samt 24 menige. Ved magasinerne fordoblede
man nu vagten til en oversergent og seks menige, således at den vagtfrie
kampstyrke i Stausdal forsamlingshus bestod af kaptajnen, 3 underofficerer
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og 17 menige, ic!et en var på sygehus. Endvidere ophoidr værnschefen med
stabschef, adjudant, skriver, depotofficiant og to kontorordonoaoser sig i
Rønne. KL 16.30 modtog værnet, efter forespørgsel hos generalkommandoen, ordre til, at alt personel fra kl. 20 skulle være samlet i lejr eller
kaserne, en ordre, som man således allerede havde iværksat på Bornholm,
men herefter var man overladt til sig selv og til at h:rndle efter konduite.
Værnschefen havde desuden givet ordre til kaptajnen om, at der ikke skulle
ydes modstand mod overlegent angreb." Det var en ordre, som også kendes
fra det Øvrige land, men som faktisk forudsaJtte, at tyskerne tydeligt demonstrerede derts overlegenhed ved et angreb, samt at det tydeligt fremgik, at
det var regulære tyske enheder, man stod overfor, og ikke f. eks. nazistiske
kupmagere eller lignende.

Bornholm den 29. august 1943
Først den følgende nat gik tyskerne til aktion. Ligesom den 9. april 1940
skete det kl. 4 overalt i landet på samme tid, og på Bornholm skete følgende:
»Den 29. august kl. 4 om morgenen ringede det kraftigt på døren.
'Hvem er det?' 'Die deutsche Wehrmachr.· Der blev kastet kraftigt lys fra
en projektør mod huset. Min kone lukkede op. En lØjtnant med en bevæbnet so'.dat trådte ind og spurgte efter mig. Min kone Jod dem vente
på laboratoriet. - Havde det noget med den spændte po'.itiske situation at
gØre? Eiler skulle jeg hentes til nogen, der var særlig syge i den tyske lejr?
- Jeg tog en slåbrok på og gik ned og præsenterede mig. Leumant Esser
gentog mit navn, og da jeg bekræftede det, sagde han: 'Sie sind verhaftet.'
Jeg spurgte om årsagen. Den kendte han ikke. Han var kun so'.dat og havde
sine ordrer. Jeg fik lov til at klæde mig på.« 7 På denne måde arresteredes
overlæge H. Chr. Olsen, og samme nat arresteredes ligeledes Palle West,
hvorpå begge førtes til Inse:kommandanturens baraklejr på GallØkken.
Overalt i landet internerede man fremtrædende danske, hvis antityske
holdning man kendte, og efterh?tnden samledes de i HorserØdlejren i Nordsjælland. Meningen har vel været, at tyskerne i disse mennesker vi;le have
en slags gidsler, som kunne brugts ved passende lejlighed. Samtidig indførte
tyskerne den undtage'.sesti'.stand, de Ønskede.
Det var imidlertid aktionen mod de danske militære styrker, der var det
afgørende moment den 29. august 1943. Indtil da havde tyskerne tilladt
tilstedeværelsen af en meget lille styrke på omkring 3000 mand i den danske hær samt tilstedevære 1sen af flåden, men begge parter havde fået indskrænket deres virkeområde ganske betydeligt. Hidtil havde tyskerne jo
opretholdt fiktionen, at de var kommet for at beskytte Danmark, og derfor
kunne de vel heller ikke helt opløse disse danske forsvarsstyrker. Hæren
var ganske vist forment adgang til Jylland, og den danske flådes skibe
måtte kun holde øvelser i de indre danske farvande som Roskilde fjord og
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Smålandshavet. Den 29. august bekendte man imidlertid helt kulør, bl.a.
af frygt for at de danske styrker skulle hjælpe ved en eventuel allieret invasion i Danmark. Den 29. august om natten foretog tyskerne angreb på de
danske garnisoner samt på flådestationen for at afvæbne styrkerne og tilegne sig de danske skibe.
Begivenhederne på Bornholm var mindre dramatiske end mange andre
steder i landet, og tyskerne kom i Øvrigt også noget senere her. Kl. 6.30
så skildvagten ved Stausdal magasinerne 6-7 tyskere nærme sig lågen i
pigtrådshegnet. Skildvagten nægtede dem adgang, og da vagtkommandøren
h,Z:rte skud udefra, kom han straks løbende, samtidig med at han kaldte
vagtmandskabet ud. Da han så, at der ikke alene var tyskere ved nordsiden,
men også ved sydsiden, og at flere automatiske våben var bra.gt i stilling,
overgav han vagten til tyskerne, hvis styrke han ans:og til 30-40 mand.
De danske so~dater blev afvæbnet og foreløbigt indespærret i vagtlokalet,
medens vagtkommandøren med en tysk befalingsmand tog en runde til
magasinerne. En times tid senere meldte vagten ved Stausdal forsamlingshus, hvor detachementet var indkvarteret, at en bil med tyskere var passeret
mod Øst lidt før klokken halv syv. Klokken var nu 7.45, og detachementskommandøren ringede omgående til Stausdal magasinerne, hvor han fik
svar på tysk. Samtidig hØrte han proklamationen om undtagelsestilstanden
i radioen, og medens han hØrte denne, havde tyskerne, der nu var blevet
klar over, at der var f1ere danske soldater, omgående sat kurs mod forsamlingshuset. Strækningen til forsamlingshuset blev hurtigt tilbagelagt, og
da kaptajnen kom ud af bygningen for at purre mandskabet, kørte en lastbil op foran ham, og ud sprang 6-7 tyskere med maskinpistoler og krævede
omgående detachementets overgivelse. Mandskabet blev så at sige taget
på sengen, afvæbnet og samlet med de øvrige so'.dater. 8
KL 5.50 modtog værnet fra politiet telefonisk meddelelse om, at tyskerne
havde besat de offentlige bygninger, og at en styrke var kørt mod Stausdal.
Kort efter modtog værnschefen fra Inselkommandanturen ordre om at
møde hos ham i lejren på GallØkken kl. 7 sammen med amtmanden og
po:itimesteren. Amtmanden var blevet vækket omkring et kvarter over
seks, da telefonen ringede. Han fandt, at det var et upassende tidspunkt
at ringe så tidligt en søndag morgen, men hans kone tog alligevel telefonen. Det var Hasager Christiansen. Han meddelte amtmanden, der nu kom
til telefonen, at den tyske kommandant havde bedt ham indkalde amtmanden til et møde på Galløkken kl. 7. Amtmanden ville imidlertid gerne
markere, hvem der skulle bestemme farten, hvorfor han bad Hasager Christiansen om at sige, at han kunne komme kl. 7.30, og i Øvrigt bad han om,
at han skulle bede obersten og politimesteren om at være hos ham kl. 7,
således at de kunne tale sammen inden mødet sammen med Hasager Christiansen, der også var indkaldt.
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»De kom kl. 7, og 1eg læste indenrigsministeriets strengt fortrolige skrivelse af 6. november 1940 op for dem. Herefter var jeg ved kgl. resolution
at 4. november 1940 udnævnt til administrator for Bornholm på alle områder, såfremt forbindelsen med det Øvrige land blev afbrudt. Dette var
jo nu sket, og jeg syntes derfor, at det var rigtigst strengt fortroligt at
underrette dem herom, inden vi tog ud til den tyske kommandant. Obersten
så meget eftertænksom ud, da jeg læste skrivelsen op. Han spurgte - som
jeg havde ventet - om min virksomhed som administrator også gjaldt
militæret. Hertil svarede jeg ja, men at det dog ikke var min tanke at
blande mig i en eventuel ·krigsØvelse'.« 11
Herefter kØrte man til Galløkken. I mØdet deltog fra dansk side: amtmand
P. Chr. v. Stemann, oberst Waagepetersen, politimester d'Auchamp samt
kaptajnlØjtnant Hasager Christiansen og lØjtnant Agersted. På tysk side
var Kapitan z. See von Rosenberg, kaptajnløjtnant Sti.iben og sØlØjtnant
Esser. 10
Mødet indledtes med, at von Rosenberg oplæste proklamationen om den
militære undtagelsestilstand i Danmark, der var indtrådt fra kl. 4 denne
morgen. Embedsmænd og funktionærer ved de offentlige myndigheder og
institutioner skulle loyalt fortsætte med at opfylde deres embedspligter
samt efterkomme de anvisninger, der blev givet af de tyske myndigheder.
Sammenstimlinger af mere end 5 personer på gader og offentlige steder
var forbudt, ligesom alle forsamlinger, også ikke-offentlige, var forbudt.
Mellem kl. 8 aften og 5 morgen var enhver trafik på gaden forbudt, og
post, telefon og telegraf var indtil videre lukket. Desuden forbødes naturligvis strejker, og man understregede, at overtrædelse af forbudene ville
blive straffet ved de tyske standretter, og at opfordringer til strejke kunne
medføre dødsstraf.
Amtmanden, den nybagte administrator, havde ingen direktiver fra
regeringen eller det øvrige land, og han var nu ifølge proklamationen fuldt
underlagt Inselkommandanten, men så let lod han sig nu ikke bøje. Han
erklærede, at da han ikke havde andre informationer at holde sig til, måtte
:xnsvaret for proklamationens rigtighed helt hvile på von Rosenberg, og
hvis denne i Øvrigt ikke ønskede at skabe panik på Bornholm, måtte han
snarest indskrænke antallet af vagter og patruljer i gaderne og åbne for
den lokale telefontrafik, idet han påpegede, at samfundet havde ganske
særlige forhold. v. Rosenberg gik med til disse ændringer, og da han yderligere nævnede, at han var nødt til at have vagter ved de tyske skibe på
Rønne havn, påpegede amtmanden igen, at det blot ville skabe uro, fordi
q>nneboernes faste sØndagstur netop gik ned om havnen, og man kunne
jo i stedet lade det danske politi se lidt mere efter dernede. Også dette gik
"· Rosenberg med til.
Til sidst meddelte von Rosenberg, at overlæge H. Chr. Olsen og gros-

serer PaJ!le W est var taget i forvaring af den tyske værnemagt. Amtmanden
protesterede naturligvis imod det og bad om aJt måtte tale med dem. Han
fik tilladelsen til det, såfremt v. Rosenberg kom med, og at der kun blev
talt tysk. De sad i hver sit værelse, og amtmanden forklarede dem, hvad
han kendte til situationen i Øjeblikket. Meget kunne de to herrer imidlertid ikke fortæl.le, og von Rosenberg vidste end ikke, om kongen var
trådt tilbage, eller hvorfor Olsen og West var anholdt. Han havde blot
rettet sig efter ordre fra København.
Umiddelbart efter mødet, kl. 8.45, sendte obersten lØjtnant Agersted til
Stausdal for at underrette detachementet om begivenhederne. Han fik
mandskabet frigivet, hvor.efter de tog tilbage til deres kvarterer på sognets gårde.
I den tyske rapport lyder dagens begivenheder kort og lakonisk: 11 Følgende forho~dsregler er gennemført:
kl. 0430 To danskere, dr. Olsen og Palle West, arresteret og fØrt til Inselkommandanturens baraklejr.
kl. 0545 Besættelse af Kastellet og arsenalet i Rønne.
kl. 0620 Nøgle til Kastellet beslaglagt. Gennemsøgning gav 4 maskingeværer og ca. 150 geværer (af gl. model).
kl. 0550 Post og rigstelefon besat.
kl. 0600 Telefonselskabet i Rønne besat og omstillingsbord
Missionshotellet besat.
kl. 0605 Elektricitetsværket i Rønne besat.
kl. 0640 Det danske våbenlager i Stausdal taget i besiddelse uden kamp.
kl. 0730 Minestrygningsbåd R 12 afvæbnet og lagt ved siden af marineprammene.12
kl. 0735 Overtagelse af ca. 300 geværer uden ammunition i Rønne
fængsel.1 3
kl. 0730-0900 Samtale i baraklejren mellem den tyske Inselkommandant
og den danske amtmand, politimester, kommandanten for Bornholm og forbindelsesofficeren.
kl. 0815 Fire rekvirerede danske lastvogne klar i baraklejren i Rønne til
evt. inds1ts.
kl. 0950 Melding ti[ Admiral Danemark om de befalede forholdsreglers
gennemførelse.
sign. v. Rosenberg.
I Øvrigt forløb ak roligt på Bornholm resten af dagen, og de afvæbnede
soldater blev sat til at samle grankogler i Almindingen syd for Kongemindet.
Der blev dengang betalt gode priser for grankogler, som anvendtes til
generatorbrændsel, men denne øvelse interesserede absolut ikke de menige
under disse omstændigheder. 14 Allerede den 30. august blev de tyske poster
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trukket tilb,1ge fra telegrafen, elektricitetsværket og Missionshotellet, og
de beslaglagte lastvogne blev frigivet. Alligevel syntes tyskerne mere nervøse end bornholmerne, hvis man skal dømme efter den besynderlige
episode, der indtraf natten mellem den 1. og 2. september.
Kampen ved Stausdai
Om natten kl. to den 2. september meldte tyskerne fra Stausdal, at de blev
angrebet fra forskellige sider. Under den vo'.dsomme »kamp« anvendte
tyskerne alle deres våben, maskingeværer, maskinpistoler, geværer og håndgranater, og ved halvtre-tiden ankom yderligere forstærkning fra Rønne.
Samtidig meldte Inselkommandanten til Københwn om det danske angreb
og bad indtrængende om forstærkning. Kampen sluttede imidlertid et kvarter før fire, da de anslåede 40-50 modstandere var blevet fordrevet og
havde skjult sig i skovene. Man iværks3.tte straks en eftersøgning, der dog
ikke gav noget resultat, og tyskerne kunne nu til København melde, at
situationen for Øjeblikket var rolig, samt at man ikke havde lidt nogen
tab, men heller ikke havde taget nogen fanger. Alligevel afsendtes for en
sikkerheds skyld en stØdtrop fra København klokken halv syv bestående af
1 officer og 29 mand, der blev fløjet til Øen.ir.
Kriminalpolitiet blev mod dets vilje indblandet i affæren, fordi det var
blevet tiika~dt sammen med brandvæsenet af opsynsmanden, hvis hønsehus
var sat i brand af sporprojektilerne. Desuden var tyskerne stærkt ophidsede
og truede med repressalier. Kriminalpolitiet fandt ud af, at for det første
havde »kampen« kostet to dødsofre, nemlig en høne, der var blevet skudt,
samt en anden, der var bleYet så hårdt såret, at den måtte aflives, og for
det andet, at alle skudmærker viste, at der udelukkende var skudt fra magasinet, og at ikke et eneste projektil eller andet viste, at der var skudt ind
mod Stausdal. Tyskerne havde ingen kommentarer til denne rapport, men
alligevel ankom der yderligere om aftenen stødtropper fra Swinemi.inde ved
halv ni-tiden, nemlig 1 officer samt 5 underofficerer og 45 menige.ir.
Det hedder i den officielle tyske beretning:
»Admiral Danemark rekvirerede hos division nr. 160 en stødtrop for at
afværge et dansk bandeangreb på det danske ammunitionsdepot Stausdal
pJ. Bornholm. Kommandoet, en fører, 15 mand fra 37. bataillon, fløj kl. 6.25
fra Kastrup. Bandeangrebet blev afværget i Jy)bet af dagen; banderne, henved 40-50 mand, forsvandt i terrænet. Forstærkningen blev foreløbig på
Bornho'.m. Ammunition og udrustningsgenstande, som lå i depotet, blev
ført bort på marinepramme.« 17
Samme dag, den 2. september, arresterede man atter de danske soldater,
underofficerer, officianter og officerer, og blandt disse Hasager Christiansen.
Aktionen begyndte som sædvanlig kl. 4 om natten, og blandt de internerede
var også lØjmant Agersted, der blev ført til Inselkommandanten, som ra-
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sende foreholdt ham, at det var de daJnske soldater, der havde foretaget
angrebet på Stausdal. Det hjalp intet, at lØjtnamen sØgte at forklare von
Rosenberg, at tyskerne jo selv havde afvæbnet de danske so~dater et par
døgn tidligere. Desuden var antallet af menige heller ikke mere så stort,
idet man havde benyttet dagene til at hjemsende 5 bornholmere, og tilmed
var en sergent og en oversergent forduftet. Således sad nu både to civile,
officererne og mandskab arresteret i baraklejren på GallØkken. 18
Om aftenen besØgte den tyske læge, dr. Gregor, overlæge O'.sen og meddelte ham fra Inselkommandanten efter aJffitmandens henstilling, at man
ville tilbyde overlægen at gå på sygehuset en times tid daglig under bevogtning. »Jeg forklarede ham, at man ikke kunne Øve lægegerning under bevogtning helt bortset fra, hvordan patienterne ville tage en sådan situation.
Hvis de ville frigive mig helt, skulle jeg love ikke at flygte, men det andet
tilbud måtte jeg afs:å.« 19
Palle West og overlæge o:sen måtte tale sammen under deres daglige
gårdtur, og pludselig fredag aften fik de lov dl at drikke kaffe sammen
med de daonske officerer, hvilket gentog sig lØrdag aften den 4. september.
Samme morgen var de danske reserveofficerer med civil stilling blevet frigivet, og i løbet af dagen afsluttede mw flytningen af våbnene fra Stausdal
til de tyske transportskibe. Dette var signalet til, at von Rosenberg samlede
alle internerede i officersmessen på Galløkken og gav dem lov til at telefonere efter rejsetøj, da de nu ville blive sendt bort fra Øen. Kl. 23 blev alle
i bus kørt til bådene, og halvanden time senere afsejlede de med kurs mod
København. Det var Vp 1002 (Vorpostboote) samt MFP 216, 219 og 388
(Marinefahrpramme), der om bord havde de internerede 9 officerer og
officianter, 26 mandskab og 2 gidsler samt våben, udrustning og ammunition foruden den tyske stødtropstyrke på 26 mand. 20
Ankommet til København skiltes vejene. De værnepligtige fØrites til
Jægersborg kaserne, officianterne til Frederiksberg Slot, kaptajnlØjtnant
Christiansen til Holmen og officererne fra hæren samt de to civile blev
internerede på Østerbro Stadion. Tordag den 7. september gik turen for de
bornholmske officerer videre til Hornbæk, og lørdag den 11. september
tømtes stadion, og de to bornholmske civile kom nu til Øregåtds Gymnasium i Hellerup, der var blevet til Øregårds kaserne. Her var civile internerede fra Øerne samlet, og der var de bedste muligheder for at skabe gode
kontakter, der siden skulle blive af stor betydning. Herfra blev overlæge
Olsen frigivet uden kommentarer den 15. september og nåede hjem til
Bornholm den 19. september, medens Palle Wesit førtes til Horserød med
en række andre civile og ligeledes her blev frigivet uden kommentarer, men
først den 5. oktober sammen med de Øvrige internerede i Horserød. 21
Lørdag den 5. september ophævedes undtage'sestilstanden på Bornholm,
og de bornholmske aviser fik atter lov til at udkomme, og da de tre MFP
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både var kommet tilbage fra København og den 11. september atter
afsejlede med »Beutematerial« til Swinemi.inde. kan det siges, at aktionen
for Bornholms vedkommende var afsluttet. 2 ~
Imidlertid havde alt der, der var foregået, skabt en helt ny situation og
en helt ny stemning hos folk - også på Bornho'.m. Danmark var uden
regering - dens demissionsbegæring var blevet afslået af den nu internerede
konge, så regeringen fungerede blot ikke mere. Det var en situation, der
skabte visse formelle vanskeligheder for tyskerne i deres forsøg på at stable
en ny regering på benene, forsøg som de til sidst opgav. På krigsskuepladsen
havde tyskerne stadig større problemer at slås med, og i Danmark fandt de
åbenbart, at de udmærket kunne klare sig med det direkte tyske styre, som
de nu havde skabt. Alligevel spændte de ligesom ben for sig selv endnu
en gang, da de natten mellem den 1. og 2. oktober iværksatte jagten på de
danske jøder. Som bekendt var det den tyske søfartsattache Duckwitz, der
røbede planerne til de danske politikere, således at det lykkedes at få størsteparten af de danske jødiske landsmænd skjult, inden aktionen satte ind.
For Bornholm fik denne nye aktion dog mere indirekte end direkte betydning. På Øen fandtes vist kun en enkelt jøde, og for ham lykkedes det at
komme væk. Derimod begyndte via Bornholm et net af ruter. ad hvilke
jøder og flygrninge fra det Øvrige land undslap til Sverige.
Skipper Peter Bendtsen
Skipper Peter Bendtsen blev kastet hovedkuls ud i det, da han den 29.
august lå i Rødvig havn. Torpedobåden »Havørnen« havde fra Stubbekøbing prøvet at stikke af til Sverige, men var af en tysk torpedobåd ved
Grønsund blevet tvunget til at vende om. Derefter satte chefen den på
grund ved Stammenakke i BØgestrØmmen og sprængte den, hvorefter
besætningen havde reddet sig i land og nu gemte sig i omegnen. Da Peter
Bendtsen var på kroen om aftenen, hørte han, at disse marinere strejfede
om i skovene, og hæn sagde da lige ud, at de skulle bare komme med dem,
så skulle han nok sejle dem til Sverige. Da han senere gik ned til sit skib,
blev han antastet af en mand, der sagde: »Vi tager dig på ordet,« hvortil
Bendtsen blot svarede: »Kom bare med.« Der kom syv mand, som han
sejlede direkte til Trelleborg, hvorefter han tog til København. 23 Peter
Bendtsen havde ofte sejlads på København, og hans hændelse den 29.
august bragte ham i kontakt med havnefogeden i Tuborg havn, Johs.
Johansen, og havnefogeden i Københavns havn ved Ndr. Toldbod, H. Bessel. De var begge blevet indblandet i de illegale transporter, og Peter
Bendtsen blev en af deres trofaste skippere, der aldrig gik af vejen for
at hjælpe flygtningene. Hans fandenivoldske natur imponerede tyskerne.
og med sit skib »Villig« lavede han mange numre med dem.
Når han skulle sejle i ballast fra København til Bornholm, havde han
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var styrtet i havet i nærheden. Det var mellem Møen og Adlergrund fyrskib. De kunne se to mænd klamre sig til maskinens vrag. Inden de nåede
derhen, var den ene af mændene imidlertid gået til bunds. Den anden blev
taget om bord, og med ham sejlede Bendtsen så til Adlergrund fyrskib,
hvor han blev liggende, til et tysk marinefartØj var blevet kaldt til hjælp,
hvorefter Bendtsen med dette som eskorte sejlede den nødstedte flyver
til Sassnitz. For denne hjælp modtog Bendtsen senere en sØlvskål, hvori
var indgraveret: »Tak for din kække sØmandsdåd, Herman GØring« samt
er brev, hvori GØring takkede for hjælpen til den tyske flyver. For en sikkerheds skyld gik Bendtsen altid med dette brev i baglommen.
Det er vanskeligt at få dateret alle disse begiV'enheder, men det må sandsynligvis også have været i efteråret 1943, at havnefoged Christiansen i
Hammerhavnen bad ham hente en af mærinens motorjoller, der lå der, og
bringe den til Sverige. Bendtsen fik den afleveret i Ystad, men da jollen
savnedes på Bonnholm, kom både havnefogeden og en hjælper i forhør.
Da han derefter få dage senere anløb Tuborg havn, stod havnefoged Johannes Johansen der med et brev, som indeholdt den forklaring, Bendtsen
skulle afgive, hvis h3Jn kom i forhør. I hast fik han lavet en stump reb
til, så det kunne ses, at han havde tabt båden, fordi rebet sprang, da han
skulle bugsere den til en stenfisker i København. Under forhøret i København hos Gestapo fandt man GØrings brev, og Bendtsen kom igen fri. 28
Ruterne opstår
Peter Bendtsen var et led i det rutenet, der udfo!dede sig hovedsagelig fra
Tuborg havn, og han kom også siden ind i mange spændende episoder,
men også mere direkte på selve Bornholm udvikledes et rutenet. Hovedpersonen her var fyrmester Jakobsen på Christiansø.
Det startede i forbindelse med jØdeforfØlgelseme. En gammel jøde var
indlogeret hos provst Matithiesen, Rønne, og da Jakobsen en dag var på
besøg hos flyveleder V. Lauritsen i Rønne, lovede han at få ham til Sverige. Politiassistent Johs. Hansen hjalp med at få ham til Nexø, hvorfra
skipper Richard Larsen, Nexø, med »Illum« sejlede Jakobsen til Christiansø
og derefter fortsatte med flygtningen til Simrishamn. Det var starten.
Senere fik Jakobsen kontakt med kommandørkaptajn BangsbØll, også kaldet
»On&el«, og i samarbejde med skipper Axel Hansen med hans båd »Ramona« !Østes den næste og siden adskilligt flere opgaver. Axel Hansen
sendtes til Hammerhavnen, hvor han fik nogle kadetter om bord, og herfra
gik turen til Kåseberg i Skåne. Her havde han imidlertid så meget vrøvl,
at det blev både første og sidste gang, denne havn blev anløbet, så de følgende ture blev flygtningene landsat i Simrishamn.29
Denne begyndelse blev til den meget effektive organisation, der kaldtes
»Laksene«. Fyrmester Jakobsen var centret, der ordnede selve sejladsen,
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og til denne anvendte han dels Axel Hansen med »Ramona« og de's Peter
Sonne, der var postbådfører i Svaneke. Organisation i land, som Jakobsen
havde kontakt med, bestod i første omgang af proprietær N. Koefoed,
Sr. Almegård ved Rønne, vognmand Ole Holm, Rønne, og dyrlæge Stender
i Østermarie. Efterhånden kom flere til, og i løbet af det følgende år udvikledes organisationen til fuldkommenhed og med endnu flere kontakter,
men herom vil der blive fortalt senereY 0
Der var endnu en tredje og lige så effektiv rute. Det var den såkaldte
»Liserute«, men det må i Øvrigt erindres, at de t•e ruter meget ofte spillede
sammen, og at flere af personerne, der var involveret i den ene rute, også
kunne have noget at gøre med den anden eller tredje rute. Både »Carl« og
,,Østersøen« fra Det ~istbornholmske Dampskibsse'.skab havde også i tiden
før den 29. august befordrer flygtninge, der »Stod af« i Falsterbokanalen,
men først i forbindelse med jØdeforfØlgelserne blev transporterne fast organiserede og kom til at indgå som et værdifu'.dt led i hele det illegale arbejde.
Ruten, der lededes af forretningsfører ved Berlingske Tidende Svend Aage
Munck, var hovedsagelig et kontaktled for de illegale organisationer, der
brnyttede den til kurertjenesten og i andre nødvendige situationer for fremtrædende modstandsfolk. Alt dette kom dog først senere rigtigt i gang.: 11
Medens denne rute endnu var i sin vorden og inden den faste organisation, som vi møder senere, måtte man sØge hjælp hos de bornholmske
fiskere. For Ernst Petersen fra Hasle begyndte det sådan, at han engang i
august blev opsøgt af kaptajnen på »Carl«, der fortalte, at han havde 4 mand,
som skulle have været af i Falsterbokanalen, men af en eller anden grund
var der kikset. Flygtningene blev nu overladt til Ernst Petersen, der med
sin båd »Svanen« alene tog på »prøvetur« med båden og fik dem landsat
i Brantevik i Skåne, hvorefter han hjemme forklarede, at han havde fået
maskinstop, så ingen fattede mistanke. Han havde en halv snes ture af
denne slags i løbet af september. Det var enten »lystture« eller »småfisketure«, men i oktober gik det galt. Denne gang var det ikke færre end 7
1T!and, der var kommet til Øen med »Carl«, og som nu var blevet ind1ogeret i to'dpakhuset i Allinge under lås og slå og toldplomber. Den 4. oktober
sejlede »Svanen« til Sandkås, hvor man foregav at skulle trække tobis, dvs.
drage vod efter agn til torskefiskeri. Bådens bevægelser fulgtes nøje af to
tyske soldater på land, der så »Svanen« ankre op for natten. En kraftig
ankerlanterne blev tændt og i mørket roede Ernst Petersen i land med en
lille jolle, der bragte de 7 mand om bord. Derefter blev lanternen sat på
en bøje, og med en storm af VSV lod han båden drive til søs. En sømil ude
blev »Svanen« fanget i strålerne fra en lyskaster fra et af de tyske vagtskibe.
Motoren blev omgående startet, alle sejl blev sat, og takket være en fragtdamper, der kom imellem, lykkedes det at slippe væk fra vagtskibet, da
man i en kraftig regnbyge forsvandt ud af syne. Klokken et om natten
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blev de 7 mand la,ndsat i Simrishamn, og uset nåede »Svanen« tilbage til
ankerbøjen, der kom på sin rette plads ved seks-tiden om morgenen, og
tobisfiskeriet blev genoptaget.
Dagen efter, da båden kom tilbage dl Hasle, hentedes fiskeren til forhør
hos tyskerne. Heldigvis kunne de to tyske va,gter på land imidlertid bedyre,
at båden havde ligget opankret hele natten, og Ernst Petersen kunne kun
erklære, at han intet havde set rtil andre skibe, da både han og besætningen
havde sovet hele naitten. Tyskerne troede ham vel næppe helt, men de kunne
intet bevise, og i den følgende rtid holdt Ernst Petersen sig i ro, og først i
foråret 1944, da de mange flyvere nødlandede på Bornholm, trådte han
atter hjælpende til. 32
Der var i Øvrigt i vinteren 1944 flere ruter under forberedelse. En af
dem får vi et lille indtryk af, da stud. med. Mogens Nissen den 14. marts
sendte Knud Jespersen, Akirkeby, følgende brev:
»KæreKnud.
Med overbringeren heraf (som benytter sig af et kodeord, vi begge kender) sender jeg dig diverse instrukser for den nærmeste tid. Idet jeg regner
med din fuldstændige medvirken ved gennemførelsen af en postrute, tillader
jeg mig at ansætte dig som distributØJ: og kollektør.
Se først og fremmest må vi finde en fiskeskipper fra Allinge-Sandvig,
som er villig til æt gå til Davids Banken mindst en gang ugentlig. Det ska:l
helst falde sammen med hans fisketur. Der vil han så møde en svensk båd
MØ 1000, som vil overtage posten resp. aflevere den. Forsendelsen deraf
må ske i solide sække og husk altid med en sten i bunden, så den om nødvendigt kan sænkes.
Din første opgave bliver pr. omgående at sætte dig i forbindelse med
fyrmesteren på Hammeren fyr (store fyr), hilse fra Forch1mmer og tale lidt
med ham om at finde en passende skipper. Fra vor side foreslås ejeren af
båd RØ 35, men det finder du sikkert meget bedre ud af selv. Jeg vedlægger i Øvrigt en skitse om, hvordan jeg tænker mig ruten gennemført. Tag
nu fat med friske kræfter og gØr noget ved det.
Med mange hilsener
11-fogens«

Vedlagt fulgte derefter følgende skitse:
--)-

Thol. -)- K. I.

>-

Fisker (Allinge) --)- MØ 1000 -)- MN

A

-:-+

----)-

J P.
-~Pakkepost

==:1)- MN -)-MØ 1000->-Fisker (Allinge)-)-K. I.

-

1 -)-Pakke med kysrtpol.
1

1

på damper til Phol.
fordeling
gennem postkasserne

-~Direkte
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til Phol.

»Øvrige spørgsmål kan stilles til overbringeren, som af mig personlig
er sat fuldstændig ind i sagen. Nævn intet til min famii!e om, at jeg har
Afogens«
været hjemme.
Det er dog nok problematisk, om denne rute kom i gang, da Mogens Nissen i Sverige havde forskellige vanskeligheder. Han var ganske vist meget
ivrig for at få ruten etableret, men hans optræden opfattedes af andre som
så hasarderet, at man ikke Ønskede samarbejde. 33
Endelig havde kaptajn Poggenborg på »Østersøen« en forholdsvis uorganiseret rute. Han tog flygtninge op i København og lod dem så springe fra
i Falsterbokanalen. På Bornholm havde han kontakt med overlæge Olsen,
og for denne blev kaptajn Poggenborg efterhånden en vigtig forbindelse for
breve og pakker fra København. 34
Tyskerne havde næppe haft mistanke om, at der ligefrem var opstået
flugtruter ved Bornholmerbådene, men de var utilfredse med, at svenskerne
begrænsede antallet af tyske soldater, der måtte følge med de skibe, der
sejlede gennem Falsterboka:nalen. Sverige tillod hØjst 5 tyske soldater at
følge med hvert skib, og derved umuliggjordes oriov i København for de på
Bornholm stationerede soldater. Forgæves forsøgte de at tvinge kaptajnerne
til at sejle uden om kanalen op gennem Øresund, men disse henholdt sig
til, at det for det første ville Øge minefaren, og for det andet kunne fiskene
fordærves, hvis der pludselig på grund af minenedkastninger blev spærrer i
længere tid, når skibene måtte ligge i Østersøen og vente på gennemsejlingstilladelse, og desuden var denne rute længere, så det ville betyde et
større kulforbrug. Resultatet blev imidlertid, at den øverstbefalende over
de tyske tropper i Danmark den 4. oktober gav ordre til det danske udenrigsministerium om at meddele de bornholmske rederier, at rutedamperne
fra Bornholm til København og retur, når der var mere end 5 soldater af
den tyske værnemagt om bord, skulle benytte Sundruten og undgå at sejle
gennem Falsterbokanalen. Overtrædelse heraf ville blive straffet på grundlag af den særlige krigsretslov, Kap. I, paragraf 4. 35

Illegale bornholmske blade
Også på anden måde Øgedes aktiviteten efter den 29. august 1943. De
illegale blade dukkede nu også op som selvstændige foretagender på Bornholm, og i lØbet af efteråret startedes således tre forskellige blade: »Pro
Patria'>, »Bornholms Kurer« og »Studenternes Efterretningstjeneste, Bornholms udgave«. Det var Knud Jespersen, der var drivkraften bag »Pro Patria«. Han var da formand for KU på Bornholm, og efter et ophold i KU's
landslejr på Hvidkilde i august var han ligesom mange andre, der deltog
i denne lejr, blevet inspireret til at foretage sig noget på Bornholm. Han
fik hjælp af et par andre KU'ere, Elmer Folkjær og Sven Harild. Jespersen
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"PRO PATRIA
sammensatte stoffet og skrev stencilen, hvorefter de to andre duplikerede
bladet. Ha:rild boede i Akirkeby ligesom Knud Jespersen, og Folkjær boede
i Østermarie, men ved bekendtes hjælp fik de bladet fordelt over det meste
af Øen. 36
Det første nummer, der udkom i begynde!sen af oktober 1943, var som
de følgende fornemt udstyret med en forside med tegning af en 1600-tals
frihedskæmper, der vel skulle minde om Bornholms frihedskamp i 1658.
Nummeret kaldtes et særnummer, idet det udelukkende omhandlede beretninger om den danske flådes kamp og sænkning den 29. august 1943. Det
havde 7 siders tekst, der foruden forholdene på Ho'.men skildrede hændelserne med »Hvidbjørnen« og »Ingolf« i Storebælt, med »Havørnen« ved
Korsør samt »Nie!s Juel« i Isefjorden. Det næste nummer kom i november og det efterfølgende i december, men begge numre havde udelukkende
stof fra det Øvrige la:nd. 37 I Øvrigt renskrev Elmer FoJ.kjær også Steinbecks
bog »Månen er skjult«, duplikerede den og solgte den for at skaffe penge
ri! det Øvrige arbejde. Han kaldte sig »Det dainske Forlag«. Det va:r den
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eneste bog, han lavede. ng han havde således ingen forbindelse med det
senere forlag »Det danske Forlag«, der udsendte flere bØger.:18
Glarmester Erik Faber Jensen, der var medlem af Dansk Samling, havde
tidligere illegalt udsendt Mogens Fogs brev. I efteråret 1943 begyndte han
sammen med daværende herreekviperingshandler Knud Hansen at udsende
bladet »Bornholms Kurer«. »Vi lavede det i Akirkeby og begyndte hos
Knud Hansen på hans skrædderværksted. Vi mødres hos ham søndag morgen, medens det var mørkt, og medbragte en madpakke, nogle øller og en
spand til særligt formål. Der var nemlig intet toilet. Vi arbejdede hele
dagen, til det var mørkt om aftenen, og jeg tog hjem igen. Bladene sendte
vi ud med posten. Stoffet fabrikerede vi selv. Vi lavede opdigtede interviews og søgte at give det et vittigt præg, men en del stof fik vi også fra
højskolelærerne Garnborg-Nielsen og Bengtsson. Om natten cyklede vi ud
til andre byer og puttede brevene i postkasserne. Omkring nytår 1944 måtte
vi imidlertid flytte. Neden for Knud Hansens forretning var der nemlig
sådan en lille krog, hvor de unge mennesker kunne lide at stå om aftenen
i læ, og en dag sagde en ung mand til os, at han ville ikke blande sig i det,
men han var klar over, at vi lavede noget på skrædderværkstedet, for når
man stod dernede, kunne man høre duplikatoren. Vi flyttede ved højlys dag.
Alle ting førtes først til dyrlæge Bohn og derfra til Nylars præstegård hos
pastor Løvgren.« 3 u Her blev der nu flere om arbejdet, der foregik i konfirmationsstuen, men i marts 1944 flygtede Faber Jensen til Sverige.
Planerne til en lokaludgave af »Studenternes Efterretningstjeneste« var
blevet udklækket i sommeren 1943. Kjeld Frederiksen, der studerede i
København, var her med i det illegale bladarbejde, og i løbet af sommerferien fik han kontakt i Rønne med tidligere skolekammerater og talte med
dem om en Bornholms-udgave. Det var Hans Michael Harild, Carl Johan
Larsen, Torben Kaas Hansen og Poul Axel Sørensen, der dannede bladgruppen i Rønne. Kjeld Frederiksen sendte fra København en duplikator,
der blev installeret hos Harild, som havde lejet et værelse hos fru Thorsen
på hjørnet af Storegade og Snellemark. Skrivemaskinen lånte han hos apotekeren, hvor Haril.d var ansat, og papiret blev købt hos Ernst G. Olsen.
Det kunne jo nok virke lidt mistænkeligt, når de sådan købte stØrre mængder af duplikatorpapir, men de stolede på boghandleren, og desuden fordelte de også deres indkøb ind imellem hos andre boghandlere. 40
Stoffet til bladet kom fra Kjeld Frederiksen og Mogens Bojesen Koefoed,
der begge var i København, men i øvrigt føjede de så meget lokalt stof
til, som de kunne få fat i. Fru Thorsen kunne ikke undgå at blive klar
over, at der forgik noget i aftentimerne hos Harild, men hun spurgte aldrig
og tav. I Øvrigt var der et ganske godt dæksted, for fru Thorsens sØster var
gift i Berlin med en bankdirektør, og dennes søn gjorde tilfældigvis tjeneste på Bornholm, hvor han ofte besøgte fru Thorsen og endda overnattede
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af og til. Bladene blev sendt af sted med posten, men efterhånden fik de
kontakter ude omkring på Øen, hvortil de kunne sende større bundter til
fordeling.
I december 1943 flyttedes trykkestedet til pastor LØvgren i Nylars, hvor
de kom i kontakt med den anden bladgruppe, der trykte »Bornholms Kurer«.
Sammen trykte de så »Bornholms Kurer«, men samarbejdet om dette blad
strakte sig dog kun over 2-3 numre, inden man rutter skiltes. Meningerne
om stoffet og behandlingen af det lokale stof vrur tilsyneladende lidt for
forskellige, og gruppen fra Rønne gik tilbage til atter at trykke »Studenternes Efterretningstjeneste, Bornholmsudgave«.
Desuden udkom i august 1943 som illegal bog Hermann Rauschning:
»Samtaler med Hitler« på noget, der kaldte sig Illegalt Forlag, Bornholm.
Desuden stod der på titelbladet: »Optryk: Et eller andet sted i Danmark«,
men en del taler for, at det sikkert har været faktor Nielsen på Bornholms
Avis, der ind imellem har taget S'ig tid til denne publikation.

Rudeknusninger og spærretid
Efteråret 1943 viste ingen særlig udvikling i dannelsen af grupper af militær eller sabotageagtig karakter, men de grupper, der var, fortsatte deres
arbejde. Den 7. september kl. 22 runmeldte overlærer J. Ask, Storegade, Svaneke, at der var knust en rude i hans lejlighed, ved at der var kastet en sten
igennem. Ask var DNSAP's sysselleder for Bornholm, og om natten til den
11. september fandt man på husmurene i Rønne billeder af Hitler og
Mussolini med underskriften »På vej mod afgrunden«. Samme nat var der
ligeledes blevet malet hagekors og engelske flag på det tyske kystbevogtningssted i Svaneke, og desuden blev købmand Georg Larsens butiksrude i
Rønne knust med en murbrok. Samme butiksrude blev i øvrigt knust igen
både den 16. september og den 29. december, og den 12. september knustes
en rude hos bogb~nder Dideriksen. Desuden var der den 25. oktober
knust to butiksruder hos mejeriejer Karlsen, Østergade, Rønne, og den
30. oktober måtte købmand Georg Larsens butiksrude igen holde for. 41
Det var, i mangel af andre muligheder, en art småsabotager rettet mod folk,
der enten handlede med tyskerne, eller hvis tyske sympatier var almindelig
kendt. Rudeknusningerne fortsaitte den 2. november med mælkeudsalget,
Klingegade 2, Rønne, den 4. november hos installatør Tarp i Akirkeby,
den 6. november i viktualieforretningen Nygade 5, Rønne, og den 8. november i lædervareforretningen på Lille Torv i Røone. Den 3. december
knustes boghandler Wilhelm Edgar Jensens butiksrude, den 5. december
knustes atter en rude hos installatør Tarp i Åkirkeby, og den 6. december
gik det ud over 5 ruder i Højskolehjemmet i Akirkeby, hvor der boede
nogle tyske værnemagtsmedlemmer. 42
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"Hot El Nexø« havde ofte besøg af tyskere, og det var ikke altid, a:t det
spændte helt fredeligt af, når gæsterne havde fået lidt i løbet af aftenen.
Den 1. december måtte politiet således tilkaldes, da en dansker, som var
tysk marinevægter, i sin beruselse truede værten og gæsterne med sin
pistol, og nogle dage før, den 28. november, efter at der havde været dans
på »Holms Hotel« i Nexø, blev en tysk soldat, da han i trængslen forlod
hotellet, frataget sin bajonet, der lige så stille var blevet trukket ud af
skeden, uden at han bemærkede det. Dette sidste blev bedømt alvorligt af
tyskerne på den måde, at der indførtes spærretid i 14 dage fra kl. 20 til
kl. 5 morgen for byen NexØ. 4 ~ Knap en måned efter var det imidlertid
galt i Rønne. Den 29. december blev en tysk matros beskudt på vej til
havnen, dog uden at han blev ramt, og en halv time senere forøvedes et
nyt attentat mod en tysk mariner på hjørnet af Rosengade og Store Torvegade. Denne gang blev marineren såret og indlagt på Bornholms Amtssygehus, hvorefter der blev erklæret udgangsforbud og spærretid i Rønne fra
kl. 20 til kl. 5 morgen samt lokalelukning kl. 19 og forbud mod musik, dog
undtaget kirkemusik. Forbudet gjaldt for 14 dage regnet fra den 30.
december.H
»Hammershus« beslaglægges
Tyskerne var i dette år på jagt efter skibstonnage, og i efteråret 1943
henvendte die Dienststelle der Kriegsmarine sig derfor til den Schiffartssachverstandigen Duckwitz hos den tyske rigsbefuldmægtigede herom, men
fik det svar, at man først måtte skaffe devisespørgsmålet klaret hos Reichswirtschaftsministerium. Her fik man at vide, at der kun bestod mulighed
for chartering eller køb ho3 den danske regering, når charteromkostningerne eller købsprisen blev betalt i såkaldte frie deviser, dvs. svenske kroner
eller schweiziske franc. Det var ikke nogen løsning, man var tilfreds med
i søkrigs!edelsen, hvor man var af den opfattelse, at den nye situation i
Danmark muliggjorde, at man blot rekvirerede de skibe, man havde brug
for, og fastsatte en eller anden sum som erstatning til rederne. 45
Det var på Bornholm skibene »Rotna«, »Hammershus« og »Frem«,
det drejede sig om, og i Berlin noterede man, at det måtte overvejes, om
beslaglæggelsen af de tre skibe var strengt nødvendig, og hvilke politiske
konsekvenser beslaglæggelsen ville få. Man mente, at man derefter kunne
rekvirere skibene efter først at have forhandlet med rederne og foreholdt
dem bes!aglæggelsestruslen.46 Det er interessant at se denne mærkelige
blanding af lovligh::d og lovløshed eller magt, der går igennem de tyske
overvejelser. Den 20. december var man imidlertid kommet så langt, at
man meddelte udenrigsministeriet i Berlin, at overtagelsen af skibene var
krigsvigtig. Man bad derfor om, at dr. Best skulle lægge tryk på centralforvaltningen og derved få rederierne til at udlevere skibene mod charter
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i danske kroner. Hvis dette mislykkedes, ville krigsmarinen ganske simpelt
besætte dem, stØttet på »Angarienrecht« som retsgrundlag. Skibene skulle
bruges til or!ovssejladsen på Norge, og herudover Ønskede man også
»Esbjer,g«, »Jylland«, »Parkeston«, og »England«, der skulle anvendes som
målskibe for u-både. 47
Øjensynlig overvejede man problemerne i nogen tid, for først den 18.
januar kom ordren til aktion, og derefter skulle det hele gå hurtigt. Admiral Danemark fik besked om, at han den følgende dag skulle forhand'.e
med de danske myndigheder om de fire skibe til u-bådsmål, og hvis der
ikke sluttedes en frivillig aftale, skulle skibene besættes den 20. januar.
Bornholmerskibene fik en lidt længere frist, idet de først skulle beslaglægges, hvis forhandlingerne ikke var positive senest den 22. januar. 48
Forhandlingerne om de fire skibe til u-bådsmål blev resultatløse, og
skibene blev besat den 20. januar som planlagt. Dette satte forhandlingerne
om bornholmerbådene i et særligt relief, og alle sejl blev sat, for at disse
skibe skulle undgå beslaglæggelsen. Rederiet sendte en redegørelse via
udenrigsministeriet til dr. Best, og man bad både amtmand Stemann, departementschef K. H. Kofoed og den tyske konsul på Bornholm, Ludvig Himze,
om at intervernere, og hver især gjorde en indsats. Amtmand Stemann var
netop da i København, og ha:n fik mulighed for, straks efter at han var
blevet underrettet om sagen af direktør Lund fra Dampskibsselskabet på
Bornholm af 1866, at gå videre med sagen. Tilfældigvis traf han den
tyske admiral for Danmark, Wurmbach, med hvem han tidligere havde
ført forha:ndlinger. Det var i Hotel d'AngLeterres restaurant. Stemann
fremdrog sagen og hævdede bl.a. over for admiralen, at en bes~ag'.æggelse
ville betyde en særlig ensidig belastning af en lille befolkningsgruppe,
der i forvejen var meget vanskeligt stillet. 49
Mandag den 24. januar mødtes i udenrigsministeriet fra tysk side Duckwitz til forhandling med direktør Lund, afdelingschef Wassard fra udenrigsministeriet og amtmand Stemann, og desuden var søfartsministeriet og
rederiforeningen repræsenteret. Fra dansk side fremførtes, at de 3 skibe
va:r en slags færger for forbindelsen mellem Bornholm og det øvrige Danmark. De var specialbyggede til passager- og fragtfart, og det ville forårsage
uforholdsmæssigt store økonomiske skader, hvis de forsvandt. Den bornholmske befolkning betragtede dem som deres ejendom, og amtmanden
betonede, at deres fjernelse ville få stærk politisk virkning i den lokalpatriotiske befolkning. Da Duckwitz imidlertid, selv om han forstod de
fremførte synspunkter, ikke var særlig optimistisk med hensyn til muligheden for at få afgørelsen ændret, foreslog direktør Lund, hvis det var
absolut uundgåeligt, at man nøjedes med et af skibene, f.eks. »Frem«. 50
Fra DienststeHe des Auswartigen Amts, dvs. Duckwitz, refereredes sagen
loyalt videre til marinen, idet man her på egen hånd foreslog, at marinen
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•Hammershus« /pres bort af tyskerne.

i stedet for anvendte »A. P. Bernstorff« til orlovssejladsen med den begrundelse, at den tidligere var solgt til Norges Reichskommissær, men b!ot ikke
fjernet. Dette kunne man gØre, fordi den tyske marine allerede på dette
tidspunkt hwde yderligere 8 skibe, der lå i Københavns havn, i kikkerten
og blandt dem netop >)A. P. Bernstorff«. Helt uden virkning var disse forhandlinger ikke, idet marinen efter fornøden overveje'se den 8. februar
meddelte udenrigsministeriet i Berlin, at man ved nærmere prøvelse af
sagen var kommet til, at det kun var nødvendigt at beslaglægge »Hammershus«, og at man ville give afka!d på »Frem« og »Rotna«. 51
Under en s:imtale efter møde:t den 24. januar mellem Duckwitz og amtmand Stemann meddelte Duckwitz, at Inselkommandanten på Bornholm
var bange for demonstrationer, uroligheder eller lignende ved skibene,
samt at hvis der skete noget med skibene, ville det være ganske udelukket
ar opnå noget fra tysk side i he'.e dette spørgsmål. Stemann stillede sig
imidlertid meget skeptisk over for noget sådant, men lovede at bede politiet
om diskret at holde Øje med skibene. 52 He:r uden grund var denne nervøsitet fra Inselkommandantens side imidlertid ikke, men herom senere.
Uden yderligere varsel blev »Hammershus« besat af tyskerne den 18. februar kl. 10. Samtidig underrettedes udenrigsministeriet, og umiddelbart
efter beslaglæggelsen underrettede Inselkommandanten telefonisk rederiet
l 13

herom. Naturligvis hjalp udenrigsministeriets protest ikke, og efter at der
den 26. februar var ankommet en Sonderkommando bestående af 2 officerer
og 14 mand, overtog denne prisekommando skibet dagen efter, og den
16. marts kl. 6.30 om morgenen afsejlede de med »Hammershus« til Swinemiinde.53 Skibet benyttedes tilsyneladende siden som moderskib for hurtigbåde, i hvi1ken egenskab det blev set nogle gange de:s ved Bornholm
og dels ved Københavns red. Det blev kort efter kapitulationen fundet på
Flensborg fjord som enge'.sk prise. Derefter blev det benyttet til troppetransporter mellem kontinentet og England og først i marts 1946 frigivet
og hjemført til Danmark, hvor man vatr nødt til at reparere det for omkring 1,5 million kr. Beslaglægge'.sen havde imidlertid et efterspil, idet
tyskerne gjorde vrøvl over den tilstand, hvori de overtog skibet. Direktør
Lund havde naturligvis sørget for, at tæpper, madrasser og andet lØst inventar var blevet fjernet, men den tyske marine skruede sig hØjt op, da den i
en klage til det tyske udenrigsministerium betegnede det som slet og ret
udplyndring af skibet i en grad, der måtte betegnes som sabotage. I Københwn, hvortil klagen naturligvis oversendtes, tog man det mere roligt, idet
man (og det vil vel nok sige Duckwitz) herfra erk'.ærede, M skibet var i
fuld sødygtig stand, klar til sejlads og maskinerne i orden, at det var ganske
almindeligt at fjerne inventa:r fra et skib, der var op'.agt for længere tid, og
at man tilmed fra rederiet hivde fået fuldstændig udrustning til 24 mand.
Desuden var al sømandsmæssig og nautisk udrustning om bord, og fra
København sluttede man endog med at sige, a:t krigsmarinen havde bedt
gesandtskabet om at skaffe skibet og ikke om udrustningsgenstande. Marinen havde også forsøgt at skaffe sig inventaret ved direkte a:t henvende sig
til direktør Lund, men denne havde klogeligt afvist og via amtmand Stemann sat Duckwitz ind i situationen. Episoden fik således ingen fØlger. 54
Efteråret 1943 på Bornholm
I efteråret 1943 fortsatte de allieredes fremgang. I begyndelsen af september kapitulerede Italien, og en måned senere erklærede Badoglio Tyskland
krig. På Østfronten nåede de russiske hære praktisk talt over hele fronten
den gam~e grænse fra 1939, og i vest var forberede:serne til invasionen i
fuld gang. I slutningen af november var Roosevelt og Churchill desuden
på rejse og mødtes først med Stalin i Teheran og siden med Chang-Kai-Shek
i Cairo.
I Danmark var kampen ikke mindre fremgangsrig. Efter art man omsider
havde gennemtvunget de såkaldte »norske tilstande«, lykkedes det den
16. september at få skabt Danmarks Frihedsråd, der som en koordinerende
faktor skulle videreføre kampen. At denne nu skærpedes alvorligt, fremgik
bl. a. af, at Gestapo nu etablerede sig i Da:nmark og til sin hjælp fik skabt
et net af stikkere og af folk anvendelige til mord og schalburgtager. End-
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videre så vi i dette efterår de første større samlede transporter af danske,
der sendtes til tyske koncentrationslejre. Jøderne overførtes til opsamlingslejren Theresienstadt i Bøhmen, kommunisterne sendtes til koncentrationslejren Stutthof ved Danzig, og modstandsfolk førtes til koncentrationslejren
Sachsenhausen ved Berlin. Werner Best indførte dødsstraffen i Danmark,
og de henrettelser, som efterhlilden var almindelige i Norge, begyndte nu
også i Danmark. Endelig må det nævnes, at tyskernes frygt for invasionen,
som de også måtte forudse kunne komme i Danmark, forårsagede, at
v. Hanneken flyttede sit hovedkvarter til Silkeborg, og at feltmarskal Rommel kom på besøg for at inspicere de store fæstningsværker, tyskerne havde
anlagt langs den jyske vestkyst.
Efteråret 1943 viste ikke det samme billede på Bornholm som i det
Øvrige Danmark. Angrebet på Bornholms værn den 29. august forårsagede
først en meget kortvarig internering af det danske mandskab, derpå atter
internering og borttransport til København. De få officerer, der blev arresterede, interneredes først i da.gene efter den 29. august og sendtes herefter
til København, hvor de kom til at slå følge med officererne fra det Øvrige
land. Desuden arresteredes b'.ot to civile gidsler på Bornholm, og blandt
dem var ikke kommunisten BØrner, som man tidligere havde sluppet løs.
Det var Øjensynligt udpræget »kendte« mennesker, der anvendtes som gidsler, og på dette punkt svarede forholdene til dem, vi kender fra det Øvrige
Danmark. Begivenhederne i efteråret og især jØdeforfØlgelserne kom til at
betyde en væsentlig l'.dvikling af flygmingeruternes organisation over Øen,
men bortset herfra var de illegale aktiviteter stadig af mere sporadisk karakter uden egentlige mere frste grupper. Derfor forekom forholdene på Bornholm langt mere fredelige end mange andre steder i landet, og Bornholm
fik da heller ikke endnu besøg af Gestapo.
Det, der mest udpræget vakte opsigt i Øens befolkning i denne tid, var
derimod tyskernes aktion mod Bornholms ruteskibe. Ganske vist fandt bes'aglægge'.sen af »Hammershus« først sted i begynde!sen af å:ret 1944, men
planerne blev af tyskerne udformet allerede ved årets siurning i 1943. Dette
kan man så, som et kuriosum, sidestille med, hvad der skete med de danske
hande'sskibe i allieret tjeneste. Netop på denne tid fik de tilladelse til atter
at sejle under dansk flag, og skæbnen ville, at det h,2ljtide:ige flagskifte til
Dannebmg den 25. december 1943 i London fandt sted på M/S »Bornholm« i overværelse af Christmas Møller, den danske gesandt og den danske
flådeattache i England.":;
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VI. kapitel
FLYVERNES FLUGT
Januar-maj 1944

Modstandsgrupperne på Bornholm var groet langsomt frem. Det er umuligt
at opspore nogen bestemt indsats for danne1sen af grupperne udefra. Alt
tyder på, at de er vokset frem i lØbet af besættelsesårene i takt med de iilegale blades og den engelske radios propaganda og den almindelige voksende
uvilje mod besættelsesmagten og ikke mindst mod de mennesker, der havde
omgang med tyskerne eller handlede med dem. Der har ikke været enge'ske
faldskærmsfolk på Bornholm for at danne grupper, vel sagtens fordi sabotagemålene egentlig var så få og små, og heller ikke fra de større eller mindre illegale organis1tioner i Danmark har man i større grad interesseret sig
for den fjerntliggende Ø.
Bornholmerne skabte deres egen modstandsbevæge'se selv. Folk lærte
hinanden at kende i de forhåndenværende organisationer, og ved samtaler
har man loddet h'.)~dningerne og lært at kende, hvor langt hver især ville
gå i handling over for besættelsesmagten. Det er naturligt, at det var de
unge, der med deres indbyggede mere kompromisløse natur var de første
ri[ at gribe til aktioner. Billedet fra de første år med rudeknusninger og
smædeord på gader eller husvægge viser de famlende forsøg på at gØre noget, bare handle for lige som at få luft for de føle'ser, man gik med. Andre
s·igte, måske lige så ubehjælpsomt, at samle oplysninger ind, som kunne
være til brug for de allierede, men selv om vi på dette felt måske finder
en mere udefra dirigeret og Ønsket målsætning, hvor gruppedannelsen styres
fra oven, er der her en væsentlig forskel på de mere professionelle indsamlere af oplysninger og de tilfæ'dige amatØrspioner. Efterretningsområdet er
vel det eneste, hvor man før den 29. august 1943 kan tale om en organisation.
Lige så tilfæ'digt og langsomt er de illegale ruter blevet til, ganske simpelt i takt med behovet for deres danne~se. Heller ikke her kan man tale
om nogen styring udefra, før ruterne er etableret. De er vokset frem på de
områder, hvor mulighederne bød sig, og ved hjælp af de mennesker, der var
pli stedet. Personerne i det illegale rutenet er ikke blevet udpeget, men de er
fremstået som en naturlig konsekvens af, at det har været netop disse personer, der hir måttet gØre arbejdet.
Grupperne, der har måttet tage sig af fremstillingen af de illegale blade
eller af den begyndende sabotageaktivitet, har skabt sig selv. Det er kam11 l)

merater, der har kendt hinanden, der har formeret disse enkeltgrupper, som
ikke, da de blev dannet, har haft kontakt til andre. Ofte har aktiviteterne
bladvirksomhed og sabotage været blandet sammen, og efterhånden har tilfældighederne forårsaget, om man fik kendskab til hinandens aktiviteter.
Dette har dog ikke fØrt til organisationsdannelse umiddelbart, men blot
til et samarbejde i særlige situationer. Denne udvikling er imidlertid først
rigtigt kommet i gang omkring nytår 1944 og i tiden efter.
På grund af denne spontane, lokale opsden er det vanskeligt at opspore
disse spirer til den kommende orgainisation. Vi kan dog som hidtil følge
udviklingen på visse områder.

Sabotagegrupper
Megen af den omtalte aktivitet havde sin oprindelse i Akirkeby. En del mennesker her med tilknyvning til Dansk Samling var en inspirerende kraft, der
blandt a:ndet fik næring ved de såkaldte dagligstuemøder, der fortsatte helt
til 1944. Blandt dem kan nævnes overlæge Nissen på Akirkeby sygehus, højskolefolkene Garnborg Nielsen og Gustav Bengtsson samt Knud Jespersen,
Faber Jensen og ~ud Hansen. De sidste er tidligere nævnt i forbindelse
med bladet »Pro Patria«, men de arbejdede også med andre ting. Knud
Jespersen var tillige beskæftiget med efterretningstjeneste, og Faber Jensen
og Knud Hi!'nsen gik ikke af vejen for forskellig sabotage. Når der var
større overflyvninger af allierede maskiner, drog de af for at vanskeliggøre
den tyske pejlestations arbejde. Det vær ganske simple midler, de havde til
deres rådighed, nemlig en spade. De vidste, hvor kablerne til pejlestationen
lå, og det var ikke vanskeli§t for dem at grave ned til dem, da de kun lå en
60 cm under jorden, og med spaden huggede de kablet over to steder med
et par hunderede meters mellemrum, hvorefter det dækkedes til igen. Den
samme medfart fik telefonkablet, der gik fra Bornholm til Tyskland.1
Det var Knud Jespersen, der opfordrede Erik Rønne til at få lavet en
gruppe af spejdere. Det var i efteråret 1943, da Frihedsrådet udsendte den
bekendte opfordring til at organisere 6-mandsgrupper, og om vinteren lykkedes det Erik Rønne at stable en sådan på benene. I den kom efterhånden
Sv. Ha:rild, Andreas Ibsen, Hans Conrad Pibl, Hougaard Christensen, og
desuden havde man kontakt med fisker Bendtsen i Nexø. Det var en udpræget militærgruppe, der hovedsagelig beskæftigedes med uddeling af
illegale blade og med våbeninstruktion af både tyske våben, som man fik
organiseret, og nogle danske våben. Desuden var også denne gruppe interesseret i de tyske forbindelsesl.inier til pejlestationen ved Akirkeby, hvor
de nu og da skar kablerne over. Nogen længere tids virkning fik disse
kabelafbrydelser dog ikke, da de meget hurtigt blev repareret af tyskeme. 2
En anden gruppe, der holdt til i Rønne, planlagde i vinteren 1944, da
tyskerne havde overtaget rutebåden »Hammershus«, at sprænge skibet i
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luften. »Hammershus« lå da i inderhavnen i den gamle Nordhavn. Der var
anbragt nogle pigtrådsspærringer omkring skibet, og gruppen arbejdede
med en noget amatØrmæssig plan. Gruppens leder var Ralph Gronemann,
og medvirkende ved foretagendet var Poul Malmgren Larsen, Gunnar Hermansen, Gen Bernhard Nielsen, Elmer Folkjær, Leif Hansen, Jørgen Tage
Brandt, Axel Chr. Juul og Arne Otto Nie 1sen. En 1,5 m hØj 12 tommers iltflaske skulle gØre det ud for bombe. Med besvær fik de den på den vinterlukkede badeanstalt fyldt med sortkrudt og anbragt den på et par pontoner.
Iltflasken var taget på et støberi, og pontonerne hlvde de taget i forlystelsesparken Brændesgårdshaven. Det var så meningen at anbringe pontonerne
med iltflasken på en lastbil, der skulle køre ned ad bakken mod »Hammershus«. Bilen og pontonerne skulle ryge i vandet ved skibssiden, og man håbede, at pontonerne ville flyde med bomben, der, når den sprnng, skulle s'å
hul i skibssiden. Man fik også fat 1 en gammel lastvogn, som man fik stillet
til rådighed af vognmand Ejvind Køhlert, men inden planen kunne sættes
i værk, blev »Hammershus« flyttet til Sydhavnen.
Planen måtte ændres, og det lykkedes for Elmer Folkjær at få fat på en
såkaldt skildpadde, dvs. en specielt indrettet kapsel med sprængstof, der
med magneter kunne fæstnes på skibssiden. Han fik den sendt med posten,
men havde aldrig set sådan en før, så han håbede, at han ved hjælp af den
medfølgende instruktion kunne finde ud af virkemåden. Jørgen Brandt
skulle svømme over havnebassiner med den til »Hammershus«.
Gruppen var dog for uøvet i den slags foretagender, og som tiden gik,
sivede der også oplysninger ud om, at der var noget i gære. Tre finske
søfolk havde solgt 3 pistoler til Arne Nie'sen, men da tyskerne fik færten
af denne trafik, blev søfolkene arresteret og presset til at nævne Arne
Nielsens navn. Tyskerne overlod herefter sagen til det danske kriminalpoliti, der omgående tog affære og efterhånden arresterede de otte gruppemedlemmer. De blev anklaget for ulovlig våbenbesidde!se, indbrud efter
sprængstof, og til sidst fandt politiet frem til, hvor krudtet var gemt. Bomben fandt man skjult på en badeanstalt. Derimod nægtede gruppen at have
noget at gØre med bombeattentaterne i Rønne. Onsdag den 5. april faldt
dommene: De to gymnasiaster Poul Larsen og Gunnar Hermansen fik hver
8 måneders fængsel, Gert Nielsen 5 måneder, mekaniker Leif Hansen og
Elmer Folkjær fik hver 3 måneder, medens Jørgen Brandt slap med 70 dage
og maskin!ærling Aksel Juul med 50 dage. Arne Otto Nielsen fik blot
20 dages hæfte. 3
Samtidig var andre i gang med rudeknusninger og hærværk mod folk,
der handlede med tyskerne, eller som havde vist tyske sympatier. Den
17. januar konstateredes det, at der var blevet hæ~dt syre i en motor på
Hammerens Granitværk, så den blev Ødelagt, og virksomheden måtte ligge
stille delvist i nogle uger, inden skaden blev udbedret. 4 Den 3. marts var der
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attentat mod bogbinder Dideriksens forretning. Et »kanonslag« var lagt
ind gennem brevkassen og havde ved eksplosionen lavet adskillig ravage
i butikken, hvor både ruderne var knust og indgængsdøren splintret. Bogbindermester Niels Dideriksen var et fremtrædende medlem af DNSAP i
byen ag tillige leverandør til den tyske værnemagt. 5 Efter at en læderforretning på lille Torv i Rønne 3 gange tidligere havde fået knust ruder med
stenkast, blev den den 12. august stærkt raseret ved sprængstof, så både
ruder, inventar og varer blev sønderslået eller beskadiget, og dagen før var
det gået ud over en købmandsforretning i Nørregade i Rønne. 6
Den 17. marts var det ga1t igen hos bogbinder Dideriksen. Han havde
ellers siden den sidste sabotage haft vagt i forretningen, bl. a. værnemagtssoldater, men den første aften, de ikke var der, skete det. Tilsyneladende
var der kastet en bombe gennem et vindue midt ind i værkstedet, hvorefter
den ved en minetråd af ca. 2 meters længde var blevet æntændt. Eksplosionen havde derefter haft en enorm virkning både på maskiner og papirlager,
og alle ruder var naturligvis knust. Som ved alle de andre sabotager var der
ingen naboer eller forbipasserende, der havde set noget mistænkeligt, og
bortset fra art politiet nok kunne tænke sig til den politiske baggrund for
sabotagen, stod man ellers på helt bar bund. 7
Det samme gjaldt også s1botagerne den 9. april 1944. Ved halv ellevetiden om aftenen lød en detonation, der hØrtes over det meste af byen. En
bombe var kastet ind gennem butiksrnden til mejeriet »SvalhØj«, og hele
forretningen blev Ødelagt, inventaret knust, og stumper lå spredt over gaden.
Et kvarters tid senere indtraf eksplosion nr. 2. Det var hos en læderh1ndler
i St. Torvegade 30. Følgerne af eksplosionen var lige så vo'.dsom som ved
den første eksplosion, men hertil kom, at læderhandler Pedersen, der boede
over forrenningen, var gået ned i denne, da han havde hØrt nogen pusle, og
han kom netop ind i butikken, da bomben eksploderede, hvorved han blev
såret af glassplinter i brystet og ved struben, så han omgående måtte føres
tii amtssygehuset. Derefter var der ro en times tid, indtil der lige efter midnat indtraf en ny eksp~osion. Denne gang hos en viktualiehandler i Nygade 5. Her var eksp~osionen voldsommere end de to første, idet hele den
pågældende ende af bygningen styrtede sammen, og murbrokkerne væltede ud over gaden. Forretningens ejer, der opholdt sig ved parten i eksplosionsØjeblikket, blev ramt af glasskår i halen og måtte under lægebehandling, medens hans kone og børn, der opholdt sig i ejendommen, ganske vist
ikke var kommet noget til, men månte hjælpes ud gennem et vindue, da udgangsdØrene fandtes i den sammenstyrtede del af bygningen. Endelig skete
den fjerde eksplosion den 10. april om aftenen i en viktualieforretning på
Store Torv 5, hvor en bombe ligeledes raserede forretningen. 8 Det var
4 voldsomme bombeattentater formentlig i anledning af fireårsdagen for
Danmarks besættelse.
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Geheime Feldpotizei
Ved disse sabotager så man for første gang repræsentanter for det tyske
Geheime Feldpolizei være til stede for at bese skaderne, nemlig Werner
Schultz og Max Rutz. Hidtil havde der tyske politi ikke haft fast sration
på Bornholm. Arrestationer på øen var indtil nu foreg:let ved, at specielt
mandskab var blevet sendt til øen fra København. Således foregik der, da
kunstmaler Koch blev arresterer i Allinge den 3. november 1943, og han var
allerede næste dag blevet overfØrr til København med »ØstersØen«. 0 Også
den 2. marts 1944 var der 3 gestapofolk fra København, der foretog anholdelse af fisker Carl Olaf Andreas Thorsen, Hasle, fisker Anker Chr. Ipsen.
Hasle, og dennes søn, den 16-årige fisker Svend Aage Ipsen, og de anho'.dte
blev samme aften ført til København. 10
Helt uden sammenhæng med der førnævnte Geheime Feldpolizei har de
sidste arrestationer dog næppe været. Gestapo organiserede sig nemlig
rundt om i provinsen i nær tilknytning til Geheime Feldpolizei, og selv
om det var to forskellige organisationer, arbejdede de ofte så tæt sammen.
at det var va!IlSkeligt at skelne dem fra hinanden. En sådan sammenblanding fandt f.eks. sted i Arhus, hvor de havde kontorer ved siden af hinanden på universitetet. Den føromtalte Werner Schultz kom til Rønne som
leder af Geheime Fe'.dpolizei i midten af december 1943 ved afdelingens
oprettelse på Bornholm. Hans egentlige navn var Karl Friedrich Rudolf
Wilhelm Schu!tz, men han benyttede som så mange andre i denne profes~ion dæknavn. Med sig til Bornho'm havde han i december Jes Paulsen og
Josef Hauptmann, der begge kom fra København, medens Schultz kom fra
Odense. I marts fik han yderligere forstærkning af to mand, nemlig Heinrich Jamzen og Max Rutz. 11
Når de tre fiskere blev anholdt, var det, fordi hele kystpolitiets styrke
den 18. januar hwde forladt deres station og var flygtet til Sverige. Arsagen
til flugten var, at den svenske radio havde bragt en meddelelse om, at det
tyske politi havde overtaget Politigården i København, og at man regnede
med, at hele der danske politi ville blive interneret. Fisker Thorsen, der
var arresteret for mistanke for delagtighed i flugten, sad i Vestre Fængsel, indtil han blev løsladt sidst i marrs. Ved hjemkomsten til Bornholm
begyndte han atter at fiske, men da han blev uenig med sin medhjælper, der truede med at røbe hans befordring af de 7 betjente til Sverige, turde han ikke blive på Øen. Den 16. april flygtede han med sin
kone til Sverige i sin egen båd.12 Geheime Feldpolizeis tilstedeværelse på
Øen var ellers ukendt for bornholmerne, og muligvis er det dem, der har
fundet frem til de pågældende fiskere, som sejlede flygtningene til Sverige.
Tilsyneladende var tyskerne i Øvrigt ved at vise Øget interesse for Bornho'.m. Allerede i januar 1944, da amtmand v. Stemann havde været i
København og haft en samtale med den tyske Admiral Wurmbach vedr.
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tyskernes overtagelse af de bornholmske rutebåde, havde denne spurgt amtmanden om hotel Strands!ots anvendelighed for den tyske marine. Tilsyneladende var admiralens opmærksomhed blevet henledt på dette hotel af
fru v. Stein, der var bestyrerinde af det tyske marinehjem i København.
Hun var datter af Strandslots ejerinde og ville ved henvendelsen hjælpe
moderen ud af Økonomiske vanskeligheder. Imidlertid blev dette sandsynligvis anledningen til, at tyskerne koncentrerede sig om netop denne egn
af Bornholm, da de omkring 1. april bes!aglagde ikke alene Strands!ot, men
også hotel Hammershus, hotel HammersØ og Alexandersens hotel i AllingeSandvig. Samtidig ankom betydelige mængder materiale til barakbyggeri
forskellige steder på øen.1 3
Selv om det næppe spillede ind i tysker;nes ovennævnte dispositioner,
bør dog følgende mere muntre episode nævnes fra denne tid. I Bornholms
Social-Demokrat mandag den 14. februar kunne man i Rønne-rubrikken
læse følgende notits: »Alt kan stjæles i disse mørke dage - også hunde!
En af byens kendte borgere har mistet sin hund, en herlig sort puddel, og
han nærer ikke tvivl om, at den er stjålet. Man ved ikke, hvem gerningsmanden er, eller hvad han vil med den ikke særligt værdifu!de hund. I
gamle dage var det en yndet vits at fortælle, at kattene i Rønne forsvandt,
når der lå græske skibe i havnen, men man kan vist ikke give grækerne
skylden for disse dages hundetyverier«. Fra tysk side mente man imidlertid,
at notitsen hentydede til, at et besætningsmedlem fra et tysk skib havde
stjålet hunden, hvilket vist nok var tilfældet, og at tyskerne ville spise
hunden, som de græske besætninger spiste katte. Bornholms Social-Demokrat
blev derfor forbudt at udkomme i dagene 8., 9. og 10. marts. 14
Der var meget for tyskerne at passe på, og småsabotagerne forts:itte også.
Den 21. februar blev en mindre bombe bestående af et vandrør med sortkrudt kastet ind i Hingeberg Petersens fiskeforretning på Store Torv i
Rønne. Den forvoldte forho!dsvis ringe skade. Bombeattentatet gentoges
den 15. juni med en adskilligt stærkere aerolitbombe, der forårsagede knuste
ruder i de omkringliggende ejendomme, og butiksruden var ligefrem blæst
bort. Forretningen var leverandør til tyskerne på GallØkken, ligesom adskillige værnemagtmedlemmer handlede i den.15 Den 29. maj forøvedes et
attentat mod kommunelærer Giovanni Reccias hus, men bomben, der blev
ka:stet ind i entreen, havde kun mindre virkning. Reccia var medlem af
DNSAP, og ifølge hins eget udsagn udpegede rygter ham som stikker. 16
Alt dette forårsagede naturligvis, at Geheime Feldpolizei kom i funktion.
Den 14. marts arresteredes kommis Erik Jensen. Man fandt en pistol hos
ham, og den 10. april overførtes han til Vestre Fængsel, hvorefter Gestapo
i København tog sig af ham. Den 27. maj overførtes han til Horserød.
Derefter arresterede man i forbindelse med bombeattentatet mod viktualieforretningen på Store Torv den 9. april nogen tid senere tre personer. Det
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var Orla William Jensen. som imidlertid blot sad inde en enkelt nat, og
Svend Villy Jørgensen, der sad i fem dage, samt Poul Aage Vilhelmsen,
der lØslodes samme dag. Man havde åbenbart ikke rigtig he'.d med at finde
beviser eller illegale kontakter, der kunne begrunde en længere tilbageho'.de!se. I slutningen af måneden, den 27. april, arresterede man handelslærling Niels Nørregaard på dennes arbejdsplads. Under afh,iringen på
Missionshotellet blev han anklaget for sprængstofattentater og våbenbesidde'.se, men nægtede begge dele. Da tyskerne tilsyneladende famlede helt i
blinde, nåede de ikke videre, hvorefter han blev indsat i en celle i vagt:okalet
på GallØkken. Herfra så han sit snit til at flygte den 30. april ved 11-tiden
om aftenen, og samme nat nåede han til Allinge, hvorfra han den følgende
nat kom til Sverige. Også efter bombeattentatet mod lærer Reccias hus
prøvede man at finde nogle syndebukke, og den 6. juni arresteredes gymnasiast Ivar Munch Petersen, snedkersvend Hans Peter Westh, typograf Kaj
\XTerner Hansen og arbejdsmand Jens Schnedler Clausen, men heller ikke
her kunne tyskerne komme videre. 17
Det var endnu alene Geheime Feldpolizei, der stod for eftersøgningen af
danske modstandsfo'.k, men i sommeren 1944 skiftede billedet. Schultz
var omkring den 15. maj blevet sendt til Odense, hvorefter Heinrich Jantzen
hwde ledelsen indtil den 24. juli, og i denne tid havde man ops'.ået hovedkvarteret på Missionshotellet, hvor man blev omtrent året ud. Først den
24. juli kom det egentlige Gestapo til Bornholm. Det var krimina'sekretær
Bruno Schultz, der var kommet til Danmark den 30. juni og altså knap en
måned senere blev sendt til Bornholm som leder af opk'.aringsarbejdet her.
Jantzen indgik som medarbejder i Bruno Schultz' stab, og han gjorde i
hovedsagen tjeneste som tolk, da han talte ret godt dansk. Jantzen var
ligeledes forbindelsesmand til de forskellige danske myndigheder, og hans
optræden betegnes som altid værende korrekt, ligesom han ikke gjorde sig
skyldig i mishandlinger af anholdte. 1 ~

Et US-bombefly nødlander
Endnu inden Gestapo kom, var der dukket en helt ny form for sager frem.
Det var hjælp til nødlandede allierede flyvere. Det blev aktuelt i forbinde'.se med den Øgede aktivitet af de allierede fly, der i stadigt større
tal sendtes ind over Tyskla;nd. De væ'.dige eskadrer af hundreder af fly
fløj fra vest ind over Danmark og drejede over Østersøen mod syd på vej
til bombemål i Tyskland, hvorefter de ad samme vej sØgte tiibage. Flyvningerne over Bornholm Øgedes stærkt i antal i løbet af vinteren og foråret
1944, og naturligvis måtte dette sætte sine spor på den ene eller anden
måde. Om natten til den 6. januar faldt der således fem brandbomber på et
lyngareal ved Klemensker, og et par af dem satte i'.d i lyngen, der blev
afsvedet på et mindre areal, inden man fik slukket branden. 19 De mest
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dramatiske episoder fandt imidlertid sted i april-maj måned, da amerikanske bombefly efter de vældige angreb på mål i Tyskland og Polen måtte
nødlande under tilbageflyvningerne. Nogle sØgte til Sverige, men aincLre,
der anså Bor:nholm for svensk område, sØgte, intetanende om den tyske
besættelse af Øen, tilflugt her. Begivenhederne begyndte den 11. april 1944.
Den 11. april kl. 14.52 meldte den tyske kystvagt ved Svaneke, at en
4-motorers DS-bomber var nØdlaindet ved Ibsker. To grupper i bil rykkede
omgående ud og fandt maskinen kl. 15.30, men besætningen var væk, og
trod> Øjeblikkelig gennemsøgning af omliggende marker og grøfter indtil
kl. 21 fik man intet resu1tat. To underofficerer og fire menige blev efterladt til bevogtning af maskinen. 20 Den ti mand store besætning havde omgående delt sig i hold på to og vair sØgt væk i forskellige retninger. Om
eftermiddagen nåede to af dem til avlsbruger Knud lassen. Han ringede
efter nogen tid til det danske politi. A. Andersen, der modtog beskeden,
spurgte Knud Lassen: »Er De nu sikker på, at det ikke er tyskere? Lad mig
hellere taLe med dem.« Andersen gav nu amerihnerne besked om hurtigst
muligt at søge ind i skoven og videre i en bestemt retning, hvorefter han,
da han mente, at de havde fået tid til at komme af vejen, kl. 18.30 underrettede tyskerne, som han skulle. Denne fremga:ngsmåde var i Øvrigt en taktik, som man ogsJ. benyttede ved senere lejligheder. Da tyskerne kort efter
ankom til gården, var flyverne stukket af, og gennemsøgning af den omliggende egn var resultwtløs. 21
Samtidig gik det imidlertid mindre heldigt med et andet bombefly,
der måtte nødlande ca. 30 sømil Øst for Tejn. Fiskekutteren »Dannebrog«
lå på fiskeri her, og da man så, at fly-besætningen på ti mand umiddelbart
efter gik i en gummibåd, og maskinen sank, blev alle mand samlet op af
fiskeskipper Nielsen. Da et tysk skib bevogtede fiskepladsen, var der ikke
a:ndet at gØre end at sætte kurs mod Tejn, hvor tyskerne stod klar til at
modtage dem. Klokken godt 9 om aftenen vendte den udsendte tyske
pa:trulje tilbage til Rønne med fangsten. I mellemtiden var det do,g lykkedes
for en ung mand, Kenneth Hampe, i Tejn at få kontakt med flyverne og
at få nedskrevet alle deres navne. 22
Endnu en amerikansk flyver styrtede denne dag ned i havet ved Bornho:m.
Den tyske damper »Josef Stadtland« bjærgede blot en enkelt mand fra
denne maskine, og først næste morgen signalerede den tyske trawler ind
til Hasle og bad om, at et fartøj måtte komme ud. Fiskeskipper Olaf
Thorsen tog derud med sin kutter »Anna:« og førte den tilsyneladende livløse amerikanske flyver i havn. Af en eller wnden grund blev han ikke
omgående ført til et sygehus, og da lægeundersøgelsen omsider fandt sted
omtrent et døgn efter, at han var bjærget, kunne lægen blot konstatere, at
døden var indtrådt. Han bLev begravet ved Svaneke kirke, men efter krigen
førtes kisten til USA. 23
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Imidlertid wr de ti amerikanere, der var nødlandet ved Ibsker, på flugt
rundt omkring på Øen. To af dem dukkede om aftenen den 12. april op
ved Ibsker præstegård. Pastor Ejner Olsen sørgede godt for dem, men trods
hans forsøg på at overtale dem, krævede de af ham, at han rekvirerede
den tyske værnemagt. Tid sidst måtte han bøje sig for deres Ønske, og ved
midnatstid underrettede han derefter tyskerne, hvorefter Svaneke kystvagt
kl. 01.15 sejrrigt kunne melde til hovedkvarteret, :Lt de havde arresteret to
af de f;ygtede flyvere, der kl. 4 om natten blev bragt til Rønne. Hårdt
angrebet måtte pastor Olsen endog i en søndagsprædiken forsvare sin hand'.emåde over for menigheden. 24
Dm 12. april om aftenen kom to andre flyvere til ejendommen Granely
ved Smedegård i O:sker sogn. De bankede på yderdøren og bad om mad og
husly. Hugo Carlsen tog vel imod dem, og efter at flyverne var blevet
vasket, spiste de sammen med familien, og alle gik i seng. På en eller
anden uopklaret måde fik tyskerne imidlertid besked om flyvernes tilstedevære'.se, og næste dag, efter at alle lige havde spist morgenmad, kom en
personbil og to store lastvogne med tyske so'.dater kørende ind til ejendommen, der straks blev omringet. Flyverne, der så vognene, var omgående
klar over situationen, hvorefter de i hast tØmte deres lommer og kastede
alt i stuens kakkelovn, hvor det hele brændte, da tyskerne kom ind i stuen.
De spurgte, om der var amerikanske flyvere på ejendommen, hvortil
Carlsen svarede benægtende. Desværre fandt tyskerne imidlertid flyverne,
der forinden havde gemt sig under sengene i ægteparret Carlsens sovevære'se. Tyskerne havde først gennemsøgt lade og lofter og var blevet mere
og mere ophidsede over ikke at finde nogen, så da de omsider opdagede
amerikanerne under sengene, var de blevet godt ophidsede, og medens de
trak dem ud ved benene, slog de dem med geværkolberne. Såvel flyverne
som Carlsen blev derefter sat ind i en af lastvognene, og tyskerne, der nu
var faldet til ro, gav dem cigaretter og hver en kappe. I Øvrigt forløb transporten uden episoder, og Carlsen blev ved ankomsten til Galløkken indsat
i arresten.
Gentagne gange blev Carlsen forhørt og gjort opmærksom på, at befolkningen i de bornholmske dagblade var blevet advaret mod at hjælpe allierede
flyvere, og at en s1dan hjælp kunne medføre dødsstraf. Hertil erklærede
Carlsen dog b'.ot, at han læste ikke aviser, og han rettede sig kun efter,
hvad der stod i bibelen. Han blev spurgt, om han også ville have hjulpet
nødstedte tyske soldater, og da han svarede: »Ja, selvfølgelig, om det så var
russiske soldater, ville jeg hjælpe dem,« blev tyskerne så mærkelige over
for h:im, at hrn havde indtrykket af, »at de troede, jeg var tosset«.
Tyskerne kunne ikke få ham overbevist om nogen kontakt til modstandsbevægelsen, og da man fik både det danske politi og sognepræsten i
Olsker til at gå ind på tyskernes karakteristik af Carlsen som værende lidt
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småtosset, blev han atter løsladt den 14. maj 1944. De amerikMlSke flyvere
var imedens videresendt til København, og man må sige, at Carlsen havde
spillet sin rolle godt. 25
To andre af besæitningsmedlemmeme, Glenn Standish og Laurin David,
var nået nord for Has'.e og havde gemt sig i nærheden af Jons Kapel.
Politibetjent Ebbe Hasselholt Jørgensen i Hasle fik et praj om det af en
kollega, og sammen med hotelejer Bidstrup tog han ud for at lede efter
dem og fandt dem. Amerikaneme blev i første omgang gemt hos fisker
H. P. Holm i Teglkås, og lørdag aften den 15. april opsøgte Hasselho~t
Jørgensen fisker Emst Petersen, der netop kom ind med en god fangst på
80 kasser torsk. Under losningen fik han fiskeren sat ind i sagen. De to
havde tidligere samarbejdet, og som før nævnt havde Ernst Petersen allerede
været i Sverige flere gange med flygtninge. Der var imidlertid to vanskeligheder. Dels kunne Ernst Petersen ikke stikke af igen lige omgående
uden at vække opsigt, og de'.s var tyskerne naiturligvis netop i denne tid
meget påpasselige med at sikre sig, at ingen båd gik ud med »passagerer«.
Det aftaltes, at afsejlingen skulle foregå mandag morgen, og at flyverne
forinden skulle flyttes over til Bidstrup på »Herolds Hotel«. Om søndagen
blev »Svanen« gjort klar til afsejling og fortøjet ved kajen nær hotellets
have. Ernst Petersen fortæller derpå, ait »kl. 5 mandag morgen kørte jeg
fra mit hjem med den trillebør, der er forsynet med jernring, således air alle,
også de tyske vagter, kunne forstå, at dette var en åbenlys foreteelse. Fiskeredskaberne blev bragt om bord og anbragt efter en forud lagt plan sammen med tomme fiskekasser således, at der i bådens lastrum var en ledig
friplads på godt en madras unde!!: dækket.« Medens tyskerne var optaget
af at unders,2\ge en ænden kutter, gik flyverne lige så stille de få skridt
fra hotellets have til båden og gemtes uantastet under fiskegarn m. v. Som
politibetjent stemplede Hasselholt Jørgensen derefrer »Svanen« klar til
afsejling, og så var det tyskernes tur.
Ernst Petersen, bedstemand Frede Olsen og Aksel Jensen havde med
våben taget opstilling på passende steder for air uskadeliggøre tyskerne og
stikke til søs, hvis flyverne blev opdaget. Det var lige ved at gå galt, da en
af tyskerne, der skulle undersøge lastrummet, snublede over noget grej, og
de danske fiskere var lige ved at sætte skyderiet i gang, men he'.digvis
havide tyskeren intet opdaget, og »Svanen« fik af tyskerne tilladelse til
afsejling.
Dermed var kvalerne imidlertid ikke forbi. En tysk u-båd dukkede op
udm for havinen og fulgte kutteren til fiskepladsen. 9.600 fiskekroge blev
kastet i fire rækker, og derefter ankrede man op, og da natten fa!dt på,
blev lanternen sat. U-båden forsvandt, og lanternen blev flyttet over på en
bøje, hvorefter ma;n uden lys listede af mod Sverige. »I tåge, blæsevejr
og regn fandt vi Skillinge, hvor flyverne blev sat over i en bundgarnsbåd,
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»Haralds havn«.

således at vi var fri for at gå i havn. Ved et held fandt vi igen vore kro~.;e.
og her var vi i fuld sving med at drage dem ind, da den næsvise u-biid
mcdte frem igen allerede kl. 6 om morgenen. Vi var i havn kl. 7 aften med
()5 ka~ser torsk.«cr;
De sidste fire fra den nødlandede flyver dukkede op i haven til forretningsfører Sv. Aa. Muncks sommerhus i BØlshavn. De kom to O,!,i to
med et par dages mellemrum og blev gemt bort hos nogle naboer. To unge
danskere, den 20-årige Clarence Jensen og den lidt ældre Knud Andersen.
p.ltog sig at sejle flyverne til Sverige. Neden for Ypnastedbakken bo:de
fisker Harald Hansen, der havde sin båd liggende i en lille naturhavn. De
to un3e aftalte med ham, at den hængelås, som alle både dengang skulle
Yære forsynet med, skulle han lade være med at smække, og derfor var det
ikke så vanskeligt for dem natten til den 16. april at »Stjæle« båden. De
seks mand i den overfyldte båd fik en hård rur, men trods anstrenge'.serne
nåede de alle velbeholdne, men forkomne, til den frelsende kyst. Tyskerne
havde SYært ved at godtage tyveriet, da han den følgende dag anmeldte det,
m::n noget bevismateriale mod ham havde de ikke.~'
Tyskerne var langt fra tilfredse med, at de kun havde fanget fire af den
ti mand store besætning fra flyveren, og den tyske kommandant von Rosenberg beklagede sig voldsomt herover til politimester <l'Auchamp. Rosen-

berg forlangte, at der skulle indrykkes en bekendtgØrelse i bladene om,
at der fra tysk side ville blive truffet drastiske forholdsregler over for
befo:kningen, hvis der blev ydet hjælp til de allierede flyvere. Po:itimtsteren
forelagde spørgsmålet for statsadvokaten for særlige anliggender, og fredag
aften den 14. april kunne man da i de bornholmske dagblade læse følgende
annonce:
»På del'til given foranledning skal man henlede opmærksomheden på,
at man fra .tysk side betragter enhver hjælp til fremmede flyvere som
»Feindebegiinstigung«, og at straffen herfor er meget hård, evt. dødsstraf.
Rønne, den 14. april 1944.
Politimesteren.«
Lngen misforstod annoncen, og samtidig gav politimesteren ordre til
s:i.mt:ige po:itistationer på øen om, at anmeldelser til dansk politi om allierede flyvere skulle videregives til politiassistent Johannes Hansen, som
bagefter ville underrette tyskerne.

Et andet DS-bombefly styrter ned

Det varede imidlertid ikke længe, før jagten var i gang igen. Mandag
den 24. april var der store overflyvninger af Bornho'.m, og herunder nedkastedes bl.a. et par bomber. Den ene var en brandbombe, der antænd.te
lyngen ved Hammeren, og inden CBU-ko'.onnen fra Sandvig fik ilden
under kontrol efter fire timers hårdt arbejde, var s::ks tdr. land lyng og
krat brændt af. Den anden bombe eksp:oderede mod klippegrund uden at
volde no.gen skade. 28 Fem dage senere, lørdag eftermiddaJg den 29. april,
styrtede en amerikansk maskine ned på en muk ved Jomfrugård i Poulsker,
men det var lykkedes btsæmingen forinden at springe ud med faldskærm.
En af dem, lØjrna:nt Harry J. Ambrosini, blev dræbt i faldet, da faldskærmen ikke fo'.dede sig ud, og han blev nogle dage senere begravet på Pedersker kirkegård. Alle andre besætningsmedlemmer var forsvundet, men som
en lille spøg til de skummende tyskere lå der et par dage efter begravelsen
en krans på Ambrosinis grav, og på båndet stod navnene på fem af den
dræbte flyvers kammerater.
Læge Helge Schmidt Nielsen, Pedersker, så fra sin have maskinen styrte
ned. Omgående startede han sin vogn og kørte i retning af nedstyrmingsstedet. I nærheden af maskinen fandt han en flyver, der ti'syneladende
var livløs. Lægen tog sig af ham, fik ham ind på en nærliggende ejendom
og fik ham til bevidsthed igen. Derefter blev en ambulance hidka'.dt fra
amtssygehuset i Rønne, men desværre blev den på tilbagevejen standset
af en tysk patrulje, der beordrede den til lazarettet på Galløkken. Denne
flyvers navn var Harold W. Nininger.
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Inden tyskerne kom, blev lægen kaldt til St. Myregård, hvor der var
to sårede f:yvere. Den ene, Stanley Jones, havde fået en alvorlig hjerneryste'se og førtes af sted i en ambulance, der ligeledes dirigeredes til
GallØkken, medens den anden, William Hurchins, ikke var værre tilredt,
end at han iført civilt tØj, som folkene på St. Myregård skaffede ham, og
udrustet med en ma:dpakke fik anvisning på at følge Øle åen og søge
frem mod BØlshavn.
På St. Myregård fik lægen besked om, at der var endnu en såret flyver
på Boesgård i Pedersker. Han var landet i et træ og havde slået lænd og
sæde. En undersøgelse viste, at han ikke havde benbrud, selv om han hinkede noget, hvorefter han med en madpakke blev vist samme vej langs
Øle å. Det gik ham imidlertid ikke så godt. Han nåede ganske vist frem
til Bølsh:i.vn, men han følte sig så forpint, at han bad nogle beboere her
om at ringe til tyskerne, og de mennesker, han var havnet hos, anede ikke
noget om flugtruten, så efter nogen tid bøjede de sig for flyverens krav.
På vej herfra traf Peder Kofoed, der havde vist lægen vej til Boesgård,
endnu en flyver, Albert Heikkila, der var skjult i et krat ved gården. Også
han fik vist vej langs Øle å som de andre. Læge Schmidt Nie'.sen blev imidlertid standset af tyskerne på vejen hjem. Han blev spurgt, om han havde
set nogle amerikanske flyvere, men svarede blot, at han havde set den døde
lØjtmnt Ambrosini på en mark ved Boesgård. I Øvrigt skulle han på sygebes~1g og h:nne ikke hjælpe tyskerne.
Den syvende fiyver kom Schmidt Nie:sen også i kontakt med, da han
samme aften blev opsØgt af snedker Rasmussen, Baunely, der fortalte, at
hm havde fundet en flyver i Pedersker SØmark og taget ham med hjem.
Det var radiotelegrafisten Russel Leonard. Endnu engang kunne lægen
hjæipe, og et p:tr dage senere fulgte Rasmussen ham til Bølshavn og tog
endnu en fiyver med, som de traf på vejen. Samtidig havde et par flyvere
knvendt sig på en landbrugsejendom i Ibsker. Her havde landmanden ikke
vidst, hvad hrn skulle gøre, og derfor underrettet politiet. Meddele:sen
var så gået videre til politiassistent Johannes Hansen, der omgående ringede den pågæ:dende landmand op og understregede over for ham, at han
måtte sØrge for, at de blev på ejendommen, indtil de blev hentet. Umiddelbart derefter fik Johannes Hansen fat i stationsleder Lauritsen, som
ringede til landmanden og b:i.d om at måtte tale med amerikanerne. Han
instruerede dem nu om, at de omgående skulle forsvinde, og om, hvorledes
de skulle søge mod B;fshavn. Efter en passende tid kunne Johannes Hansen
nu underrette tyskerne på Galløkken om de to amerikaneres ti'.stedeværelse
på gården.
Det gik sådan oet, som der skulle, for flyverne var væk, da tyskerne
kom, men efter en 3-4 timers forløb mødre Jantzen og Schultz fra Geheime
Feldpo'.izei på politistationen i Rønne. De anklagede politiassistenten for
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at have instrueret flyverne til flugt, men ved en opringning til landmanden
kunne denne forsikre om Johannes Hansens ordre, og at det ikke havde
været Johannes Hansen, der havde ringet anden gang. Tyskerne måtte
trække sig tilbage, idet de stærkt beklagede at have fremført den alvorlige
sigtelse.
For tyskerne havde begivenhederne set således ud: Den 29. april kl.
14.37 meldte det danske politi om nedstyrtning af en ukendt maskine ved
Poulsker. KL 15.30 nåede en tysk patrulje maskinen, hvor man fandt en
død flyver, medens to sårede førtes som fanger til GallØkken. I Øvrigt gav
efters,Øgningen af nærliggende marker og huse intet resultat. Den 1. maj
kl. 20.50 indleveredes fra kystvagten i Svaneke en såret flyver, og den
4. maj overførtes de tre krigsfanger med et tysk krigsskib til København,
hvor de afleveredes i krigslazareittet. 29
Hvor flyverne kom frem, blev de hjulpet af befolkningen. To af dem
kom til Bodilsker Højlyng, hvor Oluf Andersen mødte dem. Han sørgede
godt for dem i nogle dage, indtil de blev ført videre til Herman Nielsen
på Smedegård i Østerma:rie, og herfra fik de så kontakt til fru Munck i
BØ!shavn. Herfra havde man gennemkrydset omegnen for at finde flyverne,
og i alt samledes der efterhånden fem flyvere, som blev anbragt i overlæge
Herfords sommerhus i nærheden. Belært af erfaringerne fra den første
amerikanske maskines nedstyrtning havde Munck kort tid før truffet aftale
med politiassistent Johannes Hansen og stationsleder Lauritsen om at underrette dem, hvis situationen atter skulle gØre det nødvendigt. Munck var en
ivrig jæger, der holdt hunde, og derfor blev kodeordet ganske simpelt:
hundehvalpe. Fru Munck kunne derfor uden ait vække mistanke ringe og
meddele, at hun havde fem hundehvalpe, hun meget gerne ville af med.
Det tog dog lidt tid, inden man kunne få organiseret afsejlingen, så 6n
af flyverne, der i mellemtiden var blevet iklædt civilt tØj, erklærede, at han
ville se nogle tyskere, inden han tog af sted. Sammen med en dansker
cyklede han til Nexø, hvor de først drak en Øl på Holms hotel, hvor
tyskerne var indlogeret, og derefter var de i biografen. Uheldigvis var
»Carl«, der ellers benyttedes til at sætte flygtninge af i Falsterbokanalen,
til kedelrensning og altså ude af drift, så man måtte søge at klare sig med
en fisker. Det var heller ikke vanskeligt at finde en, der var villig, og
der blev truffet aftale med fiskeskipper Louis Olsen i Tejn.
Politiassistenterne Johannes Hansen og Dahl Jørgensen kørte en aften
ud på myirkelægningspatruije i hver sin vogn, og her traf de »tilfældigvis«
stationsleder Valdemar Lauritsen. Fru Aase Munck blev noteret for dårlig
mørklægning, og fra nabohuset kørte man nu i tre vogne flyverne mod
nord. Bortset fra at Dahl Jørgensen var væ1tet i grøften med sin vogn, så
de alle måtte stuves sammen i de to andre vogne, gik turen uden vanskeligheder til Tejn. Louis Olsen bragte dem om bord i sin båd »Codan«, og
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allerede den følgende dag var han tilbage og aflagde meldingen: >,AJr i
orden«_:w
Den sidste flyver, chefpiloten Or!and T. Howard, fandt man kort efter,
at de andre flyvere var sendt af sted. Man fandt ham på et hØlofr. og dyrlæge Stender kørte ham til Munck i BØlsh1vn. Her var han ca. fem dage,
før han med »Carl« blev sejlet til Falsterbokanalen, hvor han blev landsat. 31
Begivenhederne fik imidlertid et efterspil. For det første følte Louis
Olsen nu, at jorden var begyndt at brænde under ham. Fra en kontakt på
Christiansø fik han at vide, at tyskerne var klar over, at han nogle gange
havde været i Simrishamn. Desuden havde han selv bemærket, at tyskerne
i den senere tid havde ho'dt ham under observation. Det blev sagt, at en
fisker fra Simrishamn, der gik under navnet »Peter Danske«, havde været
på Christiansø og der fortalt fyrpasser Koch om O'.sens besøg i Sverige.
Fyrpasseren var ikke pålidelig, og gennem ham havde tyskerne sandsynligvis
fået besked. Louis o·sen gjorde omgående situationen op, og den 9. maj
flygtede hin med sin kone i sin egen båd til Sverige. 32 For det andet var
politiassistenternes natlige færd åbenbart ikke gået så stille af som Ønsket,
og selv om det var imponerende, at ikke en eneste af flyverne var blevet
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røbet til nazister eller andre, der havde omgang med værnemagten, så rygtedes denne specielle udflugt til tyskerne. Den 12. maj 1944 indfandt
tyskerne sig hos Johannes Hansen for at anholde ham. Endnu medens de
var i hans hjem, ringede hans kone til politiassistent Dahl Jørgensen og
stationsleder Lauritsen, og begge forsvandt omgående. Dahl Jørgensen »gik
under jorden« og tog senere til Sverige, medens Lauritsen og hans kone
og datter samme afren tog til København. De kom med samme båd som
Johs. Hansen, der blev ført til forhør i København og senere videre til
Horserød, hvorfra han lØslodes igen den 5. august 1944. Samtidig, den
12. maj, arresteredes også kantor Juul Nielsen, sandsynligvis anklaget for
meddelagtighed i hjælpen til de flygtede flyvere. 33
Det tredje US-bombefly nød!andt:r

Desværre var de allierede piloter endnu ikke helt klar over Bornholms
nationalitet. Derfor skete det, at yderligere en amerikansk bombemaskine,
der den 24. maj havde deltaget i et angreb, på tilbagevejen blev beskadiget
i luftkampe og søgte nødlanding på neutralt svensk område. Den kom
flyvende via Skåne til Bornholm og ind over flyvepladsen ved Rønne,
hvor en rutemaskine skyndsomst måtte fjerne sig, medens den amerikanske
maskine sØgte nødlanding i nærheden på So:;egårds mark, tilhørende proprietær Andreas Schou. En af de a:nsaitte på gården, Chr. Westh, satte
omgående flyverne ind i den uheldige situation, hvorefter de brændte
nogle af deres papirer og omgående forsvandt. Sandsynligvis blev de i nærheden taget op af en lastbil, der kØrte til Almindingen, hvor de på sædvanlig
måde forsvandt to og to i forskellige retninger.
I de tyske rappor•ter så begivenheden således ud: Den 24. maj kl. 14.12
USA-bomber nødlandet på Bornholm. Eftersøgning efter besætningen uden
resultat. Den 25. maj kl. 08.15 Mf!!trosgefreiter Zschek angiver at være
overfaldet af to flygtede flyvere og berøvet våbnene. KL 09.40 Indsat en
stødtrop på 40 mand under ledelse af Inselkommandarnen foruden 80 soldater fra hurtigbådene og torpedobådene på ettersøgning efter USA-flyverne.
Intet resultat. Den 26. maj kl. 10.00 En patrulje på 25 mand på eftersøgning
efter USA-flyverne. 1 officer og 58 mand fra T 31 under lede!s.e af Leunnant
Kabel og Feldwebel Hertwig på eftersøgning efter USA-flyverne. Intet
resultait. Den 27. maj kl. 10.00 Patrulje på 25 mand til Sandvig på eftersøgning. Intet resultat. Om natten stjålet en robåd med mast, men uden
sejl og ror mellem Tejn og Sandk2s. Den 28. maj kl. 10.25 Patrulje på
eftersøgning i området Hammeren, Sandvig, Allinge. Intet resultat. 34
Denne gang lykkedes redningsaktionen 100 pct. De to flyvere, som
nævnes i de tyske indbereminger, var sØgt nordpå og kommet hel.t op i
nærheden af Tejn ved Stammersha1le. Her blev de anholdt af en tysk so~da.t,
der var på patrulje. De overlistede ham imidlertid, slog ham ned og flygtede
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videre mod Allinge. Her blev de hjulpet af Oscar Fait, og da de pinsemorgen på stonden fandt en robåd, "tak de til sØs, og de havde det he1d
at blive taget op af en finsk damper, der satte dem af i Fa'sterbokanalen.
De næste to nåede kun til ~felsted på Østkysten af Bornho'.m, hvor de tilbragte en dag i en badekabine på stranden. Derefter gik de om natten
videre og bankede pi\ hos skræddermester Chr. Ho~m, der hwde travlt
med pinsetØjet og derfor havde lys i huser. Om fredagen den 26. maj vistes
de videre til førstelærer Kaas-Hansen, hvor de kom ril at bo i et loftsværelse.
Via pastor Hjorr-Lange kom de i forbinde'se med overbetjent Dinesen,
der fik laver et par falske legitimationskort til dem hos postrnester Sørensen i Gudhjem, og onsdag den 31. maj fulgte han dem om bord i »Carl«.
De blev beværtet fint i kaptajnens kahyt, og i Falsterbokanalen gik de
om bord i den svenske lodsbåd.~ 5
Så var der fire flyvere tilbage. De var i den bedste hensigt af en dame
blevet udstyret med en seddel, hvorpå der stod: Vær venlig at tage Dem
af disse mænd og vis dem vejen ri! Vang. På denne måde var de kommet
over på den stærkt bevogtede kyst nord for Has'e. Heldigvis fik andre
stoppet dem, inden de IØb i armene på tyskerne, og desuden var der en
avlsbruger, som ringede til politiet, så foruden tyskerne var der også danskere, som prøvede at finde dem. Ernst Petersen fandt de to af dem, og
lidt senere kom to drenge lobende og fortalte ham, at de havde fundet de
<!ndre to ved Teglkås. De b!ev først indlogeret hos fisker H. P. Ho1m,
hvor de blev fodrer godt op. Her kunne de imidlertid ikke blive. Det var
umuligt at få dem anbragt, da fo'k efterhånden var blevet godt nervøse
over den ryske aktivitet, så Ernst Petersen måtte til sidst tage dem hjem
til sig selv. To gange kdrte politibetjent Hasselho1t Jørgensen og Ernst
Petersen gennem Hasle med hver en flyver på stangen af cyklen. Her var
de fire mand så i et sovevære 1se på loftet fra søndag til torsdag den 1. juni
om aftenen. De's den kraftige mad på de tomme maver og dels det såkaldte
»Rågefnat«, som de havde pådraget sig i skovene under flugten, gjorde, at
et par af dem var blevet syge og måtte plejes og hjælpes af dr. Rasmussen
i Hasle. Hertil kom imidlertid, ar Ernst Petersen fik alvorlige advarsler
om, at tyskerne nærede mistanke til ham, så til sidst bes 1urtede man, at
hele familien måtte flygte. Flyverne blev ik'ædt danske politiuniformer, o_g
bl.a. på grund af Hass"lholt Jørgensens kendskab til de tyske vagtpatruljers
vaner lykkedes det at få alle mand om bord. Det var Ernst Petersen med
kone og tre børn, besætningsmedlemmerne Aksel Jensen og Frede O'sen.
der havde sin forlovede med, samt politibetjentene Hasselholt Jørgensen
og Erik Hansen foruden de fire flyvere. fredag den 2. juni kl. 4 om morgenen ankom »Svanen« uden uhe'd til Simrish1mn.sn
Det første halve år havde været begivenhedsrigt og afgørende for Bornliolm. Modstandsbevægelsen V<tr ved at få form med gruppedannelserne

rundt om på øen, og de illegale blade var ved ait vokse frem som selvstændige bornholmske foretagender. Den Øgede aktivitet havde forårsaget,
vel nok som en udløber af de skærpede forhold i det øvrige Danmark, at
Geheime Feldpolizei i december 1943 var kommet til Bornholm og i løbet
af forål"et havde udvidet sit arbejde, såled,es at der nu også foregik arrestationer her på øen. Den første leder, Karl Friederich Schultz, var i midten
af maj blevet aflØst af Heinrich Jantzen, der sad som midlertidig chef, indtil
Gestapo kom i juli måned.
Mest opmærksomhed vakte vel nok de nødlandede flyvere på Bornholm.
Karakteristisk for begivenhederne heromkring va:r den enestående hjælp,
som de fik overalt. Mange, i dag ukendte bornholmere, hjalp flyverne under
deres flugt, ma:nge var indblandet i forsøget på at skaffe dem muligheder
for at komme til det neutrale Sverige, og selv om der i denne hjælp også
medvirkede mere organiserede folk, som f.eks. i forbinde'.se med flugtruten
via bornholmerbåden »Cad«, så kunne alt dette slet ikke være iværksat
uden den stedlige befolknings indsats. Det kan måske lyde mærkeligt,
men en aÆ de mest betydningsfulde former at hjælpe på var at kunne tie
stille med, hvad ma:Jn vidste.
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VII. kapitel
EN TRAVL SOMMER
Juni-august 1941

i :zvaJion::n

»Troppestyrker fra de allieredes ekspeditionshær gik i morges i land på
de-n franske kyst. Denne landgang er et led i De forenede Nationers fælles
plan, som er lagt sammen med vor store russiske allierede, og som tager
sigte på at befri Europa.«
»Til medlemmerne af modstandsbevægelserne, hvad enten de får deres
ordrer hjemmefra eller udefra, siger jeg: Udsæt ikke Deres liv for unødig
fare, men fortsæt Deres passive modstand, indtil jeg giver Dem signalet
til rejsning og til angreb på fjenden. Den dag vil komme, hvor jeg får
brug for Deres samlede styrke. - Vær tillidsfulde og standhaftige. Vore
stridskræfter er resolutte. Sammen vil vi vinde sejr.«
Således lød det gennem radioen til de europæiske fo'.k fra den Øverstkommanderende for de allierede ekspeditionsstyrker, general Eisenhower,
om morgenen den 6. juni 1944. Det var opmuntrende toner, der straks
skabte en optimisme, som overalt gav sig udslag i Øget kampmod og energi
hos modsrandsbevæge 1sens folk. Også i selve invasionen i Normandiet var
mange danskere involveret. Der var danske skibe og danske søfolk både
på disse skibe og på andre allierede skibe, og der var danske frivillige i de
allierede kampstyrker. En af dem var i Øvrigt bornholmeren Johs. Andersen,
der i Canada havde meldt sig som frivi!lig til de canadiske styrker. Derefter var han kommet til England, hvor den sidste invasionsuddannelse
havde fundet sted, og den 6. juni landede han i nærheden af Caen i
Normandiet. 1
Invasionen satte naturligvis sit præg på de tyske operationer og forberedelser overalt på kontinentet, og også Danm1rk blev berørt. Invasionen
var ventet af tyskerne, og forskellige forholdsregler var truffet, men skal
vi anskue det hele fra Bornholm, bliver dimensionerne selvfølgelig andre.
Den 24. marts havde Admiral Diinemark med Øjeblikkelig virkning p. gr.
af den militære udvikling fået ændret sin titel til Admiral Skagerak, hvis
virkeområde b1ev angivet til at dække Jylland, de danske Øer og Bornholm,
som der står i den tyske meddelelse. 2 Forberede!serne med V-bomberne,
der skulle medvirke til at stoppe den forventede invasion, var blevet forts1t ihærdigt, og den 8. april var atter en V-1 bombe styrtet ned på Bornholm. Ved nedstyrtningen var der sket en vældig eksplosion, og overalt
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flød det med vragrester fra maskinen. Den havde ved Stamperegård i Østermarie formelig slået smut hen over jorden, men havde blot revet et svinehus
med sig. Den 13. maj var en lignende maskine styrtet ned i Skåne. 3
Da invasionen kom den 6. juni 1944, beordrede Admiral Skagerak Øjeblikkelig Øget beredskab, dvs. »Bereitschaftssmbe l«, og snart begyndte
rygter om afledningsmanøvrer i form af allierede landsætninger andre
steder på kontinentet at sprede sig. En uge efter invasionen i Normandiet
forlØd det således fra det tyske udenrigsministerium, at man i de nærmeste
dage koone forvente en invasion i Norge og Danmark, så snart de allierede
havde fået fodfæste i Normandiet. 4 Alligevel nærede man stadig en stærk
tro på Tysklll!nds sejr. En tysk dagbog fra en lærling på krydseren »Leipzig« fortæller herom. Bornholm var base for en skoleeskadre under viceadmiral Thiele. I eskadren indgik bl.a. krydseren »Leipzig«. Den 15. oktober 1944 ramtes »Leipzig« midtskibs af krydseren »Prins Eugen«, da man
holdt Øvelse i Danzigerbugten. Det tog 14 timer, før de to skibe atter
kunne komme fri af hinanden, og »Leipzig« blev derefter repaireret i Gotenhafen. Muligvis er det i forbindelse med denne kollision, at den omtalte
d1gbog er kommet ud at svømme. I alle tilfælde er den senere blevet
samlet op på Bornholm, og man kan her læse lærlingens notat for den
9. juni: »Englænderne og amerikanerne kaster stadig flere og uhyre styrker
ind i kampen, men når det lykkes dem a.t komme et skridt videre, oplever
de en svær skuffelse. De tyske våben var for disse tropper døden med leen.
På andre steder kunne de angribende tropper måske vinde noget jord, men
vor Førers feltherregeni vil ikke længe lade dem forblive på disse steder.« 5
Sommeren igennem kom der som sædvanlig mllJnge tyske skibe til Bornholm. Det var u-både, torpedobåde, S-både og andre forpostbåde, der ho~dt
øve'.ser omkring Øen, og som naturligvis også af og til skulle i havn for at
give mandskabet lejlighed til at strække benene på landjorden. Det forårsagede atter overtrædelse af forbudet dels om at sælge uden for den normale åbningsrtid og dels om at sælge andet end personlige fornødenheder
til besætningerne. I amtmandens indberetninger til indenrigsministeriet
fortæller han om tyskernes indkøb af de mærkeligste ting, som f.eks. gulvlak, bonevoks, isenkram, legetøj og ølglas. »I en forretning havde en officer,
da det blev nægtet ham at købe gulvfernis, udtalt til to menige, at dette
vel nok var en forretning, der trængte til et par håndgranater. Til gårdene
på landet kom de stadig og forlangte aUe former for fødevarer, og jeg
kunne indberette eksempler, hvor de havde været meget påtrængende.« 6
Amtmand Stemann tog meget alvorligt på disse sager, idet han endog
personligt tog til Nexø, hvor den største invasion af marinere fandt sted,
for at forvisse sig om forholdene. »De første, jeg traf, var tre tyske marinesoldater, der ganske åbenlyst var i færd med at sælge tobak til danskere,
men da jeg på stedet selv skred ind over for dette, blev der ikke noget af
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der. - Uden for en smf)rforreming på torvet i Nexø stod marinesoldaterne
i en lang række. - Jeg erfarede, at man til alle tyskere, som Ønskede det,
solgte ti æg, og at man alene den dag havde solgt sådanne partier til flere
hundrede. Jeg gik ind i butikken og sagde meget klart og tydeligt til
ekspeditricen, at dette efter min mening var helt urimeligt og ikke på nogen
måde krævedes efter de gældende regler -. Først da jeg fik løfte om, at
de ville nægte at sælge, forlod jeg forretningen, idet jeg samtidig s:i.gde til
tyskerne, at der ikke blev mere at købe her af den slags, og at de måtte
gå, hvilket også skete.« 7
Amtmanden henvendte sig til Inse!kommandanten for at få ham til at
standse ulovlighederne, men selv om denne indtog en velvillig ho'.dning
over for klagerne, gav det intet resultat. De skiftende besøgende krigsskibe og u-både med de stadig nye besætninger havde han ingen indflydelse på. Den 31. juli udskiftedt:s den hidtidige Inselkommandant von
Rosenberg, muligvis som en følge af de mange omflytninger, der fandt
sted efter attentatforsøget på Hitler den 20. juli, men efterfØ'geren, Fregattenkapiti:in von Moraht, havde ikke bedre held i sine bestræbelser for
.it hindre de tyske indkøb.H
Samtidig med det tyske chefskifte på Bornholm skete også en skærpelse
af det Geheime Feldpolizeis arbejde. Den 24. juli fik det tyske politi en
egentlig Gestapo-mand som leder. Kriminalsekretær Bruno Heinrich Schultz
var kommet til Danmark den 30. juni, og efter en kortvarig uddannelse i
København, overførtes han til Bornholm, hvor han nu blev den tidligere
leder Heinrich Jantzens overordnede. Det var en tyndhåret, lysblond germaner med markerede acnsigtstræk og små, blå Øjne i et i Øvrigt blegt
ansigt. Med sin stab, som han efterhånden udvidede, blev efterforskningsarbejdet en stØrre trussel mod den bornholmske modstandsbevæge'.seY Bruno
Schultz var tilsyneladende ikke ude efter at skabe sig en hurtig hæder og
vise sin dygtighed ved omgående arrestationer, for der kom til at forløbe
fulde tre måneder, før han slog ned på nogle modstandsfolk. Sandsynligvis
har han skullet tilpasse sig det nye miljØ og brugt tiden til at gøre de tjt>nstlige iagttagelser, der er nødvendige for en politimand.
»Studenternes Ef tsrret llin gstjenestJ, B ornholmrndgave«

Den bornholmske modstandsbevægelse var i denne sommer i fuld virksomhed.
Efter at Faber Jensen var flygtet til Sverige i marts 1944, ophørte det
gamle »Bornholms Kurer«, men et nyt opstod. Det er lidt uklart på grundlag af de oplysninger, der foreligger, om det nye blad er selvstændigt med
egc:·n redaktion, eller om det har været en slags særnummer udsendt af
redaktionen for »Studenternes Efterretningstjeneste, Bornholmsredaktion«.
]. C Larsen fortæller, at de af og til af frygt for tyskerne og for at forvirre
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3torstrQ.jken
~lom bekendt medførte invasione"n()"n!ntonsivering af Sabctagen Landet
over og særlig i København. Dette blev besvaret af Tyskerne paa sædvanlig
Vis ved Henrettelser af 8 Gidsler og fortsat Schalburgtage, Disse barbariske Premgangsmaador med'før·te imidlertid kun, at Harmen i Befolkningen
.stor, til ukendte Højder. Ty"kernc iadsaa nu uabenbart selv, at de ved
sc•:..dnnne tlidler kun havde naaet det modsatte af de tilsigtede Maal, og
som Følge heraf forsøgte Jchalburi:;korpset gennem de danske Aviser at clem••
dcr:ientiJrc:, a·~ I~o:rp:-Jet havde nog0n :E1orbindelr3e med "Sabotagehandlinger 11 •
Dett" Den:.an'oi havde imidlertid ogsad en modsat Virkning af den tilsigtede, Ee.rmcn i don dnnsl:e Befolkning steg yderligere, over at man vove~e
a~ .freraswtte e11 sa.:i let" gdnnemoh'U.elig Usandhed. Da alle Tyskernes Be-

•Bcrnholms Kurer•.

dem uds.endte bladet under navnet »Bornho~ms Kurer«. Det udsendtes i
hvert tilfæ~de med ujævne mellemrum i 1944, hvor der kom i alt otte
numre, og i 1945 udkom det med fire numre. Man har haft en nær forbinde~s.e med København, for en meddelelse går ud på, at nogle numre i
1945 blev trykt på det gamle rådhus i Gentofte. 10
Som tidligere nævnt havde det gamle »Bornholms Kurer« og »Studenternes Efterretningstjeneste« haft et nært samarbejde i vinteren 1944 hos
pas.tor LØvgren i Nylars. Her fortsatte »Studenternes Efterretningstjeneste«
en tid til hen på foråret, da der fremkom rygter om, at tyskerne forberedte
en razzia på præstegården. Redaktionen flyttede omgående til snedkermester
Knud Kure, men der skete dog intet mod præstegården.
Blader fik regelmæssigt sine oplysninger fra Bojesen Koefoed og Kjeld
Frederiksen i København, og de blev sendt i kuverter af forskelligt officielt
præg med påtryk som f.eks. »Handelsministeriet« eller »Skovdirektoratet«.
Man kørte på livet løs hos Knud Kure, og for at dæmpe den regelmæssige
larm fra duplikatoren lod de samtidig radioen overdøve spektaklet. Der
blev køn omkring 1000 stk. hver gang, og bladet var på fire sider, så det
tog sin tid. Det næste led i processen var udsende'sen af de mange blade.
Nogle adresser rundt om på Øen fik et mindre lager af dem til videre
distribution, men ellers fandt man adresserne frem fra vejviseren og sendte
derefter det hele med tryksagsporto. Forinden var al makulatur blevet
brændt. Udgifterne hertil fik man dækket ved indsamling hos venlige mennesker el1er ved salg af en slags mærkater, der skulle give der ud for en
art kvittering for beløbet.
Det var ofte C. J. Larsen, der drog af sted med en hel kasse af breve
til posthuset, og ved sine maJnge besf)g her var han flere gange faldet i snak
med en tysk matros, som med en lille vogn hentede post til tyskerne. Det
var derfor ganske behageligt, da Lars.en en dag kom s' æbende med sin
tunge kasse breve med de illegale blade, at han på vej en mødre denne
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STUIJEt<Tr:ruw.s EF1'ERIIBTNINGSTJENreSTE
Bornholms Udgave

!leddele ler Nr, 140,
l? Anril 1945

DANMARK EFTER KRIGEN
P<ca Ferr.aarsdagen for den tyske Besættelse r.c lJanmark og med Udsigt til Stor.krib..,n:J snarligE. J.fslutning i Europa ~ril dE.t V"'re paa sin Plc..ds at drage narie
af de :Problemer frc:m, der vil opst·'.'..fl efter Krigen.
Udvil\:lingen i de forløbne 5 Anr, :\ara!<teriseret som der er ved stigende tysk•
Ovcrcrsb og voksende dnnsk l!odst.-rnd . .cncttil hele Folket rejste sig til Kamp mou
Ec<~ttE:lsesmagten, har stillet vældig':! :Krav til oso De Ofrr, vi har lidt og lider, har været storc,oe,- det er V Jr ODGUVc at sørge for, at de ikke har været
fOI'{:æ·Ics. 1/j. !112.<' idr:,g kJ.art stilJ8 OS r'1,1'! )~,;r--1 for r-jc,vi k:c!nper for - indadtil~
Sikrir.g og Ucib:rgnine af Df'mok:..~ci.tiPi. - i<ll:lC."!: :;.1~ DamArk3 fulde støttp til den
~lt::riensorganisuti0n,der efter l~rigen -,.i.l 1:•1J.ve dannet til Sikring af FredenOfi l.r..r·llf:ts PJo.curirig i Forholcl. ti.l de 0\" .-1.~t n0"'.'disk€ Lande.
1

'Studenternes Efterretninf,stieneste, Bornholmsudf,ave«.

tysker. Beredvilligt tilbød tyskeren, at han bare skulle smide kassen op i
hans vogn, så kunne de jo følges ad. Den illegale post kom derved i den
bedste sikkerhed til posth1ser.
Til sidst turde postmesteren imidlertid ikke mere ekspedere den store
sending breve fra Rønne, og forsendelsen blev nu lagt om ad Gudhjem,
hvor man i mellemtiden var kommet i kontakt med postmester Sørensen.
Nu blev kassen så srndt med jernbane til Gudhjem, hvorfra den fordelt(S
over Øen. I det illegale airbejde måtte man stadig være indstillet på at ændre
arbejdsgang og være forberedt på nye forhold. Det gja'.dt også red1ktionen,
der endnu en gang måtte flytte. Snedkermester Kure og hans kone ventede
er barn, og da man var bange for, at ti'.stedeværelsen af den nye verdensborger kunne forårsage uventede besøg og mere urolige forho~d, flyttede
trykkeriet til sit sidste tilho!dssted hos grosserer Drejø i Grønnegade.li
Indho'.det i bladet var naturligvis, som navnet angav, aftryk af hovedb!adet »Studenternes Efterretningstjeneste«, men den sidste side var i
bornhC>1msudgaven forbeholdt lokale nyheder. De skal ikke gennemgås
her, men det kan nævnes, at det f.eks. i efteråret 1944 var oplysninger
bl. a. om de tyske krigsskibe ved Øen og en advarsel mod at sælge til
tyskerne. I januar omtaltes en episode med en tyskvenlig bornholmer, og
i foråret 1915 var det især oplysninger om ankomsten af tyske flygtninge
til Øen. I Øvrigt forsvandt Carl Johan Larsen fra arbejdet med bladet i
foråret 1944, da han flyttede til København, hvor han fik et nært samarbejde med Bojesen Koefoed, Tranberg og Nie:s Ludvigsen, alle bornho'.mere, der arbejdede for redaktør Peter Gudme, og lidt senere flyttede
H. M. Hari'.d til Nexø og kom derved ligeiedes ud af bladarbejdet. Der
var ganske vist samme forår i Nexø startet endnu en aflægger af »Studenterms Efterretningstjeneste« på Bornholm, men da Harild fik ti'.knytning
til andet illegalt arbejde, holdt ha,n sig fra bladarbejdet her. N exØ-aflæggeren udførtes bl.a. af kystbetjent Rasmussen, Poul Køller og Axel Jensen,
KØllergård. 1 ~
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1301'llHC'LMS NYHEDS"'JJlKESTg,
Bornholm s Fcliti!
Det hc·rnholm~ke Pol i ti har ved
:sk.:.lligP. Lejli&heder vist,• at de
:%0 ~igtig har forotaaclren ~f, at
::c.:·,,-k c!" i K'.lrr.)l mod T;Jnklc.nd, men
.""""~~te hm·dc vir;t ventet, at
:.of.'tcr den raa or; brutale l~a.ade,
,~!crte sig raa Aftenen eftP.r
'; .. ·.- .... ~:-·tr.::j!i.:;;r~ d.cr"

:e"/'J.

1944

stadig omgang med Tyskerne, Søg en
ar.den :Pictq:;raf.
Advarsel!
Vi adva!"er med Robert Ra.smusser.,
Søn af ':!'rans.port-Rasmusser., si,m tilbringer meget nf sin Tid i Selskab
med Gestapc paa hlissionshctellet.

-=".ilrlc.t;Tn-

- ~abte Modet, da tyGkerneo Aktion
Der. D/11. ble\· Bicgrafdirektø,·
:: » Glitiet blev sat ind cg senere
Gunmi.r Hansens S"n , Poul Bjelke
l=\~rcdc derco Vaahen 1 ~cd~trid
J!cmsen overført fra Gallpkken til
.. ·: ·.1.nm'1rks Friheds:ra ,ds Cpfcrycstre Fængsel i København.
'. ,". cm at beholde dem og ga'.t un-

'Bcrnholms Nyhedstjeneste«.

»Bornholms Nyhedstjeneste«
Selv om der har været et midlertidigt, men ikke alt for hjerteligt samarbejde mellem »Bornholms Kurer« og »Stude!llternes Efterretningstjeneste«
i Nylars, var det normaLt, at bladene på Bornholm arbejdede uafhængigt af
hinanden. Det VM' forskellige grupper, der ofte havde forskellig indstilling
over for ærbejdet, og når folkene bag »Studenternes Efterretningstjeneste«
ikke var alt for .glade for gruppen bag »Bornholms Kurer«, var det, fordi de
syntes, at disse mennesker, der hovedsagelig kom fra pairtiet Dansk Samling, var lidt for hårde og samtidig var interesseret i at foretage aktioner,
der ikke havde noget med bladarbejdet a.t gØre.13 På lignende måde var
man utilfreds med »Bornholms Nyhedstjeneste«, der dukkede op i november 1944. I den anledning skrev man direkte i nr. 134, der udkom den
12. december: »Tirsdag den 28. november udkom der her på Bornholm et
bla:d, der kalder sig »Bornholms Nyhedstjeneste«. Vi ser os i stand til at
oplyse, at dette blad er uden forbindelse med ansvarlige kredse, og vi må
på det skarpeste tage afstand fra såvel indholdet af som tonen i dette blad,
der tilsyneladende er et udpræget sladderorgan. Vi adværer derfor mod at
fæste nogen som helsit lid til meddelelser, der fremkommer deri, idet disse
for det meste er bygget på lØse rygter. Med hensyn til journalist Børge
Kures arrestation kan det oplyses, at han ikke havde våben på sig, og har
som følge heraf heller ikke skudt på det tyske politi.« 14
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»Bornholms Nyhedstjeneste« var kun pa to sider og indeholdt 1.:de'.ukkende oplysninger fra Bornholm. I nummeret fra den 28. november omtales nogle bombeattentater, nogle episoder med tyskerne, arrestationer,
advarsler mod bestemte personer og meddelelser om folk, der er flygtet til
Sverige. Ikke mindst de sidste meddele:ser har nok været noget uforsigtige,
og muligvis er det disse lidt for åbne oplysninger, der jo også ville komme
tyskerne for Øre, som h.u forårsaget raseriudbruddet fra »Studenternes Efterretningstjeneste«. Det er ikke klart, hvem der har stået bag udgivelsen
af dette blad, men sandsynligvis har det været en af de organiserede militærgmpper, idet delingsf~irer Bent Holm angiver, at han har haft forbindelse
med bladet, der h:ivde hjemsted i Rønne'" Hvor mange numre, der er
udsendt af dette b ad, er ukendt.

»Pro Patria«
»Pro Patria« d::r begyndte at udkomme i efteråret 1943, fortsatte i 1944.
Ved årsskiftet iværbatte man fra bladet en aktion mod LS-bladet »Bornholm«, der ved sin tyskvenlige tendens havde irriteret i længere tid. Bladet,
der efter den =9. august 1943 stærkt havde angrebet sabotørerne, havde
også vendt sig mod bl.a. Chrisrrnas Møllers udtalelser i London. Det var
Arne og Poul Kofoed, Engegård, Nylars, der sammen med redaktøren af
»Pro Patria'.< sØgte at få annoncørerne i LS-b'.adet til at opsige deres annoncer. I første omgang srndte man 58 annoncører et brev, hvori det bl.a. hed:
»Har De nogen sinde tænkt over, at De stØtter et Nazi-foretagende ved at
annoncere i LS-b'.adet. - G0r Deres pligt som en god dansk mand, genopret
Deres selvrespekt og undlad at forny annoncen i det ny år.« Opfordringen
var så underskrevet: »Pro Patria«. I det næste nummer af LS-bladet var der
kun 14 annoncører tilbage, så aktionen var gået godt, må man sige. Da
aktionen havde vist sig så heldig, udsendtes skrivelse nr. 2 til de resterende
annoncører. Heri hed det bl. a.: »Til vor store forbavselse ser vi, at De ved
fortsat avertering i Nazi-bladet »Bornholm« har valgt at sidde vor anmodning fra forleden overhørig. Vi anmoder Dem derfor om endnu engang
at tænke al vor ligt over sagrn og gøre Dem klart, hvorvidt fordelen ved
avertering står i forhold til risikoen.« Næste uge havde bladet kun 3 annoncører tilbage. 1 "
Resultatet blev, at LS måtte holde ekstraordinær generalforsamling den
26. januar 1944, hvor man måtte diskutere situationen med de svigtende
annonceindtægter »som følge af de amerikanske tilstande, der i denne
urolige tid har så stort et rådenun«, som det hed i referatet. Der var ikke
stemning for at gå ud og tegne nye abonnenter, og man enedes om, at
bladet skulle fortsætte som måneds'.:ilad. I denne situation klarede b'.adet sig
nogle måneder, men i sommeren 1944 måtte man erkende uho'.dbarheden
af de økonomiske forho:d, og LS-bladet gik ind. 17
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»Pro Patria« bragte hovedsageligt omtale af begivenheder i det Øvrige
land, og i ma:rtsnummeret 1944 skrev redaktørerne om sig selv: »I anledning af de mange rygter, der verserer om nærværende blad, skal vi oplyse,
at 'Pro Patria' (lat.: For fædrelandet) ikke er orgain for nogen politisk retning (som f.eks. 'Niels Jyde'), men udelukkende har til opgave at orientere
befolkningen om ting og hændelser, der ellers ikke bliver offentliggjort.
'Pro Parria' fremstilles på Bornholm - af bornholmere - og for bornholmere.« Som typisk for bladet gav man ligeledes i juni 1944 følgende appel
til læserne: »Er det gået op for Dem, at vi ikke vinder vort lands frihed
med den så hØjt besungne 'kolde skuldeæ'? Befinder De Dem endnu på
det gam'.e stadium: 'Alsaing, algang og ungdomssamvirke m. fodtur i det
grønne'? Er det endnu ikke giet op for Dem, at også De h:ir et ansvar for
vort lands fri fremtid? - - - Nå, ikke! Så sæt Dem blot lidt bedre til rette
i selvtilfredshedens magelige lænestol og glæd Dem over, at der heldigvis
er a:ndre, som gider arbejde, også foæ Deres fremtid!«
Knud Jespersen var primus motor i bladet. Han skaffede stoffet fra andre
illegale blade og redigerede det, medens Elmer Fo:kjær skaffede tryksværte
og papir, og Sven Hari'.d hjalp med at pakke til forsende.se foruden det,
der blev uddelt i Akirkeby. Elmer Fo'.kjær blev, som tid:igere omtalt, arresteret af det danske politi i marts 1944 i forbindelse med en ri:tæinkt aktion
mod »Hammershus«, men bladet fortsatte.
Folkestrejken, sommeren 1944
I løbet af sommeren var situationen overalt i Danmark blevet skærpet med
et tiltagende antal sabotager og tyskernes repressalier herimod. Kulminationen kom, da der den 26. juni beordredes spærretid i København fra
kl. 20 aften til 5 om morgenen. I de lyse varme sommeraftener var det
umuligt at holde folk indendørs, og da modstanden fra befolkningen den
30. juni accellererede til en generalstrejke, overtog de tyske tropper kommandoen i København og afspærrede byen. Rygterne om fo'.kestrejken i
København bredte sig til mange provinsbyer, der i sympati fulgte københavnerne. Der hjalp intet, at myndighederne om søndagen den 2. juli opfordrede indbyggerne til besindelse og til at genoptage arbejdet om mandagen.
Også til Bornholm nåede rygterne og Ønsket om en sympatitilkendegivelse. Lørdag formiddag foretog befolkningen i byerne beredskabsindkøb
af fødevarer, men endnu skete intet her. Først mandag formiddag begyndte
strejker forskellige steder på øen. KL 10 nedlagde arbejderne på Bornholms
Andels-Svineslagteri arbejdet, og nogle andre fabrikker fulgte efter i løbet
af dagen, ligesom flere forretninger lukkede. Radioen, der under spærretiden ellers havde været lukket, blev åbnet mandag aften for at give mulighed for, at nogle danske politikere kunne opfordre Københavns befolkning

146

til ar genoptage arbejdet af hensyn ri! de alvorlige forholdsregler, som
tyskerne ellers kunne iværksætte, men på Bornholm var man jo først da
rigtigt kommet i gang, så endnu tirsdag var strejken udbredt på Øen. Samtidig fremkom Frihedsrådets opfordring til arbejdets genoptagelse, da
ryskerne 111vde imridekommet visse af de af rådet fremsatte krav, idet man
Ønskede, at arbejdet skulle komme i gang igen onsdag den 5. juli. Frihedsri'-dets meddele:se kunne man på Bornholm kun få kendskab til gennem
den engelske eller svenske radio, og det s1tte tilsyneladende to forskellige
grupper i gang. Dels var det redaktionen af den bornholmske udgave af
,,Studenternes Efterretningstjeneste«, der omgående udsendte løbesedler om
at genoptage arbejdet næste morgen, onsdag, kl. 8, og for at give meddelelsen størst effekt underskrev de opråbet: »Bornholms Frihedsråd«. Det
var vel nok noget ,1f en tilsnigelse, men de var ikke ene om det. By5rge Kure
og Henning Hjukr, der begge, s0m vi s::nere vil hØre, var med i forskelligt modstandsarbejde, havde den samme ranke. Også de fik lavet nogle
lØbesed'.er om strejkens afblæsning og underskrev den ligeledes: »Bornho'.ms Frihedsråd«. U<ifhængigt af hinanden optrådte begge parter selvbestaltede uden bund i virkeligheden, men tilsyneladende var tiden moden
til, at der skabtes noget i den retning - dog kom det ikke lige straks. 18
Strejken var ellers forløbet roligt på Bornholm uden alvorlige episoder.
Strejken hwde va:ret omtrent fuldstændig i Rønne og Akirkeby opmuntret
af udsendte løbesedler, men jernbanens perscnale havde dog fortsat arbejdet,
og fagforbundenes ledere gjorde, hvad de kunne for at undgå arbejdsnedlæggelser.rn Imidlertid gik mm atter i arbejde onsdag, og på ugedagen for
arbejdets genoptagelse, den 12. juli, var der mange, som fulgte Frihedsr:idets opfordring til to minutters stilhed for at mindes strejkens ofre i
Københwn.
Disse to minutters stilhed gav imidlertid anledning til et mindre intermezzo på Christians~). Netop i denne tid havde nogle store drenge fra
FDF sommerlejr på Christiansø, hvor der b'.ot var stationeret to tyske soldater. Tyskerne havde det absolut ikke godt her, da de overalt mødre en
køligh~d, der i det lange løb kunne gå på nerverne. Der var kun en enkelt
familie, de kunne tale med. En af dagene holdt FDF et svømmestævne i
havnen, og hele befolkningen på den lille Ø var mØdt op. Midt under det
hele tøffede imidlertid pludselig en tysk båd ind i havnen, og i løbet af to
minutter var havnen som b'.æst for mennesker. Med denne stemning og
dette sammenho'.d af indbyggerne som baggrund var det, at man den 12. juli
holdt en lille højtidelighed. Leif Hemiksen, der deltog i lejren, har skrevet
herom i sin dagbog: »Kl. 11.45 stillede lejren til parade uden for hovedvagten, hvor vi foldede fanen ud. Fyrmesteren sagde et par ord om grunden
ri! højtideligheden, orkestret spillede 'Vor Gud, han er så fast en borg', og
fyrmesteren beordrede Øens flag på halv, ligesom vi sænkede fanen i to

minutter. Derefter spillede vi 'Der er et yndigt land' og udbragte et nifoldigt 'Leve Danmark'. Så begyndte vi at gå tilbage til lejren, men vi var stadig grebet af den hØjtidelige stemning. Lidt efter så vi en af de tyske soldaiter fare hen til fyrmesteren og skælde ham ud. Han lovede at rapportere
episoden osv., men fyrmesteren var ko~d og rolig. Naturligvis er man altid
glad, når der bliver lagt mærke til ens ainsuengelser.« Nogle dage efter
hjemkomsten fra FDF-lejren blev Leif Henriksen opsøgt af Gestapo. Der
skete dog ikke aindet, end ait man gjorde vrøvl over denne provokation mod
den tyske værnemagt, men stillet over for det faktum, at det blot var en
højtidelighed for de faldne, lod man sagen falde. 20
I Øvrigt havde den føromtalte tyskvenlige fyrpasser på Christiansø længe
været en torn i Øjet på de Øvrige beboere, men da han ved denne tid ogs1
lagde sig ud mod tyskerne ved at misrekommandere de to tyske soldater
over for den tyske kommaindant, kunne det ikke skabe vanskeligheder ait
få ham forflyttet. Desuden var han også en valllskelighed for det illegale
arbejde, der i øvrigt udførtes på Øen. Med bl.a. amtmaind Stemann som mellemmand og efter henstilling fra fyrmesteren lykkedes det derfor at få
ministeriet til i oktober 1944 at forflytte ham til et andet sted i Danmark,
hvor han ikke kUIIlne skabe ubehageligheder. 21

Ef terretnin gsvirksornhed

Der var ikke noget langt spring fra indsamling af oplysn~nger til de illegale
blade og til at indsamle dem til efterretningsvirksomhed. Derfor findes
mange meddelere til efterretningsfolk blandt de illegale bladfolk, ligesom
main også fandt dem blandt andre modstandsfolk. Spionage blev, som tidligere omtalt, allerede drevet før den 29. august af forskellige grupper, idet
dels den danske milit33re efterretningstjenesiue og dels folk med tilknytning
til den engelske Secret Service direkte arbejdede uafhængigt af hinanden,
men også ofte hØstede godt af hinandens oplysninger, som f.eks. i tilfæ~det
vedrørende den tyske V-1 bombe. Den 29. august 1943 betød imidlertid et
brud for begge parter, der efter denne tid igen måtte opbygge deres net.
Det skal ikke være stedet her at behandle efterretningstjenestens arbejde
på Bornholm som et led i et større hele, men blot fortælle noget om, hvad
der foregik på Bornholm vedrørende denne del af modstwdsarbejdet.
Mainge vair impliceret i arbejdet, og fra efterå:ret 1943 sad de danske
militære efiterretningsfolk i Sverige og samlede via oplysninger, der kom til
Skåne, de militære meddelelser, man havde brug for. De stammede dels
fra flygtninge og dels fra post, som blev sendt over med fiskerbåde, ligesom også fiskerne selv kunne give værdifulde oplysninger. BL a. lykkedes
det at etablere en selvstændig militær rute for efterretningstjenestens postforsendelse. Midt i marts besluttede man at oprette ruten, og Hasager Chri148

stiansen, der atter var kommet i virksomhed i Sverige efter sin rekreation,
skrev om den: »De til rutens gennemførelse nødvendige fiskere er villige
til mod betaling at transportere postpakker, idet der er meddelt, at postpakkerne er på størrelse med en almindelig mappe. Yderligere er der truffet
aftale med en mand på Bornholm om at varerage den videre forsendelse.
Denne mand, der i Øvrigt står i forbindelse med organisationen i København, forhandler en af de nærmeste dage med denne om den videre forsendelse fra Bornholm til København. Datoen for den første forsendelse er
fastsat (27 /3). Den første tur vil foregå fra Bornholm hertil uden skift, for
at den endelige aftale vedr. sagens udførelse ved denne lejlighed kan blive
truffet. Der vil endvidere herfra kunne blive etableret en direkte rute til
Christiansø. Derfra vil forsendelsen blive ekspederet med postbåden til
Svaneke. Forudsætningen for denne rutes gennemførelse er, at fyrmester
Koch, Christiansø, bliver forflyttet.« 22
Den 31. marts kunne Hasager Christiansen videre fortælle: »Med 1/T
og kutterføreren har vi aftalt følgende: Ruten gennemføres direkts ca. 1 gang
ugentlig, idet vi indtil videre aftaler datoen for næste tur ved hver forbindelse. En ændring i fartplanen meddeles via rutemaskinen. Modtageren på
Bornholm hedder Musen og modtageren i København Onkel (Silden)«. Det
var Louis Olsen, der sejlede med sin båd »Codan«, men allerede den 9. maj
blev ruten imidlertid slået i stykker, da O'sen, som tidligere fortalt, måtte
flygte med sin familie på grund af den på Christiansø tyskvenlige fyrpassers åbenmundethed. Han var ikke fyrmester, som Hasager Christiansen
skrev. Desuden skete der det, at po'.itiassistent Johannes Hansen den 12. maj
arresteredes af tyskerne, hvorefter flyveleder Lauritsen måtte gå under jorden og senere flygte til Sverige. De to bogstaver 1 og T, der anførtes i Hasager Christiansens brev stod for Lauritsen og Thomsen. Den sidste var hans
assistent i arbejdet, og han måtte nu overtage ledelsen. Vi ser det af følgende brev fra den 5. juni, hvor der stod: »Firkanten er klar igen, og forbindelse kan fås med mindst 2 dages varsel. Thomsen er gået ind i stedet
for Lauritsen.« Afbrydelsen betød naturligvis ikke alt for efterretninl!stjenesten, da man også havde andre ruter at anvende. Endnu en af dem havde
også berøring med Bornholm, nemlig forbinde'sen via Falsterbokanalen,
hvor ma:n brugte passagerskibet »Østersøen«, der tre gange om ugen kunne
bringe post til og fra Sverige, når kanalen passeredes. 23
Lauritsen havde oprindelig også haft forbinde'se med det enge'ske Secrer
Service, som vi ved fra V-1 bombe-sagen, og hans forsvinden fra Øen var vel
årsag til, at redaktør KjØdt i foråret 1944 op~gtes af en mand fra denne
organisation. Han var illegalt på besøg på Bornholm fra Sverige, og efter at
KjØdt på forskellig måde hwde undersøgt hans forhold, gik han med til
det nye arbejde. KjØdt skaffede ham et illegalt legitimationskort, og sammen fulgtes de til København, hvor KjØdt fik den fornødne vejledning og
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sine opgaver tildelt. Han fik konrakradress,e for sine meddele~s::r o~ fik
tildelt et løbenummer som identifikation.24
Hele spionageapparatet havde mange led. Det var havnefogeder, fiskere,
illegale bladfolk og mange andre, der alle havde en person, som de vids,te
kunne sende oplysningerne videre, og herfra samledes de så til hovedmændene, der fik det hele ud af landet. En del af disse beretninger er bevaret
og skal meddeles her i uddrag, ligesom nogle af de instruktioner, som spionagefolkene fik.
I en af instruktionerne, der er på 25 punkter, ønskes oplysninger om
krigsskibes og handelsskibes bevægelser i de danske farvande, om koncentrationer af de samme skibe og om alle detaljer vedr. kyst- eller havnesikringer, mineudlægninger og patruljer samt om moralen hos det tyske personel. Desuden findes en række punkter om oplysninger vedr. de nye tyske
våben, kort sagt områder, hvor oplysninger fra Bornholm kunne have en
ganske god værdi. 25 En anden instruktion er af mere almindelig karakter
og oplyser om, hvorledes rapporterne skal udformes samt om hvi'ke angivelser i mål, forklaringer m. v., man er interesseret i.26
Knud Jespersen, Akirkeby, var en af dem, der indsamlede rapporter fra
forskellige meddelere, som han saitte i gang. Han bearbejdede derefter rap150
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porrerne og sendte et koncentrat videre tii Hansen på Søholm i Rønne. På
den måde fik han fra sine fo'.k tegninger og alle mulige oplysninger om de
militære an'æg rundt om på Bornholm. En af disse meddelere var Sv. Hari!d, der arbejdede i området fra Gudhjem til Nexø og i Klemensker, og
en anden var Frede Gregersen. Nogle af disse primære rapporter fra meddelerne er bevaret. 27
Fra den 13. juli foreligger en nøjagtig detaljeret regning af en barak
med betonterrasse og 3 skinnespor sandsynligvis til skyts beliggende i B'.æsbjerg o.g angive'se af lignende anlæg i Sandkås, Stammershalle, Svenskehavn
og Himmerigesport. D~s::iden et radioanlæg ved Snogebæk, kanonstillinger
ved Dueodde, pejleapparat ved Boderne, signa'apparat ved Svaneke fyr, tre
pejleapparater ved Klemensker, radiostation ved Levka samt pejlestation ved
Akirkeby. 28 An'.ægget ved B'.æsbjerg er meget fint optegnet, opmå!t og
beokrever, men hvorledes de fleste rapporter er udformet kan ses af følgende fra den 17. juli 1944. Foruden en tegning af selve anlægget og dets
beliggenhed fulgte en redegØresle: 29
»Militært an 1æg Jernkås i Gudhjem.
Beliggenhed 3160 m vest for 2° 27', 1040 m Nord for 55" 12' ca. 250 m
NØ for Gudhjem by ved enden af Mågebjergvej. Det består af en stor barak
l'i l

med flere værelser, telefon og elektrisk lys, samt en mindre barak, formorentlig til redskaber og toilet. Der er desuden et svært opbygget luftværnstårn ca. 8 m hØjt. Tårnets stolper står i betonklodser. Tilsyneladende er det
sværere opbygget og lavere end de andre tårne, jeg har set på Bornholm,
og jeg vil ikke udelukke den mulighed, at det kan være beregnet til at bære
samme skyts som anlæggene ved Blæsbjerg og Himmerigesport. Tårnet er
nemlig ret br,edt i forhold til dybden. Selve tårnet er besat med pigtråd. Der
er 3 mands vagt ved tårnet, som kommer fra Rønne. Vagten bliver ret ofte
skiftet med nye folk. (Denne vagt må ikke forveksles med de marinesoldater, der tidligere er blevet omtalt fra Gudhjem). Vagten består almindeligvis af 1 Obergefreiter og 2 Gefr.eitere i alderen ca. 40-50 år. Af våben har
de karabiner, sidevåben og pistoler. De skal desuden være forsynet med
fine optiske apparater, horisontalkikkert o. lign., men fo:1tet luftværns- eller
andet skyts. Ikke engang, når der er Øvelse eller inspektion, er skyts blevet
monteret, og min rapportørs mening er derfor, at de absolut ikke har noget
skyts i Gudhjem. Ved Øvelser og inspektion er mandskabsstyrken 8-10
mand.
Det vil ainitagelig ikke være muligt at give yderligere oplysninger om
denne militære stilling, da der a1tid er mindst 1 mand på vagt, og en nærmere undersøgelse er derfor ikke mulig (uden at vi altså laver et lille rask
Hold-up).
Der er altså til stadighed i a:lt 6 mand i Gudhjem. Deres afdeling ved
anlægget var ikke til at oplyse, da jeg 'snusede', de gik nemlig rundt i
ureglementeret påklædning, bukser og skjorteærmer (uden militære tegn,
hm!).«
I rapport noc. 2 af 18/7 1944 fra Rønne fortælles om tyske skibes laster,
luftværnskanoner og patruljebåde. Rapport nr. 3 beskæftiger sig med Damman asfalten, idet den pågældende ifølge en vedlagt meddele1se er blevet
bedt om ait skaffe oplysninger om, hvor meget af asfaltproduktionen der
går til Tyskland eller andetsteds hen, om der er sa,botagevagter, samt om
hvor mange mand og hvilken bevæbning de har foruden forskelligt andet.
Samme meddeler oplyser i sin rapport nr. 4 fra den 30/7, at der siden den
14. juli er gået 800 tons skærver fra Damman Asfalt til li.ibeck, 10.000 tons
til Danzig og 800 tons til ukendt bestemmelsessted. Endelig i rapport nr. 5
fra den 22/8 kan meddeleren give a:lle de Ønskede svar på de tidligere
nævnte spørgsmål samt en tegning og oplysning om, at der ingen faste
sabotagevagter er. Med rapport nr. 6 følger to tegninger af de militære
anlæg ved levka og Galløkken, og desuden vedlægges en tysk fortegnelse
over våbenbeholdningen ved Flugsicherungshilfstelle Akirkeby.
Foruden disse oplysninger om de mange befæsmingsværker og stillinger
for skyts på Bornholm bragtes samtidig oplysninger om de mange aktivite-
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rer af den tyske flåde omkring Bornholm. Et eksempel herpå er en rapporr
fra den 28. august 1944:"(!
»Observeret flåde på Nexy5 red d. 28-8-1944.
Så vidt det er blevet oplyst, består denne flåde af følgende skibe:
2 slagskibe, 1 moderskib for hurtigbåde, 7 torpedojagere, 4 hurtigbåde,
4-5 u-både, 3 meget store h1ndelsskibe, 9 små gamle hande'.sskibe (på
stØrre!se med S/S 'Carl'), 1 ammunitionsskib ('Bertha von Busch'), 3 m.
skonnert og 2 minestrygere.
Det er muligt, rut der var endnu flere af ovennævnte skibe muligvis også
nogle krydsere. I hvert tilfæ'.de var der natten mellem 25.-26. august mindst
50 skibe på reden. Der er aldrig tyske flyvemaskiner i nærheden. Disse
skibe har ligget her længe, men sejler og kommer igen, så det er svært at
holde kontrol med.
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Endvidere kan det oplyses, at der for Øjeblikket ligger et tysk skib 'Goldingen' i dok i Nexø. Det er kun et lille skib med 27 mands besætning,
heraf er 9 mand tyskere, medens 18 mand er tvangsudskrevne hollændere,
der gentagne gange har gjort oprør, men da disse er ubevæbnede, er det ikke
lykkedes.
Der har i den senere tid været taie om en ny slags torpedo, muligvis
fjerns tyre:t. Til disse eksperimenter ligger der fast 5-6 både 15-20 m lange
i Nexø. En af disse både er forsynet med dykkerdragt. Endvidere ligger der
sammen med dis3e skibe ert meget svært armeret hande1sskib, der på formasten er forsynet med et apparat, der liglller noget efter en pejleramme. Der
er sandsynligvis tale om en fjernstyret torpedo. Torpedoen bliver afskudt,
og en af de små både løber efter denne og samler den op igen, dette har
gentaget sig flere garnge. Det er en af disse torpedoer, der har beskadiget
'Go'.dingen' i bunden.
Det kan oplyses, art tyskerne trækker tråd fra dommerkontoret til telefontårnet ved torvet. Der er stadig vagrt på dommerkontoret, der ligger
lige ud til havnen. Det er her marinen, der står vagt.«
Alt dette er eksempler på den aktivitet, der udfoldedes blot fra en enkelt
meddeler, der kunne lade sine mere eller mindre værrdifu!de oplysninger gå
videre til rette vedkommende. Der gik en stadig strøm af oplysninger om
de tyske befæstninger og de tyske styrker på Bornholm via Sverige dl England, og samtidig var fyrmesrtre, havnefogeder, fiskere, politifolk og mange
andre beskæftiget med at rapportere om de tyske skibes bevæge!ser omkring
Bornholm, og hvad man ellers kunne få oplyst fra besætningsmedlemmer,
der sejlede i Østersøen. 31
Forholdene for efterretningsopgaver var gode på Bornholm, fordi der
var tilsyneladende roligt uden større sabotager og med ret få gestapofo!k.
Alligevel sydede Bornholm af aktivitet i det skjulte både med den nævnte
form for spionage og med de dygtigt ledede ruter mellem Darnmark og
Sverige, der både tog sig af postforsende'ser frem og tilbage og af flygtninge eller kurerer. Udadtil fik man kun kendskab til arbejdet med de
illegale blade og de mange mindre sabotager, der havde den betydning,
at de ligesom fastslog, hvor bornholmerne stod i denne forvirrede krigstid.
1

Sabotager
Midt i juni gik det atter ud over nogle forretninger. Kort efter midnat
den 15. jll!!li blev der kastet en bombe ind gennem fiskehandler Hingeberg
Pedersens forretningsvindue, og en del inventar blev Ødelagt.32 Natten efter
ved samme tid gik det ud over bygmester Valdemar LindstrØms lejlighed,
idet der også her blev kastet en bombe ind gennem vinduet, og nogle stuer
raseredes. Lindstrøm havde i de sidste år udelukkende arbejdet for den
tyske værnemagt. 33 Den 17. juni var det Autocentralens værksted ved
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St. Torv i Rønne, der stod for tur. Her blev skaden af så stort et omfang,
at værkstedsbygningen helt måtte nedrives, og desuden var der sket skade
på forhuset og sidebygningerne. Endvidere havde maskiner og inventar
lidt en del skade, og tre tyske biler blev Ødelagt. 34
Sabotagerne rettedes, som tidligere nævnt, også mod de mange tyske
telefonledninger og andre ledninger, der var trukket overalt på Øen, og
i august blev det atter for meget for den tyske kommandant, der beklagede
sig til amtmanden over fjernelsen af omkring 40 meter ledning ved Nexø.
Naturligvis kunne intet spores, og sagen måtte som de andre sager henlægges blandt dem, politiet helst ikke rørte ved. 85
Den 24. juli blev der kastet en bombe ind i købmand Knud Kofoeds
forretning, fordi denne handlede med tyskerne. Bomben var tidsindstillet,
og uheldet ville, at købmanden nåede at komme til stede, inden bomben
var sprængt. Da han sandsynligvis derefter har taget bomben for at kaste
den ud af forretningen igen, sprængtes den i hånden på ham. Derved fik
købmanden alvorlige læsioner i ansigt og krop og var afgået ved døden,
da tililende fandt ham i forretningen. 8 G Det danske po:iti fandt denne gang
frem til den pågæ'dende, der havde kastet bomben, men det lykkedes for
ham inden arrestation at flygte til Sverige.
Den 29. august 1944 gik det atter ud over bygmester Lindstrøm, idet
er par bomber var anvendt mod hans lagerplads, hvor der var blevet stukket
ild i en garage, og en personbil og en lastbil var blevet ødela,gt. 37 Den 9.
september hwde nogen anbragt et par bomber i gårdejer Carl Jensens gård,
Brandtsgård i Knudsker. Taget i den søndre længe blev derved stærkt
beskadiget, ligesom det var gået ud over et kyllingehus. Der var ikke udbrudt
brand, så ejeren foretog først anmeldelse den følgende morgen, 38 og endelig
den 14. september ved Il-tiden om aftenen var der forøvet sabotage mod
skolelærer Sommers hus. Ejeren var far til kaptajn Sommer, leder af
Sommers Vagtkorps i København. Verandaen og dagligstuen var blevet
slemt raseret, men ligesom ved de andre bombeattentater var der ingen
spor af gerningsmændene. 3!i
Endnu var der ikke nogen fast organisation på de forskellige grupper i
modstandsbevægelsen, og tilgangen af sprængstof til grupperne fra København var kun ringe. De grupper, som forøvede bombesprængnin{ierne mod
forretningerne og nazisternes private hjem, har tilsyneladende ikke rilhØrt
de grupper, som der trods alt var et vist hold på. Til bombesprængningerne
anvendtes hjemmekonstruerede bomber af metalrØr med ind~agt aerolit
eller andet sprængstof, som man havde skaffet sig f.eks. fra granitværkerne. Sandsynligvis til dette brug blev der den 24. august således fra
Rønne Granitværk fjernet ikke mindre end tre kasser aerolit a 25 kg og
en kasse Westfalit sprængstof ligeledes på 25 kg. Også Hammerens Granitværk og Moseløkkens Granitværk blev hjemsøgt foruden flere andre. 40
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Grupperne, der foretog disse sabotager, blev senere indrulleret i den
samlede modstandsbevægelse, der dannedes med grupper over hele Øen.
Flere af navnene fra disse grupper har allerede været nævnt i forbindelse
med fremstillingen af illegale blade, men glimtvis kan der yderligere fortælles lidt om nogle af dem. Bent Holm airbejdede sammen med bl.a. fotograf Bendt Kjøller og Knud Hannibal Jensen. Engang, da der som så ofte
før skulle sendes noget sprængstof med toget fra Hammeren, tØmte Holm
kassen og fyldte den i stedet med bros.ten. Hvor det var sket, kunne ingen
spore, men sprængstoffet fandt nu anvende'se andetsteds. I Hasle arbejdede
John Sørensen. Som ansat her ved sitenbruddet havde han adgang til aerolit,
og også herfra vandrede en del over i andre hænder. Bomben blev f. eks.
lavet af en gammel cykel-fodpumpe, hvori man stoppede aeroliten og derefter papir og til sidst en lunte. Den virkede glimrende. John Sørensen
fortæl1er i øvrigt, rut hain allerede i foråret 1944 fik tilhold om at få standset sabotagen, da man Ønskede ro for trainspo:rtgrupperne, men denne henstilling hjalp nu ikke så meget. Også i Klemensker var dannet en gruppe
under ledelse af Anker Hainsen. Gruppen, der ho!dt våbenøvelser i RØ
plantage, var bloit fem personer, blandt hvilke kan nævines Verner og Gunner Larsen. Fra andre grupper, som har været med til sabotager, kan nævnes
Preben Jensen, Leif Hansen, Ib Henning Hainsen, Frede Funck og Orla
Cloos Munter. 41
I Nexø var i begyndelsen af 1944 dannet en gruppe af kystbetjent Ove
Rasmussen, manufakturhandler Poul Kjøller, mejerist Kaj Kofoed og brødrene Hara!d og Hans Chr. Ibsen fra Ibsker. Ligesom i Rønne lavede de
her en barnholmsudgave af »Studenternes Efterretningstjeneste«. Den blev
duplikeret hos Ove Rasmussen i Havnegade 16, hvorefter oplaget sendtes
til postmester Sørensen i Gudhjem, der så sørgede for fordelingen over Øen.
Oplaget var kun på ca. 100 stk" og udsendelsen foregik i øvrigt kun til
sommeren 1944. På dette tidspunkt knyttedes Hans Michael Harild til
gruppen, da han, som tidligere nævnt, flyttede fra Rønne til Nexø, og siden
suppleredes den med Aksel Jensen, som var ansat på Novo i Nexø og vair
hjemsendt løjtnant. Som en udløber af denne gruppe stiftedes en anden
gruppe af yngre og mere aktionsivrige medlemmer. Deres leder var Mogens
Mads::n på kommunekontoret, og gruppen bestod desuden af Verner Andersen, Carsten Carstensen, Poul Ibsen, Preben Jeppesen og Helge Munch.
De begyndte med uddeling af tilsendte illegale blade, men i sommeren
1944 fabrikerede de på kommunekontoret små, illegale løbesedler, som
de selv uddelte eller lagde ind ad folks brevkasser. Gruppen foretog også
forskellige mindre sabotager. Sprængstoffet fik mrun fra Rønne, hvorefter
det blev proppet i en halv meter lange jernrØr, og de sØgte bl.a. at anvende
det mod den tyske pejlestaition i Snogebæk. Forsøget mislykkedes imidlertid, og dette i forbindelse med deres virksomhed med de illegale blade
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gjorde, at jorden begyndte at brænde under fødderne på dem. Derfor
måtte fem af dem flygte til Sverige.
En midnat i november blev de hentet for at blive sejlet til Sverige med
Peter Bendtsen. Han havde imidlertid ikke plads til flere flygtninge på
denne tur, så nu gik turen videre til Anker Madsen i Melsted. Her var de
en nat, hvorefter ruren gik videre til Allinge, hvor de blev gemt i lasten
på »Signe«, der ejedes af Richard Larsen. Uden vanskeligheder blev de
sejlet til Simrishamn.
Gruppernes arbejde i Nexø gik næsten i stå i efteråret 1944, og først
efter den bornholmske regions dannelse kom der atter rigtigt ga:ng i virksomheden.42
Kontakten med det Øvrige land var bemærkelsesværdig ringe, og egentlig
kun fast etableret i forbinde'se med efterretningstjenesten og ruterne. Frihedsrådet i København havde man ingen forbindelse med, og forbindelsen
vedr. de illegale blade var kun mere eller mindre tilfældig og ikke organisatorisk udbygget. Sabotagegrupperne på Bornholm var spredte, og for størstedelens vedkommende klarede de sig selv. Det var kun i enkelte tilfælde,
at der kan spores en forbinde'.se til København. Nogle af grupperne har
angivet, at de havde en vis kontakt med »Holger Danske«, men det har
blot været med menige medlemmer af organisaitionen og kun ganske sporaclisk.4a Der savnedes i udtalt grad en koordinering af det illegale arbejde
på Bornho'.m.
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VIII. kapitel
LOKALKOMITEENS OPRETTELSE

K;gyndilsm til Samling
Savnet af et frihedsråd på Bornholm eller en afdeling af det, der var etableret i København, kom som antydet allerede til orde under fo'.kestrejken i
juli 1944, og siden da blev der fra flere sider forsøgt en sådan samling af
kræfterne. Krono!ogisk må man begynde med magister Arthur Hansens
besØg på Øen i august 1944.
Den 31. augi.:st 1944 opsØgte han overlæge H. Chr. O'sen, amtssygefr..1set
i Rønne, og præ3enterede sig som magister Andresen, idet han medbragte
en hi:sen fra overlæge TØrning, København. »Magisteren«, som han kaldtes, kom fra organisationen »Ringen«, og O'sen sikrede sig hans identitet
ved en telefonsamtale med Tørning, der bad ham behandle magisteren
godt og efter alle kunstens regler, »som de plejede at behandle den s'.ags
patienter«. Formålet var i første omgang at få dannet en central organisation for de illegale blade på Bornho'.m, og magisteren Ønskede derfor at
komme i forbinde'se med interesserede i modstandsbevægelsen. Overlæge
Olsen lod ham mØde hø;skolelærer Håkansson og direktør Nørregård, og
den følgende dag besøgte magisteren overlæge Nissen, pastor Hjorth-Lange
og hf)jskoleforstander Garnborg-Nielsen i Gudhjem. Det var hovedsagelig
Dansk Samling fo'.k, som overlæge Olsen i længere tid havde samarbejdet
med. Mødet resulterede i dannelsen af en b'adgruppe og i en regelmæssig
forsendelse af illegale b'.ade, der blev bragt over af kaptajn Poggenborg
med »Østersøen«. Det var hovedsagelig b'.ade fra »Ringen« og »Folk og
Frihed«. Omkring hver 14. dag, når pakken fra København ankom, afho'.dt
gruppen så på skift i hjemmene hyggelige aftenmøder, hvor den videre
forsendelse over Øen ordnedes. Olsen anså det for at være meget betydningsfuldt af hensyn til hemmeligholde'.sen, at både mand og kone de1tog i dette
arbejde, og desuden viste konerne sig at være de mest værdifulde, når posten skulle fordeles. Ingen ville fatte mistanke til dem. 1
Sydslesvigsagen spillede en stor rolle for såvel overlæge Olsen som for
hØjskoie'ærer Håkansson, og for at drøfte dette spørgsmål nærmere indbød
overlægen en dag redaktør KjØdt til en samtale, da h:rn fra dennes blad
havde en forestilling cm, at KjØdt havde en lignende interesse. Derved skab\ )C'

tes en kontakt til en anden illegal kteds, idet redaktør Kjødt havde forbindelse med sØlØjtnant Richard Thomsen, der dirigerede våbentransitten fra
Sverige over Bornholm samt til redaktionssektetær Henning Hjuler ved
Bornholms Social-Demokrat, der havde med illegale blade at gøre. Desuden
var KjØdt jo selv, som tidligere nævnt, indblwdet i efterremingsvæsen.2
Dette var den spæde begyndelse til en samling af de spredte illegale kræfter. Som man som regel ser, ktæver en sådan sammensmeltning tid, og
særlige vanskeligheder kan naturligvis opstå, når det drejer sig om illegale
organisationer. Det hastede imidlertid på Bornholm, fordi man gerne skulle
have alt færdigt, inden krigen sluttede, og ingen vidste, hvornår det kunne
blive. Desuden skulle denne samling på Bornholm gerne godkendes af Danmarks Frihedsråd.
Danmarks Frihedsråd var i løbet af 1944 blevet en respekteret og anerkendt institution. Det havde ved forskellige lejligheder vist, at grupperne
overaLt i landet rettede sig efter dets instruktioner, det havde fået anerkendt
repræs·entamer i Washington, London og Moskva, og det havde sidst i forbindelse med folkestrejken i København fået de dainske politikere i tale,
således at der nu var opstået en kontakt mellem de to parter. For yderligere
at understrege sin stilling som leder af modstandsbevægelsen begyndte Frihedsrådet på e.t-årsdrugen for stiftelsen den 16. september 1944 at udsende
ugentlige kommuniqueer. Man håbede gennem disse kommuniqueer at
vise verden, 1: at Danmark havde en kæmpende, organiseret underjordisk
hær, 2: i den danske befolkning at Øge forsitåelsen for sabotagens betydning og 3: at fastslå hvilke handlinger der var udført ruf frihedsbevægelsen
til forskel fra schalburgtagen, samtidig med, 4: at man gennem disse kommuniqueer kunne styrke kampviljen hos grupperne.
Samme dag, som det første kommunique så dagens lys, måtte Frihedsrådet udsende endnu en proklamation. Det hed heri:~
»I løbet af fredagen den 15. september har tyskerne fØrt 197 danskere
fra Frøslevlejren til Tyskland. Dette er et groft lØfrebrud. Frøslevlejren blev
indrettet på et tysk tilsagn om, at alle danske fanger i Tyskland skulle overføres dertil. Ikke alene blev dette løfte svigtet, men det modsatte er nu
sket. Den sønderjyske befolkning har i retfærdig harme besvaret nazisternes
overgreb ved straks at nedlægge alt arbejde. I løbet af få timer har strejken
bredt sig op gennem Jylland. Danmarks Frihedsråd opfordrer hele det danske folk til at slutte op i protest mod denne vilkårlige voldshandling.
Læg arbejdet stille overalt indtil maindag middag kl. 12.
Alt arbejde i by og på land, i fabrikker, i værksteder og butikker skal
ophøre, sporvogns- og biltrafik skal stwdse. Af hensyn til landets befolkning bør dog jernbane- og telefontrafik og forsyningen af vand, gas, elektricitet, mælk og brød holdes i gang. Undgå enhver form for uroligheder
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ug oplpb. Lad enhver provokation ubesvaret. Atter skal det danske to:k
vise de nazistiske undertrykkere, at v1 solidarisk slutter op om dem, der
har kæmpet for vort lands befrielse.
Danmarks Frihidsrctd«
Opråbet fra Frihedsrådet kom først på gaden i København lørdag formiddag, men den fik virkning meget hurtigt på kontorer og i virksomhederne, og i løbet af eftermiddagen kørte også sporvognene i remise.4 Naturligvis gik der lidt længere tid, inden opråbet nåede til den øvrige del af
L;ndet og herunder Bornholm. Her markeredes optakten til strejken ved
er bombeattentat søndag aften mod en stor mast til stærkstrØmsnettet i
Poulsker. En transformerstation, der stod ved siden af, fik sin dør gennemhullet af sprængstykker, medens masten knækkede midt over og kom til ar
hænge i ledningsnettet.'; Om mandagen gennemførtes strejken i Rønne.
Alle virksomheder lå stille, og der udsendtes heller ingen aviser. Efter ar
do:t tidlige morgentog fra Allinge til Rønne var gennemført, sluttede også
banerne sig til strejken, der ogs1 omfattede skolerne, og også i Nexø og
Akirkeby blev der strejket. Der forefa'.dt i Øvrigt ingen episoder bortset fra,
at nogle unge mennesker drog rundt i gaderne og piftede uden for kendte
nazisters boliger og de enkelte forretninger, der ikke sitraks havde lukket.
Desuden havde den tyske kommandant holdt sine soldater hjemme i lejren
på Galløkken. Derimod kom der mange tyskere på gaderne i Nexø, hvor
de var kommet i land fra de mange tyske skibe, som lå der.
Tyskerne forstod ikke, hvorfor butikkerne var lukkede, og da man var
bange for, ret der kunne optå episoder, tog amtmanden efter aftale med
borgmester Harild derned, efter at Stemann forinden havde sa,t den tyske
kommandant, Moraht, ind i situationen. Derfor tog også denne derned. Da
Stemann kom til Nexø, var Moraht allerede kommet og var taget ud på
»Admiral Scheer« for at forhandle med chefen. På Nexø torv var der optræk
til uroligheder. På den ene side af torvet stod omkring 150 tyskere, og på
den anden side stod omkring et hundrede danskere, hovedsagelig yngre
mennesker, der stod og stirrede ondt på marinerne. I havnen fik Stemann
da fat i den der stationerede 1Øjtn1nt, og efter at denne var blevet sat ind i
situationen, fik Stemann ham overtalt til at sende nogle folk op til torvet
for at få de tyske marinere lodset ned på den ene havnemole, hvor de så
måtte vente, til de kunne blive sejlet om bord igen. Også Moraht havde
held med sin ekspedition, hvorfor resten af dagen forløb i ro.t;
Det tyske cm greb på politiet
Uden forbindelse hermed blev dagen optakten til den næste skelsættende
begivenhed i Danmarks besættelseshistorie, selv om det hele kom til at
forme sig helt anderledes på Bornholm. Tyskerne havde længe været util161

fredse med det danske politis holdning, og ikke uden grund. Siden den
29. august 1943 havde adskillige politifolk i stadig større udsrt:rækning hjulpet den danske modstandsbevægelse bl. a. ved at viderebringe oplysninger,
man kunne skaffe sig fra Gestapo, hvorved mange frihedskæmpere var blevet reddet. Ogs:l. under folkestrejken i København havde politiet på et vist
tidspunkt ~rukket sig tilbage fra gaderne, der var blevet overladt helt til
den københavnske befolkning og tyskerne. Naturligvis var tyskerne utilfredse
med en sådan udvikling, og det havde blot været et spørgsmål om tid, hvornår de viHe skride ind mod politiet. Hertil k001 yderligere, at tyskerne anså
faren for invasion for voksende, og ma:n var bainge for, at det velud:rustede
danske politi da ville falde de tyske tropper i ryggen, som man havde erfaring for fra aindre steder.7
Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark, v. Hanneken, og
den højere SS- og politifører Gunther Pancke aftalte derfor en aktion mod
det danske politi, som de omkring den 1. september bad Himmler om at
godkende. Den 12. september indløb Himm1ers godkendelse med understregning af, at aktionen skulle gennemføres i hemmelighed, og ait end ikke
den rigsbefuldmægtigede, dr. Best, måtte orienteres. Om dette sidste ikke
foregik, er et spørgsmål for sig. Den 14. september udsendte Pancke en art
forvarsel for aktionen, idet det i en pressemeddele:se hed: »Den måde, på
hvilken de politiske mord i den senere tid har taget overhånd, har gjort det
umuligt for den højere SS- og politifører i Danmark længere at tåle, at
det danske politi ikke med al energi modarbejder den forbryderiske underverdens gangstermetoder. Der er derfor under forhandling med departementschef Eivind Larsen b1evcet stillet den fordring til det danske politi med
alle til rådighed stående kræfter at eftersøge morderne og sørge for, at de
bliver straffede. 8
Fire dage senere, den 19. september 1944, kl. 11 lod tyskerne luftalarmen
lyde. Det var signalet til igangsættelse af aktion »Move«, og ordren, der
samme dag var udgivet til de tyske tropper, lød på afvæbning, arrestation og
borttra:nsport af de danske politibetjente efter besættelse af politistart:ionerne.
Fra de københavnske stationer sendtes alle betjente til Langelinie, hvor man
samme daig fra Admiral Wurmbach havde fået stillet skibet »Cometa« til
rådighed. Lignende aktioner foretoges i de større provinsbyer, Odense, Kolding, Arhus og Alborg, idet ,ryskerne havde en tanke om, ait de kun ønskede
at internere omkring en tredjedel af den samlede poliitistyrke for derefter
at true eller overtale den resterende del af styrken til at fortsætte under tysk
ledelse. Derfor havcde man også valgt et tidspunkt midt på dagen og ikke
en tid, hvor der fandt vagtskifte sted, hvorved dobbelt så mange ville være
til stede på stationerne. Man kan måske kalde det en noget naiv tankegang,
men i alle tilfælde angives den af de implicerede ooder forhørene efter
krigen. 9
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Samme dag udsendte Pancke meddelelse om øjeblikkelig po1ltlmæssig
undtagelsestilstand i Danmark og ophævelse af det danske politi, indtil en
omorganisation havde fundet sted. Desuden udsendtes en almindelig pressemeddelelse om aktionen, som imidlertid radioavisens redaktion nægtede at
oplæse. Redaktørerne og de i adminis1trationen ansatte damer forlod deres
arbejde og nægtede ar vende tilbage, og de dukkede først op igen ved befrielsen. Radioavisen var nu helt blevet tysk.1''
Aktionens begrænsning i første omgang til København og de fire største
provinsbyer var således årsag til, at Bornholm ikke berørtes. Meddelelser om
det passerede fik man pr. telefon fra forskellig side og fra radioen, og heller
ikke tyskerne var informerede, så kommandanten måtte kl. 15 have en
fjernskriverforbindelse med den øverstkommanderende i Dainmark for at få
forho'.dsordre. Kl. 16.30 kom svaret som en godkendelse af Morahts forslag. 11
Da politiet på Bornholm blev klM over, hvad der foregik andre steder i
landet, samlede man arkiver, bøger, skrivemaskiner m. v" fjernede det fra
stationerne og forlod dem. Desuden lod politimesteren et par arrestanter
sætte på fri fod igen. De var sigtet for tyveri af sprængs.toffer. Derimod
fungerede fængse1svæsenet videre. Om aftenen samledes de for at diskutere
situationen, og man enedes om ikke at gå i arbejde, så længe deres kolleger
andetsteds var arresterede. Man nøjedes da i den følgende tid med blot at
holde kontakt med hinanden. Også politimesteren lukkede sit kontor efter
nogle dages forløb, efter at nogle løbende sager var bragt af vejen, og efter at
han havde haft forskellige drøftelser med amtmanden og med tyskerne. Danmarks Frihedsråd opfordrede til strejke, og den følgende dag, den 20. september, lå alt arbejde stille på Bornholm, men samtidig kom nu tyskerne
her på Øen frem med deres krav. Moraht forlangte, at politiet skulle aflevere
deres våben, men helt let var det jo ikke at få dette gennemført, når betjentene var spredte, og politimesterens funktion som sådan vatr ophØrt ved
tyskernes officielle ophævelse af det danske politi. Ikke desto mindre fik
tyskerne beslaglagt 25 pistoler med ammunition i Rønne, idet en stikker
havde angivet, hvorhen dette lager fra selve politistationen var fØrt, og ligeledes erhvervede man 26 pistoler fra kystpolitiet. 1 ~
I denne situation forhaindlede amtmanden på den ene side med Moraht
og lederen af sikkerhedspolitiet, Schultz, og på den anden side med politimester d' Auch1mp og politiassistent Andersen, samtidig med at han til
stadighed spurgte sig for i ministeriet. Den 20. september sØgte tyskerne at
få etableret en særordning for Bornholm, således at politiet atter gik i
arbejde, men skriftligt forpligtede sig til air bekæmpe modstandsbevægelsen,
strejker m.v. Det var for så vidt den linie, eller man kain sige det håb, som
man allerede inden aktionens iværksættelse havde haft vedrørende den
ikke arresterede del af det danske politi. Naturligvis ville ingen af politiet
gå med til en sådan ordning, og Moraht korn da også den næste dag, den

21. september, med forslag om, at politiet aitter skulle gå i arbejde uden
betingelser. Stemann henviste til, at noget sådant ikke kunne lØses lokalt,
og at han først måtte forhøre sig hos ministeriet. Her havde man hektisk
arbejdet med tyskerne, der efterhåaden havde indset, art de havde forregnet
sig. Den 23. september kom der ordre fra justitsministeriet til, art alle politikontorer burde genåbnes til varetage'.se af anklagemyndighedens arbejde
samt civile sager, hernnder også motorvæsenet, idet alle disse forretninger
var la§t over til de daJ!lSke myndigheders egen ordning. Rent politimæssige
opgaver skulle man holde sig fra, og desuden kunne CB-organisationen fortsætte. Den udsendte meddelelse vakte bitterhed og blev da også tilbagekaldt
en uges tid senere, og allerede den 30. september lukkede civilkontoret i
Rønne definitivt. Det var i Øvrigt en ejendommelig situation for de bornholmske politifolk, for de var ikke eftersØgte af tyskerne, de kunne heller
ikke arbejde, men alligevel turde de ikke bo hjemme på normal måde, så
mange var blot hjemme om dagen, men boede andetsteds om natten.13
Ikke alle bornholmske betjente slap dog så heldigt. Syv af dem var på
denne tid på politiskolen i København for art deltage i et kursus. Tre af
dem slap for arrestationen, da de dlfældigvis denne dag først skulle møde
kl. 12. De kom senere på illega1t pas tilbage til Bornholm og kunne her leve
det samme ejendommelige liv som deres kolleger. Tyskerne angreb politiskolen, netop som der var spisefrikvarter, og da de larmende kom stormende
ind i kantinen og beordrede de danske betjente til at strække hænderne i
vejret, så de blot op på tyskerne - og fortsatte ufortrødent med at spise til
tyskernes store forvirring. De fik imidlertid deres mad som det sidste
ordentlige måltid på den ufrivillige rejse sydpå. Politiet førtes først til
Neuengamme, herfra .efter nogen tid videre til Buchenwald, og i december
overførtes de til krigsfangelejren i Miihlberg, hvorfra de sendtes ud på
forskellige arbejdskommandoer. De fire bornholmere var: Erik Ejvind Andersen, der i Miihlberg fik nr. 310.337, Karl Einar Bunken, der fik nr.
309.364, Thor Gaalaas Hansen, der fik nr. 309.397, samt Oluf Mausten
Madsen, men herudover var der fire andre bornholmere, som gjorde tjeneste
andetsteds i landet, der ligeledes var blevet ført sydpå. Det var Knud
Kjæmpe, nr. 310.049, Kristian Knudsen, nr. 309.024, Ernst Mortensen, nr.
310.191, og Harald Wibe, nr. 310.230. Alle nåede hjem igen, men Oluf Madsen døde kort efter hjemkomsten. 14

Mødet i Rådhuskroen
For Bomholm fik den 19. september også en anden betydning, idet man
for første gang mødtes for art danne et bornholmsk frihedsråd. De drivende
kræfter var redaktionssekretær Henning Hjuler og jouma'1ist Børge Kure.
Hjuler havde allerede fra 1943 hlft kontakt med trafikassistent Kaj Møller,
der var trafikled.er i Rønne lufthavn, og sammen havde de distribueret en
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mængde illegale blade over øen, blade som de fik fra København. Imidlertid
flyttedes Kaj M}1Iler til København, og i stedet for fik Hjuler da ordnet
et samarbejde med Børge Kure, der i foråret 1944 var kommet til Bornholms Social-Demokrat. I sommeren 1944 havde de, som før nævnt, i forbindelse med folkestrejken i juli udsendt en løbeseddel i »Bornholms Frihedsråd«s navn. Det næste skridt måtte da være virkelig at få oprettet en
sådan organisation. Derfor stod de som indbydere til et møde i Rådhuskroens marinestue den 19. september 1944.15
I mødet deltog følgende: redaktør V. KjØdt, overbetjentene Andersen og
HilligsØe, politibetjentene Olesen og Lind, politiassistent Johs. Bamsen, sølØjtnant Richard Thomsen, lØjtnant Riis fra CBU-ko'.onnen, lØjtnant Miiller, Almindingen, samt kunstmaler Lergaard, Gudhjem, foruden indbyderne.
Politiassistent Johs. Hansen, der den 5. august var blevet løsladt fra tysk
fangenskab, ønskede ikke at indgå i rådet, men de Øvrige deltagere enedes
om at erklære sig som en lokalafdeling af Danmarks Frihedsråd. Man vedtog forskellige organisatoriske forho!dsregler og bemyndigede bl.a. Kjødt
og Hjuler til at få sammensat et politisk udvalg under rådet. Det første
>kridt på vejen blev så dannelsen af dette udvalg, som foruden de to repræsentanter fra rådet kom til at bestå af: lærer Håkansson fra Dansk Samling,
kontorassistent Nissen fra Socialdemokratiet, amtsrådsmedlem Jens Holm
fra Det konservative Folkeparti og Charles Børner fra kommunisterne. Fra
Venstre og Det radikale Venstre kunne man ikke finde nogen egnet på
Bornholm. 16
Arbejdet kom nu i gang med at etablere forbindelse til de eksisterende
grupper og dannelse af nye grupper, men inden der var gået en måned,
nemlig den 16. oktober, forsøgte Gestapo at arrestere Henning Hjuler, og
denne måtte omgående flygte til Sverige. Desuden manglede der endnu en
væsentlig ting, nemlig godkendelse af rådet fra Danmarks Frihedsråd. Henning Hjuler havde sØgt at opnå dette gennem repræsentant Kr. Albertsen,
Socialdemokraten i København, og trafikassistent Kaj Møller, Kastrup Lufthavn, men inden man havde fået noget resukait ud af det, blev det forhindret
af Gestapo.
For det påtænkte råd måtte formålet i første omgang være at få hånd i
hanke med de grupper, der allerede fandtes på øen, samt at få oprettet grupper i et passende antal fordelt over øen. Det skulle være de såkaldte militære
grupper, som skulle uddannes til at træde til i en påkrævet situation f.eks.
i forbindelse med krigens ophør. Efter en lang drøftelse på mødet herom
vedtog man at rette henvendelse til kaptajn i ingeniØrtropperne Herluf Wegener, der gjorde tjeneste hos luftværnschefen på Bornholm, for at bede
denne overtage ledelsen af de militære grupper. Samtidig udpegede man
en militær stab, der skulle bestå af fire mand, nemlig kaptajn Wegener, hvis
han vilJe stille sig til rådighed, !Øjtnant Riis fra CBU-kolonnen, overbetjent
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.Andersen samt redaktionssekretær Henning Hjuler. Journalisrt Børge Kure
skulle være forbi1ndelsesied mellem grupperne og Wegener. 17
Overbetjent Andersen opsØgte kaptajn Wegener, der efter en kort betænkningstid gav sit tilsagn, hvorefter hele ma1terialet vedrørende organisationen den 16. oktober skulle have vææet a:flevernt ham af Henning Hjuler, men på grund af Gestapos eftersøgning af Hjuler kom dette ikke til at
ske. Planen, som Kure og Hjuler havde udarbejdet, gik ud på følgende:
Hele Øen skulle stå under en kommando med fem områdeafdelinger, der
i a1t skulle omfatte 22 grupper. De fem områder var Rønne med kaptajn
lohmainn som delings1eder, Arnnge med kolonnechef, lØjtnant Riis som
delingsleder, Gudhjem med pelsfarmer A. Munch som delingsleder, Åkirkeby
med løjtnant Muller som delingsleder og endelig Nexø med lØjtnant Jensen
som delingsleder. Herunder skulle så grupperne dannes. Inden Hjulers flugt
til Sverige var man dog ikke nået længere end, at der fandtes 3 grupper i
Rønne, 1 gruppe i Klemensker, 1 gruppe under op:retitelse i Has'.e og
1 gruppe i Sandvig, hvis kærne var selve CBU-kolonnen. Desuden fandtes
der 1 gruppe hver af følgende srteder: Gudhjem, Østerlars, Østermarie, RØ,
Åkirkeby, Årsballe, Pedersker samt i Almindingen, hvor kærnen blev udgjort af mandskabet i ungdomslejren. Endvidere var der 4 grupper i Nexø
samt 1 gruppe i hver af følgende steder: Bodilsker, Poulsker, Ugleenge, Snogebæk, Svaneke og Ibsker. Hjuler meddeler i den rapport, som han har
aflagt i Sverige efter sin ankomst hertil, at kommandoen i Rønne da regnede med at råde over 300 mand, men at styrken inden for de enkelte
grupper var meget va:rierende. Ra:ppo:rten er nok noget optimistisk i betragtning af, at der ved kapitulationen i alt på Bornholm var godt 650
mand, selv om Hjuler oplyser, at der midlertidigt var srtandset for tilgang af
nye medlemmer. Hertil kommer, som det vil fremgå af det følgende, at organisa~ionen ikke havde kontakt med alle de aktive grupper på dertte tidspunkt.18
Henning Hjuler opregnede desuden i s.in rapport de specielle afdelinger,
der skulle organiseres under grupperne, men som man endnu ikke havde
nået at få ordnet, og hertil føjer han, at hele politiets gruppe stod under
Rønne området under ledelse af overbetjentene Andersen og Hilligsøe. Ved
en evt. aktion ville politiassistent Johs. Hansen træde til som leder.
Videre skriver Henning Hjuler: »Udvalgerts a:rbejde (her menes det af
rådet nedsa:tte politiske udvalg) er nærmere fastlagt til f. eks. overtagelse af
den civile forvaltning i en given situation, arrestationer, proklamationer
m. v. til befolkningen, sikring aJf levnedsmiddelfo:rsyninger og under de nuværende forhold til udsendelse af illegale blade (forbindelse haves med
Frit DaJnmark, Dansk Presse, Fri Presse, Studenternes Efterretningstjeneste,
Folk og Frihed m. fl.) samt udgivelse af et særligt blad omfattende kun
Bornholm. Desuden indsamling af penge til illegale formål, flygtninge etc.«
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Og med hensyn til økonomien skriver Hjuler i sin rapport: »Økonomisk
set er modstandsbevægelsen særdeles vel funderet. Proprietær Nie's A. Koefoed, Almegård, Knudsker, er indsamler af ~1konomiske midler. Foreløbig
er udbetalt 785 kr. kontant og 500 kr. er yderligere klar til udbetaling. Organisationen kan regne med et fast ugentligt tilskud på 1000 kr. fra dato til
krigens afslutning.«
Vedr. organisaitionens udrustning oplyser Hjuler: »I over et år har main
energisk og utrætteligt forsøgt at skaffe våben og udrustning til modstandsbevægelsen på Bornholm, men dette er endnu ikke lykkedes trods mange
smukke løfter fra bevægelsens forbindelser i København. Med beklagelse
må man derfor konstatere, at organisationen kun råder over våben til en
snes mand og meget lidt ammunition. Disse våben er håndvåben af ulige
kalibre, hovedparten må endda siges at være af foræ'det type, f.eks. marinens pistol 1891 og hærens pistol 1910. Uden sammenligning er bevæbningen af grupperne det stØr;;te problem, modstandsbevægelsen på Bornholm har at kæmpe med. Der tænkes her ikke alene på en afgørende
situation, hvor grupperne skal træde i aktion, men også i høj grad på den
Øjeblikkelige uddannelse. Når det oplyses, at adskillige, ja måske hovedparten af gruppemed~emmerne aldrig har haft et våben i hånden. turde
yderligere kommentarer være overflødige. Modstandsbevægelsen råder i
korte træk over følgende udrustning: 14 kg trotyl, håndvåben og ammunition til 20 mand, et parti aerolit, der hurtigt kan suppleres med et parti
yderligere på ca. 400 kg. Grupperne har overtaget restpartiet af udrustning
m.m. fra Bornholms Værn, der er udleveret til Hjuler af officiant Sørensen,
Bornholms Værn, på de sædvanlige betingelser for udlån af hærens ml!'teriel. Denne udrustning omfatter bl.a. seks feltkikkerter, 12 generalstabskort over Bornholm (1:40.000), otte feltkornpasser, 20 uldtæpper, håndklæder, hestedækkener, ammunition til hærens pistol 1910 m.m.
Denne udrustning er uddelt til kaptajn Wegener og de fem afdelingsledere bortset fra en ringe del, der lå skjult på Bornholms Social-Demokrat.
da razziaen fandt sted den 16. ds. Denne udrustning er formentlig ikke
blevet opdaget af Gestapo, men herom kan intet siges med sikkerhed.
En del af udrustningen er desuden udlånt til gruppemedlemmer med specielle opgaver. Desuden råder man over 6000 liter benzin fordelt på fire
tanke. Til dette oplag haves pej!estænger, pumpeanlæg, håndsving etc. i
to sæt. Hertil kommer 500 lirer benzin tilhørende direktør J. Lyngby.
Dams Hotel, og et mindre benzinlager, der er stillet til rådighed af lægerne
V ærnØe og Ankerbye. Denne benzin er beliggende i tromler henho 1dsvis
på Dams Hotel og i Jægernes kælder. Af rullende materiel råder man over
luftværnets vogne, adskillige lægebiler og private vogne - i alt ca. 15 motorkØretØjer til øjeblikkelig indsats. Som før nævnt er en liste over kørek'.arc
biler desuden under udarbejdelse ved politibetjent Lind. Rønne, og hertil
16~

kommer en lignende liste over motorcykler. I CB-depotet i Rønne findes
uniformer, stålhjælme, gasmasker m.m. til 70 mand. Man råder desuden
over en amerikansk radiosender til håndkra~t (mekaniker Petersen). På
politistationen ligger der 8-10 amatør-sendere, som bevægelsen efter aftale
kan hente når som helsit. Endelig bør nævnes, at et ekstrala:ger af benzin,
tilhørende hæren, findes i Nordsjælland. Det er 4-500 liter i tromler, men
kain formentlig under de givne forhold transporteres til Bornholm.
Af sttjlende materiel rådes over sejl- og motorbåde, ligesom aftale haves
med flere fiskekuttere. Orlogskaptajn A. Schmidrt, Rønne, har stillet sig til
rådighed, hvad angår den maritime del af modstandsbevægelsen, men på
den betingelse, a:t der skal en afgørende rejsning til, før han indtræder.
Orlogskaptajn Schmidt oplyser, aJt: han på marineministeriets foranledning
er sendt til Bornholm som konstitueret leder af det sømilitaire distrikt i
en krigssirnrution. - Depoter til de forventede våben er forlængst indregistreret over hele Øen, ligesom en skydebane er tilvejebragt i Almindingen.
På denne kan der uden risiko skydes i kortere tid, når alle tilfØrse!sveje
besættes af vore poster.« Hjuler slutter sin i Øvrigt lange udredning med
følgende: »I denne forbindelse må det oplyses, aJt: de på Bornholm forøvede våbenattentaiter mod forretninger, gårde og privathjem samt rudeknuserier etc. er forøvet af uansvarlige elementer, der er uden forbindelse
med modstandsbevægelsen. Allerede på dente tidspunkt fortjener modstandsbevægelsen anerkendelse for disciplin, dygtigt udfØrt arbejde og uselvisk
indsats for Danmarks sag. Kun en eneste ting vil den udmærkede stab på
Bornholm betragte som en anerkendelse - leverance af våben til 300
mand.« 18
Det var en journalistisk velformet rapport, der meget kraftigt slog fast,
at man savnede våben og udrustning. Måske gacv den et lidt for skønt
billede af organisarionen, dens størrelse og disciplin, idet, som Hjuler
selv nævner, der stod en del grupper uden for samarbejdet, og en væsentlig
opgave udover de nævnte måitte vel være at få kontakt med disse grupper.
De omtal:te bombeattentater og andet visrte jo, selv om man måske ikke
brØd s,ig om det, at der fandtes en del aindre grupper, som måske endda
var bedre bevæbnede.
Hvis vi foreløbig ser på arbejdet med de samairbejdende grupper, kan
vi ikke komme udenom, art samarbejdet i sig selv gav mange indlysende
fordele. En af dem var de bedre muligheder for at få efterretningsoplysningerne ind i mere faste baner, og her fandt redaktør KjØdt, arkiteh Tybjerg
og redaktionssekæerær Henning Hjuler sammen til alles fordel. Desuden
kunne man også nu mere centraliseret behandle oplysninger om tyskerhåndlangere og evt. stikkere, idet oplysninger fra postkontorerne gik ind
til rådet. På der,te felt kom samarbejdet meget hurtigt på prøve i nogle
hektiske uger i midten af o~tober.
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Gestapo t aktion
Den 9. oktober meddelte Kaj Møller fra København, at kontakten til
Danmarks Frihedsråd var oprettet og der bornholmske råd anerkendt, men
allerede dagen efter glippede forbindelsesleddet igen.
Gestapo fandt ved lufthavnsbussen i Kastrup under en razzia en pakke
illegale blade med påskriften »Hj.« bestemt for Bornholm, og på en eller
anden måde var man klar over, ar Kaj Møller havde med pakken at gØre.
I sidste Øjeblik lykkedes det for h:im at slippe væk, hvorefter der omgående
blev sendt advarsel til Hjuler, der dog fortsatte på bladet, men foretog
forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at kunne komme hastigt væk i
påkommende tilfælde. For at undersøge, hvor alvorligt sagerne stod, samt
om rådet var kompromitteret, sendtes Richard Thomsen og frk. SjØgreen
til København. De traf også Kaj Møller inden dennes flugt til Sverige og
erfarede fra ham, at der hverken i den pakke, Gestapo tog, eller i hans
hjem lå noget skriftligt om personer på Bornholm. 19
Inden kurererne var kommet hjem, blev Richard Thomsen eftersØgr af
Gesrapo, og hans efterfølger, der også hed Thomsen, blev grundigt forhørt
af tyskerne. Da han derpå intetanende vendte hjem med »Østersøen«, stod
Gestapo ved landgangen og ventede, men heldigvis lykkedes det lØjtnam
Schou, der var ansat i 66-selskabet, at klatre over rælingen og advare
Thomsen, som resten af dagen holdt sig skjult i kullene, indtil faren var
drevet over. Derefter holdt han sig i nogen tid skjult på Bornholm, til
han atter måtte gØre turen til København, hvor han »gik under jorden«. 2 r'
Også frk. Sjøgreen var Gestapo efter, og da modstandsbevægelsen fik
færten af det, var gode råd dyre for air advare hende i tide. I to biler gik
det, alt hvad remmer og tØj kunne holde, mod Hasle, hvor »Carl« skulle
lægge ind, før den kom til Rønne. I den ene vogn var redaktør Kjødt og
redaktionssekretær Henning Hjuler og i den anden udrykningsho!det under
ledelse af journalist Børge Kure, der var den eneste bevæbnede med en
pistol. Henning Hjuler beskriver turen meget dramatisk: 21 »I støvregn
og buldrende mørke drønede vi ret opsigtsvækkende ind på Hasle havn.
men ak, 'Carl' var tØflet af til Rønne. Vi så med rædsel i sind stakkels frk.
SjØgreen bagbundet blive kastet ind i Gestapos bil ... kort sagt, af sted
til Rønne for at hjælpe hende. Nerop da vi startede, vrimlede det med
tyske soldater om os, og Kure fik lige råbt: 'Vær ikke bange, vi skyder os
igennem,' før DKW'en med sindssyg fart rasede af sted. - Tja, sagde
KjØdt mange gange, de skyder sig igennem, men hvad med os, der kommer lige efter? - Jeg tror, a:t vi så ham alle tre samtidig. Der lå en død
mand fremme på landevejen. Chaufføren satte bremserne i, så det skreg. Vi var meget andægtige, da vi foretog ligsynet, men heldigvis - 'liget'
åndede, en stærk, krydret og velduftende ånde, der gØd nyt mod i os. - Vi
har ham ind, men det var et endnu oprevet og rystet frihedskæmperhold,
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der nåede Rønne. 'Hvad i hede h ... ligger I sådan og driver rundrt på
vejene for?' hilste DKW'erne os, 'ku I ikke tænke på, at vi måske var lidt
uro~ige for jer?' KjØdt og jeg vandrede sammenbidte op til hotelejer
Lyngby - han vair altid vor store trØSrter.«
»Frk. SjØgreen? Ak, ak, hun var med ophøjet ro srtået af i Rønne og var
uæntastet spadseret hjem i Storegade. Det var blind aiarm. Da vi efter
DMilS Hotel opsØgte hende, erklærede hun: 'I kunne ærlig tak godt være
hjemme, når jeg kommer med vigtige pæpirer til jer.' Så gik vi igen op til
Lyngby.« Frk. SjØgreen blev imidlertid advarert, og sammen med Richard
Thomsen blev hun siden sejlet med en fiskerbåd til Sjælland. Dramatisk
nok fik båden motorskade, og da man blussede efter hjælp, var det en tysk
patruljebåd, der kom fØrnt til srtede. Den tilkaldte imidlertid en anden
fiskerbåd, som slæbte havaristen tilbage til Hasle, hvorefter de måtte af
sted med en anden skibslejlighed.22
Den 10. oktober blev der opsnappet et brev fra en gartnermedhjælper,
der i brevet, som var stilet til det tyske politi, gav oplysninger om, at hans
arbejdsgiver i Allinge tilhørte en mod Tyskland vendt organisaition. Brevet
var skrevet anonymt, men main fik ret hurtigt indkredset afsende1sesstedet
og konstateret, at medhjælperen kort forinden havde haft ert sammenstød
med sine arbejdsgivere og herunder fremsat forblommede trusler. Medens
man arbejdede med denne sag, foretog Gestapo den 16. oktober en razzia
på Bornholms Social-Demokrat for at arrestere Henning Hjuler. Takket
være et kvikt avisbud lykkedes det for Hju'.er ait redde sig ud ad bagdøren
og over et plankeværk forsvinde fra faren. Det fik imidlertid til fØlge, at
journalist Børge Kure, der var ansat på samme blad, omgående »gik under
jorden«. Ligeledes forsvandt redaktør Kjødt frn sit blad i nogen tid, da han
ikke vidste, om Hjuler havde efterladt sig noget, der kunne kompromittere ham. Hjuler blev ved hjælp fra direktør Lyingby og dr. VernØe samme
aften sendt til Simrishamn med motorbåden »Illum«. Som ændre passagerer
på denne tur var der tre deserterede franskmænd, som havde været i tysk
tjenesrte og i nogen tid havde været skjulit hos pastor Hjorth-Lange i Østerla:rs. Det var transportruten »laksene«, der her var i fonktion, men den
vil vi høre nærmere om senere.23
Saimtidig med disse begivenheder var det lykkedes at finde frem til den
anonyme stikker, garvnermedhjælperen, hvis oplysninger i øvrigt ikke havde
noget på sig. Det under rådet nyetablerede »udrykningshold« blev alarmeret, og redaktør KjØdt dukkede artter frem fra sit frivillige skjul. Man
lånte en bil hos overlæge Olsen, der gav holdet nogle narkotiske midler
med, dersom stikkeren skulle blive urolig under den tiltænkte tur. I Øvrigt
deltog foruden KjØdt også bogholder Willy Hansen, Carlo Dam og journalist Børge Kure. Kjødt skriver herom: »Om aftenen tog en ekspedition til
hans bopæl og udgav sig for Gestapo, idet man spurgte, hvad han mente
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med sit brev. Hain nægtede at hwe skrevet brevet. Man bad ham da skrive
underskriften på konvolutten en gang til, og det sås nu, at skriften var sa
nøjagtig ens, at tvivl var udelukket, hvortil kom, at han gjorde de samme
stavefejl, hvoriblandt en meget sjælden og fantasifuld fejl. Han blev derpa
raget med, bundet for Øjnene og hænderne og sat ind i en bil med en
pistol i siden. Under køreruren, hvor han efter de udtalelser, som vi andre
vekslede indbyrdes i hans påhpr, fik det indtryk, at han skulle skydes og
graves ned, brød han sammen og aflagde tilståelse. Af forskellige grunde
kom han imidlertid for sem til båden, som han skulle sendes med, hvorfor
han måtte holdes arresteret, først en nat i et sommerhus og dernæst hos en
af vore tillidsmænd på SydØstlandet, hvorefter han sendtes til Sverige til
internering.« Da han blev afleveret om bord, spurgte skipperen lige sa
roligt: »Har du ikke en pistol?« Børge Kure, der bragte ham, svarede
undrende: »Hvad skal du med den, vi har kun en,« hvorefter skipperen
fortsatte: »Jeg har kun en skruenøgle, og han skal vel uden bords, når vi
kommer ud?« Forfærdet måtte Kure forklare, at så drastiske forho!dsregler
s'.et ikke var nødvendige. Den lille fejltagelse, som manden havde lavet,
og som måske kunne have udviklet sig alvorligt nok på Bornholm, gav
ikke anledning til så voldsom en reaktion. Manden fik rigelig straf ved sin
forvisning og internering i Sverige. Imidlertid giver denne episode et lille
glimt af den ånd, der prægede tiden, og fik de mennesker, der ellers var
pæne og hæderlige til daglig, til at affinde sig med forholdene og tænke
i helt fremmede baner. 24
Kort forinden var man blevet opskræmt af en landskendt stikkers
ankomst til Øen. Han var indlogeret på Dams Hotel som grosserer Sørensen, men vakte snart mistanke ved sin færden på Øen, og Johs. Miiller
fik under et besøg i København identificeret ham som Arne Oscar Hameken, der var gået i tysk tjeneste og var eftersøgt af modstandsbevægelsen
overalt i landet som en særdeles farlig person. Muller fik i København
at vide, at han endelig måtte sørge for at få skaffet ham af vejen på en
eller anden måde. Miiller fortæller selv: »Jeg rejste hjem og gik med pistolen og havde masser af lejlighed til at knalde ham ned, men jeg var et
skrog. Jeg kunne ikke. Så kørte jeg op til pastor Thorsager og forklarede
situationen og sagde: 'Jeg kan ikke, hvad skal jeg gøre?' 'Lån mig pistolen,'
sagde han så. Nej,' sagde jeg, så kan jeg selv. Så fej vil jeg dog ikke være.'
Så kørte jeg hjem.« Pludselig var han blevet væk, men så optrådte han igen
i Rønne, og med kongemærket i knaphuller gik han bl.a. på torvet og
afkrævede folk deres legitimationskort. Han truede folk med sin revolver
og s!og på andre, der gjorde vrøvl. Nogle klagede til amtmanden, der atter
klagede til Moraht over Hamekens meriter. Denne erklærede imidlertid,
at Hameken var tolk for det tyske politi, og han havde ikke myndighed
over ham. Da fo!k til sidst var blevet tilstrækkeligt irriterede, gik de en
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aften til angreb. Der samlede sig et stort opløb, og under indtryk af borgernes ocuende holdning trak han sig tilbage forfulgt af menneskemængden,
der fulgte ham helrt ned til Missionshotellet, hvor han denne gæng boede.
Atter blev amtmanden indblandet, og da han kunne illustrere situationen
over for Inselkommandanten ved at holde telefontragten ud af det åbne
vindue, så Moraht kunne høre det hujende menneskehav, der netop passerede uden for amtmandens vinduer, blev han åbenbart klar over, at der
kunne opstå en uønsket situation. Omgående kørte Moraht til Missionshotellet, hvor han for Øjnene af menneskemængden fjernede sig med provokatøren. Efter nogle dages ophold på GallØkken blev han sendt tilbage
til København. 25

Frihedsrådets lokalkomite på Bornholm
Efter rut rådets kontakt med Danmarks Frihedsråd var glippet, og efter
Hjulers flugt og hæmmet af, at Børge Kure måitte leve >>Under jorden«, var
organisationen kommet i vanskeligheder. Der gik dog ikke ret lang tid,
før det hele kunne reorganiseres. Den 31. oktober fik overlæge O~sen atter
besØg af magister Arthur Hansen, der gik under navnet »Andresen« eller
»magisteren«, og samme aften samledes den kreds af mennesker, der kom
til rut danne Frihedstrådets lokalkomite på Bornholm: redaktør KjØdt som
repræsentant for »De frie Danske«, lærer Håkansson for Dansk Samling,
journalist Børge Kure for modstandsgrupperne, fuldmægtig Villy Hansen
for trnnsportgruppeme, ovedæge Olsen for »Ringen« og for kommunisterne
Charles Børner, der dog ikke va:r til stede. De fornødne organisatoriske
aftaler blev truffet med magisteren og indbyrdes, og derved havde man
endelig fåeit skabrt den samling af rurbejdet på Boll"nho'.m, som man hidtil
havde savnet. 26
Det gamle råd t:rådite i baggrunden, og personerne herfra kom til at
indgå i den nye organisation på forskerng måde. Børge Kure bibeholdt
arbejdet med modsitandsgrupperne, og i deres arbejde skete ingen ændring.
Willy Hansen kom til art stå som konta~tmand til trænsportgrupperne og
samtidig leder af udrykningsholdert. Overlæge O'.sen stod som formand for
lokalkomiteen og samtidig leder af distributionen af illegale blade, og møderne foregik en til to gange om ugen hos o:sen, hvor man uden at vække
opsigt kunne samle forskellige mennesker, idert det vrur naoturligt, at mange
kunne have ærinde på hospitalet både dag og nart, og ingen ville bemærke,
om de besØgte overlægen. KjØdt påtog sig efterretningstjenesten, og Håka!nsson fik til opgave art udarbejde lister over landsforrædere sammen med
Kaj Nissen. Med denne nyordning var arbejdet kommet ind i en fast og rolig
gænge, og end ikke Gesrtapos indgreb i inderkredsen sidsrt i november kom
til rut skade organisilltionen. 27
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Uafhængig af lokalkomiteens grupper arbejdede imidlertid også en anden
organisation under ledelse af ingeniør Tage Nielsen, Rabekkeværket. Den
havde rødder langt tilbage i tiden og havde bl. a. haft forbindelse med
sabotægen på Hørfabrikken i april 1943. Også denne organisation havde
forbinde~se med transportgrupper og efterretningstjeneste og kontakter med
lufthavnsleder lauritsen og Thomsen, men den vigtigste forbindelse udadtil
var gennem Kjeld Wamberg. Da Tage Nielsen i 1942 kom til Bornholm.
var det illegale arbejde begyndt i samarbejde med Kjeld Wamberg, og de
fik dengang sendt »De frie Dainske« fra Jørgen Jacobi til distribution.
\'{'amberg blev senere ansat på Landbohøjskolen i København og ri:knyttedes sabotageorganisationen »Holger Danske«, hviiket Tage Nielsens organisation kom til at nye godt af ved tilskud i form af både sprængstof og
våben i mindre omfang. Foruden i Rønne havde organisationen grupper i
Nexø, O'.sker og Bodilsker. Det var alt i alt en meget aktiv organisation, der
ikke uden videre ville lade sig sluge af andre, men det lykkedes da i november 1944 at få et vist samarbejde i gang mellem denne og lokalkomiteen.2 '
Kort efter blev det besluttet, at redaktør Kjødt og Tage Nielsen sammen
skulle tage til København for at søge at skaffe våben. Tage Nielsen blev
dog forhindret, og på begges vegne skulle KjØdt så klare forhandlingerne.
Ved et tilfælde var Villy Hainsen samtidig i København, idet han af lokalkomiteen var sendt over i et andet ærinde, men sammen kom de via forskellige mellemmænd frem til »Grosserer Emdrup«, der senere viste sig at
være kaptajn SchiØttz Eriksen, der stod for fordelingen af våben fra Sverige
til modstandsbevægelsen. De fik et foreløbigt løfte om 20 maskinpistoler
til Øvelsesbrug og 10 pistoler ril udrykningsholdet, hvorefter der siden ville
komme regelmæssige forsendelser af våben til grupperne. Desuden ville der
blive sendt en instruktør over. Alt syntes således at tegne sig lyst, og for
KjØdt betød besøget desuden, at han fra da af opgav sin forbindelse med
Secret Service og i stedet fremtidig leverede sit efterretningsstof til den
danske militære efterretningstjeneste. Tilmed kom våbensendingerne som
lovet, og maskinpistolerne fordeltes mellem de to bornholmske organisationerY1'
Det er imidlertid overraskende, så lidt man i Sverige fulgte med i, hvad
der skete på Bornholm. En rapport fra Hasager Christiansen, der har forhØrt en flygtning fra Bornholm, Egon Cloos Munter, viser, at han i hvert
tilfælde ikke så sent som den 25. november, da rapporten er afgivet, har
haft kendskab til lokalkomiteens dannelse omtrent en måned tidligere og
altså heller ikke den følgende udvikling. I sin rapport om Munter skriver
han: »Han ved intet af militær interesse fra Bornholm, men tilhører en
mindre modstandsbevægelse, der tilsyneladende arbejder for sig selv uden
at have kontakt med den stØrre modstandsbevægelse. Der kan evt. mønstres
80 mand (tallet er nok i overkanten). Bevægelsens leder er maskiningeniør

Nielsen, Raibekkeværket, Rønne. Andre 'kendte" medlemmer er overlæge
Olsen, Rønne, overlæge Nissen, Akirkeby, samt stationsleder Thomsen
(ikke søkadet Thomsen), Rønne lufthav:n.« 30
I Øvrigt blev lokalkomiteen på dette tidspunkt udsart: for nye vanskeligheder. Gestapo havde Øget sin styrke på Bornholm, og flere sitikkere var
nu i virksomhed. En af dem, Carl Rasmussen, sporede Børge Kure, og en
dag, han var i Rønne, blev han arresteret, medens han var inde hos en
tobakshandler. Det var den 27. november. I 11 dage sad Kure derefter arresteret på GaJløkken, og imedens gik lokalkomiteen i stadig angst for, at
Gestapo skulle finde ud af hans tilknytning til modstandsbevægelsens
ledelse. Heldigvis vidste tyskerne ikke andet, end at Kure havde levet »under
jorden« og derfor var impliceret i illegalt arbejde, men hvad det var, havde
de ingen ane'.se om, og Kure fortalte ikke mere end hØjsrt nødvendigt og
skØd, hvor det vær muligt, skylden på folk, som han vidste var flygtet til
Sverige. Lokalkomiteen lagde hovederne i blød. Nogle, heriblandt overlæge
Olsen, Ønskede, at man skulle forholde sig i ro og afvente begivenhedernes
udvikling, ag andre, heriblandt Villy Hansen, Ønskede, at han med sin
udrykningsgruppe skulle gå ind på GallØkken og befri ham. Planen kom
dog ikke dl udførelse, og imedens sørgede man for, at fru Kure kom sikkert til Sverige, og redaktør KjØdt blev indlagt på amtssygehuset for en
opdigtet sygdom, der varede en halv snes daige. Samtidig havde Tage Nielsen besøg af dyrlæge Wamberg fra København. Han blev sat ind i situationen og lovede at se, om han kunne gøre noget, hvis Kure blev sendt med
rutebåden til København. Gennem forskellige led holdt man sig underrettet
om Kure på GaHøkken, og samtidig vær der sat vagter ved alle rutebådenes
afgainge, for at man hurtigt kunne rapportere, når Kure blev fØtt væk, men
pludselig en aften skete det. Kure blev i privatbil kørt til en kutter, der
sejlede ham dl København, hvor han blev anbragt i Ves1tre Fængsel. Her
sad han hele december, og i begyndels,en af januar 1945 ovedØrtes han til
Frøslev, hvor han sad resten af krigen. Intet om lokalkomiteen var kommet frem, og arbejdet kunne fortsætte.m
Overlæge O:sen havde kontakt med Frihedsrådet via telefon Central
15.305 i Magasin du Nord under dæknavnet Thorsen, og foruden instrukserne herfra havde man rigeligt at gØre med, hvad der ellers foregik på
Øen. I de hyppige møder havde Olsen givet strenge ordrer om, at intert
måtte nedskrives under møderne, og der måtte ikke være noget skriftligt
i det hele taget, der kunne henvise til loka'lkomiteen. Det var et nødvendigt
sikkerhedshensyn i en illegal organis<l!tion. Sikkerheden kunne dog ogsJ.
sættes på prøve på anden måde, og netop dette sikkerhedsmoment var årsag
til, at der opS1tod en kedelig konflikt mellem lokalkomiteen og Tage Nielsens gruppe. Disse grupper mente nemlig, at Villy Ha1nsen optrådte for
åbent. Man mente, at han frembØd en risiko, og ønskede, at han blev
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fjernet, og man truede endog med at lade ham fy)re til Sverige med mage
Foreløbig blev Viily Hansen sendt til København for at tale sin sag for
»magisteren«. »1hgister Andresen« lovede at komme til Bornholm snarest,
men i ventetiden var stillingen mat på Bornholm. Den indbyrdes splitte'.se
påvirkede arbejdet, og bedre blev det ikke, da der stadig i uhyggelig grad
manglede våben til uddannelsen. Det var klart, at den af de rivaliserende
grupper, der først kunne skaffe våben, ville få et forspring og derved
komme til at beherske situationen. Vanskelighederne på Bornholm var
imidlertid ved at gå op for København, og magisteren lovede at komme
til Bornholm snare.9t, ligesom grosserer Emdrup lovede, at der snart ville
komme regelmæssige forsendelser af våben. Nytårsdag mødtes da overlæge O:sen med Tage Nielsen og Kjeld Wamberg i et forsøg på at få klaret
problemerne. Forslaget gik ud på, at ingeniør Nielsens gruppe ville sende
Ole Bidstrup til Sverige for at hente våben, og at disse så skulle fordeles
til begge grupper med, at lokalkomiteen rekonstrueredes. Forligsbestræbelserne mislykkedes.: 1 ~

Samling om lokalkomiteen
I hele januar må:ned 1945 arbejdede grupperne hver for sig, og først den
10. februar kom magister Andresen. Ankomsten var i Øvrigt ikke uden
dramatik, idet Viily Hansen den 9. februar om aftenen meldte til overlæge
Olsen, at der havde været tysk razzia om bord på rutebåden, og blandt
de 12 anholdte nævnte han også navnet Andresen. Heldigvis ud!Østes den
opståede frygt den følgende dag, da magisteren kom med den ordinære
flyver. Så kom endelig de afsluttende forhandlinger i gang, idet magisteren
fik talt både med ingeniør Nielsen og med lokalkomiteen, og resultatet
blev, at alle grupper nu samledes under en hat. Lokalkomiteen blev sammensat efter samme linie som Frihedsrådet i København med organisationsrepræsentanter, dvs. overlæge Olsen forblev som formand, og sammen
med Jens Holm var han repræsentant for bladvirksomheden, idet Olsen
var fra »Ringen« og Jens Holm fra »De frie Danske«. Lærer Håkansson
blev fortsat repræsentant for Dansk Samling, hvis medlemmer jo havde
spillet en fremtrædende rolle i det hidtidige arbejde, medens Charles BØrner som repræsentant for kommunisterne vel nærmest sad som en partirepræsentant, da kommunisternes indsats på Bornholm i den forløbne tid
havde været meget sporadisk og ikke havde gjort sig videre gældende.
Det sidste medlem i lokalkomiteen, redaktør Kjødt, der skulle repræsentere
militærgrupperne, fik endvidere til opgave at sammensmelte de to hidtil rivaliserende grupper. Foreløbig skulle han blot være den civile kontaktmand.
idet man enedes om, at der fra København skulle komme en officer, der
skulle være den militære chef for alle grupperne, men altså underlagt lokalkomiteen.3~
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Hermed var den endelige organisation kommet i stand, og selv om det
naturligvis krævede nogen tid at få det hele til at fungere, var der nu skabt
den såvel politiske som militære ledelse, der kom til at vare dl befrielsen.
Frihedsrådets lokalkomite på Bornholm havde haft en svær fødsel, der
vel nok først og fremmest skyldtes, at man ikke fra starten havde fået
kontakt med alle de eksisterende grupper på øen. Den 19. september, samme
dag, som aktionen mod politiet fandt sted i det Øvrige land, var det bornholmske råd blevet dannet, men uden kontakt dl to mænd med afgørende
indflydelse, nemlig overlæge Olsen og Tage Nielsen. En fin organisation
blev sat op, men allerede en måned efter blev en af rådets medstiftere
dtersØgt af Gestapo, Henning Hjuler, og han måtte flygte til Sverige.
Ganske vist var organisationen skabt, men man manglede det vigtigste,
nemlig våben i tilstrækkeligt omfang, og det knirkede derfor lidt med at
få hjulene i maskineriet til at snurre. På dette tidspunkt dukkede en ny mand
op på scenen. Magister Andresen fra »Ringen« opsøgte overlæge O'.sen, og
de vanskeligheder, som rådet hidtil havde haft med at få kontakt også
opefter til Danmarks Frihedsdd, blev lØst gennem magisteren, hvorefter
der sitifitedes en ny lokalkomite, eller man kan sige, at den gamle omdannedes, og overlæge Olsen blev dens formand.
Der var dog stadig to grupper på Bornholm, hvoraf den ene ganske vist
nu havde fået det blå stempel fra Danmarks Frihedsråd, men man kunne
ikke komme uden om den anden gruppe under ingeniør Tage Nielsen,
der dels var meget aktiv og dels tilsyneladende havde skaffet sig våben
uden om de gængse kaina1er. Rivaliseringen mellem de to grupper var det
vanskeligt at få bilagt, og da Børge Kure blev arresteret i slutningen af
november, var den mest aktive i lokalkomiteens grupper Villy Hansen.
Denne og ingeniør Nielsen koone imidlertid slet ikke enes, og striden
fortsatte, selv om man sØgte at appellere til hØjere instanser i København.
Først den 1. februar 1945 kom magister Andresen atter på besøg og fik
helet den sidste splittelse på Bornholm. En omdannet lokalkomite blev
skabt, de militære grupper blev samlet under en udefra kommende mand,
og Villy Ha:nsen flyttede til København, hvor ha:n fortsatte sit illegale
arbejde. I fem måneder havde man arbejdet med at få samling på styrkerne
på Øen, og nu havde man endelig fået en form og en organisation, der kom
til air vaire til befrielsen og her kom til at stå sin prØve.
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IX. kapitel
RUTERNE
Lokalkomiteens arbejde omfattede mange aktiviteter på Bornholm, og
blandt de vigtig:te illegale arbejder på Øen m'.'ttte stadig henregnes ruterne.
der både anvendtes til kurertjeneste, flygtninge- og våbentransport. Disse
tråde, der fra hele D:rnmark var spundet over til det neutrale Sverige, var
af væsentlig betydning for den danske modstandsbevægelse, og de strakte
sig fra Frederikshavn i det nordlige Jylland til Bornholm i syd. Der fandtes
en hel del organisationer, som tog sig af disse illegale ruter. Blandt de største
kan nævnes Dansk Hjælpe·tjeneste, der varetog transporten fra Frederikshavn til Gøreborg med Werner Gyberg på svensk side og Arne ElstrØm i
Jylland, men flest ruter gik vel nok over det smalle Øresund mellem Sjælland og Skåne. Bla:ndt disse kan nævnes Speditøren, senere kaldet Øresundstjenesten, mellem Helsingør og Ha'.singborg og Dansk-Svensk Flygtningetjeneste mellem forskellige steder på Sjælland og Skåne, hvor redaktør
Hendil residerede i Malmø og Robert Jensen på Sjælland, og blandt de
mindre i dette område var ruterne, etableret af Studenternes Efterretningstjeneste og af »De frie Danske«. Desuden havde den danske efterretningstjeneste et transportsystem, der efter den 29. august 1943 lededes af kommandørkaptajn Bangsbøll med kaptajnløjtnant Hasager Christiansen som
næstkommanderende i Sverige og translatør From som leder i Danmark
og sydligst lå ruterne over Bornholm. I alt nåede i krigsårene, og det vil
i hovedsagen sige de to sidste krigså:r, omkring 20.000 danskere til Sverige
som flygtninge, hvortil så må lægges de kurerer og ledende modstandsfolk,
som måtte rejse frem og tilbage flere gange, når man ville bedømme ruternes
arbejde. Også de svenske myndigheder havde måttet organisere sig i forbinde'.se med denne vældige trafik, og det var den svenske kaptajn Wah!quist, også kaldet »Hvalen«, der havde fået ti'.delt opgaven med at ho!de
opsyn med de illegale transporter og derfor fik etableret et godt samarbejde
med de danske ledere på svensk grund. Alt i ak viste det svenske po!iti
og de svenske myndigheder god forståelse for de uneutrale handlinger i det
neutrale Sverige.
Liserut.:11

Svend Aage Muncks arbejde for flygtninge er tidligere omtalt i forbindelse
med de nødlandede amerikanske flyvere på Bornholm. Han havde som
nævnt skabt »Liseruten«, der ved hjælp af bornholmerbåden »Carl« fik
flygtningene til Sverige i Falsterbokanalen. Naturligvis havde han ogsi
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•Carl•, der sejlede mellem København og Bornholm gennem Falsterbokanalen.

kontakt med andre flygtningeruter, og den 24. juli 1944 var han netop
på vej til et møde med Dansk-Svensk Flygtningetjeneste på Forchhammersvej på Frederiksberg, da han blev standset af en bekendt, som absolut skulle
tale med ham. De .gik ind på en cafe for at tale sammen. Inden Munck
forsinket nåede frem rtil Forchhammersvej, havde Gestapo imidlertid stormet kontoret, hvor blandt andre grosserer Robert Jensen med dæknavnet
»Tom« blev skudt. Medens Munck denne gang undgik Gestapo, faldt nog'.e
uger senere Muncks adresse i Gestapos hainder, og da de derefter trængte
ind i hans lejHghed på Godthåbsvej for at hente ham, var der ingen hjemme,
så i stedet for foretog Gestapo en ret grundig undersøgelse, der gik svært
ud over indboet. Ganske naturligt rejste han siden til Sverige i august
1944, hvorefter han under resten af krigen ledede »Liserntoo« fra svensk
jord, medens politiassistent Svend Rasmussen var lederen i Danmark. 1
For at ruten kunne gå gnidningslØst, var det nødvendigt, at alle folkene
på Det ØstbornhoLmske Dampskibsselskabs damper »Carl« gik helt ind for
opgaven. Hovedpersonerne her var kaptajn C. V. Clausen, kaptajn Jensen
og styrmand Ove Hansen. Flugten foregik ganske nemt og behageligt, idet
flygtningene kom om bord med normal billet som andre passagerer, og
når skibet passerede Falsterbokanælen, gik de fra borde sammen med den
svenske 1ods. Når dette kunne lade sig gøre, hang det sammen med, at
området var svensk militæirt område, og for at beskytte sig mod spionage
forlangte svenskerne alle passagerer, både danske og tyske, under dækket,
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når kanalen passeredes. Desuden forlangte svenskerne, at koøjer og ruder
m.v. var blændede, så ingen kunne se ud. Det forenklede flugtarbejdet
betydeligt, idet kun de personer, der måtte vide, hvad der skete, måtte
være på dækket, dvs. besætningsmedlemmerne, de medfølgende kystpolitifolk og flygtningene, medens alle andre skulle opholde sig bag blændede
vinduer. Desuden hjalp det, at »Carl« altid passerede Falsterbobnalen om
natten, og når svenskerne gik fra borde ifØrt mørke, lette frakker, blev
flygtningene ligeledes forsynet med lignende frakker, så om nogen skulle
kunne se ud ved et vindue, så ville de ikke i mørket kunne se forskel på
de svenske lodser og flygtningene.~ Politibevogtningen bestod af tre mand,
to politibetjente og overbetjent C. Dinesen. Fra Gudhjem sejlede skibet
ti] afgangshavnen Has~e, hvor de tyske havneposter havde til opgave at
gennemse skibet en sidste gang. De tyske soldater i Hasle var på denne tid
nogle æ!dre herrer, og de kunne væ1dig godt lide en Øl eller to, ofte flere.
Når tiden for kontrollen så nærmede sig, inviterede Dinesen tyskerne op i
skibets restaurant og købte Øl til dem og sørgede for, a:t det trak så længe
ud, at tiden for deres kontrol var blevet meget knap. Herefter nøjedes de
så ofte med at tro på Dinesens forsikring om, at der ikke var flygtninge
om bord. Helit så nemt gik det ikke, når Gestapo en gang imellem troppede
op. De var ikke så godtroende, og Dinesen måtte ofte i forhør, uden at
Gestapo dog fandt ud af noget.
Naturligvis fattede tyskerne misrnnke til bornholmerbådene, men de
fandt a~drig ud af metoden, og der var ingen af aktionerne, som mislykkedes. I efteråret 1944 skærpedes forho'.dene imidlertid. Dels vanskeliggjordes rejserne en del, da det danske politi blev sat ud af spillet den 19.
september 1944, hvorved bl.a. kystbetjentene forsvandt, og dels blev »Carl«
fra julen 1944 sa>r under strengere kontrol. Tyskerne forlangte, at alle passagerer skulle indskrives på en passagerliste, og alle skulle legitimere sig,
både når de gik om bord, og når de gik fra borde. Det var dog ikke nogen
hindring for flugtruten, da falske legitimationskort jo ikke var noget ukendt
fænomen inden for modstandsbevægelsen. Man sørgede simpelt hen for.
at når hr. Kofoed fra Dueodde stod på i Rønne og illegalt gik fra borde
ved Falsterbo, så kom der en anden hr. Kofoed fra Dueodde om bord pa
»Carl« samme sted. Navn og adresse var ens på de to legitimationskort kun fotografierne var forskellige, fordi de selvfølgelig passede til personen.
Det klaredes nemt, fordi det var forskellige tyskere, der kontrollerede ved
afgang og ankomst. På den måde kunne kurerer udveksles med flygtninge.
Der var naturligvis jævnligt tyske soldater og gestapofolk med om bord,
og hvis de ikke var i deres kahytter, sad de i salonen, og skibets officerer
sørgede da for at aflede deres opmærksomhed fra, hvad der foregik på
dækket, bl.a. ved at invitere dem på en forfriskning. Det var sikrest, ar
de hyggede sig omkring border, selv om folk så blev forargede over, ar
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styrmanden drak sammen med tyskerne. Hvis der var flere flygtninge
end folk, som skulle den anden vej, blev de smuglet om bord og gemt af
vejen f.eks. under nogle pressenninger i forstavnen. De blev snavsede, men
de kom aif i Falsterbo ligesom de andre. »Carl« sejlede også med våben,
og i den anledning måtte Ove Hansen af og til til møde med modstandsbevægelsens repræsentanter i restauram »Au Coq d'Or«. Kasserne med
våben og ammunition kom om bord i Fa 1sterbo, og man havde i forvejen
udstedt fragtbreve på adressater forskellige steder i København. Ved ankomsten til København blev godset da afhentet på normal vis og fragtbrevene
indløst for næsen af de tyske vagtposter. Kun en gang var tyskerne lige
ved at afsløre en våbentransport. På dækket stod blandt kasser med lervarer også en enkelt kasse med våben. Tyskerne kom om bord for at tage
stikprøver, og da styrmanden så, at de med Økser ville åbne kasserne,
udpegede han især en bestemt kasse, som han anbefalede dem at åbne.
Tyskerne afslog hånligt og erklærede, at de nok selv skulle finde de kasser,
de ville åbne. Stikprøverne viste imidlertid kun et indhold med lervarer,
medens den kasse, styrmanden havde udpeget, var kassen med våben. 3
I en driftsoversigt for tiden fra 1. november 1944 til 31. januar 1945
meddelte Sv. Aa. Mu:nck, at Liseruten i lØbet af disse tre måneder i begge
retninger havde befordret 43 passagerer. »Af sikkerhedsmæssige grunde
har ruten været forbeholdt kurerer og særlige vigtige personer, som mao
måtte formode i egen interesse at være 1meresseret i at bevare tavshed
om ruten. Ruren har dog haft sin største betydning ved befordring af
post og særligt materiale, hvoraf der er transporteret: 63 kufferter post
(organisations- samt alm. post, dog ikke tryksager), 37 kufferter (plomberede og indeholdende specielt materiale).« 3 "
Mange ledende politikere og modstandsfolk benyttiede denne rute til
Sverige. Således har både Arne SØirensen, Hans Hedtoft og Ole Bjørn Kraft
været med den, og desuden kan nævnes Holger Danske folkene »Flammen«
og »Citronen« samt mange kurerer. Mod krigens slutning blev man bange
for tyskernes overgreb mod bornholmerbådene, og den 3. maj 1945 om
morgenen bordede modstandsfolk »Carl« i Øresund og førte det til Malmø
efter aftale med kaptajnen. Også fiskeriinspektionsskibet »Vestkysten«, der
havde fungeret som ledsagefartØj for bornholmerbådene i farvandet mellem Bornholm og svensk territorialfarvand, gik, efter at have ledsaget
»Carl«, ind dl Ystad, og desuden ramte den samme skæbne bornholmerbåden »Østersøen«, som var afsejlet fra Københarvn aftenen før ved 21tiden, idet også den blev bordet af modstandsfolk og ført til MalmØ. 4

»Østersøen«
»Carl« var fra Det Østbornholmske Dampskibsselskab, medens »Østersøen«
tilhørte Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866, og også dette skib var
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med i flygtningetransporter. Kaptajn Poggenborg, der førte skibet, havde
ingen faste illegale kontakter i Københwn, men tog sig af flygtningene,
efterhånden som de kom. Som regel blev de gemt i kædekassen på »Østersøen«. Når flygtningene ikke kom af i Fa'sterbokanalen, blev de i Rønne
afleveret til hotelejer Lyngby, Alfred Bidstrup eller overlæge O'.sen. Koden
for flygtningene til Lyngby var en hilsen fra Larsen, hvorefter han måtte
udspørge dem nærmere for at sikre sig, at der ikke var noget galt. Senere
ændredes det til, at de skulle aflevere et blå-lilla farvet stykke pap, udskåret
som rhombe, hvorpå der stod et tal: 17. 4 Det var en s1ags billet, der var
udfærdiget af fuldmægtig Ernst Hansen i Fyrdirektoratet i København,
og tallet 17 var valgt, da det var fyrmester Jakobsens fødselsdag. Derefter
foregik viderebefordringen med de små både fra Bornholm. Der kunne
naturligvis være uheld, som f.eks. den 9. februar 1945, da skibet var
kommet ind længe før beregnet, og da Lyngby vidste, at der var 23 flygtninge med, kunne han ikke forstå, at ingen var kommet op på Dams Hotel.
Fra hotelkarlen fik han den kedelige meddelelse, at der netop havde været
razzia om bord, og at man mente, at der var tilbageho!dt ti personer i
København. Lyngby fik fat i nogle venner, der hjalp til med at finde dem
ude i byen, men desuden var der også nogle af dem, som sØgte til andre
kontakter. Tre af dem opsØgte således redaktør KjØdt på Bornholms Avis.
De fortalte, at de var blevet bange for, at mødestedet var blevet røbet,
hvilken mistanke i Øvrigt blev bestyrket, da en kvindelig stikker kort
efter skibets ankomsit indfandt sig på Dams Hotel for åbenbart diskret
at ho'de vagt og se, hvem der kom. Uheldigvis var der imidlertid yderligere
sket det, at en af de flygtninge, der havde fået frataget sit legitimationskort, på spørgsmålet om sit ærinde i Rønne havde oplyst, at han skulle
besøge sin svigerfar, og som dennes navn havde han sagt: Ole Holm.
Vognmand Ole Holm var imidlertid en af rutens faste vognmænd, og selv
om tyskerne nok kunne konstatere, air denne mand var forholdsvis ung
og ikke kunne have børn over konfirmationsalderen, måtte man se i Øjnene,
at tyskerne ville foretage en undersøgelse vedr. Ole Holm. Derfor måtte
den videre transport nu organiseres på anden måde end sædvanlig, men
der var heldigvis flere muligheder her. Det viste sig senere, at de folk, der
var blevet taget af Gestapo, enten havde ædt disse rhomber eller skaffet
dem af vejen på anden måde, så de havde kunnet klare for sig. Desuden
var fem flygtninge, der havde fået frataget deres legitimationskort af
Gestapo i Københ1vn, sprunget over bord i Fa!sterbokanalen og reddet sig
i land, og det lykkedes efter noget besvær at få fat i alle de resterende
flygtninge på Bornholm og at få sendt dem videre til Sverige. 5
Forfatterinden Karen Aabye, der var med på den dramatiske tur, har
fortalt nærmere om den. Hun var blevet fulgt til skibet af »onkel Carl«
og var blevet beroliget med, ait alt gik uden vanskeligheder, men næppe
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var passagerernes legitimationskort bl.evet UJ11dersØgt, før de alle en efter
en i et ti'.sirødende lukaf blev holdt op af to hipomænd, der gennede dem
alle sammen i et hjørne af skibet. Da alle åbenbart var kommet om bord,
begyndte forhørene, og en efter en blev passagererne kaldt ud. Karen
Aabye, der hed ekspeditrice Biirthe Lund på legitimationskortet, skriver
herom: 6
»Jeg stod foran et bord med en yngre, bleg mand. Ved hans side stod
to stikkere og stirrede mig konstant i øjnene for at se, om jeg viste tegn
på nervøsitet. Manden tog mit legitimationskort og hØrte mig i dets indho'd. Og så kom det, jeg havde frygtet.
- Hvorfor rejser De til Bornholm?
- Jeg skal over og besøge min kæreste.
- Hvad hedder han?
- Verner Hansen.
- Hvad bestiller han?
- Han er kok.
- Hvor er han kok?
- På Dams Hotel i Rønne.
- Hvorfor besøger han ikke Dem?
- Han kan ikke for sit arbejde.
- Kan De da det?
- Jeg er uden arbejde for tiden.
- Hvor var De ansat sidst?
- Magasin du Nord.
- Hvilken afdeling?
- StrØmpeafde'.ingen.
Derefter gik forhøret tilbage til personen Verner Hansen, der aldrig
havde eksisteret. Jeg måtte udrede alder og familieforho~d omkring denne
mig ubekendte størrelse. Alle mine svar blev omhyggeligt noteret ned. Derfra fØl'tes jeg ind til Kriminalrat Buncke, efter sigende en af de værste
forhørsdommere. Buncke havde telefonbogen over Bornho!m liggende foran
sig. Han fik overgivet listen med alle mine svar, og så sprang han i det.
Jeg følte mig som cement indvendig. Jeg stod med begge hænder begravet
i lommerne på den gamle frakke og svarede tonløst uden en trækning i
ansigtet. Jeg tror, de allerfleste bliver rolige i et sådant Øjeblik. - Jeg husker
også, at han spurgte, om jeg var gift eller ugift. - Ugift, lød mit svar. Og
da han var nået helt ned i bunden af sit forhør, langede han mig pludselig
følgende spørgsmål ud:
- Hved hedder Deres mor?
Et eneste lille Øjeblik var jeg på nippet til at svare Aahye, men det
blev Lund. Jeg fik mit legitimationskort udleveret, hvad der var et godt
tegn, og blev derefter kostet ned under dækket igen.
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Vi skulle have sejlet kl. 21. Vi kom først af sted kl. 1 om natten. Jeg
fik anvist en køje, og så fulgte rejsens allerværste timer. Man lå alene og
gik ud fra, at tyskerne nu undersØgte materialet og ringede arrestordre til
RØ•nne, så man standsedes ved landgangen. Jeg sov ikke - naturligvis. En
ung sabotør kom listende ind til mig og spurgte, om jeg ville være med
til at springe fra skibets Øverste dæk, når vi nåede Falsterbokanalen. Jeg
fik ti minutter til at betænke mig i. Der var på det tidspunkt is og pigtråd
i vandet ved Falsterbo, og springet fra øverste dæk var stort. Jeg besluttede
mig til at ville gØre forsøget, men så kom sabotøren tilbage og hviskede,
at man var blevet enige om, at jeg sammen med fire andre, der som jeg
havde fået lov til at beholde legitimationskortet, skulle tage chancen og
fortsætte til Rønne. Jeg lå i min køje og hørte, da de andre sprang. - Klokken
1 den følgende dag nåede vi Rønne. Vore papirer blev endnu en gang
undersøgt. De sid~te timer var de alleerværste. - Så gik rr,an da endelig over
landgangsbroen, og uden at se os tilbage slentrede vi op til byen. Vi ringede til direktør Lyngby på Dams Hotel, hvor vi skulle være indkvarteret.«
Aftenen efter disse begivenheder var Lyngby alligevel ikke helt tryg
ved situMionen. Han tog derfor ud til amtssygehuset og efter at have talt
lidt med overlæge Iversen, blev han indlagt. De fandt nogle galdesten, som
han blev opereret for, og så havde han fred så længe. 7
Med »Østersøen« kom også de våbenforsendelser, som lokalkomiteen
havde fået løfte om. Det var efter aftale med overlæge Olsen vognmand
Ole Holm, der tog sig af diss:: forsendelser, når de kom til Rønne. Af og
ti! tog kaptajn Poggenborg også mod pakker i Falsterbokanalen, men kun
en enkelt gang var det så uheldigt, at en tysk officer om bord havde ser
det. Det gav nogle vanskeligheder, men Poggenborg kunne dog klare for
sig, så der intet skete.&
»Laksene«

Som tidligere omtalt, bl.a. i forbindelse med nødlandede flyveres flugt
fra Bornholm, var der flere muligheder for at komme til Sverige fra Øen
med mindre både, og en af de mest brugte og bedst organiserede ruter af
disse var vel nok den, der gik under navnet »Laksene«. Der var en direkte
forbindelse via »Østersøen« mellem København og fyrmester Jækobsen på
Christiansø, der stod i spidsen for »Laksene«.
Fyrmester Jakobsen residerede på Christiansø, der takket være sin beliggenhed havde gode muligheder for en illegal forbindelse til Sverige. Den
mere ti!fæ!dige forbindelse, der var blevet startet i efteråret 1943, fik
Jakobsen ind i faste rammer, således at ruten fik en fast organiseret forbinde'se fra København til Rønne og tværs over Bornholm til forskellige
havne for derfra at gå videre til det frie Sverige. Jakobsens kontakt i
København var fuldmægtig Hansen i Fyrdirekroratet, og denne havde
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dels forbindelse til en organisation for flygtninge og dels til sabotageorganisationen »Holger Danske«, der til gengæld forsynedes med sprængstof og ledningsmateriel. På Christiansø var kun en enkelt upålidelig person,
som imidlertid efter hensitilling til Fyrdire~toratet blev forflyttet fra Øen,
således at man fra efteråret 1944 kunne airbejde friere. Flugttjenesten tværs
over øen var ordnet med fo1k som Ole Holm, Niels Anker Koefoed fra
St. Almegård, Anker Madsen, dyrlæge Stender i Østermarie, Carlo Dam,
Holger Molander, Vigo Holm og Poul Møller. I begyndelsen hjalp politikommissær Johs. Hansen også med foruden flere, der tidligere er nævnt.
Organisationen kostede naturligvis penge, og disse skaffedes bl.a. fra kontorchef Abitz på amtskontoret, der via amtmaindinden, fru Stemaoo, fik
kontakt til hendes bror, chefredaktØr Hakon Stephensen på Politiken, som
kunne fremskaffe de nødvendige midler. Andre midler fik Jakobsen ved
at gå til skibsreder Knud lauritzen.9
Første gang, Jakobsen sejlede illegalt, var det med »Illum«, der tilhørte
Richard Larsen, Nexø. Det drejede sig den gang om en jøde, som skulle
til Sverige. Da organisationen »laksene« va:r dannet, foregik transporterne
imidlertid hele tiden med Axel Hair:rsens »Ramona«, der havde en forholdsvis lydløs moitor. Axel Hansen fortæller selv herom: »Første gang
tog vi fra Hammerhavnen til Kåseberg, men der havde vi så meget vrøvl.
Der måtte vi gå om bord igen, så næste gang gik vi til Simrishamn, men
vi måtte passe på alle de fiskere, der kendte os. Det var nærmest toldfunktionæren og vagten der, som hjalp os, men de var ualmindelig fine derovre.
Selv politiet blev bremset af marinesoldaterne, når vi kom. Vi lå yderst
for os selv. Min førstemand, Hilmer, var en førsteklasses mand. Tyskerne
havde ha:m engoog nede på kroen for ait pumpe ham. De vidste, at der
var noget galt, men de vidste ikke hvad. De fik dog ikke noget ud af det,
for jo mere han drak, og jo mere fold han blev, desto mere srnm blev
han, og så opgav de.« 1 0
Senere kom også Peter Sonne, der førte postbåden mellem Svaneke og
Christiansø, med ind i organisationen. Transporterne udgik som regel fra
Haralds havn, men også Svaneke benyttedes en enkelt gang, og her dannede Perter Sonne ligefrem en selvs1tændig gruppe »Svaneke-gruppen«, der
arbejdede sammen med »laksene«. Haralds havn er i Øvrigt et kapitel for
sig. Et sted mellem Gudhjem og Svaneke danner de grå klipper en naturlig
havn, men fisker Harald Hansen gjorde den bredere og dybere og skabte
sig her sit eget lille fiskerleje. Man kan kun komme til den ad en smal,
snoet vej, der nærmest var nog'.e hjulspor, og derefter ad en lille sti, der
endte i havnen. Den var godt gemt og gjorde væ'.dig nytte under krigen.
>)Ramona« brugt,e havnen. Det var en af de få både, der kunne gå helt
ind i havnen, men var vejret lidt uroligt, måtte også »Ramona« lægge sig
udenfor, medens flygmingene blev roet ud til den i en mindre jolle. Her i
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denne skjulte havn blev våben og ammunition fra Sverige også bragt i land.
Den bedste sending var vel nok i april 1945. Axel Hansen havde ofte
gjort vrøvl, når han fik en 3-4 kasser om bord, for, som han sagde, hvis
vi bliver taget, så er det jo ligegyldigt, hvor meget der er. Resultatet var.
at svenskerne en dag fyldte op med 3-4 rons våben og ammunition om
bord og spurgte, om han så var glad - og det var Axel Hansen. Han afsejlede med hele den runge last førsit til Christiansø, hvor »Ramona« blev
liggende natten over, men da der næste dag pludselig dukkede syv hurtigbåde op i Christiansø havn, forsvandt han samme aften og afsejlede til
klipperne ved Haralds havn. Her blev lasten hentet af en bonde med ro
kraftige heste for vognen, men selv med en hel del folk til ait hjælpe, var
det svært nok at få vognen op ad den dårlige vej. Intet under var det dog,
at alle var henrykte for den store hØst.11
Selvfølgelig gik det ikke altid lige glat. Således blev »Ramona« en dag,
den stod ud fra Simrishamn, med interesse fulgt af en tysk u-båd en times
tid efter afgangen fra havnen, og medens de tyske søfolk stod og betragtede
»Ramona«, fulgte den ved siden af »Ramona« i et par timer. »Ramona«
havde på dette tidspunkt svensk flag oppe, og den havde svenske numre
på skroget. Efter to timers forløb dukkede endnu en tysk u-båd op, og
sammen fulgte de »Ramona«, indtil den var blot en 20 minutters sejlads
fra Christiansø. Så endelig vendte de, og på »Ramona« fik man travlt med
at udskifte det svenske flag og de svenske numre med Dannebrog og danske
numre, så den uden komplika:tioner kunne sitå ind i ChristiansØs havn.12
Tyskerne havde åbenbart færten af, at »Ramona« var indblandet i illegal
rrafik, men de troede, at båden V;tr svensk. Det forårsagede, at da Gøreborgkutteren »Ramona« dukkede op i farvandet omkring Bornholm, blev den
sænket af kanonild fra en tysk u-båd. Besætningen blev lykkeligvis samler
op af en anden Gøreborg-kutter, fØrt af svenskeren Oscar Gerle. Den rigtige »Ramona« kunne nu uhindret fortsætte sine togter. 13
Blandt flygtningene var også i den sidste del af krigen andre end dem,
der blev sendt fra København. Således blev en af de tyske vagter, der var
Østriger, sendt til Sverige, idet man på Christiansø camouflerede hans forwinden, som om han var druknet, og tyskerne troede på det. Også nog'.e
hollændere og franskmænd, der var blevet tvangsudskrevet af tyskerne til
fronttjeneste på Østfronten, hjalp man. De blev hentet af Christiansøs
tjenestekutter »Hroar« i Haralds havn og sejlet til Christiansø. Her pressede man nogle svenske kmtere til at ta:ge dem med det sidste stykke vej
til Sverige. 14 De var med nogle tyske flygtninge kommet til Bornholm,
hvor de stak af og gemte sig i skovene. En af dem blev fundet af nogle
unge mænd. Det var en hollænder, som ved hjælp af vagtværnet blev overladt til fru Håkansson, der selv var hollænder. Han gik dårligt, da han
havde fået infektion i et sår i sit ene ben, men han blev hjulpet af overlæge
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Olsen, og inden længe var han så rask, at han kunne gå ud, og da han
tilmed nu optrådte lidt for dristigt, blev han hurtigst muligt sendt til
Sverige. Lidt af den samme tankelØshed viste en rtidliigere koncentradOtnSlejrfange. Da den danske generalkonsul med personale i Danzig blev hentet
af en fiskeskipper fra Bornholm, kom der bl.a. også en mand med, der
havde siddet i koncentrationslejren Stutthof nær Danzig. Han var meget
ivrig efter at komme videre, og da han dagen efter s~n ankomst gik på
gaden i Rønne og spurgte alle og enhver, hvordan man kunne komme
videre til Sverige, måtte redaktør KjØdt gribe ind. Han gik ud med sin
pibe i lommen og stak den i ryggen på ham og sagde: »Så er det med her.«
Det var lige uden for amtsgården, hvor der stod en flok tyskere, men han
fulgte med uden vanskeligheder og fik så forklaret sagen siden. Han boede
hos KjØdt en uges tid, hvorefter han kom til Christiansø, hvor han var
yderligere et par dage, inden Axel Hansen på »Ramona« kunne sejle ham
til Sverige. 15
Bort/ Ørelsen af Sund
En ganske særegen sejlads var det imidlertid, da man bortførte politibetjent
Sund. Tyskerne havde trods alt en mistanke om, at der skete flygtningetransporter via Bornholm, men deres mange forsøg på at finde ud af ruterne
var hidtil misl.ykkedes. Derfor sendte man Sund, der tidligere havde været
betjent i Svaneke, til Bornholm. En dag i begyndelsen af 1945 dukkede han
op på Dams Hotel under falsk navn og lod skinne igennem, at han som så
mange andre politifolk arbejdede illegalt, men naturligvis blev »hr. Petersen« genkendt. Alfred Bidstrup blev en søndag middag bedt om at skygge
ham. På Dams Hotel havde Sund fortalt, at han skulle til Svaneke om mandagen, og han bestilte også værelse der på »Østersøen«. Bidstrup tog dertil,
men Sund kom ikke. Han var først taget til Hasle og videre til Allinge og
Gudhjem, og overalt fotograferede han. Da Sund om tirsdagen kom til Gudhjem, fik Bidstrup besked om det, og nu holdt han ham under observation
til tarsdag eftermiddag, da Bidstrup p. gr. af sit daglige arbejde måtte tage
hjem. I Me1sted havde Sund tilbudt en fisker at betale en båd til ham, hvis
han kunne skaffe Sund nogle oplysninger, og i Gudhjem havde han kontaktet en god ven, der sammen med ham havde lejet en båd og sejlet langs
kysten, bl. a. forbi Haralds havn, hvor de også havde fotograferet. Nu tog
imidlertid overbetjent Rass og Peter Sonne affære. Sund havde indlogeret
sig i Svaneke, og han blev hØjtidel:ig inviteret til en glad aften med sfoe to
kolleger, overbetjent Rass og politibetjent Laursen. De gav ham en god
middag med godt at drikke til, og bagefter spadserede de en tur i skoven
i nærheden af Vigehavn.
Samtidig var Axel Hansen på »Ramona« blevet adviseret. Han skulle
afgå med nogle flygtninge denne aften og lovede at ligge uden for Vigehavn
klar ri! ar tage imod Sund. Det var meningen, at Sund skulle være taget i
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skoven, men det kiksede, og de tre politifolk var på vej ud mod havnen.
da Peter Sonne kom til. Han fik et par mand med sig, og de nåede Sund
og de to andre politifolk lige Nord for byen. Omgående gik Peter Sonne
til aktion og tog ham i bagdel og nakke, og under mange krumspring blev
han slæbt af sted tilbage til Vigehavn. Helt så nemt gik det dog ikke at få
ham ombord, for da de nåede havnen, sprang han i vandet og tog Leo Bahn
med sig. Sund havde fået en hånd ind i ganen på Bahn og trak ham under
vandet for at drukne ham, men Peter Sonne sprang efter, og ved hjælp
fra flere sider blev han omsider trukket op og bastet og bundet, hvorefter
han blev sejlet ud til »Ramona«. Om bord blev han modta'get af et par
modstandsfolk, der havde måttet flygte efter klammeri og skudsår i København. De gav ham en ordentlig omgang k'.Ø, og bagefter gik der ikke
lang tid, før han lignede et nøgle sejlgarn.
Hurtigt derefter tog overbetjent Hass til Svaneke, hvor han på Sunds
værelse tilegnede sig hans pistol, papirer og fotografiapparat. Blandt det
hele fandt man dels en liste over de folk, han havde betalt på sin lille rundrejse, og dels alle de fotografier, han havde taget. Desuden så man i hans
da.gbog og rapporter lister over landgangssteder for flygtningeruterne samt
afgangstider og passagerantal for NexØruten. Materialet var værdifuldt, bl.a.
også til at vise svenskerne, hvem det var, så de kunne holde ham interneret,
til krigen sluttede, og de forstod det, for han blev meget hurtigt ført til det
nordligste Sverige og fik i Øvrigt efter krigen sin straf, idet man tillige
konstaterede, at ha:n havde været medlem af den berygtede »Svend Ståhl
gruppe«. Peter Sonne måtte imidtertid hurtigst muligt til lægen med Leo
Bahn, og da denne hørte om baggrunden for uheldet, hentede han sin cognac frem til fælles bedste. I Øvrigt måtte Jakobsen selv tage til Simrishamn
med Axel Hansen og derfra videre til Malmø for at forklare affæren. Det
resulterede tilmed i, at de fik »Ramona« til Klagshamn, hvorfra de næste nat
hjembragte en sending våben på i alt syv kasser. 16
»Laksene« var en god og sikker rute, og trods Gestapos forsøg på at opklare rutenettet kom de aldrig på sporet af det, og under hele krigen blev
ingen passagerer taget på denne rute. Man var naturligvis lidt angst for,
hvad Sund havde nået at fortælle, men tilsyneladende var det ikke meget, og
den ekstra vagt, man måtte etablere i den første tid, kunne snart atter indskrænkes. Kun på et enkelt område fik Sund indflydelse. I januar 1945
var der nemlig kommet et særligt stort pres på ruten på grund af isvanskeligheder i Øresund, der hindrede de direkte ruter mellem Sjælland og
Skåne. Som fØlge heraf havde Jakobsen åbnet en ny rute direkte fra Nexø
til Sverige med kaptajn Kure på kutteren »Havet«. Dels på grund af Sunds
optegnelser og dels på grund af anden usikkerhed med hensyn til ruten
nåede den kun at gennemføre to ture, før Kure med båden måtte sØge
sikkerhed i Sverige. 17
l8'J

Foruden Ole Holm var også vognmand KØhlert knyotet til »Laksene«,
og i nærheden a:f Gudhjem boede kunstmaler Axel Munch, som havde indrettet sit hjem som en slags ventestartion for flygtningene, der skulle videre.
Når der blev ringet og talt om honning, var det kodeordet for, at der var
en flygtning på vej. Vejret kunne dog ofte drille, og når det skete, betød
det et længere ophold hos Munch. Rekorden for langvarigt ophold blev sat
af en familie med to drenge og et lille barn på en måned, der måtte bo
hos Munch i omtrent en hel måned. I mellemtiden måtte beboerne sikres
med falske legitimationskort, som postmesteren i Gudhjem fabrikerede,
efter ait selve kortene var »organiserede« på et kommunekontor. Flygtningene bragtes normalt aJ Ole Holm, men de kom også ad anden vej, og
mange har boet hos Munch i krigens sidste år. Foruden nogle af de nedskudte flyvere i foråret 1944 har det været en såret flygtning fra Letland,
tre frainskmænd og rtalr~ge danskere. Når tiden for afsejlingen var inde, fik
Munch et bestemt signal, og om aftenen blev flygtningene så hentet ved
vejen af gårdejer Anker Madsen, Sandegård. 18

V åbentransporter
Foruden med f!ygtninge beskæftigede »laksene« sig også med våbentransport. Man tog flygtninge med til Sverige og fik våben med tilbage.
En enkeLt gang blev de, som før nævnt, hentet i Klagshamn syd for Malmø,
men almindeligvis fik man dem i Simrishamn. Det var orlogskaptajn
Bangsbøll, også kaldet »Onkel«, der sammen med Hasager Christiansen stod
for organisationen i Skåne. Hasager Christiansen var, efter at være kommet
til hægteme igen i Sverige, atter gået al.<Jtivt ind i modstandsarbejdet, og
med sit store personkendskab specielt til bornholmerne var han blevet en
værdifuld stØtte for dem. I løber af sommeren 1944 var der efterhånden
blevet skæbt en god forbindelse mellem Sverige og grupperne i Danmark.
Man havde arrnngeret sig med skibe, der sejlede med stykgods mellem
Bornholm og Sjælland - eller andre egnede steder - således, at de blev
dirigeret til nærmere rungivne positioner, hvor de mødte både fra Sverige
og fik deres våbenlast om bord. Våbnene kom således ikke til Bornholm,
men bornholmske skibe vrur transportører. Et af disse fartøjer var galeas-en
»Villig« fra Nexø, der senere skal blive omtalt.19
På dansk side var denne trafik blevet ledet ruf orlogskaptajn Hector Bundesen, men da denne blev arresteret den 2. september 1944, overtog trans'.atØf P. Prom organisationen. På dette tidspunh var det sØlØjtnant R. J. Thomsen, der på Bornholm sØf.gede for art organisere det, der berørre Øen. Foruden at være efterrertn1ngsmand varetog han også opgaver med at ompakke
og omlade våbensendingerne, der kom cil Øen. Foruden den ovennævnte
metode for transporterne til Danmark foregik det nemlig også ved, at de
enten med en illegal rute sendtes til Haralds havn, eller ved at de kom med
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almindelige fragtskibe ri] Rønne eiler Nexø. I alle tilfælde var det Ole Holm.
der hwde med landtransporten at gØre. Korn varerne med et fragtskib, blev
kasserne som alt andet losset ud på kajen, hvor de så blev hentet for næsen
af de tyske havnevagter og som regel kørt hjem i Ole Holms garage. 211
Alfred Bidstrup fortæller om, da han første gang deltog i indsmuglingen
af nogle våbenkasser. »Skibet kom til Rønne Sydhavn og lagde til neden for
havnens pakhus, og samme aften ved 21-tiden mødres Thomsen, kvartermester Petersen og jeg ved skibet. Kvartermesteren havde en lille lastvogn
med, som var indregistreret til CB-vogn. Vi begyndte straks at bære våbenkasserne ind i vognen, men samtidig begyndte tyskerne at belyse hele havneområdet med deres lyskastere således, at det meste af skibet lå badet i lys,
hver gang lyskeglen gled over os. Resultatet blev, at vi, når lyskeglen kom
til os, smed kasserne på dækket eller waterlisten for så at tage fat igen, når
lyskeglen var passeret. Medens vi blev belyst, sad vi inde i styrehuset og
drak og sang, så det så ud, som om vi var fulde. Da vi så havde fået lastbilen fuld med våbenkasserne, startede vi, men da vi skulle dreje fra Sydhavnen og hen mod den gamle havn, nægtede bilen at trække læsset. Vi
havde læsset for meget på. Nå, men vi fik bæstet i gang igen og kom hen
tii vægthuset, hvor jeg også havde min bil stående. Denne fyldte vi op med
våbenkasserne og kørte ud efter næste læs. Medens vi holdt der omtrent
midt mellem havnene og blev belyst af tyske lyskastere, skal jeg ikke nægte,
a: jeg var meget nervøs.« 21
Inden Alfred Bidstrup kom ind i det ovennævnte arbejde, havde han,
som så mange andre, arbejdet mere eller mindre på egen hånd. Allerede
et par dage efter den 29. august var den første flygtning kommet til ham
for at bede om hjælp, og det var ikke vanskeligt for Bidstrup at finde en
skibsfører, der ville tage flygtningen med til Sverige. Det var Axel Nicolaj
Jensen med M/S »Nora«, der overførte ham til svensk havn, og inden
længe var der opstået et godt samarbejde mellem de to. Det var i Øvrigt
ikke alene danskere, men også to hollændere og nogle franskmænd, som
han fik af sted på denne måde. Hollænderne havde først boet nogle dage i
repræsentant Ilsøes vaskehus, men overførtes derefter til frk. Marie Sommers hjem, hvor de fik overladt hele lejligheden, samtidig med at hun skaffede dem både mad og andet, som de behøvede, indtil »Nora« kunne sejle
dem til Sverige. Med hensyn til franskmændene agerede Bidstrup nærmest
tolk, da denne transport fandt sted, efter at Bidstrup havde fået forbinde 1se
med »Laksene« i oktober 1944.22
I oktober 1944 var Gestapo, som tidligere nævnt, i aktion på Bornholm.
og da man følte, at sØlØjtnant Thomsen var kommet i farezonen, blev han
den 24. oktober flyttet fra Bornholm til København, hvor han kunne fortsætte sit illegale arbejde. Han afløstes af søkadet Ole Bidstrup (illegalt:
Oskar), der med ungdommelig begejstring og initiativrigdom varetog vå191

bentransporterne. Hans iver, der endog førte til, at han uden bemyndi,gelse
sØgte at ska:ffe våben til bornholmerne ved at forhandle i Sverige herom,
bragte ham endog i modsætningsforhold til sine overordnede. Transportsektionen, der illegalt benævmes »Skovsvinegruppen«, som Prom var leder
af, tog sig både af våbentransporter, godsforsendelser og af og til også af
flygtninge. Han har selv skrevet herom bl. a.: 23
»Disse transporter omfattede i første omgang transporten af 3000 maskinpistoler, der var indkøbt i Sverige. Importen var netop påbegyndt, og der
var pr. 5. september modtaget i ak 120 stk. De næste 50 stk. blev indført
via Bornholm, men henved midten af september afsejlede den af os chartrede kutter »Havet« herfra med Møller om bord som en s'.ags supercargo
og afhentede i løbet af den følgende uge 515 stk. plus 1 million patroner.«
I alt transporterede »skovsvinene« omkring 300 tons våben fra Svedge
til Danmark, og det eneste tab, man havde, var en kasse, der endte i Nyhavn.
Også på Bornho1m klarede man forsendelserne uden tab. Selv om tyskerne
lavede razzia på vejene, var Øen heldigvis ikke større, end at transporterne
altid blev advaret i tide og kunne blive dirigeret ad andre veje. I 1944 var
alle sendingerne endnu direkte bestemt til København, men efter nytår, da
lokalkomiteen havde beklaget sig tilstrækkeliigt meget, fik man lov til at
beholde en vis del af forsendelserne til Øens egen modstaodsbevæge~se.
Redaktør Kjødt tog sig da af forsendelserne, der blev oplagret forskellige
steder rundt om på øen. 24 Optegnelserne fra 1945 viser, at der er tilgået
Bornholm følgende mængder våben og ammunition: 25
Den 10. marts: 56 karabiner og 16.800 stk. ammunition.
Den 18. marts: 18 kasser P. 1-9 mm.
Den 24. marts: 12 kasser karabiner, 13 kasser ammunition og 3 kasser
magasiner.
Den 25. marts: 2 kasser »konvolutter«, dvs. i alt 10 stk. Suomi maskinpistoler, 8 kasser P. 1, dvs. 1100 sv. 9 mm ammunition pr. kasse.
Den 12. april: 8 kasser stengun a 6 stk. og 32 kasser 9 mm ammunition
a1200 stk.
Til transporterne krævedes naturligvis penge, da der blev brugt en hel del
brændstof til disse ture, og endelig var der en vis risiko for, at båden kunne
blive opbra1gt. Bidstrup fortæller herom: »Vi va:r efterhånden kommet dertil,
at vi betalte føreren af båden 1000 kr. pr. tur for flygtninge Lndtil 10 mand,
og derudover 100 kr. pr. mand. Til en begyndelse betalte vi selv, når flygtningene ikke havde penge, men egne midler forslog ikke ret meget, og det
var meget begrænset, til hvem vi turde gå og bede om hjælp. Hjælpsomheden var dog meget stor hos de folk, til hvem jeg henvendte mig, og jeg
fik aldrig nej. I alt skaffede jeg mere end 16.000 kr. til veje ind. de penge,
jeg selv lagde til. Jeg havde lagt ca. 2700 kr. til side, som skulle have været
brugt til at fej1re mit 25 års jubilæum som kgl. vejer og måler i Rønne.«
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Siden kom arbejdet i forbindelse med »Laksene«, og da Gestapo begyndte
at interessere sig lidt for meget for Bidstrup, gik han den 6. april 1945
nmder jorden«. Han tog på landet og boede forskellige steder, dog mest
på Kåsegård og hos sin svoger, Ipsen, Brændesgårdshaven. Det lykkedes
ham derfor at blive på Bornholm lige til kapitulationen, hvorved han samtidig kunne holde daglig forbinde'se med sit arbejde i vejerboden. 2 G
Arbejdet med omladningerne af våben på Bornholm kunne naturligvis
også give nogle nervepirrende situationer, som f. eks. den 5. april 1945, da
fiskehandler Nicolaj Jensen hentede nogle kasser med våben, som var ankommet med »Nora«. Han tog dem ad nogle gange på sin trillebør og kØrte
dem hjem, hvor kasserne blev lagt under Jensens veranda. På sin ene tur
havde Jensen fire kasser på trillebøren og et par sække og nogle få fiskekasser ovenpå. På vejen mødre han to tyske officerer, der standsede ham og
talte med ham i et kvarter, medens han roligt stod og fortalte tyskerne nogle
gode historier. Blot en lille luftning, der havde løftet sækkene, ville for
tyskerne have åbenbaret den interessante last på trillebøren. Heldigvis var
det kun en del af lasten, der skulle hentes på denne måde. Fiskeskipper
Axel Jensen havde fra »Nora« fået afleveret godt halvdelen af lasten af
vabenkasser i Nexø havn, men forskellige forhold havde gjort, at han ikke
kunne komme af med det hele der. 27
En af de mere maleriske skikkelser, der be3kæftigede sig både med våbentransport og flygtningetransporter, var skibsreder H. P. Bendtsen, der
i øvrigt allerede tidligere er omtalt. Det morede ham at »tØrre« tyskerne,
og hans specielle ligefremme facon overraskede dem. Karakteristisk i den
henseende er vel en episode, da han kom med våben fra Sverige i kasser,
der var emballeret som »Levende planter fra Trelleborg planteskole«. Han
beretter selv: »Da tyskerne kom, sagde jeg: 'Du skal træde forsigtigt, for det
er levende planter. Det er derfor, vi losser selv.' Tror du så ikke, der falder
en satans maskinpistol ud af en balle, men heldigvis så de det ikke. Så
sagde jeg: 'Har jeg ikke sagt dig, Jens, at det er levende planter det her.'
Han var dØeme så bleg. Senere fik jeg nogle andre kasser om bord, hvorpå
der stod: 'Kønrøg', og dem sejlede jeg tii København.« 2 '
Peter Bendtsen nøjedes i Øvrigt ikke med at sejle fra Bornholm. Som
tidligere nævnt var han ofte i København eller i Smålandshavet, og i Tuborg havn havde han en god kontakt med havnefoged Johs. Johansen. De
telefonerede ofte sammen om hyggelige kortspil og lignende, hvorved
Bendtsen fik de nødvendige oplysninger om, hvornår og hvor mange flygtninge der skulle hentes, og hvor de kom. En del af flygtningene hentede
han således i Rødvig i Sydsjælland. En aften, han skulle have 7-8 flygtninge
med herfra, h1vde han taget dem med op på kroen for at indgyde dem lidt
mod, og da han derpå havde fået dem vel om bord, gik han atter op på
kroen for at få tyskerne til at give sejltilladelse. Han bød dem på et glas

og gav dem nogle rationeringsmærker, hvorefter tyskerne efter en løs gennemgang af skibet gav ham sejltilladelse. Så skulle han også have det danske
kystpolitis tilbdelse, men de mente, at han ikke var ri:suækkelig ædru til
at sejle. Derfor var der kun en ting at gØre, nemlig hurtigst muligt at kappe
tro:serne med en Økse 01g sejle - der vaa: jo flygtninge i lasten. Efterspillet
blev en retssag og 500 kr. i bøde. 2 n
Alligevel blev Bendtsen trods sin frækhed en gang arresteret. Samtidig
med skipperne på en sandpumper og et andet skib, der ligesom »Villig«
lå på hjørnet af Nyhavn og Havnegade-kajen, blev hain en dag hentet af
Gestapo og fØrt til Vesitre Fængsel. Under kropsvisitationen fandt man imidlertid Gørings brev til ham. Dente bæv .gemte han altid på sig, og det reddede ham flere gange ud af en pinlig situation. Således også her i Vestre
Fængsel, hvor hain fik en særskilt beha111dli:ng med Øl til maden i de fire
dage, han sad der. Hver da;g fik hain 3!t vide, at han blot var kommet i dårligt selsbb, og at han snart ville komme fri igen. Som så mange andre
gange gjorde Gøring-breveit også underværker denne gang, hvoriimod de to
andre skippere blev sendt til Tyskland. 30
Bendtsen eller rettere fru Bendtsen havde også flygtninge boende hos
sig, medens hendes mand sejlede, og indtil hw kunne få lejlighed til at
særte dem over til Sverige. Det drejede sig bl.a. om nogle hollændere, der
var tvangsarbejdere på en tysk s'.æbebåd. Da denne lå i dok i Nexø, lykkedes det for syv af dem a:t stikke af. Fire af dem boede hos Oluf Andersen
i Bodilsker Højly;ng, hvor de sov om natten, medens de om dagen opholdt
sig i skoven, og de andre var hos Helge Munch. Det var en hel gruppe i
Nexø, de1r blev indbla:ndet i foretagendet. Foruden de nævnte var det
dyrlæge Carstensen, Morteinsen fra Nexø kommunekontor, Vermund Hansen, Jeppesen og barber Jensen samt Ove Kofoed, Nexø Fjerkræslagteri.
Da Bendtsen omsider skulle sejie med hollænderne og havde fået dem om
bord, spillede han sin kendte komedie, nemlig halvfuld. Han gik op på
Holms Hotel for at få tyskernes tilladelse til at forlade havnen. Han fortæller selv herom: »Gå bare om bord og oodersØg skuden,« sagde jeg, »der
er en strØm af fly.gtninge på vej derned i Øjeblikket.« Jeg spillede halvfuld, ag efter at vi havde drukket nogle snapse sammen, fulgtes vi ad til
havnen. Da vi kom derned, stod der en mrengde mennesker på kajen, og
det huede mig ikke, men jeg klarede det ved at s:å ud med armen og sige:
»Hvad, skal I alle med til Sverige? Så må I skynde jer.« Tyskerne rystede
på hovedet og sagde 'Besoffon', og de lod mig sejle med hollænderne uden
at undersøge skibet.« 31
Selv om man ikke led taJb under disse transporter, forårsagede de dog, ait
en del bomho'.mske fartøjer, som det allerede er berørt, måt:te sØge tilflugt
i Sverige. V ed krigens slutning ha:vde de fleste fået kontrakt med orlogskaptajn BangsbØll, og s3!ffiffien med andre fra det Øvrige Danmark udgjorde
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de en hel lille flåde, der kunne anvendes i påkommende tilfælde. De bornholmske skibe er opgjort således i Bangsbølls lister:'l 2
»Vester« YD 25 ex RØ 50, 11,53 tons - fisker Frede Nielsen og fisker Rasmus Nielsen.
(Frede Nielsen var tidligere besætning hos Louis Olsen, MØ 935).
»Svanen« SIN 223 ex RØ 11, 10,85 tons - fisker Ernst Petersen, fisker
Frede Olsen og fisker Axel Jensen.
SlN 228 ex »Nordstjernen« RØ 343, 51;2 tons - fisker Ejner Nielsen.
»Nordstjernen«, 6,57 BRT - besætning: S. Knudsen, 0. Knudsen og
G.Zimbing.
(Har tit været anvendt til posttrafik mellem Bornholm og Christiansø og
er en god sØbåd).
»Ellen« YD 18 ex 324, 10,17 tons - fisker Werner Michaelsen, fisker Harry
Andersen og fisker Rasmus Nie:so:n.
TG 55 ex »Anna« RØ 472, 14 tons- fisker Olaf Thorsen, fisker Holger Leth.
MØ 935 - skipper Louis Olsen og Frantz Christensen.
Samt to motorskibe:
»JØrga«, Hasle, 66 BRT - 3 mands besætning, sejler.
»Cornelia«, Rønne, 248 BRT - 5 mands besætning, sejlklar.

Bornholms mtenet
Flygtningeruterne var vel nok noget af det heldigst gennemførte modstandsarbejde på Bornholm. Selv om tyskerne måske til tider havde færten
af di.ose trnnsporter over Bornholm, lykkedes det aldrig for dem at få trevlet en eneste af organisationerne op. Heldigt var det også, fordi de forskellige grupper greb så meget ind i hinanden, at var det gået ud over
fo af dem, ville det uvægerligt have forplantet sig videre ud. Det var på
en måde nærliggende, at den faste ruteforbindelse, der gik gennem svensk
højhedsområde, kunne anvendes til en rute, men alligevel var ruten med
»Carl« så sikker, at tyskerne aldrig fandt ud af fiduserne. Ruten med
»Østersøen« over Bornholm var ligeledes en sikker rute, men måske lidt
mere omstændelig, og mange f'.ygtninge blev reddet ad denne vej, selv om
det en enkelt gang var ved at gå galt. Ligeså sikkert, som redaktør Sv. Aa.
Munck dirigerede »Liseruten« med »Carl«, klaredes også organisationen
af kaptajn Poggenborg og direktør Lyngby med »Østersøen«.
Mest ry står der nok trods alt om »Laksene«, der lededes med sikker
hånd af kongen på Christiansø, fyrmester Jakobsen. »Laksene« sørgede
bl.a. for videretransporten af flygtningene, der kom med »Østers;;;en«, men
også af mange andre, foruden at man tog sig af våbentransporterne. I det
net af flygtningeveje, der naturligt måtte skabes i denne forbindelse, knyttedes komakter med mange folk, der enten hjalp til med at huse flygtninge eller våben eller var med til at skaffe penge eller mad. Som nogle
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af de vi,gtigste led i organisationen må man dog nævne Axel Hansen med
sin båd »Ramona«, vognmand Ole Ho'.m og Peter Sonne, der sejlede postbåden fra Svaneke. Blot en ga:ng var der ved at gå hul i dette store net,
nemlig da betjent Sund berejste kysten og fik en hel del oplysninger til
brug for Gesrapo. Heldigvis forstod man at handle hurtigt og effektivt,
uden at det fik følger for tyskernes iver efter opk'aringen af rutenettet.
Ind i dette billede af flygtningeruter kommer også det arbejde, som udførtes af Alfred Bidstrup og mere selvstændigt af skipper H. P. Bendtsen
med» Villig«.
Rutenettet fungerede upåklageligt siden den 29. august. Gennem det
bragtes nødlandede flyvere til Sverige, gennem det kom også franske og
hollandske f:ygtninge ud til friheden, og gennem det reddedes tusinder af
danske, samtidig med art man fik værdifulde våbenlaster bragt fra Sverige
til Danmark. Ganske vist lå dette rutenet i en udkant af Danmark, men
måske netop derfor kom det alligevel til at blive et centralt led i ti:knytning
til den Øvrige da:nske modstandsbevægelse og af største betydning for hele
frihedsorganisationen.
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X. kapitel

GRUPPERNE
Det v1gt1gste arbejde for den enhedsledelse for Bornholm, der skabtes i
løber af efteråret 1944, var at få samling på grupperne og i det hele taget
at få organiseret det nødvendige antal grupper over hele Øen. Det var, som
tidligere nævnt, nemmere at få indrangeret de stØrre grupper, som beskæftigede sig med transporterne, men der var stadig en række mindre, løsgående
grupper, som det vair vanskeligere at få hold på. De fleste af dem blev før
eller siden tilsluttet som militærgrupper, efterhinden som de illegale fangarme nåede dem, men nu i dag er det næsten umuligt at få fasts'ået, hvilke
af dem der stod bag de tidligere omtalte sabotager eller bomber mod værnemagerforretninger eller mod tyske sympatisører. Det hænger sammen med,
at man inden for modstandsbevægelsen så lidt skævt til disse foreteelser.
Man kaldte det - også efter krigen - drengestreger, og der har muligvis
også været ungdommelige gemytter, der udøvede dem. Man fandt, at
flygtningetjenesten, våbemransporterne og efterretningstjenesten var det
væsentlige, og man Ønskede ikke at henlede tyskernes opmærksomhed på
øen og derved at få forstyrret ruterne, der fungerede så eksemp'.arisk. Således havde »ma,gisteren«, Arthur Hansen, der var komiteens bindeled til
Frihedsråder, instrueret overlæge O'.sen. 1 Hovedsagen var, at der ved krigsafslutningen var blevet skabt en hmdlekraftig frihedsbevægelse, og efter
denne retningslinie handlede komiteen. At det hed sig, at der ikke måtte
laves sabotage på Bornholm, var blot en dramatisering af forholdene, når
komiteens ordrer nåede de yderste led i organisationen.
Vagtværnet
Ikke desto mindre fortsatte sabotagerne eller bombningerne på Bornholm.
Vi mangler dog registreringer for dem fra den 19. september, da politiet
reelt ophØrte med at fungere, og indtil vagtværnet trådte til den 1. november.
Tyskerne i København var meget hurtigt blevet klar over, at de havde
foretaget en fejloperation, og allerede den 20. september meddelte general
Pancke til udenrigsministeriets direktør, at det kun havde været de illoyale
dele af politiet, der skulle være fjernet, og at han Ønskede en genopbygning
af politiet. Dette ville cemra!administrationen naturligvis slet ikke være
med til, med mindre tyskerne Øjeb'ikkelig hjemførte og frigav de deporterede politifolk. 2 Den 23. september 1944 udfærdigede general Pancke
da en forordning om reorganisation af det danske politi og lod den offentliggøre i den danske presse den 25. september, men allerede to dage senere
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»meddeltes det hr. Hest, at der ikke kunne etableres noget ordenspoliti, men
at man fra dansk side havde overvejet oprettelsen af vagtværn, eventuelt
på kommunal basis«. 3 Allerede på dette tidspunkt var de private vagtværn
for gader, bykvarterer og villaveje blomstret op, da borgerne selv organiserede sig for at beskytte sig mod tyve, hærværk, vold m.v. Det var primitive metoder, maon bragte i anvendelse. Voldsmændene eller tyvene fik
ganske simpelt en ordentlig omgahg prygl af tilkaldte mænd, hvis de blev
pågrebet. Tyskerne var imid1ertid ikke gla,de for disse private korps, hvilket
fremgik af den følgende tids forhandlinger med den danske administration,
fordi de frygtede, at de i en given situation kunne blive et middel til almindelig optand. Af hensyn til borgernes retssikkerhed indvilligede de imidlertid i ikke at forbyde dem, før forhlLildlingerne om de kommunale korps
var tilendebragt. 4
Resultatet blev, at justitsministeriet den 11. oktober kunne udsende et
cirkulære vedr. oprettelsen af kommunale vagtkorps, et cirkulære, der blev
yderligere udbygget den 20. oktober, hvorefter vagtkorpset så dagens lys
rundt om i hele landet. Med anledning i det første cirkulære forkyndte i
Øvrigt general Pancke den 15. oktober, art den politimæssige undtagelsestilstand, der indførtes den 19. september, vatt: ophævet. Vagtmandskabet skulle
forsynes med legitimationskort, armbind, uniformskasket, stav og udstyres
med lygte og flØjte. Desuden fik macndskabet ret til at anholde personer,
der blev pågrebet, og hvis det var i anledning af en større forseelse, da
at indsætte dem i det kommunale arresthus. Egentlige politiopgaver var
det naturligvis ikke meningen, at disse korps skulle klare, hvad personellet
ganske simpelt uden faglig uddannelse heller ikke magtede, men de kunne
supplere eller helst erstatte de mange privaite vagtkorps. 5
Rønne Vagtværn oprettedes den 1. november 1944 med kaptajn H. Wegener som vagtchef og med yderligere 14 mand i tjenesten som vagtmænd,
og det trådte i funktion den 6. november, hvorfor der blot gik en god uges
tid, før den første sabotage registreredes. Onsdag den 15. november lØd
en voldsom eksplcsion, der kunne høres over store dele af Rønne. Det
var fra Vestre Skole, som Gestapo va:r ved at indrette til hovedkvarter. Kort
efter troppede chefen, kriminalassistent Bruno Schukz, op på va.gtværnets
kontor, ledsaget af en kollega samt bogbinder Dideriksen, der blev præsenteret som tolk. De var alle meget ophidsede, og sammen med vagtchefen fulgtes de ad til eksplosionsstedet for at se på skaderne. Et af rummene i skolen var helt Ødelagt med et srtort hul i gulvet, møblementet knust,
ruderne knust og et skillerum blæst i stykker. Desuden va:r alle ruderne i
naboejendommen Ødelagt. Schu1tz mente, at det måtte skyldes unge mennesker, som var blevet hetzet op af andre, og at disse navnlig fandtes blandt
statsskolens lærere og pressen. De pågældende havde haft rig lejlighed til
at optræde, fordi politiet havde kendt til disse forhoJd uden at gribe ind.
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Vagtchefen udtalte i øvrigt forundring over, at Dideriksen deltog meget
højrøstet i disse udtalelser og supplerede dem med sine egne stærkt injurierende udsagn om politikorpset og især politimesteren, som han omtalte
meget nedsættende i sit forhold til tidligere sabotagehandlinger i politikredsen. Dideriksen indskrænkede sig ikke til de for en to'k normale
funktioner. Den følgende dag var der møde hos borgmesteren, og herunder
stillede Schultz det ultimatum, at udgifterne skulle afholdes for dansk
regning og arbejdet være færdigt inden otte dage, da han ellers ville bes 1a.glægge andre lokaliteter som f.eks. kommandantboligen. Heroverfor bøjede
borgmesteren sig og lovede, at arbejdet ville blive fremmet så meget, som
omstændighederne tillod. 6
Søndag den 19. november kom den næste eksplosion. Det var hos fru
Petra Reese, Borgergade 12, som var beskæftiget hos den tyske værnemagt. En bombe var blevet kastet ind gennem vinduet i hendes lejlighed,
men en tysk soldat, der netop opholdt sig der, fik omgående fat i den og
kastede den ud på gaden, hvor den sprængtes. Ingen mennesker kom noget
til, men naturligvis gik det hårdt ud over vinduerne i nabolaget. 7
Rønne; Statsskole
Schultz' udtalelser om Rønne Statsskole grundede sig på, at han havde haft
fat i nogle af eleverne herfra, og den 20. november arresterede han yderligere
andre, idet h1n mistænkte dem for at stå bag de sidste bombeattentater. Det
var Jørgen Blem Bidstrup og hJJns bror Knud B!em Bidstrup. Om morgenen
havde tyskerne arresteret Orla Kofoed Hansen og kommis Søren Nielsen,
og et par dage senere korn de atter på skolen og hentede Ejvind Høho't til
forhør. Derved var den gruppe, der faktisk fandtes blandt eleverne på skolen, blevet splittet, men de tilbageblevne blev meget hurtigt klar over, at
der måtte findes en stikker blandt deres kammerater. Også rektor Dinesen
blev klar over det - ikke mindst, da han nogle dage senere indfandt sig
hos Gestapo for at spørge, om eleverne måtte få nogle bøger med i arresten.
Han blev da overfuset af Schultz, der tilmed ordret kunne referere nogle
udtalelser om Gestapo, som rektor et par dage før havde ytret i en tysktime.
Yderligere blev hans mistanke bes·tyrket, da nogle af de arresterede elever
kort efter blev frigivet og kunne fortælle, at de var blevet udspurgt om deres
kammerater og disses familier, men en enkelt kammerat var Gestapo ikke
interesseret i at få oplysninger om. Derfor fandt både rektor Dinesen og et
par af eleverne det meget snart tilrådeligt at forsvinde til Sverige.8
Modstandsgrupperne forsØgre i øvrigt også på anden måde end ved bomber at genere tyskerne. Lørdag den 18. november stjal man således fra operatørrummet i Nexø biograf den tyske film » Wir machen Musik«, og den
25. november lavede man indbrud i Rønne Bies operatørrum og stjal en
~.kt af den tyske film »Pas på min kone«, medens man lod resten af filmen
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De to tyske fly, der ved sabotage fik kappet f ortØjningerne og strandede i Rønne havn.

ligge oprullet og spredt i operatØttummet.9 Direktør Gunnar Hansen fra
Rønne Bio var i Øvrigrt en særdeles positiv mand, der skaffede penge til
modstandsbevægelsen ved at vise illegale film i sin biograf. Det var et farefuldt foretagende, men for en udvalgt kreds kunne det lade sJ.g gøre, og
det skete ved hØjlys dag om efteruniddagen. 10
November 1944 vair en begivenhedsrig måned for den bornholmske
modstaindsbevægelse. Nogle måtte flygte, andre blev arresteret, hvilket
senere vil blive omtalt, og også i den interne or:ganisation var der s::>m
tidligere nævnt vigtige forhandlilnger, og endelig kom de tyske forholdsregler også til at gå ud over den civile rutetrafik. Tyskerne manglede efterhånden skibstonnage, og da modstandsfolk fik held til at føre storebæltsfængen »Store Bælt« til Sverige, slog tyskerne endnu engang til med beslaiglæggelser. Den 24. november beslaglagde de i København M/S »Kronprins
O:av«, M/S »Alborghus« og M/S »Hans Brage«, i Alborg bes'aglagde de
»Skipper Clement« og »Agamos«, og på Bornholm blev M/S »Frem« bes'aglagt. Skibene blev besat uden forudgående forhandling, og for 66-selskabet
betØd det, da »Haimmershus« tidligere på året var beslaglaigt, at man af
større motorskibe nu kun havde »Rotna« tilbage. I Øvrigt besørgedes passagertrafikken på denne tid udelukkende af selskabets lille dampskib »Østersøen«, idet »Frem« havde været op'agt. Allerede en uge efter afsejlede
»Frem« med tysk besætning, og det blev efter krigen fundet i Kiel. Englænderne benyttede det en tid, men frigav det til Danmark i september
1945.11
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Blandt de »løsgående« grupper var også en gruppe af mindre elever fra
Rønne Statsskole. Karakteristisk for disse drenges virke er en historie,
fortalt om et af gruppemedlemmerne, Holger Andersen. En dag bad han
faderen om at måtte låne en knibtang. Han fik den, uden at der blev stiller
spørgsmål, og et pair timer efter var sønnen tilba:,ge med værktøjet. Senere
på dagen, da far og søn cyklede mod Rønne, mødre de en del tyskere, og
ganske naturligt udbrød faderen: »Hvad mon de leder efter?« »Bruddet
på telefonledningen, amager jeg,« svarede sønnen, »jeg klippede den over
med knibtangen.« Gruppen af drenge var også på anden måde i aktivitet.
Med en sav skar de en mast med stærksrrømsledningen til GalIØkke-lejren
over, og en anden gang huggede de med en økse et af tyskernes kabler over.
Desuden var de en dag, da det var hård storm, på færde i Rønne havn.
Trods de tyske vagtposter lykkedes det dem at hugge fortøjningerne over
til et par tyske vandflyvemaskiner, så de drev ud i havnebassinet, tØrnede
mod hinanden og til sidst strandede ud for Glaciset, så de blev godt
ødelagte.12
Gronernanns gruppe
En anden gruppe, der senere blev underlagt lokalkomiteen, lededes af en
fra København ankommen modstandsmand, Gronemann. Gruppen, der tidligere havde været i aktion for at sænke »Hammershus«, efter at denne var
overtaget af tyskerne, var ret !Øst organis~ret. Et af gruppemedlemmerne var
Leif Hansen. I efteråret 1944 havde han fået fat i noget dynamit, som blev
gemt hos hans fætter. Det var i alr en 20-25 patroner. En dag i december
fortalte fætteren, at der var begyndt at flyde, hvorfor de gravede det ned
i en trækasse i haven, men da de nu blev usikre på, om det stadig virkede,
besluttede de at anstille et forsøg. En søndag gik de ud ved tyskernes skydebane på Galløkken, og medens fætteren ho'.dt vagt, skulle Leif Hansen
antænde patronen. Da der ikke kom noget advarse'.ssignal fra fætteren,
blev den antændt, men i det samme kom fætteren farende omkring hjørner
for at forhindre aktionen. Det var imidlertid for sent, og rundt om hjørnet kom to tyskere på søndagsrnr med deres piger, netop da sprængningen
lød. Den ene trak omgående sin pistol, og de to uheldige »sabotører« blev
omgående ført til Gal!Økken, hvor de blev anbra.gt i hver sit værelse. Leif
Hansen forklarede, at han havde været nede i grøften for at lade vandet,
da to mænd var kommet farende og havde råbt: »Væk, væk,« og derefter
var de forsvundet. Abenbart var fætterens forklaring ikke i modstrid hermed, for de blev konfronteret med to personer, men kunne naturligvis ikke
genkende dem. Det var juleaftensdag, så hen under aften fik de lov til
at gå hjem, såfremt de næs,te morgen ville henvende sig på gestapohovedkvarteret. Det gjorde de, o.g efter et kort forhør blev de atter Iøsladt. 13 Det
var en af de typiske drengestreger, men gruppeføreren, Gronemann, fik
senere mere alvorlige ting på samvittigheden.
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Den tidligere omtaLte bogbindermesrter Niels Chr. Dideriksen var et aktivt medlem af DNSAP og havde omgang med den tyske værnemagt og
med Gestapo. Han optrådte fra tid til anden som en art tolk for tyskerne
og var i det hele taget en person, som man med god grund kunne frygte i
den bornholmske modstandsbevæge!se. 14 Hans bogbinderi var gentagne
gange blevet bombet, og man havde endog skudt på ham gennem gadedøren, men næste gang havde Gronemann mere held med sig. Den 27.
januar fik han ram på ham på gaden, og Dideriksen blev indlagt på sygehuset med et alvorligt skud gennem den ene lunge. Gronemann var imidlertid bange for, at Dideriksen havde genkendt hlm, og da det så ud til, at han
ville komme over attentartet, måtte der en resolut handling til. Lidt før
kl. 6 om morgenen den 4. februar lykkedes det for Gronemann at komme
ind på hospitalet og ind i Dideriksens sygestue, hvor han rettede tre dødbringende skud mod ham. Endnu inden sygeplejerske og læge var kommet
til, nåede han at forsvinde ned ad trapperne, og kl. 13 afgik Dideriksen ved
døden. Vagtværnet blev tilkaldt, men ingen kunne give oplysninger om
attentatmanden. 15 Det var den eneste likvidering, der blev foretaget på
Bornholm.
Endnu engang gjorde Gronemann og hans gruppe sig bemærket. Det
drejede sig om en hipomand, Carl Valdemar Rasmussen, der var ansat hos
Gestapo og virkede som stikker. Gruppen, der forinden var blevet tilknyttet
den centrale organisation på Bornholm, havde i begyndelsen af april fået
besked på, at hvis de kunne fange Rasmussen, skulle de gØre det, men de
måtte på ingen måde skyde. Den 8. april stillede Gronemann og to medlemmer af gruppen sig da op ved det gamle teglværk i nærheden af Rasmussens bopæl i forventning om hans ankomst. Uheldigvis boede der lige
overfor nogle piger, som netop var på vej hjem med deres tyske venner. Da
de så de tre skumle fyre, der stod og ventede, gik de tre tyskere over til
dem og bad om at se deres legitimaitionskort. Det var jo en noget uheldig
situation, så pludselig siger Gronemann: »Nåh, ja,« knapper frakken op
og skyder mod dem med sin maskinpistol. De to af tyskerne faldt, men
den tredje nåede, inden han stak af, at skyde et skud, der gik gennem
Gronemanns frakke, hvorefter også Gronemann og hans kammerater forsvandt. Den ene af tyskerne var blevet dræbt på stedet, men den anden
overlevede. rn
Spr8dte grupper
I Vagtværnets rapporter ser vi, hvordan sabotager og bombeattentater
var fortsat vinteren og foråret igennem. I Rønne var der den 18. januar
indbrud hos fiskeeksportØr Espersen, hvor man fra kontoret fjernede to
skrivemaskiner og en del skrivepapir, og saimme aften blev der ligeledes
stjålet en duplikator fra folkeregistrets kontor i Pistolstræde. Også den
23. januar blev der stjålet en skrivemaskine. Denne gang var det fra kul204

firmaet Chr. Bidstri1p. og den 29. januar hentedes en duplikator hos inspektØr Nico'.ajsen i Ø_;tergade. Til Vagtværnet afgaves følgende rapport: »KL
20.45 var fire mand kommet ind og forlangt duplikatoren udleveret. De to
af mændene var bevæbnet med geværer. To mænd holdt fruen og husassistcmen op med geværer og sagde, at de skulle forholde sig rolige, da de
kun ville låne en duplikator. Anmelderen hivde derefter udleveret duplikatoren, hvorefter mændene forsvandt. .Anmelderen og frue forklarede endvidere, at mændene havde 'Ku Klux'-lignende masker på. Hvilken retning
mændene var gået, kunne anme'.deren ikke oplyse.« Af de fire mænd var
de tre Leif Hansen, Gert Nie:sen og Preben Jensen, og de kan til Vagt·
værnets beretning tilføje, at »Familien tog det meget ro'.igt og grinede, de
kunne nok se, at vi var meget unge.« Med det fremskaffede materiale
lavede gruppen et lokalt blad, der imidlertid kun udkom en eller to gange,
bl.a. fordi Preben Jensen en måned senere rejste til København, hvor han
var resten af krigen. 11 Den 5. februar lød der to eksplosioner over byen
næsten samtidig. Den ene var anbragt i motoren på en lastbil, der stod
i .Autocentralen, og den anden i motoren på en lastbil på bygmester Lindsrrøms plads. Begge biler, der blev anvendt til arbejde for tyskerne, blev
naturligvis helt Ødelagte. Den 17. marts blev ruderne knust i et bageri i
søndergade, og den 24. marts gik det på lignende måde ud over installatør
Larsens forretning i Tornegade. Den 31. marts var rudeknuserne rigtig
på færde, idet det samme aften inden for en time gik ud over ikke færre
end fem forretninger, en slagtermester, en grønthandler og tre andre forretninger. I begyndelsen af april gik det ud over nogle mejerier, og den
15. april kastedes en bombe mod Søndergades Mæikeudsalg, hvor gulvet
blev revet op, vinduerne knust og inventar, flasker, kander m. v. helt Ødelagt. Installatør Larsen i Tornegade blev endnu engang udsat for et bombeattentat, og endelig den 30. april gik det ud over bagermester Madsen i
Laksegade. 1 s
B'.adgrupperne var også i gang, og den 21. april så man opklæbet adskillige steder i byen følgende opslag:
»Advarsel.
Ligesom i det Øvrige land advares også på Bornholm enhver arbejder
mod at tage arbejde for værnemagten.
De, der for tiden har sådant arbejde, opfordres til omgående at nedlægge
arbejdet.
Dersom nogen sidder denne advarsel overhørig, må vedkommende selv
rage det fu'.de ansvar for enhver følge heraf.
Modstandsbevæge'.sen.«
Plakaterne kunne vel have en vis virkning ikke mindst i denne afsluttende fase af krigen, og resultatet blev da også, at arbejderne på flyvepladsen nedlagde a,rbejdetrn
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Inden grupperne blev indlemmet i organisationen under lokalkomiteen,
fik de ofte våben ved forbindelser rril København. Da f.eks. Elmer Folkjær,
som tidl(gere havde deltaget i efterretningsvirksomhed og bladarbejde på
Bornholm, i august 1944 blev ansat ved et forsikringsse'.skab i København,
var han her i forbindelse med modstaindsbevægelsen, således a.t han kunne
sende våben til Bomholm. De blev enten pakket ind i vasketØj eller i en
kuffert eller som almindelige pakker sendt til bagersvend John Kyhn eller
til res1tauratør Hansen på Hoitel Fredensborg. Våbnene fremskaffedes som
regel af Aksel Juel i København. 20 Desuden kunne våbnene være led i en
slags handel, som da en gruppe fik besøg af en mand fra »Hol,ger Danske«
i København. Som følge af de ringe muHgheder for fabrikssabotage på
Bornholm kunne man nok her undvære noget sprængstof, og »Kaj« og
»Hannibal«, som de hed, fik løfte om gode sager. Gruppen skaffede fra
de bomholmske brud ca. 50-75 kg dynamit og krudt samt sprængkapsler,
minetråd og 3 kg trotyl, der sitammede fra en bombe, som var faldet på
Hammeren, og til gengæld fik gruppen sin første grundige instruktion i
våbenbrug af såvel maskinpistoler som af almindelige pistoler. 21 Også skydeøvelser kunne grupperne iværksætte. En af dem havde således kontakt med
to sabotagevagter på Hørfabrikken i Akirkeby. Gruppen, der bestod af
Sv. Harild, Hans Comad Pibl, Hans Peter Bendtsen, Erik Rønne og Andreas Ibsen, blev gamke simpelt lukket ind på fabrikken, hvor maskinerne
gik i døgndrift, og under larmen herfra diruknede skuddene fra beskyttelsesrummene, hvor Øvelserne fandt sted, heLt. Desuden havde gruppen
sabotagevagterne til at passe på, hvis noget uforudset skulle ske. 22
Det var imidlertid ikke kun i Rønne, art der fandrr bombninger af forretninger sted. Den 28. februar kastedes en bombe mod Vi,ggo Johansens ejendom i Hasle, og den 7. april kastedes en bombe ind i P. Hansens kondiwri
i Nexø, hvor der foruden et hul i gulvet og ødelægge:se af forskelligt inventar blev ødelagt mange dejlige varer. Søndag den 8. april skete to bombeeksplosioner i Allinge. Ved den ene knustes bager Jensens forretning, og
den anden forårsagede ødelæggelser hos malermester Carl Peter Nielsen,
og to dage senere gik det ud over en købmandsbutik i Nexø. Endelig
eksploderede også den 30. april en bombe ved Smedegård i Rø. 23
Bornholms politi arresteres
Modstandsbevægelsen her på Bornholm havde imidlertid - som i Øvrigt
0veralt i landet - fået en værdifuld tilgan.g af folk fra det danske politi efter
den 19. september 1944. Ganske vist var forholdene måske endda gunstigere
på Bomho'm, da politiet ikke blev taget på den nævnte dato, men ganske
simpe~t ophørte med at fungere. De kunne således alle a:rbejde illegalt. Også
CB-korpset var blevet opløst af tyskerne, og den eneste del af dette, som
fik lov til at fungere videre, og som blev udtrykkeligt undtaget i politi206

general Panckes proklamation den 19. september, var CBU-korpset, der jo
også havde en styrke på Bornholm. Politiets arbejdsnedlægge;se dengang
forårsagede, at den daværende arrestforvalter Kreutzberg også straks lØs'od
to unge mennesker, der var ainholdt sigtet for sprængstofryverier. Dette førte
til, at Bruno Schultz og Heinrich Janrzen fra det tyske politi næste dag
mødte på politikontoret og spurgte politimester d'Auchamp om anledningen til løs'.adelsen, hvorefter denne naturligvis måtte svare, at når man
ikke havde politi, kunne man heller ikke ho'.de ikke dømte folk i arresten. 24
Mange af betjentene boede i den følgende tid ikke hjemme, men nøjedes
med at besøge familien om dagen, nogle tog arbejde ude omkring på Øen,
og adskillige af dem tilsluttedes de illegale grupper, eller der dannedes rene
politigrupper. Således forløb tiden i mere end fire måneder alt i alt roligt
for politifolkene indtil den 27. januar 1945. Den foregående aften havde det
været et forrygende uvejr med snestorm, hvilket havde fristet adskillige
politifo'.k til at overnatte hjemme lidet anende, at de den næste morgen
ville blive vækket kl. 6 af tyske so'.dater, som erklærede dem for anho'.dt.
Kun i Nexø mislykkedes aktionen fu~dstændig.
Oprindelig havde der kun været nogle få tyskere, som boede på Holms
Hotel i Nexø, og i denne tid lærte man disse få faste folk at kende. Senere
udvidedes styrken til et Hafeni.iberwachungssrelle, men en af de gamle faste
folk, Emil, havde en af betjentene fået et nærmere kendskab til. Kysrtbetjent Ove Rasmi.:ss:n var i januar måned ansat i Edvard Markussens lille
købs- 0ig salgscentral, da Emil kom ind for at få et par sko. Da Rasmussen
sagde: »Ja, værs'god og se efter«, svarede Emil, at han gerne ville have,
at Rasmussen viste ham dem. Da de så bøjede sig ned efter et par, hviskede
Emil: »Du forsvinde og sig kammerater også fcrsvinde.« »Hvorfor det?«
»Gestapo være kommet til Rønne, skib ligge og vente, hente jer allesammen
i morgen tidlig. Gud være med dig. Farvel.« Herefter forsvandt Obergefreiteren, og Rasmussen lod naturligvis omgående advarslen gå videre til
den daværende formand for Bornholms Politiforening, og adskillige ud over
Øen slap derfor alli,gevel væk. De fem mand, som var i Nexø, tog ud til
Dammegården i Poulsker hos Hans Edv. Dam, hvor de opholdt sig, indtil
de kunne komme væk fra Nexø med Laurits Madsens »Havet«. 23
I øvrigt var situationen ret ejendommelig, fordi man fra tysk side på
Bornholm antog arresirationerne som led i en landsomfattende aktion mod
politifolk, medens man overhovedet intet kendte til sagen i København.
Bruno Schultz hævdede, at han havde fået ordren til aktionen direkte fra
Abteilung IV, dvs" Gestapo, i København, og Inselkommandanten Moraht
hævdede, at han dagen før fra Schultz havde fået politigeneral Panckes
anmodning om at stille det fornødne militær til rådighed. Fra indenrigsministeriet erfarede amtmanden desuden, at dr. Best, hvem man straks
havde henvendt sig til, intet kendte til sagen, og man var end ikke klar
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over, hvorfra ordren sitammede. 26 Det hele så ud som en noget grovkornet
spøg iscenesat af en eller anden i København, der ville bringe enten Schultz
eller Moraht eller det bornholmske politi i vainskeligheder.
På Bornholm havde man imidlertid ingen grund til ikke at tage det
meget alvorligt. Da politimester d'Auchamp var blevet arresteret, sendtes
herfra en husassistent til amtmanden, da telefonen var b~evet lukket. Således
fik Stemann beskeden tidligt om morgenen, og denne begav sig omgående
til fods i den høje sne, hvor bilerne ikke kunne komme frem, ud til Galløkken. Man må beundre amtmandens hurti1ge reaktion og hans iver i Øvrigt
i løbet af dagen. Han traf en noget beklemt Inselkommandant, der måtte
hØre på, at amtmanden mindede ham om, at han personlig havde givet sit
ord på, at der ikke ville ske politiet noget, såfremt alle tjenestevåben efter
den 19. september blev afleveret, og politifolkene havde handlet helt i overensstemmelse med denne aftale. Stemann fik herefter tilladelse til at tale
med hver enkelt af de internerede politifolk og fik noteret en mængde
meddelelser ned, som ha:n skulle give videre til pårØrende. 27
Efter sin hjemkomst underrettede Stemann udenrigsministeriet, og kl.
halv tre om eftermiddagen fik han svar fra departementschef Saurbrey om,
at man havde været i forbindelse med de noget forbløffede tyskere i København, og at man under disse omstændigheder gjorde alt for at få de
bornholmske politifolk frigivet hurtigst muligt. 28 Helt urimelig forekommer aktionen jo også i betragtning af, at man fra tysk side trods a'.t ikke
havde været helt glad for aktionen den 19. september, og at man allerede i
december 1944 var begyndt at hjemtransportere ældre og syge politifolk
fra de tyske lejre til FrØslev. 29 Imidlertid opsØgte Stemann atter Moraht,
og under mødet, hvori Schultz også deltog, kom Schultz frem med en ny
meddelelse, han havde fået fra København. Denne gik ud på, at han fik
bemyndigelse til at frigive de politifolk, som der ikke var grundlag for at
rejse sigtelse imod, og tyskerne lovede under disse forhold omgående at
ville frigive politimesteren. Næppe var a:mtmanden imidlertid kommet
tilbage til sit kontor, før der blev ringet til ham fra Galløkken, og Inselkommandanten meddelte nu, ait alle politifolkene atter var frigivet undtagen tre fra Rønne og fire, der var stationeret uden for RØnne. 30 Schukz
mente, at når politibetjentene havde boet hjemme, kunne de næppe beskæftige sig med illegalt arbejde, men de øvrige syv personer Ønskede man
at forhøre nærmere, da de havde visse oplysninger om dem. Det var kriminalassistent Mogensen, overbetjent K. Lind og politibetjent K. Arvidsen
fra Rønne samt overbetjent Kaj O:sen og reservebetjent Søren Andersen,
begge fra Hasle, foruden to kystbetjente. Alle blev imidlertid frigivet efter
nogle få dages forløb. 31
Naturligvis kom de politifolk, der i forvejen var indblandet i illegalt
arbejde, tilbage til det, og overalt på Øen så man politifolk i grupperne.
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Kun i Rønne var der oprettet en selvstændig politigruppe, der alene bestod
af politifolk. Man indgik således enkeltvis eller nogle stykker sammen i
grupperne, og nogen samlet illegal ledelse for politiet fandtes ikke. 32 I øvrigt indkaldtes lokalkomiteen til møde den 27. januar for at drøfte situationen. Villy Hansen, der stadig på dette tidspunkt var leder af udrykningsho!det, foreslog en aktion samme aften, når politiet forventedes fØrt til
havnen for at blive afskibet. Han mente at kunne stille 20 bevæbnede
mand hertil. Alle andre fra lokalkomiteen var imod en sådan indsats bl.a.
ud fra den overbevisning, at den i den grad ville have henledt tyskernes
opmærksom på modstandsbevægelsen, at de ville have sat alt ind for
på den afsondrede Ø at få tilintetgjort den danske modstandsbevægelse.
Heldigvis blev hverken denne aktion eller andre nødvendige, da politifolkene jo, som omtalt, overraskende blev lØsladt igen allerede samme da.g.~:i

Vinterens b1cgivenheder

J begyndelsen af februar 1945 blev der fra København sendt en ung premierløjtnant, Torben Hansen, tii Bornholm som instruktør. Det var umiddelbart inden, Tage Nielsens grupper blev sluttet sammen med de Øvrige
grupper under lokalkomiteen, og hans grupper havde på dette tidspunkt
flere våben end komiteens, selv om der ikke var ret mange nogen af stederne. Da det viste sig, at Torben Nie'.sen ikke havde våben nok til instruktion, sØgte man at låne hos Ta,ge Nielsen, men uden held, og instruktionen
af komiteens grupper måtte derfor foregå på meget utilfredsstillende måde
uden tilstrækkeligt med våben. Den pinlige affære viste imidlertid med
al klarhed, at situationen på Bornholm var utålelig, og den forårsagede da
også, som tidligere omtalt, at magisteren kort efter kom til Bornholm og
fik forliget parterne med en endelig sammenslurning af de to organisationer den 10. februar.: 14 Af andre løsgående grupper kom overlæge O'.sen
ud for endnu en i de samme dage. En aften stod fire mand ved overlægens
dør og forlangte at låne hans vogn. Olsen, der netop underviste sygep'.ejeelever på sygehuset, gav bilnøglerne til en af sygeplejeeleverne og gik derefter ud til de fire. »De trnede med revolvere, men de kunne ingen bil
få. De erklærede da, at de ville tage den med vold. De forsØgte forgæves
at få den i gang uden nøgle, men måtte opgive og gik bort i vrede. De gik
til Ferdinand Jørgensens automobilværksted, hvor de overraskedes af Gestapo. Efter megen skydning forsvandt de.« Senere viste det sig, at Jens
Hansen og Jørgen Brandt, der var uden kendskab til modstandsbevægelsen
på Bornholm, var blevet sendt til Øen for at skaffe sprængstof til »Holger
Danske«, og på en noget klodset måde fik de omsider kontakt med de
implicerede kredse. Nogen tid efter kom Jens Hansen til overlægen og
beklagede meget det passerede.:i 3
20()

Den 14. til 18. februar 1945 var overlæge O:sen i København, hvor han
på Niels Steensens Hospital hos dr. Hagedorn havde en længere drøftelse
med magisteren. Han havde to indtrængende bønner til Frihedsrådet. Den
ene drejede sig om BornhoLm, hvor Q_soo så indtrængende som muligt
bad om, at man snarest ville sende en militærleder til øen, så grupperne
kunne blive organiseret og informeret om deres opgaver, og samtidig bad
han om, at man omgående ville sende de fornødne våben til grupperne,
da man jo ikke vidste noget om, hvornår Øen ville b'.ive afskåret fra omverdenen. Den anden bøn drejede sig om O~sens store interesse for Syds'.esvig, der tidligere er omtaLt, og for hvis sag han i lang tid havde kæmpet.
Han bad om, at Frihedsrådet snarest ville tage stilling til Syds'.esvig. I samme
an'.edning opsøgte han i øvrigt kaptajn Hektor Boeck, S~esvig-ligaens formand og Sydslesvigs utrættelige forkæmper. Hos overlæge Tørning fik
O:Sen desuden minister Thomas Døssings s;z>n med sig for at hjælpe denne
til Sverige via Bornholm. Thomas Døssing var i foråret 1944 af Sovjetunionen blevet anerkendt som Frihedsrådets repræsenta:nt i Moskva, men var
på denne tid i Stockholm.36
Døssings søn havde ligget på Øresundshcspitalet med lungehindebetændelse, så opgaven var ikke nem, når der skulle taiges særlige hensyn til hans
helbred. Uheldet ville, at han ikke kom af sted med lods Svendsen, som
overlæge o:sen først havde tænkt sig, men noget senere blev han overfØirt
til Sverige med »Carl«. Arsagen hertil var, at der i mellemtiden var foregået
forskelligt andet på Bornholm. Højskoleforstander Gamborg-Nielsen var
nogen tid i forvejen blevet arresteret af tyskerne. Man hivde ikke noget
særligt på ham, og han var vel nærmest Mresteret som en art gidsel i
Rønne arrest. Her var der dansk fængselspersonale, og man havde derfor
haft mu'.ighed for at aftale, at fængselsbetjenten en aften skulle lukke Garnborg-Nielsen ud, hvorefter både han og Gamborg-Nie'.sen simme aften
skulle sendes til Sverige af lods Svendsen. Uhe'.digvis hejstes der den pågældende aften stormvarsel, så skipperen måtte udsætte afrejsen, hvorfoir
også befrielsen blev udsat, da denne, af hensyn til de konsekvenser, der ville
blive følgen fra tyskernes side, måvte foregå umiddelbart efter, idet man
kunne forvente omgående bestræbelser for at finde den undvegne, så afrejsen fra øen kunne blive hindret. Næste dl!lg den 9. februar kom så endnu
et uheld. Skipperen, Hans Peter Hansen, for M/S »Ulla«, hans bedstemand
SØrnn Lundby Christiainsen og jungmanden Karl Orla Holm blev alle anesteret af Gestapo, og afrejsen gik atter i vasken. FØigen blev, at GamborgNielsen umiddelbart efter blev ført til København, så muligheden for en
nem befrie'.se blev udelukket, og endelig arresteredes også lods Svendsen.
Det lykkedes him imidlertid at bluffe tyskerne så grundigt, at de lod ham
gå igen, og kort tid efter sad han i sikkerhed i Sverige.36
Den 17. febtruar indeholdt Bornholms Avis en meddele'.se om kaimpene i
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SØ-Asien med følgende overskrift; »Kom igen, soldat fra England, kom
igen ril Mandalay«, idet man havde citeret Kiplings berømte sang, men det
tyske gesandtskab havde ikke tilstrækkelig humoristisk sans til at goutere
5pØgen, så den 8. marts fik bladet brev om, at det ifølge tysk dekret indtil
videre ikke måtte udkomme, idet man i 0vrigt i avisen fandt en række eksempler på ryskfjendtlig indstilling. FØfst fredag den 6. april viste det sig
atter, men i mellemtiden havde de to andre bornholmske b'ade leveret deres
aviser til Bornholms Avis' abonnenter, dels for at de ikke i den mørklagte
tid skulle stil. uden avis, og dels for at Bornh:llrns Avis ikke skulle blive
nvdsaget til at tilbagebetale abonnementsafgift til sine abonnenter. Bornholms Tidende ville imidlertid ikke stå tilbage for kollegaen, og efter eng!ændernes bombardement af Shellhuset, Gestapos hovedkvarter i København, måtte bombemålet ikke nævnes, men redaktionssekretær Gert Andersen satte i stedet for denne sigende overskrift: o>Ailieret præcisionsangreb
mod bygning i København«. Man ventede nu samme behandling som
Bornholms Avis havde fået, men da redaktør Stenbæk nog;;n tid efter b!ev
kaldt op til Bruno Schultz, sagde denne, idet han foreviste den kraftigt indstregede overskrift, at bladet egentiig burde være st:indset, men hvis redakt;tren ville love, at der ikke kom gentage'.ser, kunne man se bort fra dette
her, og bladet slap. 37
Redaktør KjØdt fra Bornholms Avis fik nu efter den 8. marts bedre tid
til at tage sig af sine illegale gøremål. Han kunne i stØrre udstrækning
aflaste kaptajn \X!egener, der fik stadig mere at gøre som luftværnsleder.
Den Ønskede militære leder var endnu ikke kommet, og KjØdt var efterhånden blevet den faktiske leder af lokalkomiteens grupper. Efter sammenlægningen med Tage Nielsens gruppe dannede man et lille triumvirat
med Koefoed, Aimegård, og Tage Nie'.sen samt KjØdt som chef. Nu begyndte våbnene også endelig at komme til Øen, hvorved der skabtes nyt
liv i grupperne, og triumviratet sørgede for modrage!se, opbevaring og fordeling.38

Togterne til Stolp111iJnde 1 Swiw:nziinde og Dc111zig
Krigshandlingerne var imid'.ertid også ved at nærme sig Bornholm. Fronterne nærmede sig Tysklands hjerte. Mod vest stod de allierede langs den
gamle tyske grænse, og mod Øst var hele Polen befriet, og de russiske tropper
stod kun et halvt hundrede kilometer fra Berlin, som man af al magt styrede imod. Til gengæld havde russerne endnu blot besat en ringe del af
Østers;;)kysten. Fronten strakte sig fra Konigsberg, gik nog~e få kilometer syd om Danzig og hen imod Stettin, og netop på denne lange kyststrækning syd for Bornholm befandt sig adskillige danskere. I nærheden af
Danzig Jå koncentrations'.ejren Stutthof, hvortil 150 danske kommunister
var blevet førr i efteråret 1943. Da den russiske front nærmede sig, blev
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der den 25. januar givet ordre ·til evakuering af de mere end 20.000 kon·
centrationslejrfanger, der da befandt si,g i lejren. Den frygtelige dødsmarch
vestpå begyndte, og adskillige af danskerne bukkede under på grund af
de umenneskelige forhold. Udhungrede slæbte de sig af sted, vel vidende,
at sakkede de bagud, eller faldt de sammen af udmattelse, blev de likvideret
af de ledsagende SS-vagter. Det meste af februar måned forblev ko'.onnen
med danskerne i Nawitz i nogle barakker, der havde tilhØrt den kvinde'ige
nazistiske arbejdstjeneste, men da kanontordenen rykkede nærmere, måtte
de igen på march. Da lejren officielt evakueredes, havde man dog ho'dt
knap 10 procent af fangerne tilbage, og endelig den 25. februar beordredes
Stuvthof helt evakueret. Der var da omkring 1800 fanger, hvoraf de 300 var
skand1naver, nemlig ca. 200 nordmænd, 70 finske søfolk og 30 danske, 24
mænd og 6 kvinder. De førtes nu ud til kysten ved Hela-halvøen for at
blive indskiber i pramme, der blev slæbt ud i Østersøen og sejlet mod vest,
indtil de den 2. maj nåede Neustadtbugten ved Li.ibeck. 39
I Danmark kendte man ikke meget til danskernes skæbne, bortset fra at
generalkonsul Schrader i Danzig i februar indberentede til Danmark, at
fangerne sandsynligvis var blevet ført til Lauenburg, og han bad indtrængende om, at der snarest måtte blive sendt levnedsmiddelpakker til dem.
Kontorchef Kirstein fra: socialministeriet bad da om, at et par fiskerbåde
kunne sejle til Stolpmi.inde fra Bornholm med pakkerne. Amtskontoret traf
aftale om sejladsen med Knud Marcher, der ejede fiskerkutteren »Mascot«,
og den 23. februa:r kom 1100 Røde Kors pakker til Bornholm. Med »Mascot« fulgte kaptajn S. A. RØmer fra Dampskibsselskabet af 1866. Han
havde før krigen sejlet på Tyskland og skulle derfor tage si1g af at få pakkerne anbragt det rigtige sted. Båden fik påmalet Røde Kars mærke, og
alle fik udleveret Røde Kors armbind, og efrer at pakkerne var blevet anbragt om bord i kutteren, der lå i Nexø, afsejlede den samme dags aften.
LØrdaig morgen kom de til Stolpmi.inde, og her oplagredes alle pakkerne
hos et mæglerfirma, hvis indehaver, hr. Bom, va:r svensk vicekonsul. Samtidig fik Rømer forbindelse med lejrchefen i Lauenborg, Hauptsturmbannfi.ihrer Meyer, der lovede, at pakkerne ville blive hentet i bil om søndagen.
Medens båden lå der, fik besætningen et indtryk af den stadige, triste flygtningestrØm, der ,gik vestpå. »Alle var sløve og ligeglade. Der var uafladelig
luftalarm og afblæsning. Ingen tog hensyn hertil. Børnene legede på gaden
alligevel.« søndag eftermiddag afsejlede kutteren igen, og ved halv to tiden
mandag mor.gen nåede man tilbage til Nexø. Den hurtigt gennemførte
tur forårsagede, at man forsøgte sig endnu engang med Røde Kors pakker.
Denne .gang var det fiskeskipper Mikkelsen med »Reinholdt«, der ligeledes fik pakkerne afleveret hos mæglerfirmaet i Stolpmi.i!llde uden uheld. 40
Den tredje ekspedition blev foretaget af skipper H. P. Bendtsen med »Villig«. Denne gang skulle man til Stettin eller Swinemi.Lnde for at aflevere
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Røde Kors pakker samt generatorbrænde til de biler, der for det danske
gesandtskab kørte pakker ud til fængs'er og lejre. Mandag den 5. marts kl. 5
om morgenen afsejlede »Villig« fra Nexø og ankom ved middagstid til
Swinemi.inde. Herfra hentede det danske konsulat i Stettin pakkerne, men
generatorbrændet kunne Bendtsen ikke komme af med, da der ikke var
nogen sikre oplagspladser. Man var netop ved at evakuere hele befolkningen, og dette i forbindelse med strømmen af flygtninge gav et uhyggeligt
præg af byen i fuldstændig opløsning. »Flygtningene var overalt i byen,
på kajerne, på gader og pladser, om aftenen sent lå de på gader og stræder
og sov, dækket til med sække, og hvad man kunne finde. Det fortaltes i
byen, at det ofte skete, at flygtninge var døde om morgenen og måtte køns
væk.« Onsdag morgen afgik »Villig« igen fra Swinemi.inde, og torsdag den
8. marrs ved 3-tiden om mor.genen var den hjemme i Nexø. Bendtsen blev
imidlertid bedt om at tage endnu en tur for at få afleveret sit generat0trbrænde, så søndag den 11. marts drog han af sted igen og fik denne gang
afleveret sit generatorbrænde og kom planmæssigt tilbage og havde tilmed
det svenske konsulatspersonale med hjem. 41
Samtidig sendtes kutteren »Reinholdt« med fiskeskipper Markus Mikkelsen af sted for at hente det danske konsulatspersonale i Danzig. Han
havde engang tidligere, som før nævnt, været i Stolpmi.inde med Røde
Kors pakker, men denne gang skulle han lige ind i kampzonen. De foregående gange havde skipperne kunnet se glimtene fra de mange kanoners
ild og hØrt drønene fra detonationerne, og selv på Bornholm kunne man nu
fornemme tordenen i det fjerne. Søndag den 11. marts, dagen efter ait Stutthoflejren var blevet befriet, afsejlede »Reinho!dt« om eftermiddagen fra
Nexø med Hela-halvøen som mål. Mandag eftermiddag nåedes Grossendorff, hvorfra Markus Mikkelsen søgre at få telefonisk forbindelse med
konsulatet, men uden held, derefter gik det mod Hela by på spidsen af
halvøen, men heller ikke herfra fik han forbindelse, og turen gik videre
til Gdynia, hvor det endelig lykkedes at få den fornødne kontakt. Det var
imidlertid et alt andet end behageligt opholdssted. Den tyske og russiske
artilleriild syntes at have sat hinanden stævne netop her. Granaterne slog
ned i vandet ikke langt borte, og en enkelt borede sig endog ind i bolværket kun få meter fra »Reinho!dt«, men heldigvis uden at eksplodere. Generalkonsul Schrader, som Markus Mikkelsen havde fået forbinde'se med,
bad nu skipperen sejle direkte til Danzig, da det var umuligt for danskerne
at komme ud til Gdynia, men det var lige ved at blive for hedt for de:n
bornholmske skipper.
Det forløsende ord kom imidlertid fra et besætningsmedlem, fisker Hans
Conrad Jensen, der udbrød: »De har da ikke ramt os endnu, så det går
nok, og vi skulle jo gerne have danskerne med hjem.« Også Markus Mikkelsens søn bifaldt, og så var beslutningen raget. Efter nogle timer~ forløb
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&nkrede »Reiinholdt« op i Danzig ud for den danske konsulatsbygning. Om
tirsdagen ved middagstid afsejlede man igen med 9 personer i alt, generalkonsul Schrader og hans kone, koiO.Sulats>ekretær Stoffregen, yderligere tre
danske mænd, en svejtsisk da1111e og hendes lille pige samt en tysk dame
foruden alle konsufatets bØger, arkiver og papirer i store kasser sammen
med de evakueredes bagage. Kanontordenen havde man nu i baggrunden,
men endnu engang måtte »Re1nholdt« passere gennem den tysk-russiske
artilleriduel for så endelig at stå ud i Østersøen. Pludselig blev der fra
ukendt hold åbnet ild mod båden, men skipper Mikke~sen var ikke uvidende
om, hvad han skulle foretage s1g. Omgående satte han fuld fart på med
kurs mod det sted, hvorfra skuddene syntes at komme - en projektør blev
rettet mod kutteren, og dens danske kendingsmærker sås tydeli§t, hvorefter
der ikke skete mere. Efter at de evakuerede havde overstået sØsygens kvaler,
nåede båden omsider onsdag eftermiddag ind til Nexø i god beho!d, og aMe
åndede lettet op. En af danskerne var i Øvrigt en koncerntrationslejrfange
fra Stuuthof. 42
Frihedskompagnierne organiseres
Krigen nærmede sig efterh:l:nden sin afslutning, og endelig i begyndelsen
af april kom den militære leder til Bornholm for at afløse triumviratet KjØdt,
Tage Nielsen og Koefoed. Det var lØjtnant A. Jørgensen, der først havde
arbejdet illegalt i Gråsten i Sønderjylland, derefter på grund af tyskernes
eftersøgning havde måttet flygte til Fyn, indtil han nu blev udpeget til
regionsch::f for Bornholm, medens KjØdt for.rsatte som militærgruppens
talsmand i lokalkomiteen. 43
J~tirgensen blev medlem af lokalkomiteen og gjorde et kæmpearbejde for
at få sammentømret de lidt løse organisationer til en s'.a,gkraftig helhed.
Øen blev inddelt i 4 kompa.gniområder. 1. kompagni omfattede den nordlige
del af Bornholm. Løjtnant Eigil Riis, leder af CBU-kolonnen, blev kompagnichef, og han udpegede herefter sine delingsførere. 1. deling dannedes
af selve CBU-styrken med mester Rasmussen som delingsfører, 2. deling var
hjemmehørende i Allinge og fik Axel Gornitzka som delingsfører, 3. deling
hørte til i Otsker og fik Eik Larsen som delingsfører, og for 4. deling, der
hØrte til i Sandvig, blev Bent Holm delingsfører. Grupperne formeredes, og
våbeninstruktionen skred nu rask frem, samtidig med at man skaffede sig
forskelligt andet, man kunne få brug for, når delingerne skulle rykke ud.
Således fik man også fat i flere biler, der blev gjort køreklare og flyttet til
garager i nærheden af den udpegede samlingsp!ads. 44
· Bendixen blev kompagnichef for 2. kompagni, der omfattede den midterste del af Øen. Han var særdeles initiativrig og var begyndt på organisationen i januar i samarbejde med sin kollega fra politiet, Arvidsen, der nu
overtog Klemensker-Arsballe delingen. Sammen tog de rundt og kontaktede
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mennesker, som de mente at kunne sro'e på, og lod så dem danne grupper
efter det princip, at kun gruppefØrerne skulle have kontakt med dem, lige
så vel som mandskabet i grupperne kun måtte kende deres gruppefører.
I Gudhjem-delingen blev postmester Holger Sørensen ganske naturligrt: delingsfører, i Østerlars-de!ingen blev lØjtnant H. S. Jensen delingsfører, og i
Hasle blev det dyrlæge H. Kofoed, der blev delingsfører. Derefter tog Bendixen og Arvidsen rundt til delingerne og demonstrerede våben for gruppeførerne. Våbnene lå ganske simpe!t pakket ind i avispapir eller andet almindeligt papir på bagagebæreren på cyk 1en. Våbnene til kompagniet b'ev modtaget på Brogård ved Hasle. Her blev de renset og derefter kørt væk, pakket
ind og gravet ned til senere brug. Det var US karabiner og sænguns. Posicmester Sørensen fra Gudhjem havde i øvrigt Øve!ser sammen med Ø3ter1arsgruppen under Axel Jensen i RØ plantage, hvor man endog en søndag i
foråret arrangerede en skydeøvelse på tværs af Borgedalen med mandskabet
anbra.gt på den ene side af dalen og skiverne på den anden. 45
3. kompagni omfattede re::ten af Bornho'm uden for Rønne. Der var
vel nok det område, hvor der i forvejen havde været mest aktivitet, og hvor
delingerne derfor praktisk taget var organiseret i forvejen. Tønnes Wichmann blev chef for kompagniet. Han var leder af ungdoms'ejren i A 1mindingen, var IØjtnant og var geografok godt placeret i kompagniområdet. Da
våbnene var begyndt at komme i marts m1ned, havde man haft dem opmagasineret på loftet under nogle sm~frdritte'stave på mejeriet i Bodi'sker, men
Wichmann, der havde god kontakt til skovfogeden i Almindingen, fik det
ordnet således, at våbenkasserne blev gemt i forskellige brændestabler i
skoven. Alle brændrstab!er var nummereret og indført i skovfogedens protokoller, men de stabler, der indeholdt våben, b 1ev ho'dt uden for dette
regnskab og risikerede derfor ikke at blive rørt. Når våbnene ankom, anviste Wichmann til transportfo 1kene, hvor de skulle læsses af, og når disse
så var forsvundet, var det Wichmanns egne grupper, der førte dem videre
til gemmestederne. Delin<?Sf1~rer for Akirkeby-de'ingen var natur'igvis Knud
Jespersen, der fra s;t hidtidige illegale arbejde havde et par grupper i Åkirkeby. Johrnnes Mi.iller blev delingsfører i Nexø, Leo Bahn i Svaneke og
mejeribestyrer K. Hansen i Bodiisker. 4 c
Endelig var der 4. kompagni, som omfattede Rønne by med nærmeste
omegn. Her blev kactajn H. C. loh:nann kompagnichef. lohmann h1Vde
allerede efter mødet i Rådhuskroen den 19. september af redaktionssekretær
Hjuler fået til opgave at organisere kompagniet, men efter Hjulers flugt
til Sverige var der kommet en sti'stand, der først blev afbrudt, da redaktør
KjØdt satte ham i forbinde'so med premier!Øjtnaint Torben Hansen, der var
sendt over fra Københwn som instruktør. Som de!ingsfØrere havde lohmann udpeget løjtnant Exsteen og IØjtnant H. V. Schou, og siden udpegedes
også faktor Georg Nielsen og Børge Andersen til delingsførere. Desuden
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opbyggedes en poli1tideling under overbetjent Mausten Madsen, der var
direkte underlagt regionschefen, og kriminaloverbetjent Carl Mogensen
overtog arbejdet med udarbejdelse af lister over stikkere og værnemagere m. v. 47
På alle måder udbyggedes organisationen med de nødvendige enheder.
Overlæge Olsen og løjtnant Jørgensen, i Øvrigt illegalt kaldet Poul Sørensen, org3!niserede også et illegalt lægekorps i samarbejde med inspektør
Sommer på amtssygehuset. Tidligere havde man kunnet klare illegale indlæggelser på de ordinære sygehuse, men da erfaringen viste, at Gestapo
straks afs)l)gte sygehusene, når nogen i modstandsbevægelsen var blevet
såret, blev det nødvendigt ar oprette et illegalt lazaret. Man valgte Øster
Ellegård, der blev drevet af Statsungdomslejren, hvorfra man kunne få
sengetøj. Dr. Nissen fra Akirkeby sygehus skulle tage sig af det og i Øvrigt
levere de nødvendige instrumenter, og desuden blev der til hvert kompagni
knyttet en læge, samtidig med ait man ved de forskellige våbendepoter også
henlagde 400 militærfo:rbindinger. 48
I løbet af april kom en hel del våben, og ved månedens udgang så beholdningerne således ud:
»Fortegnelse over ildf. Mangansten og Radialsten pr. 29. 4. 1945.
Betegnelse
I K

11 K
R-H
R- po. ID.
R- II D. Sc.
R- III D.E.
R- IV D.A.
R-V D.Ri.
R-St.A.
Aa.
Bo.
Ha.
OH
Gu.
Kr.Ø
Nex.
S.G.
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I

Bemærkn.

I

Dato

M Nr. 10-9-8. 29-4
Nr. 27-26-2524-23-22. 24-4

Mn
E

I

I~1~

R

H

24

3

45

72

14
10

1
11

22
56
24
1

36
181

(5) 1
(5) 1
1

I

1

(1)

24-4 (3) 21

27-4

24

2
10
3
10
5

1
32

10
17

Mangansten (Mn) betyder maikinpistoler, og radialsten (R) betyder US
rifler. E betyder engelsk, H betyder Husquarna, Ar. betyder armbind og Au
betyder ammunition. De Øvrige betegnelser i venstre side angiver kompagnier og delinger, hvor R står for Rønne, og de Øvrige sted~angivelser er
St.A. - Store Almegård, Aa. - Akirkeby, Bo. - Bodilsker, Ha. - Hasle,
OH-?, Gu. - Gudhjem, Kr.Ø - Christiansø, Nex. - Nexø og S.G. - Sabotagegruppe Gronemann.« 4 n
Listen, som den forefindes, er skrevet med blyant og rettet til den 6. maj
1945, men alligevel giver den et ganske godt billede af situationen. Under
bemærkningeme anføres, at der findes 3 motorcykler og 6 biler ved 1. kompagni, men det lyder mærkeligt, om der ikke også ved de andre kompagnier
skulle være lignende kørselsmateriel. Engelske stenguns havde man åbenbart
i et ret stort antal, i alt 93, medens man blot havde 56-59 svenske maskinpistoler. Også den amerikanske US riffel havde man i et stort antal, i alt
200. Det fremgår således tydeligt, at våbnene fra Englaind var overvejende.
Endelig havde man 299 armbind, måske et lidt ejendommeligt tal, der
næppe dækkede det antal personer, som på dette tidspunkt var indrulleret i
modstandsgrupperne. Ammunitionen røber man ikke noget om.

Tysktrne Ønsker biler og cykler

Bilerne var et vigtigt led i modstandsbevægelsens arbejde. Transportgrupperne brugte dem til våbenfordelingen, flygtningetjenesten havde ligeledes
stor nytte af dem, og til mange andre forehavender var det værdifuldt at
have et transportmiddel, der kunne komme hurtigt omkring på Øen. Muligvis har Gestapo også indset dette, for i hvert tilfælde kom der mandag
den 16. april besked fra Inselkommandanten om, at han ville have udleveret
fra amtet en fortegnelse over samtlige motorkøretøjer på Bornholm. Det
var en politik, som også kendes fra andre dele af landet. Amtmanden var
på dette tidspunkt i København, og kontorchef Abitz svarede tyskerne, at
han ikke kunne tage stilling hertil, men først måtte forelægge sagen for
ministeriet, hvilket tyskerne rettede sig efter. Naturligvis kom nyheden
videre ad flere kanaler til de interesserede. Abitz selv fortalte det til malermester HeinØ, som han tilfældigt mødre på gaden, dommerfuldmægtig
Ca:spersen fortalte det til Leif Henriksen, og således nåede det videre til
bl.a. Tage Nielsen og lokalkomiteen. Herefter var alt klart. Motorkomoret
lå i politistationens bygning, og man arrangerede det nu således, at bilprotokollerne blev efterladt på skrivebordet efter lukketid, samtidig med a{
man lod vinduerne, der vendte ud mod gården, være afhaspet. Torsdag
aften den 19. april forsvandt bøgerne, og i vagtværnets rapport - vagtværnet havde lokaler i samme bygning - stod der, at tyvene havde skaffet sig
adgang ved at bore et hul i vinduesrammen og derefter med en ståltråd vip217

pet haspen af, og man sluttede rapporten med ordene: »Der findes intet
spor til grundlag for en undersØgelse.« 50
I et brev, som amtmanden den følgende dag sendte til Inselkommandanten
i anden anledning, tilføjede han til sidst en meddele'.se om, at der havde
været indbrud på motorkontoret, og at bilfortegnelserne var stjålet, »således
at det nu ej heller er muligrt ait levere de ønskede fortegnelser over automobiler.« Det forårs1gede, at værnemagten omg1ende tog affære, idet man
straks indfandt sig hos vagtværnet den 21. april og arresterede den vagtværnsmand, Akjær, der havde haft vagten den pågæ~dende aften, og desuden kom kriminalsekretær Schultz til amtskontoret, hvor man bortførte
kontorchef Abfrz. Ingen af de to arresterede kunne fortælle noget, og kontorchef Abitz blev frigivet igen søndag den 29. april og Akjær et par dage
senere.51 Til gengæ!d satte v. Kaimptz den 25. april følgende bekendt,gØrelse
i de bornholmske dagblade: »Af militære grunde skal der gennemføres en
kontrol af samtlige køreklare motorkøretøjer på Bornholm. Køntrollen bliver gennemført af det tyske politi på Missionshotellet i Rønne hver dag fra
kl. 9 til 12, hvor enhver ejer af et køreklart motorkØretØj skal henvende sig.
Alle ikke-kontrollerede motorkøretøjer, som bliver antruffet i trafikken
efter 1. maj 1945, vil blive beslaglagt af den tyske værnemagt.« 52
Tyskerne havde muligvis ikke tålmodighed til at vente med at skaffe sig
transportmidler ad denne vej, for den 21. april besværede de sig stærkt
over for amtmanden over, at nogle tyske te'.efonledninger ved Nyker nu
igen var skåret over, og man ville ikke finde sig i det mere. Da det derfor
gentog sig dagen efter, besatte tyS~{erne telefoncentralen i RØnne og erklærede, at centralen ville forblive besat, indtil telefonselskabet selv havde repareret skaderne på de tyske ledninger. En bekendtgørelse om aktionen blev
sat i aviserne dagen efter. Da der så natten mellem mandag og tirsdag den
24. april havde været et sprængstofattentat mod det tyske luftvåbens an!æg
i ffsker, bes'.uttede v. Kamptz, at der skulle besJaigl~gges 150 cyk'er til
værnemagten over hele Bornholm. Kunne man ikke få bilerne, måtte man
nøjes med cyklerne, der blev taget fra bornhoLmerne, hvor man så dem
komme kørende. For at amtet, der ikke ville ud'.evere biikartoteket uden
videre, kunne få en lille hilsen, blev der til cyke.'.ejerne udleveret fØ'.gende
bevis på beslaglæggelsen:
»Bescheinigung.
Auf Grund des Sabotagefalles von 23. 4. 45 wird auf Befehl des Inselkommandanten das Fahrrad Nr.
vorliiufig besch'agnahmt.
Der Besitzer wird gebeten zur Regelung der finansiellen Fragen bei dem
Amtmann Bornholm vorzusprechen.
Der Inselkommandant v. Kamptz.«
Det var v. Kamptz' lille krig i de sidste dage før det tredje riges sammenbrud.53
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Som et sidste led i kæden af transportvanskeligheder for bornholmerne
og samtidig som et tydeligt varsel om krigens nære afslutning kom meddelelsen om de bornholmske rutebåde. Den 3. maj førte modstandsfo'.k som
tidligere nævnt to rutebåde S/S »Østersøen« og S/S »Carl« ind til Malmø,
og forbinde'.sen mellem Bornholm og det Øvrige Danmark blev afbrudt.
ll1odstandsbei·ægelsen gØr sig klar

Grupperne på Bornholm var i den forløbne vinter vokset sammen under
en fast ledelse, de løsgående grupper var i det store og hele blevet ti'sluttet
den samlende organisation og lagt ind under loka1komiteen, der endelig den
l 0. februar var blevet tØmret sammen til den lede' se, der kom til at virke
i de sidste måneder inden kapitulationen og ikke mindst i de begivenhedsrige dage efter. Sabotagerne og bombesprængningerne var stØt fortsar
gennem vintermånederne, men Gestapo havde gjort sine indhug i grupperne. Rønne Statsskole havde tyskerne blandt andet udset sig som et af
arnestederne for den antityske stemning, men ejendommeligst i denne
periode var vel nok tyskernes internering af de bornholmske po'.itifo'k.
Heldigvis betØd det intet brud i modstandsarbejdet, men de enkelte po'itihk kom før som efter den 27. januar til at betyde et værdifuldt ti'skud
ri! modstandsbevægelsen. Endelig i de sidste måneder kom våbnene til
Bornholm, og en måned før kapitulationen kom den udpegede regionschef
til Øen og fik dannet den faste organisation, der skulle stå sin prøve i befrielsesdagene. Kompagnierne formeredes, våbeninstruktionerne intensiveredes,
således at folkene kunne være vel rustede, selv om de fleste af de ti:komne
våben opmagasineredes til den endelige mobilisering. Som en kuriøs afs'utning på de fem besættelsesår kom sagen med motorkartoteket, der blev
fjernet for næsen af tyskerne, som i stedet for måtte nøjes med at beslaglægge nogle cykler, som de ønskede, at amtet skulle erstatte. Årsagen var
sabotagerne, der foruden angreb på værnemagerforretningerne i større omfang nu havde rettet deres interesse mod de tyske telefonledninger. Men
medens modstandsgrupperne trods alt i forholdsvis ro gjorde sig rede til
deres sluttelige indsats, blev tyskerne stadig mere nervøse. Medvirkende
hertil var vel også, at det lykkedes for modstandsbevæge'sen at få de danske
arbejdere ved flyvepladsen på Galløkken til alle at nedlægge deres arbejde,
så tyskerne måtte rekvirere mandskab hertil på anden måde. Jo, krigen
nærmede sig sin afslutning.

NOTER OG HENVISNINGER
X. kapitel
1. Samtale m. Arthur Hansen.
2. Justitsministeriets redegørelse den
29/10 1946 i Pari. Komm. Beretning
vns side 1908.
3. Svenningsen side 12.
4. Svenningsen side 15.
5. Justitsministeriets cirkulære af 11/10
1944 i Pari. Komm. Beretn. VII3
side 1917 og 1921.
6. Vagtværnets rapport d. 17 /li 1944
journ. nr. 20, RVA.
7. Vagtværnets rapport d. 20/11 1944
journ. nr. 26, RVA.
8. Afhøring foretaget af dansk politi i
Sverige af rektor Dinesen d. 25/4
1945 og af Erik Blem Bidstrup d.
30/4 1945 samt brev fra Jørgen
Lund til Erik Bidstrup d. 11/12
1944, PA.
9. Ritzau, Information d. 20/11 1944
og Rønne Vagtværns rapport d.
28/11 1944 journ. nr. 32, RVA.
10. KiØdts beretning side 5, KA.
11. Den tyske marines arkiv spole 3 A,
d. 24/11 side 2196 og spole 9 A
nr. 7654 d. 25/11 1944, RA, samt
redegørelse fra Dampskibsselskabet
på Bornholm af 1866 i brev af 27 /5
1946, KA.
12. Bornholmeren og Bornholms Avis d.
29/l 1954.
13. Samtale m. Leif Hansen.
14. Brev fra Ministeriet f. særlige Anliggender d. 17 /6 1946 m. oplysninger fra Centralkartoteket, KA.
15. Rønne Vagtværns rapport d. 4/2
1945 journ. nr. 48, RVA, Ritzau,
Information, d. 4/2 side 499 og d.
5/2 side 501, samt H. Chr. Olsens
beretning side 2 7, KA.
16. Samtaler m. Leif Hansen, Preben
Jensen og Tage Nielsen, og Ritzau
Information side 690.
17. Samtaler m. Leif Hansen og Preben
Jensen, samt Rønne Vagtværns rapporter d. 22/1, 23/I og 30/I 1945
i journ. nr. 33, 35 og 42, RVA.

220

18. Rønne Vagtværns rapporter d. 6/2,
17/3, 24/3, 17/4, 15/4, 16/4, 18/4,
og 30/4 1945 i journ. nr. 50, 100,
117, 138, 156, 161 og 171, RVA,
samt Ritzau Information d. 6/2 og
16/4 1945 side 504 og 720, og brev
fra amtet til indenrigsm., KK journ.
nr. 14576/1945 d. 28/3, 7/4 og
16/4 1945, RA.
19. Brev fra amtet til indenrigsm. KK
journ. nr. 14576/ 1945 d. 21/4 og
25/4 1945, RA.
20. Samtale m. Elmer Folkjær.
21. 1. kompagnis arkiv m. rapport fra
tiden før 5. maj 1945.
22. Samtale m. Sv. Harild.
23. Ritzau Information d. 28/2 og 7/ 4
1945 side 572 og 686, samt brev fra
amtet til indenrigsm., KK journ. nr.
14576/1945 d. 7/4, 10/4, 14/4 og
2/5 1945, RA.
24. Bornholmeren d. 17 /9 1954 m.
referat af Børge Kure.
25. Samtale m. Ove Rasmussen.
26. Politiets rapport vedr. krim.ass. C.
Mogensens afhøring af Bruno Schultz
d. 14/5 1946, PA, og Stemanns
samtale m. lnselkommandant Moraht i Stemann I side 249 og 251.
27. Stemann I side 249-250.
28. Stemann I side 251.
29. Barfod side 324.
30. Stemann I side 252-253.
31. Samtaler m. K. Arvidsen, K. Lind
og Søren Andersen.
32. Samtaler m. Hilligsøe, Lind og Olesen.
33. H. Chr. Olsens beretning side 27,
KA.
34. H. Chr. Olsens beretning side 27-28,
KA.
35. H. Chr. Olsens beretning side 27-28,
KA.
36. H. Chr. Olsens beretning side 29 og
KjØdts beretning side 11, KA, samt
red. KjØdt i •Danmarks Frihedskamp• I side 357, og politiets arkiv.

; ··· Bornholms Avis d. 1"/.~ I CJ45 og
Bornholms Tidende d. 5/3 194'i
samt Frederiksen side 452-453.
38. H. Chr. Olsens beretning side 29 og
Kjpdts beretning side 9, KA, samt
samtale m. Wegcner.
39. Barfod side 96-99.
40. Kaptajn Rømers beretning om rejsen i Stemann II side 11-13 og Stemann I side 263-265 og Stemann II
side 14.
41. Samtale m. H. P. Bendtsen og H. P.
Bendtsens beretning om rejsen i Stemann II side 16-1 7 og Stemann II
side 18.
42. Samtale m. H. P. Bendtsen, og Børge
Høghs artikel i Bornholms Avis cl.
5/3 1945 samt Ritzau Information
d. 5/3 side 584, d. 12/3 side 604
og d. 14/3 side 613, samt Stemann
II side 19-22.
43. KjØdts beretning side 9, KA, og Arthur Hansens rede2Ørelse i KA.
44. 1. kompagnis arkiv og samtaler m.
Bent Holm og E. V. Riis.
45. Samcaler m. Arvidsen, John Sørensen og Aksel Jensen samt 2. kompagnis arkiv.

i6. Samtalet med Knud Jespersen. Trjn
nes Wichmann og Axel Jensen. samt
.'l. kompagnis arkiv.
47. Redegørelse fra H. C. Lohmann d.
8/8 1945, KA, og samtale m. A. Sørensen.
'i8. H. Chr. Olsens beretning side 30-31,
KA.
49. Våbenliste i Stabens arkiv.
SO. Samtaler m. Abitz, Leif Henriksen,
og Rønne Vagtværns rapport d.
21/4 1945 journ. nr. 165, RVA,
samt brev fra amtet til indenrigsm.
KK journ. nr. 145 7 G/1945 d. 16.14
1945, RA.
S 1. Samtale m. W egen er og breve fra
amtet d. 21/4, 30/4 og 4/5 i indenrigsm. KK journ. nr. 145 7°/ 1945,
RA.
52. Brev fra amtet til indenrigsm. KK
journ. nr. 145/G/1945 d. 25/4 1945,
RA, samt de bornholmske dagblade.
53. Breve fra amtet til indenrigsm. KK
journ. nr. 1457<l/1945 cl. 21/4,
23/4, 24/4, 25/4 og 26/4 1945,
RA, og Rønne Vagtværns journal
nr. 167 og 176 d. 25/4 og 2/5
1945, RVA.

XI. kapitel
GESTAPO OG TYSKERNE
Det vil være naturligt på dette tidspunkt at se lidt nøjere på det tyske
sikkerhedspolitis arbejde på Bornholm. Som tidiigere nævnt havde der
indtil sommeren 1944 udelukkende været med'.emmer af Geheime Fe1dpolizei på Øen, men den 24. juli 1944 overtog en gestapomand, kriminalsekretær Bruno Schultz, ledelsen af det tyske efterforskningsarbejde mod
den bornholn::ske modstandsbevægelse. Så længe, det danske politi var i
funktion, mærkede man dog ikke meget til Gestapo, men fra oktober 1944
begyndte det at tage fat. Den 18. oktober arresteredes to gymnasieelever,
Niels Rosback og Knud Harild, for udbredelse af illegale blade, men de
blev sluppet fri igen den 27. november, og den 20. oktober arresterede
Gestapo Poul Bjelke Hansen, medens han fejrede fødselsdag i familiens
skød. Han havde været i Sverige, men var netop vendt tiibage og var hjemme
hos sin far, direktØren for Rønne Bio, da Gestapo ankom. Han sigtedes for
illegal udrejse og sad fængslet til kapitu!ationen. 1
I samme måned var det som før nævnt, at man havde forsøgt at få fat
i redaktionssekretær Hjuler, men uden held, og man havde en tid haft
stikkeren Arne Oskar Hameken herovre, for at denne skulle snuse noget
op. Den 7. november arresteredes kioskejer Julius Bidstrup i Nexø, ti'.talt
for sabotage, men allerede den 2. februar lod de ham gå igen. Den 1 l.
november arresteredes skomager Karl Aa,ge Kure, der dog kun sad nogle
få dage, og den 17. november tilba.geholdtes Orla Cloos Munter i anledning af et bombeattentat, men blev løsladt dagen efter. Samme dag arresteredes i Øvrigt gymnasieelev Knud Erik Harild i forbindelse med illegale
blade, men også han sad kun i kort tid, til den 27. november, og den 18.
november arresterede man reservebetjent Zigbrandt Petersen, der blev ho'.dt
tilbage til kapitulationen. Endelig lykkedes det den 27. november, som tidligere omtalt, Gestapo at få fat i journalist Børge Kure, der siden sendtes
til Frøslev, og det var ligeledes i disse dage, at Gestapo foretog sin aktion
mod nogle gymnasieelever på Statsskolen i Rønne og arresterede Jørgen og
Knud Blem Bidstrup, Henning Clausen, Orla Kofoed Hansen og Søren
Nie'.sen. 2
November måned var således en særdeles aktiv måned for Gestapo, der
ligesom prøvede at komme ind på livet af modstandsbevægelsen på Bornholm uden dog at have held med sig. Man vidste åbenbart for lidt, man
havde tilsyneladende ikke tilstrækkeligt effektive stikkere, og selv om man
tilmed fik arresteret en af lederne, nemlig Børge Kure, røbede denne intet,
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så man faktisk ikke nåede videre i arbejdet med den stadigt tiltagende
aktivitet på Bornho~m. Det hang vel også en del sammen med, at selv om
man havde en politimand fra Gestapo som chef, var han alligevel for rar en
mrund, der ikke brugte de ellers for Gestapo frygtede og almindeligt kendte
metoder ved afhøring. Det var sikkert disse små resultater, der forårsagede,
at man fandt det nødvendigt at udbygge Gestapo og give det bedre virkemuligheder. Omkring midten af december flyttede man fra Missionshotellet
til Vestre Skole, der var blevet indrettet til at være Gestapos højborg, og
samtidig sendtes nogle politiso~darer til Øen til hjælp for Bruno Schulz,
ligesom mrun gav ham nogle danske staitsborgere til hjælp som vagtmandskab. Disse danskere kunne også gØre sig nyttige på flere andre områder end
ved blot at være vagter. Desuden var krigsudviklingen på Østfronten også
ved at påvirke tyskerne, der forudså, at Bornho:m snart kunne komme til
at ligge i frontlinjen. Som et ud.tryk for denine nervøsitet var en melding
om forstærket illegal - tyskerne kaldte det kommunistisk - aktivitet på Øen,
»sandsynligvis til forberedelse af overraskende russisk landgang på Bornholm«.~ Kort sagt, man føite sig tvunget til fra Gestapos side at føre en
hårdere kurs mod modstandsbevægelsen.
Gestapos mandskab
De danskere, der kom til at gØre tjeneste som vagtmandskab, va:r naturligvis
ikke »Guds bedste bØrn«, og en af dem havde vagtværnet da også en
mindre kontrovers med. Han stjal fire tæpper fra forsørgelsesgården, og
da vagtværnets chef henvendte sig til Schultz og gjorde opmærksom på,
at det var kommunens ejendom, blev de da også tilbageleveret, men samme
aften opsØgte vagtmanden vagtværnets chef, W egener. Først ringede han
til ham og skældte ham ud, derefrer tog han ud til Wegeners hjem og
kimede på døren og buldrede og for rundt til vinduerne. Så måtte Wegener
igen ringe til Schultz og bede ham sende mandskab ud for at få ham fjernet. I Øvrigt havde vagtværnet et fornuftigt forhold til det tyske politi,
idet man lod de sager, hvor tyskerne var impliceret, f.eks. ved tyverier
o. lign" gå videre til tyskerne, og fra tysk side accepterede man vagtværnet. 4
Vagtværnet var også behjælpelig med at søge efter bybud Ame Christoffersen, der ikke havde indfundet sig på sin plads som sædvanlig. Eftersøgningen gav til resultat, at man fik oplysning om, at den unge mand
var arreste:ret af det tyske sikkerhedspolfri lørdag aften den 3. februar. 5
I begyndelsen af februar kom nogle nye gestapofolk til Bornho~m. Det
var tyskerne Karl Kallus og Walther Mehnert, og i den følgende tid forøgedes antallet af arrestationer igen, og forhørene skærpedes. Kallus var
således med i den gruppe, der under ledelse af Schultz arresterede besætningen om bord på M/S »Ulla«, nemlig skipperen Hans Peter Hansen,
bedstemanden Søren Lundby Christensen og jungmand Karl Orla Holm.
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Under forhøret af skipperen for Kallus tre gange ]Øs på ham og pryglede
ham for at få ham til at sige noget, men uden videre held, og efter nogen
tids ophold i Rønne arrest førres de alle tre til København, medens M/S
»Ulla« blev bes'aglagt af tyskerne.fl
På Vestre Skole, Gestapos hovedkvarter, residerede nu Bruno SchJltz
(f. 19/4 1<)03) som chef. Han var uddannet som politimand ved Gestapo
i Tyskland, var ca. 167 cm høj. var af almindelig bygning, tyndhåret med
blegt ansigt og markerede ansigtstræk, og han toges i almindelighed for at
være en omgængelig mand.
Hans nærmeste medarbejder var den eneste, som var tilbage af Geheime
Feldpolizei, Heinrich Jantzen. Han omtales af Carlo Rasmussen som en fin
mand, der endog til tider rog fangerne i forsvar over for gestapomændene.
Karl Kallus kom til Bornholm i begyndelsen af februar 1945. Han var af
a'.der i begyndelsen af fyrrerne, ca. 170 cm hØj, spinkelt bygget med smalle
læber og markerede ansigtstræk. Han var den typiske politimand og den
mand, der udførte ordrerne, når fangerne blev slået og mishJ:ndlet. Walther
Mehnert kom til Bornholm samtidig med Kallus. Han var 39 år, ca. 170
cm hØj, havde sort hår, bred pande og lidt tykke læber. Han kunne tale en
smule dansk og hjalp ofte Kallus, når der skulle s~ås. De Øvrige gestapofolk
gjorde sig mindre bemærkede. Det var Karl Neubert (f.22/4 1914), der
var naget korpulent med et fedladent ansigt, Heinrz Neven (f. 22/7 1907),
der var lysblond med høj pande og almindelig af bygning, Simon Schilling,
der var ca. 50 år, ca. 165 cm hØj, mørkeblond med noget udstående Ører,
og arbejdede som ordonnans og chauffør, samt Friedrich Poul Erich Schelhiss
(f. 5 7 1901), der var kraftig af bygning, gråt hår, tykke læber og tykhalset.
Han var ofte i København og var netop med »Carl« i maj, da den blev
ført ind til Malmø, hvor han blev arresteret. Desuden var der et par danske
gestapofolk, nemlig Carl Henrik Andersen (f.14/4 1927) og Villy Antoni
Jensen, og som va.gter ved Vestre Skole virkede Kaj Albert Johannes Bager
(f. l/8 1916), Ejnar Kofoed Hansen (f. 19/10 1911), Johannes Chr. Petersen (f. 27 /2 1915), Svend Ulrik Petersen (f. 25/5 1920) samt Karl Valdemar
Norman Rasmussen (f. 13'1 1915). Endvidere arbejdede tre danske kvinder
i køkkenet. Endelig var der til Gestapo knyttet nogle hipofolk. Det var i
januar tre mand, som var der i ca. tre uger, John Carl Rasmussen, Verner
Magnus Hansen og Knud Ejnar Kaaris. De afløstes den 11. februar af
Laurits Christen Bruno Harkier Petersen, der gik under dæknavnet Bruno
Hansen, Villy Louis Berg Gerhardt, der gik under dæknavnet Villy Rasmussen, samt John Torp, der gik under dæknavnet Bergman. De to af dem
blev flyttet bort igen i marts, og kun Gerha:rdt blev på Bornholm til kapitulationen. Til gengæld kom midt i marts Kurt Helge Edmun Alman
Frederiksen, som også blev der til kapitulationen. Endvidere var der til
tjeneste for tyskerne en halv snes marinevægtere, der boede på Galløkken. 7
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Den 13. marts arresteredes borgmester Regnersen fra Hasle. Schultz har
angivet som grund hertil den uro, der var blandt folk, som havde tyskere
på kost i Hasle i forbindelse med en prisundersØge'.se, som kommunen
havde iværksat. Den direkte anledning var et brev fra en fru Jensen, der
~tærkt havde beklaget sig til Inselkommandanruren, hvorefter sagen var
blevet overgivet til det tyske pol1ti. Efter at Schultz havde undersøgt sagen
på Bornholm, havde han oversendt den til København samtidig med, at han
havde sendt borgmesteren derover. Han håbede derved at skaffe ro om
s:igen i Hasle. Imidlertid havde han ved flere samtaler med amtmand
Stemann fået det indtryk, at der ikke var grundlag for nogen ti:tale, og den
20. april vair borgmesteren atter blevet løsladt efter indsti!Hng til København fra Schultz. 8
Anderledes voldsomt gik det til, da Orla Rønne Jensen blev arresteret.
Da han var ved at fotografere nogle u-både og andre krigsskibe i Rønne
havn, blev han taget af en vfLgtpost, der havde stået skjult for ham, hvorefter vagten havde r~nget til det tyske politi. Amtmanden skriver herom
i s~n indberetning til ministeriet: »Han havde vist forsØgt at fotografere
de tyske u-både i havnen, hvilket jo også er meget uforsigtigt. Han angav
så over for Gestapo, at han boede hos købmand Krusell, hvor han var ansat.
Dette medførte, at de straks tog til dennes hjem og tog fruen med, som
hun .gik og stod. Manden var ikke hjemme, men da han ude i byen hørte
det passerede, meldte han sig straks hos Gestapo, som derpå undersøgte
alt på kontoret og i hjemmet, uanset at medhjælperen havde talt usandt hvilket ikke forbedrede hans stilling øver for Gestapo - da han sagde, at
han boede der. Krusell og hans kone blev først noget ublidt behandlet, men
senere pænere og frigivet straks på aftenen. Gestapo beho'.dt medhjælperen,
og da Krusell var blevet konfronteret med ham, syntes han at bære synlige
tegn i ansigtet på en ikke a:bsolut blid medfart«. 9 Orla Rønne Jensen har
siden forklaret, at da moo fandt ud af, at han havde opgivet falsk adresse,
var de to tyske politimænd, Mehnert og Kallus, faldet over ham og slået
haJID til jorden med nogle meget kraftige næveslag. Derefter rejste de ham
op igen og belagde ham med håndjern således, art: han kom til at ligge i
hugstilHng med hænderne lænket sammen under knæene. De bearbejdede
nu hans hoved og ryg med gummistave i længere tid, så ryggen blev en
blodig masse, og han kunne efter denne behandling i lang tid ikke tåle at
ligge på ryggen eller sidde ned.
Efter en pause gav de ham endnu en omgang, hvorefter de erklærede,
at nu skulle de have noget at spise, og han blev så fØrt ned i en celle i kælderen imens. Her fik han lov til at være i fred indtil mandag morgen, da
de fØfte ham til hans bopæl, hvor de foretog en ransagning i flere timer.
De fandt en hel del illegale billeder, som han havde taget i tidens lØb,
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bl.a. af bombeattentater i Rc~nne og nogle af de tyske militære anlæg p<'i
Bornholm. De fandt også et brev fra Elmer Folkjær, hvori John Kyhns
navn var nævnt. Derefter blev han fØrt tilbage til Vestre Skole, hvor han
atter bleY udsat for en masse klø med gummistave og slag i ansigtet med
knyttede næver. Han blev tvunget til at fortælle en del om sig selv, men
sØgte at holde sine kammerater udenfor og opdigtede i stedet for nogle
historier. Uheldigvis konstaterede Kallus i et tilfælde, at en historie var
usand, så om onsdagen fik han atter en omgang prygl af ham. Si fik han
endelig fred til om lørdagen, da han atter, dvs. en uge efter sin arrestation.
hentedes til forhør. Denne gang var det hipomanden Gerhardt, der tog
affære, medens Mehnerr forhørte ham. Rasmussen pryglede ham både med
sine knyttede næver og med gummistav. Han forblev på Vestre Sko 1e indtii
den 20. april, da han sammen med tre andre danske fanger førtes ti' København på en tysk patruljebåd. Under rejsen, der varede 26 rimer, måtte dt
fire fanger sidde i et lille vaskerum, hvor pladsen var så snæver, at skulle
en af dem rejse sig op, var de tre andre også nødt til at stå op. Han bleY
derefter overført til Vestre Fængsel, hvor han sad til kapirularionen. 11i
Bagersvend John Kyhn blev arresteret den 4. april 1945, da han som
tjenstgørende ved luftbeskyttelsestjencsten netop havde indtaget sin post
på Teknisk Sko:es rag. To tyske gestapofolk og en dansk tolk, And::rsen,
indfandt sig der og bad ham følge med. I Vestre Skole blev han efter et
kvarters ventetid taget i forhør af Kallus. Han fik håndjern på, men blev
stillet således, at hænderne var samlet nede bag om anklerne. Medens man
forlangte, at han skulle indrømme deltagelse i sabotager og s:1marbejde
med Rønne Jensen, fik han ind imellem bank med en gummistav. Da det
havde stået på i omkring tre kvarter, blev han bragt til en celle, men kort
efcer atter hentet for at blive konfronteret med Rønne Jensen. Forhøret
fortsatte en tid som før, hvorefter det blev sagt til ham, at nu fik han fem
minutter til at tilstå, ellers ville han blive ført til et sted, hvor der ville
være en læge til stede, medens de tog ham under behandling. Da tiden var
gået, uden at noget nyt var kommet frem, blev han fØrt til en bil og kørt
ud på Galløkken. Han havde da været på Vestre Skole i Gl. tre timer, men
på Gal!Økken gik det bedre, end han vel havde ventet, for han blev sat
ind i en celle, hvor borgmester Regnersen fra Hasle i forvejen befandt
sig. Et par gange kom en tysk mariner ind og stillede ham nogie spørgsmål, og da svarene stadig var lige negative, gav han ham et par knytnæveslag i ansigtet og forlod ham igen. Uden videre forstyrrelser sad han nu her
i otte dage, hvorefter han blev hentet til nyt forhør og påvisning et par
s:eder i Rønne. Den 18. april b'.ev han overført til Vestre Skole igen, og
to dage senere blev han med Rønne Jensen, politibetjent Thyge Nielsen og
Axel Jensen overført til København med en tysk patruljebåd. Her kom

han via Politigården til Vestre Fængsel, hvor han sad til kapitulationen
den 5. maj.11
Thyge Nielsen var blevet taiget den 18. april og blev efter et kort forhør
ført videre til København to dage senere, medens Axel Ejner Jensen var
blevet arresteret den 3. april. Han var på vej fra Store Torv i Rønne mod
havnen, hvor han skulle træffe en aftale vedr. en finne og to hollændere,
som han om aftenen skulle hjælpe til Sverige, da han pludselig fik stukket
en pisnol i siden. Tre mænd, der udgav sig for værende fra det tyske s.ikkerhedspoliti, opfordrede ham til at følge med. Han førtes direkte til
Vestre Skole, hvor han sigtedes for at have købt en pistol af en tjekkisk
styrmand fra bugserbåden »Navic«, der lå i Rønne havn. Han nægtede,
og selv om han blev konfronteret med styrmanden, der påstod at genkende
ham, fastholdt han s.in nægtelse. I første omgang blev han forhørt af danskeren Villy Gerhardt, og under afhøringen satte han sig til modværge mod
Gerhardt ag s1og denne, men blev derefter selv slået i gulvet. Herunder
kom nogle gestapofolk til stede, og Aksel Jensen fik nu håndjern på, idet
man, som også ved John Kyhn, tvang hains arme ned under knæhaserne
og satte håndjern på, medens de to tyskere Mehnert og Kallus s'.og løs på
ham. Aksel Jensen indrømmede nu købet af et par pistoler, der da også
blev fundet under en ransagning i hans hjem. Her fandt man imidlertid
også et brev fra hans bror i København. Gestapo, eller vel nærmere den
danske hipomand, syntes, at brevet virkede mistænkeligt, hvorefter Aksel
Jensen igen fik en omgang prygl for at opgive broderens adresse. Det var
en situation, mange a:rrestanter havde været i, og han klarede den også på
samme måde som de fleste andre gjorde det, nemlig ved at opgive en adresse,
hvor broderen havde boet, men som han ikke mere benyttede. Resultatet
var også det samme, som kendes fra andre tilfæ:de. Gestapo undersøgte
forholdene, men fandt ikke broderen, og en uges tid efter skulle ges1tapofolkene så have udløsning for deres raseri over at være fØrt bag lyset. Endnu
engang blev han ilde tilredt med gummikniplerne af Mehnert og Kallus,
der dog ikke fik mere ud af ham. Der var nemlig også en ænden fordel
ved denne taktik, idet Gestapo ved besøget på den gamle adresse derved
uvilkårligt satte en efterretningsaktion i gang, der kunne advare broderen.
Gestapo vidste fra mange andre afhøringer, at spillet dermed var tabt, og
uanset om de fik nye adresser af arrestanten, ville de ikke komme nærmere
den mand, de sØgte. Efter endnu en uges tid, den 20. april, blev Aksel Jensen, som tidligere omtalt, ført til Vestre Fængsel i København, hvor han
sad til kapitulationen. 12
Den 1. april anholdt Gestapo fisker Carl Pedersen Vang klokken tre om
natten. I to timer kom han i skarpt forhør hos Kallus, der mistænkte ham
for at have med flygtningetransporter at gøre, men da man ikke kunne
finde ud af noget, sad han i Vestre Skole til den 29. april, da han omsider
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blev lØs!adt igen. 18 Desuden arresteredes i april Poul Age Vilhelmsen, som
dog blev lØsladt samme dag, Orla William Jensen, der sad natten over, og
Svend Willy Jørgensen, der sad i fem dage. Endvidere blev, som tidligere
omtalt, kontorchef Abitz arresteret af Gestapo den 22. april, men atter
frigivet en uge senere. 14
Det var tydeligt, at krigen nu nærmede sig sin afslutning, og selv om
mange tyskere måske til det sidste ikke rigtigt har villet se kendsgerningerne i Øjnene, var der også de tyskere, der på anden måde sØgte at retfærdiggøre sig til det opgør, som måtte komme efter krigen. Det gjaldt også
Gestapo, der dog aldrig rigtigt havde udfo:det sig på Bornholm, som man
kender det fra mange andre egne af landet.

Fronten nærmer sig Bornholm
Den tyske værnemagt havde i de første år af besættelsen været repræsenteret i mindre antal på Øen, men i lØbet af 1944, da krigen tog en alvorlig
vending for tyskerne, begyndte de også at indstille sig på, at Bornholm
kunne blive et værdifuldt stØttepunkt for dem. Allerede umiddelbart efter
invasionen i Normandiet havde tyskerne frygtet en invasion i Danmark.
Tyske agenter havde konstateret troppekoncentrationer i Nordengland og
Skotland og havde sat dem i forbindelse med en eventuel invasion i Sydnorge eller i Danmark. 15 Bornholm var endnu ikke på dette tidspunkt inde
i billedet, men kom det i lØbet af efteråret, efterhånden som russerne rykkede frem på Østfronten.
På Bornholm så man også, hvorledes en stadig større del af den tyske
Østersøflåde holdt til omkring Øen. Alene i den sidste uge af august havde
man således besøg af et par krydsere af Leipzig-klassen, 7 destroyere og nogle
forsyningsskibe på omkring 4000 tons, og hertil kom endog en gammel
kending, nemlig M/S »Hammershus«, gråmalet og ændret til sit nye formål.16 I september begyndte man at interessere sig for Bornholms befæstning. Det hedder således i en redegørelse fra den tyske krigsmarine: »Det
er min pligt at henvise til, at Øernes nordrand er ringe beskyttet. Beskytte~sen af Sydsjælland, den artilleristiske spærring af Langelandsbæltet og
Sydfyn viser sig lige så påtrængende nødvendig som at få udbygget den
ringe besætning og udstyr på Bornholm med artillerivåben, mindst en
marineartilleri-afdeling på ca. 6-8 middel og lette batterier samt ca. Y2
M.Fl.A. Bornholm er nu inden for russernes luftlandemuligheder. De med
håndvåben udrustede ca. 240 kun delvis fuldt indsatsdygtige og over hele
Øen spredte soldater danner ikke nogen modstand for Inselkommandanten
på Bornholm. En generobring af Øen efter en russisk besættelse vil kræve
en større indsats«. 17 Besætningen var heller ikke stor på Bornholm på denne
rid. Den 10. oktober opgØr Admiral Skagerak således styrken ri! følgende: 1 '

Foto fra den tyske befæstning ved Dueodde.

Sriitzpunkt Marine i Rønne:
Inselkommandantens stab med Fluko: 4 officerer 41 mand.
Vagtstyrke: 1 officer 29 mand, hvoraf 6 er indsatsuduelige.
Forkommando for ventede opgaver: 22 mand, hvoraf mindst 11 er indsatsuduelige.
Sriitzpunkt Luftwaffe i 0'.sker: 8/inf.Reg. 214 taktisk underlagt 1. jagerdivision Dobenitz med 4 officerer 175 mand.
Desuden spredt over Øen:
A. Marine:
9 flyvevagter med 71 mand.
8 havnevagter med 16 mand.
3 UAG-Schall station med 1 officer 34 mand.
WE-lager Sandvig: 1 officer 21 mand.
B. Luftwaffe: 7 forsøgssteder med 2 embedsmænd 37 mand underlagt
Flugplatzkommando A 34/XI Karlshagen Po.I.
C. Hæren:
9 forsøgssteder med 1 officer 55 mand underlagt In.4 des
OKH/Ag Art/Tr.Vers.Kdo.
4 stab Ji.iterbog Il: i alt 12 officerer 2 embedsmænd med
501 mand
med 12 stk. 2 cm Flak 14 Mg 541 geværer 30 MP 79 pisto·
ler og 2426 håndgranater«.
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Man var nu opmærksom på Bornhoims betydning for krigsførelsen, idet
så, at Bornholm kunne blive et led i kapløbet mellem de allierede
mod de nordiske Dardaneller og desuden kunne være en vigtig base for
dem i kampen om den tyske ØstersØkyst. Endvidere var det tyskernes frygt,
at russerne nemt kunne landsætte bf.de materiel og personel især om natten. Dette foranledigede, at Øens forsvarsstillinger blev nærmere undersøgt
og besigtiget af eksperter i dagene den 11. til 13. november, hvorefter der
blev givet indstilling om oprettelse af en forsvarsstilling omkring Rønne
samt opstilling af seks batteristillinger på kystenY' Disse planer blev imidlertid ikke realiserede med det samme.
ty~kerne

Bornholm set udefra

Noget andet er det imidlertid, at Danmark, der jo kun var en meget lille
brik i det store spil, var nØdt til at sikre sig mod alle eventualiteter i forbindelse med, hvad der kunne ske ved krigsafslutningen, og her var Bornholm kun en lille flis af den lille brik. Det danske frihedsråd havde i løbet
af 1944 skaffet sig gode kontakter med både London og Washington, og
det havde i forsommeren 1944 fået anerkendt Thomas Døssing som gesandt
i Moskva. Arbejdet, som disse og andre kontakter i udlandet gjorde for at få
sikret danske interesser, er udførligt omtalt andre steder og skal derfor
ikke nærmere behandles her, men et kort rids af udviklingen vil være på
sin plads, specielt med hensyn til Bornholms interesser. 20
Den 30. november 1944 henvendte den danske gesandt i London, Reventlow, sig til gesandten i Washington, Kauffmann, og foreslog, at der skulle
skabes en kontakt til Døssing for at få en aftale på lignende måde som den
norske regering, hvis sovjetiske tropper besatte dansk territorium, selv om
hm anså det for sandsynligt, at de britisk-amerikanske styrker kom først.
Man forhørte sig samtidig hos briterne og amerikanerne, og i en noteudveksling mellem disse skrev briterne bl.a.: »Der er muligvis ikke mange
chancer for, at Sovjetunionen når Bornholm eller andre danske områder.
Men danskerne her mener, det var meget klogt af den norske regering ar
tage det analoge spørgsmål op med den sovjetiske regering i god tid, før
det var umiddelbart nødvendigt. Vi vil helst ikke tage ansvaret for at råde
danskerne til helt og ho~dent at opgive udspillet«. 21 Noget positivt ses dog
ikke at være kommet ud af henvendelserne til Moskva, men det er bemærkelsesværdigt at konstatere, at man i England på dette tidspunkt ikke regnede med, at der kunne opstå noget russisk problem.
For russerne så der ud til, at Danmark og hermed Bornholm først og
fremmest var et maritimt militært problem. Det var de danske stræder og
i det hele taget indsejlingen ril Østersøen, som interesserede russerne. I
"Krasnyj Flot« indledte I. Jermashev således den 9. februar t:n artikelserie

om Østersøen. I den tredje artikel omtaler han den røde hærs befrielse
af Estland, Letland og Litauen og fortsætter: »Den rØde armes sejre ved
Oderfloden bringer timen for Danmarks befrie'.se nærmere, og tilintetgørelsen af tyskernes positioner ved bælterne, Kattegat og Skagerrak vil hidføre hele Norges fr1gØrelse ... De tyske forposter, citadeller og bastioner,
disse lænker i de tyske slavekæder om Østersøens bredder skal falde og vil
falde«. 22 Forfatteren anså trekanten Kiel-Bonnholm-Pommernbugten med
Ri.igen som centrum som et vigtigt led i tysk strategi, og det vil med andre
ord sige, at man fra russisk side mente, at Bornholm var en betydningsfuld
hjørnesten i den tyske krigsførelse.
At det ikke var helt forkert, fremgår vel nok af den rendring, der netop
J februar 1945 skete i de tyske planer for organisationen af området. Den
tyske overkommando (OKW/W.F.St. (Wehrmachtsfohrungsamt/Stab)) Ønskede således nu at udnytte og udbygge de forhåndenværende stØttepunkter
på Bornholm til brug for baser for både søstridskræfter og luftstridskræfter.
Inselkommandanten skulle i den anledning, hvad angår ovennævnte spørgsmål, underlægges Admiral Ostsee W est, medens selve forsvaret umiddelbart
skulle forblive under Admiral Ost (MOK Ost). Til brug for Bornholm ville
man i Øvrigt •trække nogle batterier fra Kurland til øen. Det hele blev endelig fastlagt ved befaling fra OKW den 23. februar 1945.23 Marineoberkommando Ostsee udtalte i den forbindelse, at Bornholm var velegnet
som stØttepunkt for lette sØStriidskræfter, fordi der nær de bornholmske
havne var dybt vand, hvilket ville være særlig gunstigt for f.eks. u-bådsjagere, og desuden var Øen særdeles anvendelig som udvi1gestØttepunkt
under den efterhånden stærke luftaktivitet. Hvis den ugunstige udvikling
til lands fortsatte, mente MOK Øst endvidere, at dersom flere Østersøhavne
tabtes, kunne Bornholm optage mindre enheder og endvidere holdes i
længere tid ved russisk fremtrængen, og Øen kunne holdes forsynet fra det
øvrige Danmark. Spørgsmålet var blot, om det skulle være Rønne eller
Nexø, der skulle indrettes ti:l stØttepookt for hurtigbådene. 24 Hertil kom,
at Bornholm kunne få betydning ved sikringen af borttransporten af flygtninge fra Øst. Den tyske sØkrigsledelse opgjorde på denne tid antallet af
flygtninge, der skulle evakueres ad søvejen, til 150.000-200.000 fra det,
den kaldte Heilsberg-rummet, omkring 135.000 fra KØnigsberg-rummet,
50.000 fra Pillau og omkring 650.000 fra rummet Danzig-Gdynia, og
samtidig kunne man melde om storindflyvninger af russiske maskiner helt
til hØjden af Bornholm.25 Der var problemer nok, der nu tårnede sig op
for tyskerne omkring Bornholm. Med hensyn til det sidste punkt fastslog
Inselkommandant v. Moraht dog, at Bornholm hverken havde boliger eller
proviant til at tage sig af et større antal flygtninge, og han fik derfor hos
admiralen for den vestlige ØstersØ udvirket, at der blev udgivet et generelt
anløbsforbud for Bornho!m for flygmingeskibe. 26
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Den tyske
Inselkommandant
v. Kamptz.

Den nye lnselkommandant
I forbindelse med disse nye planer for Bornholm udskiftedes Inselkommandanten endnu engang. Kapitan zur See v. Kamptz fik overdraget hvervet
fra 1. marts, men ankom først til Øen den 4. marts, hvor han bad Moraht om
at fungere for ham endnu nogen tid, da han måtte rejse bort for at søge ar
skaffe det fornødne materiel til Øens forsvar 27 Det var en energisk og ivrig
kommandant, der nu trådte i funktion. I de følgende dage havde han samtaler med forskellige tyske myndigheder og sine overordnede i Danmark,
og som konklusion af sine samtaler kunne han fastslå, at Bornholm havde
i Øjeblikket ingen betonfæstninger, ingen feltstillinger, intet armeringsmateriel eller forråd, ingen artilleristisk eller infanteristisk forsvarskraft
og ingen midler til ødelæggelse af havne. Han undrede sig over, ar der e:rer
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fem års besættelse var foretaget så lidt på delllile vigtige Ø, at der i de
sidste otte måneder absolut intet var gjort, samtidig med at andre stØttepunkter på Østersøkysten var blevet udbygget. Hvis det skulle komme så
vidt, at ryskerne mistede Bornho1m, vil'le de tyske søforbindelser i Østersøen være alvorligt truet, og han fandt det derfor nødvendigt hurtigst
muligt at få indhentet fem års forsømmelighed. Ganske vist anså han et
kommunistisk angreb fra søsiden for yderst ringe, og muligheden for en
rejsning af den bomholmske befolkning for at befri øen mente han også
var ringe, selv om den blev understØttet af en væbnet dansk styrke, landsat
fra Sverige, men kombineret med luftoperationer fra kommunistisk eller
allieret side kunne alt dette i sammenhæng være farligt.
v. Kamptz så derfor kun to muligheder for forholdene på Bornholm. Enten kunne man lade Øen ligge i den nuværende tilstand og da regne med,
at fjenden ikke ville foretaige sig noget i håb om, at Øen alligevel før eller
siden ville falde som en moden frugt, eller man kunne forstærke forsvaret
og derved gØre et angreb særdeles risikabelt. Udbygningen af forsvaret ville
kræve følgende forhold:
1. Sikring af Rønne mod angreb fra luften, havet og landet med hovedvægten lagt på landforsvaret.
2. En lignende sikring af Nexø.
3. Indretning af et stØttepunkt og flyveplads ved Akirkeby.
4. Sikring af et stØttepunh på Øens nordspids.
5. Indretning af adskillige infanteristØttepunkter på alle taktisk vigtige
punkter på Øen.
6. Udbygning af batteristillinger på kysten.
Desuden mente han, at der til forsvaret af den 500 km 2 store Ø med
100 km kystlinie var brug for føLgende styrker:
2 regimenter marineso!dater (50 pct. motoriseret eller på cykel)
8 panser- eller stormskyts
1 pansergrenaderbætaillon, motoriseret
1 motoriseret luftskytsdeling
1 motoriseret pionerkompagni
Desuden særLigt bevæbnede arbejdstjeneste- eller OT-enheder, styrker
til byggeriet med nødvendige specialister, og herudover skulle der oprettes
en kampgruppe for Rønne, en for Nexø, en for det sydlige Bornholm og
en for det nordlige Bornholm. Man måtte således indstille sig på, at man
under et angreb ikke kunne få hjælp udefra.
Efter aftale med Marineoberkommando Ostsee rejste v. Kamptz derefter
den 10. marts til Berlin for at få klaring på spørgsmålene og for at få
konstateret, hvilke tropper og våben han kunne regne med til øens forsvar, og i denne forbindelse hvilke særlige fuldmagter han kunne få
for at få iværksat Øens forsvar. 28
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Tysk radaranlæg (fagdschloss) ved Skrubbegård ved Klemensker.

Det var imidlertid ikke så nemt at få skyts til Bornholm, da man nødigt
kunne undvære det andre steder. Overførslen af batterierne fra Kurland
til Bornholm Iod derfor bl.a. vente på sig, og man måtte i første omgang
nøjes med 8 nye lette batterier, da man ikke kunne skaffe sig noget andetsteds fra.w
Forberedelserne til udbygning af Øens forsvar viste sig efterhånden ved
de stadig stigende antal beslaglæggelser af ejendom. I Rønne var det allerede
i februar teaterbygningen, Østre skole og Hore! PhØnix, og de forskellige
bygninger skulle blandt andet bruges til de flygtninge, der endnu kom til
øen for et kortere ophold for derefter at blive sendt videre vestpå. 30 Det
var fiskerbåde eller mindre skibe, der bragte disse flygtninge til Øen. Den
8. marts kom 30 civile og 10 marinere på to skibe, og den følgende nat
kom yderligere nogle fiskerbåde med i alt omkring 60 flygtninge, der
hovedsagelig var kvinder og børn. Herefter kom der jævnligt flygtninge i
tilsvarende antal, men endnu lykkedes det at få dem sendt videre efter et
kort ophold på Øen. De kom til havne forskellige steder på øen, Svaneke,
Nexø, Rønne, og nogle kom også til ChristiansØ. 31 Mange af disse små
flygtningeskibe var rene museumsgenstande, som man under almindelige
forhold næppe ville vove sig ud på havet med. Den 28. marts kunne amtmanden indberette, at alle flygtninge var væk igen, men dagen efter og i
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de følgende dage kom atter over 400 nye flygtninge foruden et større antal
militære flygtninge fra Hela, Gdynia og Danzig. Tyskerne havde nu også
taget alderdomshjemmet i Blykobbe ved Rønne og indrettet det til lazaret.
Lægerne og sygeplejerskerne hertil var kommet fra sygehuset i Danzig,
der stod i flammer, da de havde forladt det, men allerede den 7. april kunne
amtmanden indberette, at alle de civile flygtninge faktisk igen var blevet
transporteret bort. 32 Alt dette fore.gik, må man huske, medens kamphandlingerne stadig rasede langs Østersøkysten og i selve Østersøen. Overflyvningerne over Bornholm af allierede maskiner blev stadig hyppigere, og på
Øen kunne man til tider høre kanontorden sydfra. Det var ikke behageligt
at være fisker i disse dage. En halv snes fiskerbåde fra Nexø, der var gået på
laksefiskeri, blev således blandet ind i kamphandlingerne og beskudt af
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;illierede maskiner omkring 25 sømil Sy') for Nexø. Flere af bådene blev
gennemhullede og måtte nødtørftigt lappes sammen for at kunne redde sig
tilbage til havnen. Fiskeskipper Knud Louis Buchardt, Nexø, blev dræbt
af en kugle, der fandt ned til hans kahyt, hvor han lå og sov, medens en
anden, fisker Hjalmar Hansen, klarede sig med at blive lettere såret. Omtrent samtidig kunne de tælle 33 store flygtningeskibe, der passerede syd
om Bornholm mod vest.:::"
Den 27. marts var den nye Inselkommandant v. Kamptz atter på Bornholm, og dagen efter aflagde han sammen med Moraht besøg hos amtmanden. Stemann brød sig ikke rigtigt om den nye kommandant, som han
betegnede som en yngre mand, typisk miltær og typisk partimand, og han
var derfor glad for, at Moraht skulle forblive på Øen som v. Kamptz' stedfortræder. v. Kamptz var klar over det gode forhold, der havde været mellem amtmanden og Moraht, og udtalte derfor, at han håbede på et lignende
loyalt samarbejde med amtmanden. »Dette reagerede jeg straks overfor og
sagde ham rent ud, at han måtte være klar over, at der ikke var eller kunne
være tale om nogen loyalitet fra nogen dansk over for Tyskland og tyskerne.
Selv om alle danskere Ønskede at få tyskerne ud af landet hurtigst muligt,
havde jeg samarbejdet med de forskellige tyske kommandanter for at opnå,
at forholdene her forblev så rolige som muligt, hvilket var i fælles interesse.
Jeg måtte også forbeholde mig i alle situationer åbent at sige, hvad jeg
mente, og hvis han ikke kunne gå ind på min tankegang, kunne det punkt
komme til at foreligge, hvor jeg måtte sige, som kongen af Sachsen menes
at have sagt, da han abdicerede: 'Jetzt konnet ihr den Dreck selbst machen'.«
Stemann forsøgte endvidere at give den nye kommandant et indtryk af
bornholmsk psykologi og fortalte, at bornholmerne var rolige og besindige,
men hvis de tabte tålmodigheden, kunne de reagere voldsomt, og »jeg benyttede lejligheden til at nævne, at de på et vist tidspunkt skød den svenske
kommandant, som var blevet anbragt her på Øen. Jeg forklarede ham derfor, at han i egen interesse ville gøre klogt i at tilpasse sine foranstaltninger
til den bornholmske befolknings psyke ... Samtalen fik vist i det hele taget
et noget andet forløb, end v. Kamptz havde tænkt sig, og hans i starten
noget hovmodige væsen blev efterhånden mere imødekommende.«=14
Restriktioner og beslaglæggelser
Med de mange nye matroser og soldater, der blev indkvarteret rundt omkring, opstod også nye problemer. Vagtværnet blev således den 1. april tilkaldt til De gamles Hjem i Rønne, hvor et par berusede tyske matroser
havde kastet sten gennem ikke færre end 14 af hjemmets ruder, og den
4. april klagede en beboer i søndre Alle over, at der bag hans ejendom i
skoven var særdeles uæstetiske forhold, idet »der lå fækalier, der frembød
et modbydeligt syn«, og man kunne med sikkerhed henføre disse til flygt-
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ningene. En noget lignende klage kom nogle dage senere fra en beboer, der
havde en gård, som stØdte op til Hotel Phønix' gård, hvor de indkvarterede
soldater forrettede deres nødtørft op ad plankeværket, som adskilte de to
gårde. Vagtværnet henstillede i den anledning til værnemagtskommandanturen at søge dette hindret, idet man bad om »at foretage foranstaltninger
for at fjerne fækalier og hindre lignende uhygiejniske forhold«. 35
Tyskerne var nu i fuld gang med at udby,gge forsvaret af Øen. Der kom
stadig nyt mandskab, og ved Klemensker begyndte man opbygningen af
svært skyts, men arbejdet gik snart i stå igen her, da amtmanden allerede
den 3. april kunne indberette, at både arbejdere og ingeniører havde forladt stedet, uden at arbejdet var blevet fuldendt. Derimod gik man i gang
med planer om at udvide flyvepladsen ved Rønne. Det skulle dog ikke
være ved hjælp af danske arbejdere, som man vel ikke mere havde tilstrækkelig tillid til, men derimod med tysk arbejdskraft. Efter samtaler med
Moraht fik amtmanden tyskerne til at interessere sig for netop de planer,
man i forvejen havde fra dansk side, nemlig en startbane SØ-NV, men som
alt andet blev intet fuldendt. 36 Forholdene på Bornholm blev efterhånden
i løbet af april måned mere og mere kaotiske med beslaglæggelser på må
og få, og samtidig opstod der også vanskeligheder med skibsforbindelsen til
København. Den 9. april havde frihedsbevægelsen haft held til at få føre
22 bugser- og bjærgningsbåde til Sverige, og tyskernes Øjeblikkelige reaktion
var et forbud mod, at danske skibe forlod Københavns havn. 37 Forbudet
kom den 10. april, og amtmanden satte sig omgående i forbindelse med
Moraht, der lovede at henvende sig til Admiral Wurmbach i København
for at opnå dispensation for bornholmerbådene, da Øen jo ellers ville blive
fuldstændig afskåret, hvilket næppe kunne være i tyskernes interesse. Stemann skulle have været til København med båden den næste dag, men
tog nu i stedet for flyveren, da han derved også hurtigt kunne fremføre
sine synspunkter over for såvel de danske som de tyske myndigheder. J
København forhandlede han først med direktør Svenningsen om beslaglæggelserne på Bornholm, og dernæst kontaktede han den tyske søfartsattache Duckwitz for endelig at blive henvist til Kapitan zur See v. Fischer,
der residerede på Bådsmandsstrædes kaserne. Denne havde fået Morahts
telegram ag åbenbart drøftet det med Admiral Wurmbach, men tyskerne
ville ikke strække sig videre end til, at bornholmerbådene nok måtte fortsætte sejladsen, men de måtte ikke benytte svensk søterritorium. I stedet
for skulle de benytte en sejlrute, der førte dem uden om de tyske spærringer i den sydlige del af Sundet helt ned i nærheden af Rugen og derfra videre
til Bornholm. Bortset fra de bekosmunger, der fulgte hermed, var det også
en farlig sejlads, efrerhånden som russerne jo trængte frem i dette afsnit
af Østersøen. Stemann måtte forlade v. Fischer med disse lidet opmuntrende
oplysninger, men andre kræfter har åbenbart været i virksomhed, for allerede
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dagen efter fik Dampskibsselskabet af 1866 besked om, at »Østersy)ew
fremtidig måtte benytte femmeterrenden uden om Falsterbo på svensk
søterritorium, og Det Østbornholmske Selskab fik tilladelse til, at »Carl«
som sædvanlig måtte sejle gennem Falsterbokanalen. 3 '
Det var en episode, der som så ofte før viste, hvor uigennemtænkte de
tyske repressalier kunne være. Værre var dog den iltre v. Kamptz' lige så
uigennemtænkte handlinger på Bornholm. Med påberåbelse af, at h:rn fra
dr. Best havde fået tilladelse til lokalt at foretage de besla,glæggelser, han
havde lyst til, kom mange bornholmere ud for ubehagelige oplevelser. Endnu
medens amtmanden var i København, var kontorchef Abitz den 13. april
blevet kaldt til Inselkommandanten, hvor han havde fået at vide, at der
ville blive anlagt tre kanonstillinger med tre kanoner i hver henholdsvis
nord, Øst og syd for Rønne. Arbejdet ville blive påbegyndt næste morgen,
og m:rn ville endnu den 13. april kl. 14 forhandle med lodsejerne. Des!.lden
vi'le han tage det pigtråd på Øen, som man havde brug for, f.eks. fra
private indhegninger. Tyskerne ville i øvrigt få brug for mange arter af
byggemateriale, og også dem ville man rekvirere ved beslaglæggelser, hvor
man kunne finde dem på Øen. Endvidere fik kontorchef Abitz at vide, at
da man kunne forvente russiske sabotagegrupper ilandsat, ville vagterne ved
samtlige havne blive forøget, og en række af de mindre havne ville blive
spærret. Kun havnene ved Rønne, Hasle, Vang, Allinge, Tejn, Gudhjem,
Svaneke og Nexø ville blive holdt åbne. 38
Fra amtets side fastholdt man imidlertid den linje, at alle spørgsmål om
beslaglæggelser ikke kunne foregå lokalt, men skulle forhandles gennem
myndighederne i København. Alligevel optrådte v. Kamptz ganske egenmægtigt. Han lod hele den danske kommandantgård i Rønne beslaglægge,
så oberst Waagepetersen omgående måtte fraflytte sin privatlejlighed. Desuden beslaglagde tyskerne havnekontorbygningen og toldkammerbygningen
i Rønne samt to mindre pakhuse og hele Rønne Roklubs bygning, og den
18. april forlangte de alderdomshjemmet rømmet inden to dage foruden de
ejendomme, der blev ryddet, hvor tyskerne ville anlægge deres kanonstillinger. Med kortest muligt varsel begyndte de uden videre at fælde træer
og nedrive huse, så beboerne havde vrunskeligt ved hurtigt nok at få flyttet
og fjernet alt deres indbo, og endelig et par dage før befrielsen forlangte
de Statsskolen beslaglagt.R 9
Hertil kom de vanskeligheder, som kunne opstå for forsyningssituationen,
dersom Bornholm blev afskåret fra omverdenen. Derfor var det nødvendigt
at passe på de ressourcer, man havde, og indgreb fra tysk side i beholdningerne kunne få ubehagelige følger. Der var dog intet at stille op over
for v. Kamptz. Han bes'aglagde materialer, hvor han fandt dem. Han lod
træ hente i skovene, og det var også i denne periode, at han beslaglagde
privatbiler og lastvogne, jernbanevogne og endog cykler. Overalt på Øen
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mærkede man nu tyskernes aktivitet og beslaglmggelser af det ene eller
det andet, og amtet sood magtesløst. Den 21. april skrev amtmanden til
ministeriet: »Det hele er fuldstændigt vildt. Uden stØtte fra ministeriet
kan jeg over for v. Kamptz ikke gøre noget mere. Jeg beder også ganske
særligt om omgående meddelelse, om jeg stadig skal - hvis han Ønsker det mØ<;le ude hos ham. Selv mener jeg, at befolkningen har holdt med mig i
den værdige holdning, sorn jeg hidtil har sØgt at holde. Men jeg tror, at
der vil komme bagslag, hvis buen spændes for stærkt. Han er nærmest helt
'vild' - rent ud sagt - og har skabt fuldstændig panik her. Han angiver som
anført at have særlig fuldmagt - efter min mening endog ud over dr. Bests og bruger den næsten mere end fuldt ud. Jeg føler mig uden nogen klar
linje, og jeg beder altså om omgående orientering.« Og den 25. april skriver
Stemann igen: »Jeg skal meget henstille, at der skaffes orden i forholdene
herovre snarest muligt, således art: vi i hvert tilfælde ved, hvilke regler der
skal fØiges, og det også bliver klarlagt, om v. Kamptz har lov til at gØre
alt, hvad han vil, og på hvilken måde han vil.« 40
Imedens rullede krigen nærmere Bornholm, og lyden af kanontordenen
i syd blev en daglig foreteelse, samtidig med at man nu stadigt hyppigere
blev overfløjet af russiiske maskiner. Desuden Øgedes flygtningestrØmmen
betydeligt. Både civile og militære flygtninge kom i stort tal, og fru alle
andre end de mest fanatiske nazister var krigens udfald vis. Lørdag den
28. april kom Moraht på afskedsvisit hos amtmand Stemann. Moraht var
helt klar over situationen og havde a:nmodet om at blive tilbagekaldt for
at indtræde som menig matros i Folkestormen. Han var dybt bevæget, og
tårerne trillede ned ad kinderne på ham. 41 Derimod så v. Kamptz anderledes på det hele. Da Stemann mandag den 30. april havde en telefonsamtale med ham, fortalte Stemann ham bl.a. om den militære situation, men
»han rent ud sagt 'grinede' hØjt og erklærede alt for løgn. - Men jeg sagde
ham, at luften var i hvert tilfælde ladet med elektricitet i disse dage, og
jeg henstillede derfor til ham, for at der ikke skulle ske noget, at han med
tropperne viste størst mulig forsigtighed og tilbageholdenhed f. eks. ved at
undlade syngen i gaderne. Dette kunne ikke falde ham ind i nogen retning.
Og han erklærede, at 'enten synger vi eller også skyder vi'. Et typisk udtryk
for mandens hysteriske menta:litet.« 42
Tyskerms hektiske foranstaltninger
I det sidste halve år af krigen var forholdene helt ændrede på Bornholm.
Hvor man hidtil havde haft at gØre med en lille tysk styrke, der kun i
ringe grad generede bornholmerne, kom Øen nu pludselig ind i søgelyset
p. gr. af Østfrontens fremrykning. Det gav sig udslag på flere områder,
både hvad angik Gesrapo og værnemagten. Gestapos hovedkvarter udbyggedes, man flyttede til Vestre Skole og fik mere mandskab. Desuden satte
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man ind med et antal arrestationer i lvibet af november måned, hvorved
bi. a. en af de ledende skikke:ser i modstandsbevægelsen, Børge Kure, blev
anholdt, men uden at Gestapo dog blev klar over hvilken fangst, de havde
gjort. Med udvidelsen af mandskabet i december måned og senere i februar
kom også nogle gestapofolk, der tilsyneladende var vant til andre metoder
end dem, man ellers havde betjent sig af på Bornholm. Således forekom der
efter Mehnerts og Kallus' ankomst nogle tilfælde af mishandlinger af de
arresterede, men vel nok på grund af gestapochefens holdning blev disse
s'.et ikke af er omfang, som man ellers kendte fra andre egne af landet.
O,s::så arrestationerne blev hyppigere, og i april gik man som på så mange
andre områder også her amok med flere mere eller mindre nødvendige
anholdelser.
Udbygningen af Øen var dog først og fremmest et rent militært anliggende, der blev mere og mere påtrængende, eftersom tys'.(erne mistede
fodfæste i Østersøområdet. Fra de frie danskes side var man opmærksom
p'.'t de vanskeligheder, som evt. kunne opstå, hvis russerne ko:n f~frst til
Danmark, men man anså muligheden for så ringe, at man ikke satte noget
virke;igt ind på at få klarlagt forholdene. Tyskerne så imidlertid Bornholms
betydning i forsvaret af den vestlige del af Østersøen, og ved en om'.ægning
af forsvaret her udskiftede man også Ins::lkommandantcn, der var reserveofficer, med en officer af linjen, v. Kamptz, der var fuldb'.ods nazist og
snart skulle gØre tilværelsen ubehagelig for bornholmerne. Hans store p'aner om udbygningen af Øens forsvar, som han fandt himmelråbende forsømt i de forløbne fem år, kunne dog slet ikke nå at blive fuldført, inden
skæbnm indhentede ham, men alligevel nåede han at lave rigeligt med
ravage på øen. Stik imod alle hidtidige aftaler om forretningsgangen vedr.
beslaglæggelser hævdede han at have særlige beføje:ser, hvorfor han uden
varsel rekvirerede materialer, som han beslaghgde, og med meget korte
frister fik han drevet adskillige beboere fra deres hjem, for at han kunne
få udbygget sine kanonstillinger, der blev an'.a.gt både ved Rønne og Nexø
og også ude omkring på Øen. Amtmanden skød han under disse forhold
helt til side, og i et hektisk tempo søgte han at få forsvaret klart, samtidig
med ar mandskabsstyrken Øgedes væsentligt. Hertil kom så de stadigt flere
f;ygtnin.;e fra Øst, som man ganske vist sørgede for at få ekspederet videre
så hurtigt som muligt, men sammen med dem kom også militære flygtninge. Bornholm var i disse sidste krigsdage ved at blive en forpost i det
tvske forsvar og var ved at få en central betydning i Østersøen.
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Xll. kapitel

KRIGSFRONTEN SYD FOR DANMARK

Hvordan ville den krigsafslutning, som alle kunne se nærmede sig, komme
til at forme sig for Danmarks vedkommende? Ville nazisterne, som de
tidligere havde udtalt, Jade alt falde brændende sammen, hvis de skulle
lide nederlag, fordi verden, der ikke ville acceptere nazismen, ikke var
værdig til at leve videre? Hvordan ville kampene komme til at forme sig
i Danmark? Næppe nogen kunne forudse en så fredelig afvikling af krigen,
som det skete i vort land, selv om man medregner bombardementerne på
Bornholm. Så man i maj 1945 ud over Europa, var der i alle lande fulgt
Ødelæggelser, lidelser og kampe i forbinde!se med områdernes befrielse,
hvad enten man så mod Øst eller vest. Og til disse spekula~ioner kunne man
så føje spørgsmålet om, hvilke planer de allierede hære havde under deres
fremrykning, og om hvorledes det danske område indgik i disse planer,
hvis det indgik. Historien igennem havde hære hærget frem og tilbage.
mod Øst eller vest, syd for den danske grænse, medens vort territorium kun
havde hJ.ft en sekundær interesse i det storpolitiske spil. Man kunne jo
håbe på lignende forho~d i 1945.
Som tidligere nævnt lnvde Danmark heller ikke været viet nogen særlig
interesse under 2. verdenskrig, i hvert tilfæ'.de ikke i de udtalelser, der
kom fra Øst eller vest, selv om man måske nok havde talt om interesseområder. Kunne mon den militære situation ændre på dette forho'd?
I løbet af 1944 havde de vest-allierede styrker siden invasionen i Normandiet kæmpet sig frem til den tyske vestgrænse, som de havde nået ved
årets udgang, men i december 1944 havde tyskerne sat en overraskende
offensiv ind ved Ardennerne. Fra den 16. til den 25. december nåede de
omtrent tværs gennem Belgien, før deres fremstød blev opfanger. Det var
Hit1ers plan at nå ud til kysten og afskære de britiske tropper, der stod
mod nord i den allierede frontlinje, og at forårsage englænderne endnu et
Dunkerque som i 1940. Det mislykkedes. I løbet af januar måned befriedes
området igen, og omkring første februar stod de vest-allierede styrker langs
Rhinen i omtrent hele dens længde. I de samme måneder fra sommeren 1944
havde Østfronten bevæget sig fra den gamle, russiske vestgrænse til en front,
der ved årets slutning strakte sig fra den ØstprØjsiske grænse til Warszawa
og sydpå til Budapest. Den 1. august havde den røde hær nået Warszawas
~istkant, men medens den polske modstandsbevægelse befriede byen og i
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Krigsfronterne i Nord-Tyskland i april 1945.

62 dage holdt stand mod tyskerne, kom russerne ikke til hjælp, men nøjedes
med at fortsætte fremrykningen på frontens sydlige afsnit gennem Ungarn,
således at byen endnu ikke ved årsskiftet var erobret af russerne.
I januar startede derefter offensiven på Østfrontens nordlige afsnit, og
i løbet af januar måned styrtede den røde hær frem, befriede det meste
af Polen og nåede helt frem til Oder omkring 80 km fra Berlin, samtidig
med at de vest-allierede stod ved Rhinen omkring den 1. februar 1945. Der
var en bemærkelsesværdig forskel 'mellem de afstande, det lykkedes russerne at trænge frem, og de afstande, de vest-allierede rykkede frem. Det
var, som om tyskerne havde koncentreret de stærkeste kræfter mod vest.
Det var imidlertid kun på det midterste frontafsnit, russerne var nået så
langt frem. Man havde ligesom jaget tyskerne ud mod kysten, og medens
de havde erobret Kiistrin ved Oder knapt 100 km syd for Stettin, var
Danzig omkring 160 km Østrigere endnu på tyske hænder. I de følgende
måneder pressedes tyskerne nu i en væ!dig lomme ud i havet syd for Bornholm, medens andre russiske hære trængte mod vest mod Elben.
I de samme måneder samlede de engeiske og amerikanske tropper deres
kræfter på Rhinens vestbred. Materiel, ammunition og forsyninger blev
gjort klar til det sidste store fremstød over Rhinen og ind i Tyskland. FØrst
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den 7. marts fik de deres første brohovede ved Remagen på den Østlige bred
af Rhinen, og endelig den 22. marts begyndte de vest-allieredes store offensiv. Tyngdepunktet lå tydeligvis på det midterste og sydlige frontafsnit.
Ligesom russerne søgte de ind i Tysklands hjerte for at bringe »tusindårsriget« til fald. Sydligst nåede den franske første arme til den Østrigske
grænse den 30. april, i midten skar general Patrons panserarme sig igennem
til den tjekkos!ovakiske grænse, der nåedes den 23. april, og nordligere
mødtes 5. amerikanske armekorps med den røde hær ved Torgau omkrin:~
100 km syd for Berlin den 25. april. Det nordligste Tyskland var overladt
til de britiske styrker. Bremen nåedes den 2. april, og herfra gik det videre
Østpå syd om Hamburg, hvor man nåede Elben den 18. april, omtrent samtidig med at russerne gik over Oder i nærheden af Stettin for at rydde
kysten. Russerne havde endnu omkring 250 km til Liibeck, medens Montgomery havde blot 60 km. Allerede den 1. maj faldt Stralsund for de russiske styrker, og den 2. maj erobrede de Rostock og Warnemi.inde, men få
dage forinden var englænderne den 29. april gået over Elben med retning
mod Li.ibeck, som de nåede den 2. maj, blot 12 timer før russerne. Først
dagen efter, den 3. maj, faldt Hamburg, da tyskerne erklærede den for en
åben by. Så meget står fast om de militære begivenheder, men man h:ir
diskuteret, om der af po'.itiske grunde fandt et kap'Øb sred mellem briterne
og russerne for at nå Li.ibeck.
Som det ses af fremrykningsdatoerne og de geografiske lokaliteter, var
man både fra Øst og vest naturligt først og fremmest interesseret i at na
centrum i Tyskland, og hovedstyrkerne fandtes snarere mod syd end mod
nord. Man havde i begge tilfælde overladt til mindre styrker at rydde
kysterne. På samme tid som russerne gjorde ho'dt ved Oder, medens de
nedkæmpede de tyske styrker langs kysten fra Danzig til Stettin i marts og
april og samlede kræfterne til næste fremstød, således måtte Montgomery
også gØre holdt ved Elben i de følgende ti dage for at samle kræfter til sit
sidste fremstød. Foran den britiske 2. armes front havde tyskerne trukket
15 divisioner sammen, bl.a. fra Danmark, og ved ved Bremen ydede SS-styrker en indædt modstand. 1
I Sovjetunionen kom interessen for Danmark især frem i den russiske
flådes blad »Krasnyj Flot«, hvor I. Jermashev i en række artikler i krigens
sidste måneder beskæftigede sig med problemerne omkring Østersøen, og
ofte kom de danske stræder og Øer med i bedømmelserne. Derfor havde
det danske frihedsråd også tidligt gennem minister Døssing i Moskva sØgt
at få klaret de problemer, der kunne opstå vedr. civile forhold, dersom russiske militære styrker kom til at deltage i Danmarks befrielse, specielt
Bornholm, som tidligere berørr. De russiske artikler og rygterne om fØ!ingen
mellem Danmark og Rusland satte gang i det engelske udenrigsministerium.
Jer også havde namrlige interesser i de danske stræder, og fra S O.E. hlev
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der som svar på en forespørgsel fra udenrigsministeriet meddelt, at man
der følte, at Danmarks fremtid var afhængig af, om britiske eller russiske
tropper nåede Jylland først. Forinden havde Churchill imidlertid selv blandet sig i de militære operationer og både over for Eisenhower og Montgomery understreget betydningen af, at b6tiske tropper nåede først til
Danmark, og danske, der i denne periode havde kontakt med englænderne,
kan fortælle om den fart, hvormed styrkerne i de følgende dage pressede
sig videre fra Li.ibeck mod nord gennem Jylland til København. Uanset om
russerne deltog i kapløbet, er der næppe tvivl om, a:t det af englænderne
føltes som et kapløb. 2
Tyskerne i Danmark kapitulerer
Den 4. maj 1945 kapitulerede de tyske styrker, der stod over for englænderne, i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark til Montgomery. I den
dansksprogede udsende'se samme aften fra BBC kunne den danske speaker,
Johs. G. Sørensen, meddele kapirulationen: 3
»I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske
tropper i Hoiland, Nordvest-Tyskland ag i Danmark har overgivet sig. Her
er London. Vi gen.rager: Montgomery har i dette Øjeblik meddelt, at de
tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.«
Hermed var kapløbet dog ikke til ende. Samme dag sendte det engelske
udenrigsministerium en ekspresmeddelelse om, a:t det for enhver pris måtte
undgås, at russerne fik lejlighed til fordre en zone i Danmark efter kapitulaitionen, og svaret fra Eisenhower kom omgående: Churchill havde allerede talt med ham om betydningen af, at englænderne kom først til Danmark, og foruden de væbnede styrker, der var k'.ar til at rykke ind i Danmark,
var man også parat til at nedkaste faldskærmstropper ved København. Helt
sådan gik det imidlertid ikke, selv om man var nervøse for, at russerne
skulle sende en styrke til Øerne med færgen fra Warnemi.inde. Monrgomery
lovede tHmed at sende sine styrker så hurtigt op gennem Jylland straks
efter kapitulationens ikrafttræden, at de kunne være på Sjælland i løber
af 24 timer, men det fuldstændige sammenbrud af de tyske styrker her
hindrede ham i at handle så hurtigt. Først den 6. maj kl. 15.15 forlod
general Dewing med en mindre styrke i 15 Dakota-maskiner Li.ineburg
og fandede kl. 16.40 i Kas.trup. 4
I de spændende timer, der var gået siden den 4. maj om aftenen, da
kapitulationen var blevet bekendtgjort fra BBC, havde Danmark stået på
den anden ende. Næppe var det glædelige budskab blevet hØrt i Danmark,
før gaderne overalt fyldtes af jublende mennesker, der drog syngende og
hurra-råbende gennem byerne. I Rønne Bio afbrØd direktør Gunnar Hansen
filmforestillingen, og da han fortalte om befrielsesbudskabet fra London,
blev der vild begejstring. Folk sØgte til restaurationerne, og her mødte de
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de meget desorienterede og tvivlende tyskere. Nogle var nærmest n:sende
over denne besynderlige opførsel af bornholmerne, men andre drog sammen med danskerne syngende gennem gaderne og affyrede deres pisto'.er
op i luften. 5 På de bornholmske aviser havde man derimod travlt. Gennem
længere tid var et befrielsesnummer forberedt, og nu blev det alts1mmen
hentet frem fra gemmerne for at blive sat, men det viste sig pludselig
vanske'.igt at få mandskab til at lave avisen, da mange som med!emmer
ai· de illegale grupper samtidig fik ordre til at stille på deres samlingspladser. På »Bornholms Avis« havde man dog allerede nogen tid i forvejen trykt forsiden med et stort dænnebrogsflag i rødt og hvidt. 0
Overlæge Olsens bladgruppe var denne aften samlet hos lærer Håkansson.
Det var foruden de nævnte redaktør KjØdt og direktør NØrregaard, alle fire
med deres koner. Man skulle til at forberede udsendelsen af nye blade, da
frihedsbudskabet lød. Nprregaard, der ikke var medlem af lokalkomiteen,
b!ev synligt overrasket over det selskab, han sad i, da de åbenbarede deres
identitet for nu at kunne træde i funktion. Overlæge 01sen ringede straks
til amtmanden, der var på besøg hos Niels Koefoed på St. A!megård, og da
han b!ev derude, tog en delegation fra lokalkomiteen, nemlig overlæge
Olsen, redaktør KjØdt og regionschef, lØjmant Jørgensen til St. Almegård,
hvor man gav amtmand Stemann meddelelse om lokalkomiteens sammensætning og om, at lokalkomiteen ville overtage vagtberedskaber, samt at
man ville foretage visse arrestationer. Derefter skiltes man atter. Lokalkomiteen skulle sætte hele den store organisation, man havde opbygger,
i gang, og amtmanden sØgte imedens ihærdigt at dæmpe gemytterne både
på dansk og tysk side. 7 Amtmand Stemann havde straks, da han havde
h91rt kapitulations)udskabet i radioen, ringet til Moraht og bedt ham underrette Inselkommandanten samt om at gØre, hvad han kunne, for at tyskerne
så vidt muligt blev ho!dt inde på deres forlægninger. Da han desuden fik
underretning om begejstringen i gaderne o,g om, at folk bl.a. stimlede sammen om de tyske skibe i Rønne havn, blev han nervøs for, at det kunne
udvikle sig til ubehagelige episoder, og bad vagtværnet om at opfordre
folk til at gå hjem, samtidig med ar han Iod udsende følgende meddelelse
fra hØjttalervogn: »Amtmanden opfordrer indtrængende enhver til straks
at gå hjem og at forblive der, således at værdig ro, orden og disciplin
opretholdes i overensstemmelse m;xl kongens bud og Danmarks Frihedsråds
opfordring.« Stemann holdt sig stadig aftenen igennem i forbindelse med
Moraht, samtidig med at han talte med departementschef Saurbrey fra indenrigsministeriet og direktør Svenningsen i udenrigsministeriet for at få vejledning og instruktioner, og han understregede over for Svenningsen de
særlige forhold, der kunne gØre sig gældende vedrørende kapitulationen
på Bornholm.R
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Natten igennem var der livlig aktivitet overalt på Øen. Frihedsbevægelsens grupper samledes og gjorde klar til at efterkomme de ordrer, som de
ventede, så snart kapitulationen trådte i kraft den 5. maj kl. 8 om morgenen.
På dette tidspunkt var lokalkomiteen atter samlet, denne gang på »Bornholms Avis« hos redaktør KjØdt. Der kom imidlertid imet budskab fra
Frihedsrådet i København før kl. 9, da radioen kunne meddele følgende
ordre til styrkerne: »Fra i dag, den 5. maj, kl. 8 er det forhold indtruffet,
der er forudset i forholdsordre m. 2, punkt 10. Modstandsbevægelsens styrker skal i denne situation hjælpe med til at opretholde ro og orden. I dette
Øjeblik foreligger endnu ikke betingelseme for kapitulationen. Modstandsbevægelsens styrker skal derfor endnu ikke foretage sig andet end at ho~de
sig klar. Disciplineret afventer vi nærmere ordre. Ingen styrke må foretage
aktioner på egen hånd.« 9 Frihedsrådet henviste til forholdsordre nr. 2. Det
var en ordre fra SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force),
der var udstedt den 27. februar 1945 og i dansk oversættelse var sendt fra
Frihedsrådet til regionerne. Til Bornholm var den kommet på en ufremkaldt film, således at uvedkommende, der åbnede pakken, ville ødelægge
filmen. 10 I punkt 10 hed det: »Afb~æsning som følge af våbenstilstand. I
det tilfælde, at en afblæsningsordre bliver udstedt som følge af våbenstilstand, skal modstandsgruppeme hjælpe med til at opretho'de ro og orden.
Hvis fjenden nægter at adlyde, skal modstandsgrupperne: I. træffe de
foranstaJtninger, der er muligt, til at hindre fjendtlige sprængninger. II. Igennem London forsyne de allierede med de sidste oplysninger om situationen.
III. Som en sidste tilflugt skal mods1tands:grupperne afvæbne sådanne fjendtlige styrker, som er underlegne og frembyder en trussel mod ro og orden.«

De bornholmske frihedskæmpere mobiliserer
Frihedsbevægelsen på Bornholm vidste således ganske nøje, hvad dens
opgave var, og medens den i det store og hele h'.lvde forho!dt sig roligt før
kapitulationen og forberedt sig på det arbejde, der nu ventede den, sku:1le
den i de kommende dage vise sin duelighed. Det må nemlig ikke glemmes,
at modstandsgrupperne over hele landet havde to meget forskellige, men
lige vigtige opgaver som frihedsbevægelse. Den ene opgave var at lØse de
mål, den havde sat sig under krigen ved sabotage, efterretningstjeneste m.v.,
dvs. mål, der placerede Danmark korrekit i udlandets omdømme, og som
viste, at det danske folk ikke Ønskede nazificering, og at det ville kæmpe
for sin frihed. Den anden opgave, som modstandsgrupperne havde efter
krigshandlingernes afslutning, var at undgå kaos og at udfylde det tomrum,
der måitte opstå, indtil en fri demokratisk regering kunne udpeges og vælges, og indtil de militære myndigheder og politi atter kunne træde i funktion. Den sidste opgave var mindst lige så vigtig for modstandsgrupperne,
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Frihedskæmpe1· som motorcykelordonnans.

og ikke mindst på Bornholm fik de deres sag for i en større målestok end
de sikkert forud havde forestillet sig.
Så snart lokalkomiteen over radioen havde modtaget sine ordrer, udgik
ordren til mobilisering af styrkerne, og til den bornholmske frihedshær
udstedtes dagsbefaling nr. 1: 11
»Efter at de tyske tropper i Danmark h'.lr kapituleret, har Frihedsrådets
kommandoudvalg givet sine styrker på Bornholm ordre til at påtage sig
opretho 1delsen af ro og orden på øen. Under denne tjeneste påhviler det
enhver af gruppernes mandskab at optræde med besindighed, værdighed
og ro og undgå alt, der kan virke provokerende. Det skal særlig påses, at
der ingen steder bliver tilløb til demonstrationer af nogen art, ligesom der
må skrides ind mod overgreb mod enkeltpersoner. Det kan tilføjes, at de
dertil udsete politigrupper vil påtage sig arrestationen af sådanne personer,
hvis forho!d under besættelsen har givet anledning dertil. De til grupperne
udleverede skydevåben må kun benyttes i yderste nødsfald, og i reglen vil
det selv i påtrængende tilfælde være tilstrækkeligt at give varselsskud.
Det indskærpes, at der ikke må finde sammenstød sted med tyske tropper
eller tyske statsborgere, der er her i civilt anliggende.
· Ahsolm disciplin over for ordrer fra ledelsen er strengt nødvendig.
2')]

Medlemmer af grupperne, der forretter tjeneste som omtalt i første afsnit,
skal være forsynet med reglementeret armbind, hvis betydning er meddelt
den tyske værnemagt.
Rønne, den 5. maj 1945.
På lokalkomiteens og modstandsgruppernes vegne
signeret

V. Kjødt
redaktør

H. Chr. Olsen
overlæge

A. H. Jørgensen

regionschef

LØrdag den 5. maj blev en festdag, der indledtes med klokkeringning fra
alle Bornho~ms kirker. I Rønne måtte man dog betjene sig af hamre, da
kneblerne om natten var blevet stjålet. Overalt var der jubel og g~æde.
Lokalkomiteen flyttede hurtigt fra de trange forhold på Bornho~ms Avis
til rådhuset i Rønne, hvor borgmesteren stillede lokaler til rådighed. 12
Over hele Øen samledes modstandsfolkene på mobiliseringsstederne, men
hvem var egentlig disse mennesker, der nu havde taget magten i landet?
Lad os se på dem kompaigni for kompagni.
1. kompagni
1. kompagni omfattede området på den nordlige del af Bornholm. Kom-

pagniet stod under kommando af lØjtnant E. V. Riis, der tillige var chef
for CBU-kolonnen, og han havde allerede uddannet kolonnen til at indgå
i frihedskompagniet. Kl. 10 formiddag modtog han lokalkomiteens mobiliseringsordre, og omgående Iod han ordren gå videre til 2. og 3. deling,
medens 4. deling først fik mobiliseringsordren kl. 14.30. De to Øvrige
delinger, 1. deling og 5. delinig, udgjordes af mandskab fra CBU-kolonnen.
Delingerne fik ordre til at besætte alle offentlige bygninger, havne m.v.
inden for kompagniets område, der mod syd begrænsedes af en linie, der
gik over Rø, Rutsker og Teglkås. Allerede kl. 11.30 var 2. deling meldt
samlet på B!åho1tshus i Olsker, og kl. 11.45 var 3. deling samlet på Maegård i O'.sker. I løbet af den følgende time udleveredes til mandskabet
våben, ammunition, armbind og benzin til motorkøretøjerne, hvorefter
delingerne rykkede ud til deres opgaver. Fra 2. deling sendtes 1 gruppe til
Hammerhavnen, 1Y2 gruppe til Sandvig og 2Y2 gruppe til Allinge for at
besætte de offentlige bygninger. 3. deling fik ordre til at placere 1 gruppe
i RØ, 1 gruppe i Tejn, 1 gruppe i Rutsker og 1 gruppe i Vang, medens 1
gruppe skulle afparruljere vejene i O!sker. Endvidere sendtes 1 gruppe
til politidelingen til hjælp ved arrestationer. Kl. 13.45 mobiliseredes 1. deling, der var en ren CBU-deling, hvorefter hele delingen sendtes til Rønne
til stØtte for 4. kompagni der. Endelig kl. 14.30 mobiliseredes 4. og 5. deling med ordre til at holde sig i beredskab. De tre civile delinger var nu
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alle mobiliserede, således at 2. deling havde kommandosration i Allinge.
). deling i Olsker og 4. deling i Sandvig, og de bestod af i alt 101 mand.
medens de to CBU-delinger havde 63 mand tilsammen, hvortil så kom
kompagniets stab på 6 mand. 1 : 1
Alle disse mennesker, der nu rykkede ud af deres daglige tilværelse og
erhverv, dannede et bredt udsnit af befolkningen, og godt halvdelen af
dem var naturligvis i alderen mellem 21 og 35 år. De 101 mand fra de tre
egentlige m0dstandsdelinger var fordelt således i alder og efter bopæl:
Bopæl:

Alder:
Linder 21 år
21
25 år
26 - 30 år
31
35 år
36 - 40 år
41 - 45 år
46 - 50 år
over 50 år

5

21
13
21
18
11

10
2

I alt .......... 101

Allinge
Almindingen ..
Helligpeder ....
Olsker ........
Rutsker . . . . . . .
RØ ....... ' ...
Rønne ........
Sandvig .......
Tejn . . . . . . . . .
Vang . ........

47

2
1

14
5

24
2
/,

•t

T alt . . . . . . . . . . 101

Og S:':r vi på d =res
Arbejdsmand . .
Blikkens"ager . .
Bogtrykker . . . .
Chauffør . . . . . .
Dyrlæge . . . . . .
Fisker . . . . . . . .
Fiskehandler . . .
Formand
Forvalter
Fotograf
Gartner ...... .
Gårdskarl .... .
Havneassistent
Inkassator .... .
Kommis ..... .

erhverv, kan det gøres således op:
4
Kontorassistent .
1
Postbud . . . . . . .
1
Kornet . . . . . . .
1
Radioforhandler
1
Kranfører . . . . .
1
Radiotekniker . .
2
Kunstmaler . . . .
Sergent . . . . . . .
1
Kæmner . . . . . .
1
Slagtet . . . . . . . .
5
Købmand . . . . .
4
Smed . . . . . . . . .
1
Landmand . . . . .
7
Snedker . . . . . . .
Sparekasseass. . .
Lærer .........
1
2
Stationsforst. ...
Maler ........
2
2
Stenhugger . . . .
Maskinarbejder
1
Stud. mag. . . . .
Maskinpasser
.
.
1
Teglværksarb. . .
Mekaniker .....
1
Tømrer . . . . . . .
Murer ........
1
Vognmand . . . .
Overbetjent ....
1
Politibetjent ...
Ølhandler . . . . .
2
2
Ukendt erhverv
I alt . . . . . .

1
1

1
1
2

2
2
1
12
1
1
1
1
1

15
101

Foruden CBU-mandskabet bestod kompagniet af en stab på 6 mand,
hvoraf de 5 tjenestegjorde i CBU, nemlig kompagnichefen E. V. Riis, souschefen H. E. Larsen og kolonneassistent J. C. Krieger samt to gruppeførere,
medens den sjette mand i staben var smed Albert Olsen, der gjorde tjeneste
som ordonnans. Delingsførerne for 1. og 5. deling var mester E. G. Rasmussen og gruppefører K. Lyster, der begge var fra CBU, medens delingsførerne for 2., 3. og 4. deling var A. Gornitzka, Falt Larsen og Bent Holm. 14
2. kompagni
2. kompagnis område var syd for 1. kompagnis, og her var lØ}tnant Bendixen kompagnichef. Allerede om natten mellem den 4. og 5. maj havde
han vældig travlt med at fremskaffe kompagniets våben. Sammen med politibetjent Arvidsen gravede han dem op fra Brogårds marker, hvor de lå gemt
pakket godt ind og lagt i mælkejunger, og inden næste morgen var det
hele bragt til RØ Savværk, hvor kompagniets stillested var. I lØbet af formiddagen blev alle våbnene indskudt i RØ skoven, og de forholdsvis mange
af dem, der ikke virkede, som de skulle, blev renset og klargjort.15 Kl. 10.15
kom mobiliseringsordren, hvorefter den omgående blev videregivet til delingerne. Man var så godt som klar allerede på dette tidspunkt, og ved
11-tiden udkommanderedes 2 grupper til Hasle, 1 gruppe til Klemensker,
Yi gruppe til Arsdale og 1Yi gruppe forblev på RØ Savværk.
Ved 12-tiden ankom fra Rønne en arrestationspatrulje på 3 mand under
ledelse af overbetjent Olesen, og midt på eftermiddagen kom yderligere
3 mand til en arrestationspatrulje fra politidelingen. De fik 11 frihedskæmpere til ledsagelse. Inden aften var arrestationerne tilendebragt. Gudhjem-delingen fik til opgave med et par biler at afpatruljere omegnen af
Gudhjem samt at besætte havnen. Delingsføreren, postmester Holger Sørensen, havde tidligere hjulpet nogle amerikanske flyvere med flugt, og to
amerikanske uniformer havde han pakket ind og lagt på posthuset som
uafhentet gods. Nu blev de fundet frem, og ifØrt amerikansk flyveruniform
kunne postmesteren nu i de følgende dage ikke alene kommandere sit kompagni, men også på en værdig måde præsentere sig for tyskerne. Der lå
tyskere indkvarteret i »Casa Blanca«, men desuden ankom omkring 100
SS-soldater den 6. maj til Gudhjem, hvor de forlangte indkvartering og i
Øvrigt erklærede, angiveli19t af frygt for russerne, at de ville overtage al
vagt på havnen. Kompagnichef Bendixen og delingsfører Arvidsen blev
tilkaldt, og efter forhandling med tyskerne fik man dem indkvarteret på
vandrerhjemmet i Gudhjem. Desuden blev SS-erne under kommando af
nogle frihedskæmpere sat til at fremskaffe noget halm til deres kvarter.
I øvrigt fandt postmesteren, at han måtte indgive tyskerne respekt - der var
jo en hel del indkvarteret i Gudhjem - hvorfor han benyttede sig af Tordenskjolds gamle trick. Tre gange med korte mellemrum lod han forskellige
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grupper af frihedskæmpere drage forbi deres tilholds'>teder godt hevæhnet
med maskingeværer, geværer og maskinpistoler m.m., men det var hver
gang de samme våben, der blev benyttet. 1 "
Ser vi herefter på, hvem modstandsfolkene i 2. kompagni var, får vi følgende oversigt med hensyn til deres alder og bopæl:
Alder:

Bopæl:
under 21
:21 - 25
26
30
31 - 35
40
36
41
45
46 - 50
over 50
I alt

5

Hasle .........
Klemensker ....
Ny ker ........
Ruts ker .......
R~5 ...........
Vestermarie ...
Østerlars ......
Ars balle .......

25
12

129

I air ..........

92

år
år
år
år
år
år
år

6
26
44
18
12
9
9

år

.. . . . . . .. .

31
17
)

2

Desværre mangler der oplysninger fra Gudhjem-delingens 37 mand,
og ligeledes er oversigten over frihedskæmpernes erhverv ikke fuldstændig,
da der her mangler oplysninger fra Klemensker-delingens 33 mand. De
øvrige var fordelt således på erhverv:
Arbejdsmand ..
Bagersvend ....
Bankkasserer ...
Bestyrer ......
Boghandler ....
Brugsuddeler ..
Cementstøber ..
Chauffør ......
Dyrlæge ......
Elektriker . . . . .
Fisker ........
Gravermester ..
Ingen iØr ......
Kommis ......
Konstruktør . . .

14
2
1
4
2
1
3
1
2
2
2
1
1
1

Kunstmaler
Landmand . ....
Maler . .......
Maskinarbejder .
Medhjælper . ..
Motorfører . ...
Murer . .......
Postbud
Postmester . ...
Røger ........
Skomager . ....
Slagter . .......
Smed . ........
Snedker . ......
Speditør ......

2

13
2
3
2
1

3

1
1
2
2
1

Stenhugger . ...
To'.dassistent . ..
Trafikelev . ....
Fodermester . ..
Forvalter . .....
Frisør . . . . . . . .
Gartner . ......
MØiieejer . ....
Møllersvend . ..
Pelsfarmer . ...
Po'.itibetjent . ..
Traktorfører . ..
Tømrer . . . . . . .
Urmager
Vej mand . .....
I air .....

5
1

")

3
1

96
25~

Det kan tilføjes, at Bendixen omgående foretog en gennemgang af mandskabet, hV'ilket resulterede i, at to mand med det samme blev sendt hjem.
Den ene fordi han under krigen havde kørt for tyskerne, og den anden
fordi han blev bange, da det skulle gå løs. Disse er ikke medregnet i ovenstående, og ligeledes er staben heller ikke omtalt, da der ikke er tilstrækkelige oplysni111ger om den.17
3. kompagni
3. kompagni omfattede Bornholms sydlige del. Kompagnichef var lØjtnam
Tønnes Wichmann. Han var om aftenen den 4. maj på vej i jumbe med
noget ammunition, der skulle til Bodilsker, men da han kom dertil lidt før ni,
fik han den glædelige nyhed om tyskernes kapitulation. Så gik det noget
hurtigere mod Almindingen, hvor natten gik med at rengøre våben og gøre
alt klart til næste morgen. Den 5. maj om morgenen blev han kaldt til
hovedkvarteret i Rønne, hvor han kom til at gØre tjeneste som souschef for
regionsleder Jørgensen. Wichmanns næstkommanderende måtte herefter
overtage 3. kompagni. Det var lØjtnant Johs. Muller. Han var egentlig
blevet sat til at lede interneringslejren i Almindingen, men flyntede nu til
N exØ som chef med Hans Michael Har ild som næstkommanderende, samtidig med at han var deli.ngsfØrer for Nexø-delingen. Delingens arbejde
formede sig som ved de Øvrige kompagniers delinger med polititjeneste og
afpatruljering af gaderne. 18 Frihedskæmperne fik dog lidt mere at lave den
6. maj, da der om formiddagen kom nogle tyske skibe til Nexø med omkring 5.000 soldater, kvinder og børn og andre civile flygtninge fra Hela
halvøen. Da der blev opløb ved havnen og en overgang tilløb til panik,
var det kun ved frihedskæmpernes indsats, at alt kom til at forløbe roligt
og uden episoder.19
Også i Svaneke, hvor Leo Bahn var delingsfører, kom alt til at forløbe
roligt. Man havde her under krigen først og fremmest givet sig af med
flygtningetransporter, men optrådte nu som en deling i 3. kompagni. Bahn
fik desuden en god stØtte af fyrmester Jakobsen, der herskede på Christiansø. Her kom forholdene i Øvrigt til at forme sig noget anderledes end
på Bornholm. Med sine folk på Christiansø fik Jakobsen allerede umiddelbart efter kapitulationen de ca. 30 tyskere, der fandtes her, afvæbnet, og
han fik aftalt med den tyske Oberleutnant, at de fremtidig holdt si,g roligt
indendørs, så der ikke kunne komme nogen episoder. 20
Desuden lå en deling i Bodilsker under ledelse af mejeribestyrer K. Hansen, og i Akirkeby lå en deling under Knud Jespersen. Også disse delinger
fik de sædvanlige bevogtningsopgaver. Delingens hovedkvarter var på
politistationen i Akirkeby, og blandt mange andre opgaver, som delingen
fik at løse, var bevogrningen af den tyske radiostation i Almindingen. Tyskerne havde forladt den, men rundt om i skoven lå en hel del af de soldater,
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der var kommet som flygtninge Østfra. 3 mand b'.ev sendt derhen. De var
ikke videre glade for situationen, især fordi stationen var omgivet af minefelter og spanske ryttere, og det ville jo heller ikke være rart at gå galt her.
De fortæller selv: »Vi blev bare sat af udenfor, og så blev der sagt: 'Vi kommer igen i morgen tidlig'. Vi gik indenfor, og der var en masse apparater,
der blinkede, og der var højttalere, der støjede og skældte ud over, at der
ikke kom meldinger fra Bornholm, men vi sagde bare: Hold kæft! Vi
klatrede op i tårnet, og der sad vi og havde en god oversigt over terrænet
og holdt vagt til næste morgen.« 21
Desværre er oversigterne over kompagniets mandskab ikke så fuldstændige som ved de andre kompagnier, men det fremgår dog af de bevarede
papirer, at kompagniet bestod af 182 mand, hvoraf der var 66 mand i Nexødelingen, 45 mand i Svaneke-delingen, 45 mand i Bodilsker-delingen og
26 mand i Akirkeby-delingen. I Øvrigt fordeler de sig således på alder og
bopæ\:22

Alder: under 21 år
21 - 25 år
26 - 30 år
31 - 35 år
36 - 40 år
41 - 45 år
46 - 50 år
over 50 år
uden angiv. af
alder .........

10

Bopæl:

43
36
24
17
8
9
4
31

I alt .......... 182

Arsdale .. ' ....
Almindingen ..
Bodilsker ......
Ibs ker ........
København ....
Listed ........
Pedersker .....
Poulsker ......
Rønne ........
Svaneke .......
Østermarie ....
Akirkeby ......
uden angiv. af
bopæl ........

42
4
32
13
2
5
15
3
2
35
1
13
6

I alt .......... 182
Medens disse tal er nogenlunde fuldstændige, er vi ringere stillet, når vi
Ønsker at se modstandsfolkenes erhverv. Kun for Nexø-delingen er der angivelser for de fleste, medens de helt mangler for de Øvrige delinger. Af de
182 mand kan vi således kun se erhvervene for 50 af dem, og disse fordeler
sig således:
Arbejdsmand
Apoteker ......
Aspirant ......
Bager ........
Bankbogholder
Barber ........
Blikkenslager . .
Bådebygger ....
Grosserer .....

6
2
1
1
1
1
1
3
1

Kommis . . . . . .
Korporal . . . . . .
Landmand .....
Løjtnant . .....
Maler . . . . . . . .
Mathelev ......
Mejerist . . . . . .
Mekaniker . ...
Minkfarmer . ..

2

3

Postbud ......
Sadelmager ....
Slagter ........
Snedker .......
Stud. art. . . . . .
Tandlæge . ....
Vognmand ....

3
1

I alt ..........

50

l

1
10

1

3
1

1
2
1
1

1
1

Inden for 3. kompagnis område lå statsungdomslejren i Almindingen, der
den 5. maj blev taget i brug til internering af personer, sigtet for landsskadelig virksomhed under den tyske besættelse af Danmark. De ca. 40
elever, der fandtes her, blev anbragt andetsteds, medens det fornødne mandskab til køkken og vaskeri velvilligst blev i lejren. Ved lejrens åbning var
først kornet Larsen Bjerre lejrkommandant, men allerede den 7. maj afløstes han af kaptajn H. C. Lohmann, medens Larsen Bjerre forblev som
næstkommanderende. Den første dag begyndte det at strømme ind med
arrestanter fra hele Øen, og inden aften den 5. maj var der interneret 73
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mænd og lCJ kvinder. Tallet Øgedes senere, men efterhånden, som afh0lringerne kom i gang, var der også et vist antal, som blev frigivet. Bevogtningen foretoges af et vagtho'.d bcs:ående af en deling frihedskæmpere, der i
den følgende tid blev udskiftet hver uge, og alt foregik for så vidt roligt.
bortset fra at arrestanterne naturligvis straks efter interneringen var synligt
nervøse og overraskede over den situation, de var kommet i. Arrestationslisterne var b!evet udarbejdet måneder i forvejen og nøje gennemgået af
lokalkomiteen, og efter disse lister foregik arrestationerne, der i nogle tilfæ'.de også ~kere for at beskytte de internerede snarere end at straffe dem.
lngen gjorde modstand under interneringerne, men nogle brugte naturligvis en farlig mund og skældte ud over, hvad der skete. 23

4. kompagni
·i. kompagni hØrte hjemme i Rønne. Den 5. maj kl. 10.30 var det samlet
i Exsteens gård under ledelse af kaptajn Lohmann med overofficiant A. Sørrnsen som næstkomm:mderende. Som ovenfor nævnt flyttedes kaptajn
Lohmann den 7. maj til interneringslejren i Almindingen, og A. Sørensen
blev kompagnichef med lØjtnant af reserven C. J. Riis som næstkommanderende. Kompagniet havde fire delinger med lØjtnant A. C. Exsteen, lØjtnant H. V. Schou, fakror G. Nie'sen og sergent Andersen som delingsførere
samt en mindre deling kaldet S-delingen under Gronemann som delingsfører. Man havde i første omgang kun våben til 2 Y2 deling. Derfor ordnedes
det så'edes, at man først bevæbnede 1. deling, der blev sendt ud på gadep?.truljering, hvorefter våben og vagttjeneste overgik til 3. deling. Samtidig
s:::ndtes 2. deling til bevogtning af gasværk, s!agteri, elektricitetsværk og
dampcentral, og denne deling afløstes siden af 4. deling. De resterende våben
rilgik S-delingen, som fik til opgave at bevogte telefoncentralen. Desuden
var der på kompagniets kommandocentral kornet Poulsen og C. A. Toft som
skriver foruden fire mand. Kompagniets styrke kan gøres således op:~ 4
Alder:

under 21 år
25 år
26 30 år
31
35 år
36 40 år
41
45 år
46 - 50 år
over 50 år
ukendt alder

21

33
![ 1

48
29

12
4
1

Bopæl: Aker . . . . . . . . .
Akirkeby ......
Has'.e ........
Klemensker ....
Knudsker .....
Nexø . . . . . . . .
Rønn:: . . . . . . . .

1
157

I alt ..........

174

2
1
1
11

()

6

I alt . . . . . . . . . . 174
25'>

Desuden var kompagniet
Arbejdsmand . . 10
Arrestmedhj. . . .
1
Bager . . . . . . . .
2
Bankassistent . .
2
Bestyrer . . . . . .
1
Blikkenslager . .
1
Boghandler . . . .
3
Bogho~der . . . . .
1
Brødforhandler
1
Chauffør . . . . . .
6
Cyke'.smed . . . .
1
Dekoratør . . . . .
1
Elektriker . . . . .
4
Faktor . . . . . . . .
1
Fisker . . . . . . . .
1
Forvalter
1
Fotograf . . . . . .
1
Frisør . . . . . . . .
1
Fuldmægtig . . .
1
Fyrbøder . . . . . .
2
Gartner . . . . . .
2
Gipser . . . . . . . .
1

fordelt således efter
Glaser ....... .
Grosserer . . . . . .
Gymnasiast . . . .
Handels'.ærling
Havnearbejder
Keramiker . . . . .
Kommis . . . . . .
Kommuneass. . .
Konstruktør . . .
Kontorist . . . . . .
Købmand . . . . .
Landarbejder . . .
Maskinarbejder .
Maskinist . . . . .
Mathelev . . . . . .
Matros . . . . . . .
Medhjælper . . .
Mejerist . . . . . .
Mekaniker . . . .
Murer . . . . . . . .
Mæglerass. . . . .
Overofficiant . .
PortØr . . . . . . . .

erhverv:
Postassistent
1
1
Postbud . . . . . .
4
Prokurist . . . . .
1
5
Radiotekniker
1
1
Redaktionssekr.
1
7
Repræsentant . .
1
7
Sa;delmager . . . .
2
2
1
SkotØjshandler
1
Skovarbejder . . .
1
1
Slagter . . . . . . . .
1
2
Smed . . . . . . . . .
1
4
Snedker . . . . . .
5
1
Stenhugger . . . .
9
10
Studerende . . . .
5
4
TelefonmontØr
1
1
Trafikelev . . . . .
1
5
Trykker . . . . . .
1
3
Typograf . . . . . .
1
1
5
Tømrer . . . . . . .
8
Vulkanisør . . . .
1
4
Ukendt . . . . . . .
9
1
1
I alt . . . . . . . . . . 174
5

Specialgrupper
I tilslutning til 4. kompagni stod politidelingen. Dens opgave var naturligvis fortrinsvis af politimæssig karakter, dvs. først og fremmest virkede
den i forbindelse med arrestationerne af personer, sigtet for landsskadelig
virksomhed, og grupperne opererede derfor i alle de Øvrige kompagniers
områder og i nært samarbejde med disse kompagnier. Delingsfører var
overbetjent Mausiten Madsen. 2 5
Endvidere blev der dannet en radiogruppe, der nok i hØjere grad har
været knyttet direkte til lokalkomiteen end til noget enkeltkompagni. Dens
leder var Carlo Dam. 26 De boede alle i Rønne. Deres alder findes ikke
opgivet, men deres erhverv var således:
Bankassistent . .
Kommis . . . . . .
Kontorist ......
Mekaniker . . . .
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1
1
1
3

Montør . . . . . . .
Radioforh. . . . .
Repræsentant . .
Restauratør ....

1
1
1
1

Skomager .....
Telefonmek. ...
Telegrafist ....

1
1

I alt ..........

13

Opgørelsen fra disse tidligste lister fra kompagnierne giver sJ.ledes en
styrke for hele den bornh'.:>lmske modstandsbevægelse, som den sprang ud
den 5. maj 1945, på over 650 mand. Det var en anselig hærstyrke, lokalkomiteen og regionschefen kunne operere med, og selv om den kun var
bevæbnet med lette håndvåben, udgjorde den trods alt en magtfaktor, hvis
forholdene ikke var blevet så særprægede, som de blev på Bornholm. Alligevel har lokalkomiteen sikkert med en vis tilfredshed modtager klarmeldingerne fra kompagnierne, efterhånden som de indløb.
Om eftermiddagen den 5. maj kørte overlæge O"sen sammen med løjtnant
Wichmann en inspektionstur rundt på øen. Man var i Nexø, Svaneke og
Akirkeby, hvor Dannebrog vajede fra hver eneste flagstang, og man sluttede
turen i Almindingen for at inspicere lejren, inden den blev taget i brug til
de internerede. I Rønne samlede man dem først i kæ'.deren under Rønne
Bio, og senere på dagen blev alle fra hele Øen indlogeret i Almindingen.
Om aftenen holdt lokalkomiteen atter møde, hvor man sammen med ingeniør Milner gennemgik listerne over værnemagere. Milner havde sJ.ledes
medbragt et værdifuldt materiale fra sit virke under krigen, og man kunne
på grundlag heraf udarbejde en velunderbygget liste over værnemagerne
til Danmarks Frihedsråd. 27
Den 6. maj 1945
Den 6. maj kunne man konstatere, at bevogtningstjenesten overalt foregik
gnidningslØst, men man blev hurtigt klar over, at man af humanitære
grunde måtte tage sig af de mange tyske flygtninge, der i vid udstrækning
stod uden forplejningsmuligheder, og desuden måtte man også sikre sig
imod, at de selv begyndte at plyndre. På et møde om eftermiddagen bes'.uttede lokalkomiteen derfor at sende luftværnslederen, kaptajn Wegener,
oberst Waagepetersen, overlæge O'sen og regionschefen på en ekspedition
til Nexø. Man anslog, at der omkring Nexø var mellem 4 og 5.000 tyske
soldater som flygtninge. I Nexø fik ekspeditionen et møde med borgmesteren, den lokale luftværnsleder og den tyske bykommandant, og det besluttedes, at man fra konservesfabrikken skulle hjæ'pe med at fremskaffe et
måltid til so'daterne. Til hver soldat beregnedes en portion på 50 gr. gryn
og Y2 liter mælk, som D.K.B. skulle assistere med at tilberede. 28
Maduddelingen begyndte ved halvsyv-tiden, og ved midnatstid havde
man bespist alle ca. 5.000 mand med en varm ret. Netop da uddelingen var
begyndt, hørtes pludselig et batteri i nærheden give ild mod en flyvemaskine
i stor højde. Det var en russisk maskine, som man overhovedet ingen
chance havde for at ramme, men tyskerne viste ved denne handling tydeligt,
at der fandtes kamptropper klar her. 29
Det var en lille begivenhed, der imidlertid fik en langtrækkende virkning.
men det, der trods alt prægede disse første dage efter Danmarks befrielse,
261

var også på Bornholm den overstrømmende glæde og en god og effektiv
indsats af lokalkomiteen og de mange frihedskæmpere. På fortræffelig
måde og med ro og værdighed lØstes de pålagte opgaver, og det store antal
frihedskæmpere organiseret i en veldisciplineret modstandshær gjorde et
indtryk på alle, både danskere og tyskere.
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XIII. kapitel
KAPITULATIONEN PA BORNHOLM

Sammenbruddet af de tyske fronter betød, at der rundt omkring dannedes
lommer af tyske enheder. Sådanne omringede lommer opstod i Norditalien,
i Bøhmen, i Kurland og på den tyske Østersøkyst over for Bornholm foruden flere andre steder. I lommerne, der vendte ud mod Østersøen, var det
naturligt, at de indesluttede tropper hJ.bede på at kunne unds' ippe over
havet. Planer udarbejdedes, og flere af flugtruterne gik, som tidligere nævnt,
forbi Bornholm, hvor man i første omgang formåede at ho'.de sig nogenlunde fri af for store landsætninger på Øen. Alligevel var der i dagene op til
Danmarks befrielse kommet mange flygtninge, både civile og militære,
til Bornholm. Den 5. maj bes'.uttede også chefen for det IX. armekorps,
Kommandeur General der Artillerie Wuhtmann, at undvige ved at sejle
direkte til Bornholm. Modtagelsen af disse kampstyrker var trods alt ikke
uvelkommen for v. Kamptz, der som øens kommandant endnu ikke havde
overgivet sig eller nedlagt våbnene. 1
Det var s1agne styrker, der kom til øen, og stemningen var præget af, at
krigen nærmede sig sin afslutning. Fra disse sidste dage er der da også en
særlig begivenhed, som tiltrækker sig opmærksomheden. Hovedpersonen
er en oberst!Øjtnant Henschel, der den 24. april var kommet til Bornholm
med dele af sin artillerienhed fra 18. arme i Kur!and. Han var såret, og da
han på lazarettet engmg snakkede hyggeligt med overlægen og sygeplejerske
Karoline, fremførte han bl.a. sine tvivl, om det ville være muligt for Donitz
at ho'.de ud længere, og derefter ville Tyskland måske forbigående blive
holchevistisk, hvorefter han skal have tilføjet, at dette muligvis også var
det bedste i Øjeblikket. Sygeplejersken lod denne udtalelse gå videre til
v. Kamptz, som hun kendte, og denne besluttede at ville statuere et eksempel. Den 3. maj arresteredes oberstløjtnant Henschel, den 5. maj blev han
stillet for en standret under forsæde af kaptajn'Øjtnant Winkler fra en
u-bådsjagerflotille og dømtes til døden. Selv om Moraht sØgte at gå i forbøn
for ham hos v. Kamptz, var denne ubøjelig. »Hvis jeg lader dette passere,
er det begyndelsen til enden,« skal han have udtalt, hvortil Moraht sØgte at
forklare: »Enden på hvad? Hvad vil De? Vi er jo ved enden!« Den følgende
morgen blev Henschel skudt og begravet i skoven uden kiste, hvorefter
man slettede sporene af begravelsen. 2
Med disse mange tropper, der var kommet til Bornholm, havde Øen fået
11y interesse for de krigsførende, og den blev i den kommende tid atter

centrum for dramatiske begivenheder i den store krigsskueplads' periferi.
Det betød, at også den nye danske regering måtte koncentrere sin opmærksomhed om den fjerntliggende Ø i Østersøen. Medens overgangen til fredstilstand kom til at foregå forholdsvis roligt de fleste steder i Danmark, blev
udviklingen på Bornholm vel mere lig udviklingen i det øvrige Europa. I
virkeligheden var det ikke begivenhederne på Bornholm, der var særprægede, men snarere begivenhederne, som de udviklede sig i det Øvrige
Darunark. 3
Bornholm mellem Øst og Vest
Den officielle meddelelse om kapitulationen den 4. maj om aftenen !Ød:
»D~t allierede hovedkvarter meddeler: Feltmarskal Montgomery har meddelt
general Eisenhower, at alle tyske styrker i Holland, Nordvest-Tyskland og
Danmark, herunder Helgo!and og de frisiske Øer, har overgivet sig til 21.
Arme.gruppe med virkning fra kl. 8, dobbelt britisk sommertid, lørdag.
Denne overgivelse på slagmarken omfatter de tyske styrker, der nu står
over for 21. armegruppe på den nordvestlige f!anke«. Denne ordlyd svarer
til det egentlige kapitulationsdokument, der fastslår en overgivelse af alle
tyske styrker i Danmark. 4
Hvorledes tyskerne opfattede det, fremgår af den ·tyske befaling til de
tyske styrker, der har følgende overskrift: »OKW-Befehl zur Durchfohrung
der Kapitulation im Nordraum«, og i indledningen fastslår man, at der
fra den 5. maj kl. 08.00 tysk sommertid er våbenhvile over for feltmarskal
Montgomerys styrker. Efter en opregning af de omhandlede lokaliteter for.rsættes: »Tropperne forbliver med våben i deres stillinger. De transportbevægelser, der på havet foretages af krigsmarinen, fortsætter. Ingen ødelæggelser, skibssænkninger og bekendtgørelser. Sikring af alle forråd. Lydighed og disciplin skal opretholdes med jernhård strenghed. Videre befaling
følger«. Undertegnet Keitel. Det var denne jernhårde disciplin, v. Kamptz
ville vise, æt han kunne opretholde ved henrettelsen af oberstløjtnant
Henschel. I den følgende redegørelse fra den næste dag, den 5. maj, står
der bl.a.: »Når vi i Nordvest-Tyskland, Danmark og Holland har nedlagt
våbnene, sker det, fordi kampen mod vestmagterne har mistet sin mening.
I Østen går kampene dog videre for at redde så mange som muligt af tyskere
fra bolchevisme og sfaveri«. 5
Som det forstås af ovenstående, var Bornholm kommet i klemme. Øen
hørte ganske vist til Danmark, men den var samtidig blevet et vigtigt
knudepunkt for tyskernes redningsaktion, der skulle bringe så mange
tyskere som muligt bort fra de russiske hære. Desuden var der endnu en
vanskelighed, som England for sent blev klar over, nemlig at det udelukkende var de tyske styrker, som stod over for Montgomery, der havde
kapituleret, og da tyskerne på Bornholm var underlagt den tyske flåde,
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omfattedes de ikke af kapitulationen. Først, da de russiske bomber den
7. maj faldt på Bornholm, gik det op for englænderne. 6 Tilmed blev man
da klar over, at general Dewing, der som før nævnt var ankommet til København søndag den 6. maj sent på eftermiddagen, ikke havde nogen klare
instruktioner om Bornholm. 7 Det betØd således, at englænderne ganske vist
havde vundet kapløbet til Danmark og de danske stræder, men man havde
ikke været opmærksom på de tyske kommandoforhold, der placerede tyskerne
på Bornholm uden for kapitulationen. Når man ser begivenhederne i dette
lys, kan det undre, at v. Kamptz tillod tilstedeværelsen af de forholdsvis
svagt bevæbnede modstandsfolk, der dukkede op den 5. maj i ryggen på
tyske tropper, der stadig var i kamp.
Alt afhang på dette tidspunkt af russerne og vel også af tyskernes opførsel
på Bornholm. Russerne var i disse dage netop ved at passere Bornho'm på
den tyske Østersøkyst. Den 4. maj meddelte fo'.kekommissæren for flåden,
Østersøens Øverstkommanderende, at Ri.igen og Bornholm måtte ta.ges under
alle omstændigheder, og gav ordre til at forberede dette. Den 5. maj erobrede russerne Swinemiinde, og flådens flyvevåben indledte aktioner mod
skibe omkring Bornholm samtidig med en intensiv flyrekognoscering med
luftfotografering af forsvarsværker, skibsbevæge'ser og patruljevirksomhed. 8
Situationen bragte også v. Kamptz i et dilemma. Han erklærede sig
villig til at kapitulere over for englænderne, men da våbenhvilen ikke gjaldt
russerne, måtte han fortsætte sine forsvarsbestræbelser imod en eventuel
russisk landgang. Desuden har han senere udtalt, at han ikke fØ'.te sig sikker
på, at russerne havde anerkendt den tyske delkapitulation til englænderne,
men her må man huske, at der stadig hos adskillige tyskere spirede et håb
om, at de allierede ville komme op at tottes indbyrdes, inden krigen var
slut. Det var vanskeligt i en sådan situation at adskille Ønsketænkning fra
realiteter. Den 6. maj modtog v. Kamptz endvidere en radiomelding, hvori
der bl.a. stod: »Våbnene skal først nedlægges efter opfordring fra vestmagterne - ikke danskerne. Alle lejre og anlæg skal fortsat bevogtes og plyndring
forhindres«, og det samme understregedes yderligere fra Marineoberkommando Ost, hvorunder han og Bornholm hØrte. 9
Den 6. maj var som tidligere omtalt en rolig dag og betegnede nærmest
stilheden før stormen på Bornholm. Den 6. maj erobrede russerne Stra!sund
og Ri.igen, og kun nogle russiske flyveres kamp over Bornholm gav en
antydning af, hvad der var i vente. Ifølge den russiske øverstkommanderendes ordre fra 4. maj var det nu Bornholm, der stod for tur. Grunden hertil
uddybes af kaptajn Basov i en historisk redegørelse i 1966, hvor han bebrejder Montgomery, at han ikke hindrede den fortsatte evakuering af de tyske
styrker. 10 Det vil sige, at man anser det for en fejl, at englænderne ikke
fortsatte ind i Østersøen og f.eks. besatte Bornholm, hvilket englænderne
netop undlod at gøre for ikke at gå russerne i bedene og genere dem.
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Den 7. maj 1945
Da amtmand Stemann havde fået oplysninger om, at v. Kamptz fortsatte
sine befæstningsarbejder, protesterede han telefonisk til Inselkommandanten
gennem Moraht, og det lykkedes ham omsider at få v. Kamptz ind til en
samtale på amtskontoret mandag den 7. maj kl. 10 om formiddagen.
v. Kamptz oplyste her, at der nu befandt sig 13-14.000 so!dater på Bornholm, herunder tre generaler, men at han stadig havde kommandoen som
Inselkommandant. Han påstod også, at han havde indstillet alle forsvarsarbejder, men herimod stred amtmandens oplysninger, og v. Kamptz ville
da heller ikke nægte, at ordren herom måske ikke var nået til alle, men
han ville gØre sit til, at det skete, og desuden måtte der jo stadig gøres
visse gravearbejder til nødbarakker og nødklosetter m.v. I Øvrigt forsikrede
v. Kamptz, at de mange soldater blot var på gennemrejse, og at de snarest
ville blive transporteret bort fra Øen igen.11
Den 7. maj om formiddagen var der atter russisk flyverekognoscering,
og fra Nexø blev de beskudt af tyskerne. Borgmester Harild meddelte det
telefonisk til amtmand Stemann, som omgående protesterede over for
v. Kamptz, da man var bange for, at det kunne udvirke repressalier fra
russerne. Også frihedsbevægelsens lokalkomite fik meddele~sen samme formiddag. Man havde netop møde med en tysk delegation, der bad om hjælp
ved forplejningen af flygtningene. Komiteen havde desuden samme formiddag fået at vide, at det tidligere medlem af lokalkomiteen, Børge Kure,
efter at være frigivet fra Frøslevlejren, kunne forventes til Bornholm med
ruteflyveren kl. 12.30. Overlæge Olsen to1g ud til flyvepladsen for at modtage ham, men maskinen var et kvarters tid forsinket. I stedet for den lille,
danske rutemaskine kom der imidlertid pludselig strygende otte russiske
maskiner med retning mod byen. Fra anden side kom yderligere omkring
15 maskiner, og i ca. 15 minutter hørtes maskingeværild, tunge detonationer
og luftværnsild, hvorefter, da denne første angrebsbølge var overstået, den
danske rutemaskine nok så fredeligt landede på flyvepladsen. 12
En halv times tid tidligere var også Nexø blevet bombet lige så uvarslet.
Stemann protesterede igen til v. Kamptz og erklærede, at danskerne absolut
ikke Ønskede at blive forsvaret af tyskerne, s1 han måtte beordre al videre
skydning indstillet. Samtidig besluttede lokalkomiteen omgående at sætte
alle styrker fra frihedsbevægelsen ind i hjælpearbejdet, og på amtssygehuset
påbegyndte man en delvis evakuering af kirurgisk afdeling. I Nexø var
en blevet dræbt under bombardementet, og i Rønne dræbtes 9, og begge
steder fandtes desuden sårede.
Amtmanden rapporterede omgående de ulykkelige hændelser til udenrigsministeriet og bad om, air der aldeles omgående måtte blive sendt engelske kontrolofficerer til Bornholm for at modtage de tyske soldaters våbennedlæ~gelse, samt at dette meddeltes russerne, og desuden bad han om, at
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man vil gØre alt for hurtigst muligt at få de mange tyskere transporteret
bort fra Øen. Også v. Kamptz rapporterede naturligvis om angrebet til sin
overordnede, og da han senere på dagen var i forbindelse med amtmanden,
anbefalede han denne at lade Rønne og Nexø evakuere. 13 Men alle syntes
dog at ånde lettede op, da man i radioen kl. 16.30 hØrte, at Tyskland nu
havde kapituleret på alle fronter. Luftværnet besluttede endog at udsende
en hf}jttalervogn, der bekendtgjorde Tysklands kapitulation med tilføjelsen:
»Der kan ikke ventes flere krigshandlinger. Evakueringen er afblæst. Alle
kan roligt blive i deres hjem.« 14 Der var blot en ting, man ikke var kendt
med eller havde overset. Tysklands fuldstændige kapitu 1ation var ganske
vist blevet undertegnet i Reims den 7. maj, men her var blot vestmagterne
til stede, og som følge heraf skulle kapitulationen først træde i kraft fra
den 8. maj ved midnat, idet man dels skulle have tid til at bringe den ud
til alle enheder, og de's til at den ligeledes blev undertegnet af russerne.
Den endelige kapitulationshandling foregik derfor først den 8. maj i Berlin
og undertegnedes her af de Øverstkommanderende for Storbritannien, Sovjetunionen, Frankrig og USA. 15
Bornholm. en del af Østfronten
På Bornholm anså man situationen for afspændt, og ved et møde i lokalkomiteen kl. 18 fandt man, at frihedskæmperne atter kunne gå til deres

bevogtningsopgaver. Fra amtmanden fik man desuden under mødet meddelelse om, at englænderne ville komme til Øen med en maskine, der var
på vej. Både amtmanden, borgmesteren, regionschefen og lokalkomiteens
formand kørte derfor straks til lufthavnen, men inden man nåede helt derud,
omkring kl. 18.45, lØd sirenerne, og kort efter kom et nyt bombeangreb på
Rønne. Da det var færdigt, vendte man hurtigst muligt tilbage til hovedkvarteret, hvor man fik me~ding om, at ogs.l Nexø var blevet angrebet for
anden gang. Her havde man heldigvis ikke kunnet standse evakueringen,
da radioen havde sendt sin melding om Tysklands kapitulation, og derfor
var en stor del af byen allerede rømmet. Man var i hovedkvarteret noget
desorienteret over den nye situation, da man pludselig hØrte to russiske
maskiner suse ind over torvet i Rønne, medens de nedkastede nogle løbesedler. Ved hjælp af konsul Alfred Bidstrup og fru dr. Kofod fik man dem
oversat.16 Ordlyden var: 17
»Garnisonskommandanturen, Øen Bornholm.
Til undgåelse af unødige ofre foreslår vi Dem at kapitulere. Til forhandlinger om betin,ge~serne for Øens og garnisonens overgivelse bedes udsendt
nogle forhmdlere til havnen i Kolberg kl. 10 den 8. maj.
Vi garanterer for, at der ingen fare er for sejladsen.
Luftfartskommandør, oberstløjtnant Slebenkov.«
Lokalkomiteen besluttede herefter at offentliggøre løbesedlen for befolkningen og at underrette udenrigsministeriet og krigsministeriet samt at
bringe oversættelsen ud til den tyske kommandant for at hØre, hvorledes
han stillede sig ri! det russiske opråb. Selv om tyskerne ikke havde kapituleret formelt, så havde de dog godtaget frihedsbevægelsen fra den første
dag. Armbindene blev respekteret, og lokalkomiteen og dens styrker behandledes som lovlige danske myndigheder, og tyskerne forhandlede, som
tidligere nævnt, også med dem. Derfor var det en naturlig ting, at overlæge
0'.sen og lærer Håkansson ved 21-tiden kørte ud til det tyske hovedkvarter
medbringende følgende skrivelse, som man forlangte skriftligt svar på:
»Til Inselkommandanten på Bornholm.
Hermed følger et eksemplar af den nedkastede russiske flyveseddel, vedlagt dansk oversættelse.
Da spørgsmålet har betydning for evakuering, beder vi Dem godhedsfuldt meddele os Deres beslutning skriftligt desangående.
Frihedsrådets Centralkomite,
Rådhuset, Rønne.
sign. A. H. Jørgensen, regionschef.«
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Det russiske nedkC1stede flyveblad.

v. Kamptz udtalte imidlertid ved mødet, at han ikke anså meddelelsen
for autoritativ, og at han ville fortsætte kampen mod bolchevismen. Han
havde telegrafisk ordre hertil, og han anså meddelelser om kapitulationen
over for russerne som falske. Derfor ville han, som aftalt med amtmanden,
anbefale evakuering. 18
Atter var både amtmanden og lokalkomiteen i forbinde~se med udenrigsministeriet. Overlæge Olsen telefonerede tre gange i løbet af aftenen og
natten, men kom ikke til at tale med udenrigsministeren personlig. Kontorchefen forsikrede ham dog om, at Christmas Møller fik indberetningen, og
at den var sendt videre til general Dewing. Samme aften henvendte også
statsminister Buh! sig til Dewing.rn Både SHAEF og det britiske udenrigsministerium blev nu underrettet om begivenhederne på Bornholm både
direkte fra Danmark og fra deres efterretningstjeneste via Sverige. Den følgende dag svirrede meldingerne frem og tilbage mellem de engelske myndigheder, men desværre kom der kludder i ordrerne, som det senere skal ses.
Om aftenen forhandlede v. Kamptz med general Wuhtmann. Det stod nu
klart for dem, at der kunne blive tale om en russisk landgang og om kampe
med russerne. Derfor overlod v. Kamptz kommandoen over Øens forsvar til
generalen, de's fordi denne havde en større stab til klaring af problemerne,
som kunne opstå ved forsvaret og kamphandlingerne i forbindelse hermed,
og dels fordi generalen på grund af sine tidligere kampe på Østfronten havde
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folk, der kunne tale russisk. Omkring midnat sendte general Wuhtmann
en radiomelding til Arme Oberkommando Ostpreussen, som han stadig var
underlagt, medens v. Kamptz hørte under Admiral Skagerak. Meldingen lØd:
»Ifølge meddelelser fra Admiral Ska:gerak er Bornholm engelsk interesseområde. Russerne har via flyveblade opfordret til kapitulation. Ethvert russisk landgangsforsøg vil blive nedkæmpet.« 20 Bornholm skiftede på en
måde status fra at være underlagt en vestlig kommando til at blive underlagt
en kommando ved Østfronten, og general Wuhtmann spillede på dobbeltheden ved samtidig på en måde at tilbyde sine kampfæller på Østfronten et
frit lejde via Bornholm.
I Rønne og Nexø besluttede man at lade foretage en frivillig, men fu~d
stændig evakuering af byerne, og amtmanden flyttede med sit personale
til Hotel Helligdommen i RØ. 21 Anden gang, man fra lokalkomiteen henvendte sig tii udenrigsministeriet, var kl. 23, og man fik da at vide, at
udenrigsministeren ville sætte sig i forbindelse med Rønne, når han kom
til stede. Derfor satte man sig til at vente. Det var et vældigt ansvar, der
hvilede på komiteen, som var den eneste afgørende myndighed tilbage i
byen. Da klokken nærmede sig et, forsØgte man igen at telefonere, men
resultatet var det samme. Main var nu klar over, at et nyt bombardement
ville være uundgåeligt. Derfor traf man omgående beslutningen om tvungen
evakuering fra daggry. Trykkerierne blev sat i gang med at trykke løbesedler og vejledninger, og frihedskæmperne blev sat i gang med at hjælpe,
således at evakueringen kunne blive afsluttet og byen tØmt inden kl. 9 morgen. Kun værkerne og sygehuset skulle holdes i funktion. 22
Næste morgen kl. 8 mødres lokalkomiteen igen. Byen var nu næsten
tom, og det var med dystert sind, man forhandlede og afventede det, der
ville komme. KL 08.12 havde redaktør KjØdt en samtale med udenrigsministeriet, men situationen var uforandret. Man besluttede at forblive sammen, men da regionschefen anså stedet for upraktisk under en russisk landgang, hvor man kunne komme til at opholde sig på den forkerte side, hvis
det kom til kampe med tyskerne, blev hovedkvarteret flyttet til »Rydhave«
i byens nordlige udkant. Da lokalkomiteen kl. 09.15 kørte til sit nye opholdssted, så man en vældig aktivitet hos tyskerne. Det så ud til, a:t de ville
forsvare byen til det yderste, hvorfor luftværnslederen opsØgte regionschefen, der endnu ikke havde forladt rådhuset, for også at få evakueret luftværnets hjælpetropper, telefoncentral og værker. Netop da hørtes motorlarm i luften, derefter en heftig luftværnsild og til sidst de første detonationer fra bomberne. Maskinerne dykkede ned over byen, og maskingeværilden fejede gennem gaderne, samtidig med at bomberne kastedes. Angrebet
varede knap en time, og så snart den sidste bombe var detoneret, kom
regionschefen susende i sin vogn til »Rydhave«. Her havde man imidlertid
slet ikke haft det særligt behageligt, for uheldigvis havde man netop valgt
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et sted midt i den tyske forsvarsring omkring Rønne, og der var kun 100
meter til det nærmeste tyske luftværnsbatteri. Man besluttede derfor i hast
at flytte hovedkvarteret til Nyker præstegård. Her indrettede man sig nu
bedre og fik opstillet en radiostation på loftet i præstegården. Overlæge
O:sen og regionschefen foretog en rekognosceringstur ind til Rønne, hvor
man fik et overblik over skaderne, og hvor man bl.a. traf løjtnant Riis, som
med CBU-ko!onnen var i fuld gang med arbejdet for at nedkæmpe brnndene.23

Radiostationen i Nyker præstegård
I hovedkvarteret havde man fået melding om, at også Nexø var blevet
bombarderet, og der indløb stadig meldinger om overflyvninger. Samtidig
sendtes rapporter fra præstegårdens loft til krigsministeriet. Den første rapport, der afsendtes kl. 11, omhand!ede angrebet på Rønne, og den kunne
slutte med at meddele, at så vidt det endnu kunne overses, var betydelige tab
undgået ved den iværksatte evakuering. Kl. 13.45 kunne man rapportere, at
brandmandskab, CBU-mandskab og andre hjælpeafdelinger var gået i arbejde
i Rønne, men i den næste rapport måtte man meddele, at redningsarbejdet
var blevet afbrudt, da der fra tysk side forelå meddelelse om, at de ventede
et nyt luftangreb på byen. Desuden havde man beordret evakuering af
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Sandvig, da nogle skibe i Hammerhavnen havde beskudt nogle russiske fly.
Kl. 14.25 rapporterede man et luftangreb af ca. 3 kvarters varighed på
Nexø, og kl. 15.30 kom der et nyt angreb på NexØ. 24
Ved middagstid modtog man fra generalkommandoen i København følgende ordre: 25
»Til modstandsstyre~sen på Bornholm.
Forho:dsordre vedr. russiske la:ndgangstropper er følgende:
Modstandsbevægelsen melder sig til de russiske styrker og samarbejder
med disse. De omtalte forhandlinger vedr. Bornholm har intet resultat givet
endnu. Udsigterne for en snarlig løsning er ikke gode. De bliver holdt underrettet om videre i sagen. Situationsmeldinger fra Bornholm udbedes
jævnligt.
Efter befaling
J. Schjødt-Eriksen, kaptajn.«
Ved to-tiden kørte herefter redaktør Kjødt og lærer Håkansson til det
tyske hovedkvarter på Galløkken for at forespørge, om tyskerne ville fortsætte med at kæmpe. Svaret var et ja, og de bragte svarskrivelsen fra
v. Kamptz med sig tilbage. 26 Heri stod:
»Til regionschef Jørgensen, Rønne.
På Deres skrivelse af 7. maj 1945 svarer jeg, at det nedkastede russiske
flyveblad ikke vil blive besvaret. De tyske tropper på Bornholm har ordre
til at beskytte Øen mod ethvert angreb. På grund af våbenstilstandsbetingelserne er Bornholm engelsk interesseområde. Jeg har befaling til kun at
lade eng'.ænderne lande på Bornholm.
sign. v. Kamptz,
Kapiran z. See og Inselkommandant.«
v. Kamptz henholdt sig her til en ordre, der samme dag var modtaget fra
General Jodl om, at russiske landgangstropper skulle s'.ås tilbage. 27
Under disse forhold var man imidlertid ikke så glade for den forholdsordre, man havde modtaget fra krigsministeriet. Derfor rapporterede man
tilbage: »Vi indberetter, at vore styrker under de givne forhold kun er i
stand til at påtage sig rent civile opgaver som polititjeneste, vagttjeneste,
hjælp til civilbefolkningen, evakuering o. li,gn. Vore styrker er efter luftangrebene på Rønne og Nexø helt overgået til sådanne opgaver. Ny forholdsordre udbedes.« 28
Men der kom ingen ny ordre, og heldigvis behøvedes det heller ikke. Et
af tyskernes store problemer var nemlig også forsyning og forplejning af
de mange soldater, og under forhandlingerne om disse forhold besØgte en
tysk officer amtmanden. Under samtalen her kunne han meddele, at general
Wuhtmann efter den sidste kapitulation i Berlin var indstillet på at kapitulere.«29
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Amtmanden lod denne meddelelse gå videre til lokalkomiteen, og tidligt
på aftenen den 8. maj tog regionschefen, redaktør KjØdt og lærer Håkansson
derfor atter ud til Galløkken for at få bekræftet situationen. Da dette var
sket, kunne lokalkomiteen endelig afs'.utte sin tilværelse i Nyker præstegård, og man flyttede ind på Rønne rådhus for at tage vare på de mange
opgaver, der meldte sig.:w
I en af de meddelelser, der kom fra generalkommandoen, stod der bl. a"
at man stadig arbejdede med sagen om Bornholm, og hvad dette hentyder
til, kan man H et indtryk af ved at følge, hvad der foregik blandt de
cnge:ske myndigheder. Den 8. maj, da det britiske udenrigsministerium
sent den foregående aften havde modtaget beretningerne om Bornholm, instruerede man straks den politiske rådgiver ved SHAEF, Mr. Steel, om at
bede SHAEF om at arrangere tyskernes overgivelse på Bornholm, samt at
det ikke var nødvendigt forinden at spørge russerne om det. På dette tidspunkt viste det sig imidlertid, at SHAEF fra danske myndigheder allerede
havde fået en indtrængende anmodning om at sende en styrke til Bornholm
for at modtage tyskernes kapitulation og at sørge for forsyninger til de
mange flygtninge. Alt skulle således være klart, men der var b!ot sket det,
at man fra Eisenhowers hovedkvarter havde sendt en forespørgsel til den
enge~ske mission i Moskva uden at rådføre sig med SHAEFs politiske råd-

giver, Mr. Steel, og i denne forespørgsel stod der: »På anmodning fra danske
myndigheder har vi i sinde at sende en styrke til Bornho'.m for at modtage
tyskernes kapimlation på Bornholm og for at arrangere tilførsel af fødevarer. Svar udbedes hurtigst muligt, om en sådan aktion kommer på tværs
af russiske planer.« 31
De allierede myndigheder var gået fejl af hinanden, og at man ikke har
været videre glade for situationen i det britiske udenrigsministerium, forstår man af den ordre, der gik tilbage til Mr. Steel ifØlge indberetningen
til Churchrll, hvori der stå:r. »Vi har 1givet ordre til Mr. Steel, at 'no opportunity shall be missed of taking the surrender at Bornholm', hvis russerne
ikke svarer omgående.« Og der stod tilføjet: »Bornholm er af særlig interesse for os - ligesom også for russerne - fordi et antal af de tyske ubåde
ligger i Øens havne.« Der kan således næppe være tvivl om iver, men blot
for sent. I en rapport fra København hedder det således også, at den danske
regering har bedt om, at man omgående får russerne til ikke mere at bombe
Bornholm, men samme kilde fra Danmark mener også, at russerne efter
midnat, når den fulde kapitulaition for Tyskland træder i kraft, næppe mere
vil udføre fjendtlige handlinger mod tyskerne på Bornholm. Man oplyser
endvidere, at minestrygningen i de danske farvande gØr hurtige fremskridt,
og at en mindre engelsk styrke vil blive ført frem til København så snart
som muligt. »At fortsætte til Bornholm ville være et farefuldt forehavende,
så længe minerne i dette område ikke er strØget.« Derimod vil man gøre en
styrke klar til ad luftvejen at tage til Bornholm for at modtage tyskernes
kapitulation. At dette sidste også blev forberedt, ved vi fra danske modstandsfo1k, der den 8. maj om aftenen var sammen med officerer fra et engelsk
faldskærmsregiment, der fortalte, at de i et antal maskiner næste morgen
kl. 4.00 skulle afgå til Rønne. 32
Englænderne ventede høfligt på det russiske svar, men allerede den følgende dag, den 9. maj, erfarede de, at fem sovjetiske torpedobåde om eftermiddagen var stået ind i Rønne havn for at modtage tyskernes overgive'se.
I det britiske udenrigsministeriums meddelelse herom til Churchill hedder
det derfor ganske logisk: »Det er derfor for sent for os at modtage den
tyske kapitulation på Bornholm. Vi vil imidlertid nøje iagttage sagens
udvikling, hvis det er muligt, at russerne ikke har travlt med at evakuere
Bornholm igen.« Hertil kan så føjes, at general Eisenhower den 10. maj
modtog det russiske svar på hans henvendelse. Det lød: »Fra områderne
ved Stettin, Danzig og Kurland kom de tyske tropper, der befinder sig på
Øen Bornholm, idet Øen som bekendt ligger 250 km Øst for Sovjet-styrkernes
operationsområde. Øen Bornholm er blevet okkuperet af Sovjet-tropper som
en følge af dette, og man har taget den tyske garnisonskommandants anmodning om fødevareforsyninger under overvejelse ved Øens overgivelse til vore
tropper.« Underskrevet: »Antonov«. 33
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Tyskerne f iygter
Overalt på ~en var der uro. Spredte grupper af tyske soldater søgre mad
eller flugtmuligheder. Den 7. maj måtte Gudhjem-delingen hjælpe en oberstlØjtnant med rationeringsmærker til hans 80 mand, så de kunne få noget
rugbrød og smør, og den 8. maj måtte Akirkeby-delingen arrangere bespisning af et par tusind mand, soldater og civile flygtninge, der opholdt sig i
Hareløkkerne i Almindingen.'14 Alt dette kunne dog som mange andre
steder ordnes under forholdsvis rolige forhold, men det kunne være anderledes med de soldater, der sØgte at flygte. I Gudhjem søgte 44 mand at købe
nogle fiskere til at sej le for sig, men uden resu'.tat. De opdagede da en stor
fiskerbåd, tilhørende en tysk flygtning fra Sassnirz, hvorefter de omgående
tog den i besiddelse og stak af med nordlig kurs. Frihedskæmperne kunne
herefter lægge beslag på en større mængde våben, ammunition, radioer og
andet udstyr, som de havde efterladt i deres indkvarteringssted »Casa
Blanca«Y Samme dag, den 8. maj, forlod fem stØrre og fire mindre både
Hasle havn med et halvt hundrede soldater og lige så mange kvinder og
børn, men kun få kunne rundt om på Bornholm være så heldige at få
skibs'ejlighed. Det gjaldt således også nogle lettiske so!dater, der var flygtet
til Bornholm allerede den 29. marts og siden havde været indkvarteret i
Rønne. Om natten til den 8. maj gik de ombord i en båd ved Rønne, og
de sejlede herfra direkte til Ystad. Man var bange for russerne, hvilket
endog forårsagede, at en tysk styrke i nærheden af Rønne gav en gruppe
frihedskæmpere det ultimatum enten at gå ind i de tyske rækker for at
kæmpe mod russ;::rne eller at blive skudt som oprørere. Til alt held for
danskerne var det dog lykkedes for dem at frigøre sig fra tyskerne og komme
vækY 6 Alt i alt befandt de danske modstandsfolk sig i en presset situation
overalt på Øen, hvor de trods overraskende styrke alligevel var de tyske
tropper langt underlegne både i antal og uddanne:se. Trods alt klarede de
sig fint ved mange situa,rioner, som det siden skal vises. Hvad skulle de
foretage sig, når der fra alle egne af Øen kom meldinger fra foruroligede
mennesker, der på en eller anden måde følte sig truede og var angst for de
tyske soldater? De danske frihedskæmpere var dog ikke i tilstrækkeligt tal
til både at tage sig af bevogtning af livsvigtige bygninger og installationer
og samtidig rykke ud i alle tilfælde. De havde til stadighed patruljer ude,
men når disse blev dirigeret til de Ønskede områder, var tyskerne som regel
væk. Det gjaldt f.eks. for Akirkebys vedkommende, hvor man pludselig
modtog meldinger om, at tyskerne i omegnen brød udhusene op og fjernede
cykler, hvor de kunne komme til det. 37
Om aftenen den 8. maj forlod også de tyske krigsskibe, der havde ligger i
Hammerhavnen, øen med kurs mod vest. Det var ikke færre end syv ubådsjagere, to moderskibe samt et par andre fartØjer. En større dampc:r med
flygtninge var efter russernes bombardement sØgt nordpå og havde lagt sig
27'\

til ankers ud for Vang. Her blev den opdaget af russiske fly om eftermiddagen den 8. maj. Russerne sendte en lufttorpedo efter den, men torpedoen
fik en forkert retning og gik lige ind i klipperne ved Jons Kapel, hvor den
eksploderede, hvorefter det lykkedes den tyske båd at komme væk. 38 I det
hele taget kunne man fra Bornholm ofte observere tyske flygtningeskibe sejle
både nord og syd om Bornholm, og adskillige gange så man ligeledes russiske flyangreb på skibene. På Christiansø havde man særlige muligheder
for at iagttage disse større og mindre konvojer, der var på flugt vestpå.
Onsdag den 9. maj skimtedes en konvoj, der var stØrre end de andre. Det
var både krigsfartøjer og civile skibe, og alle var stopfyldte med flygtninge.
Da konvojen var på højde med Christiansø, hØrtes pludselig stØj fra russiske maskiner, og beboerne på Christiansø kunne se, hvorledes det regnede
ned over konvojen med bomber - nogle af dem faldt endog forholdsvis tæt
ved Øen. Dernæst fulgte det skrækindjagende syn af skibe i brand og skibe,
der stak næsen i søen og forsvandt. Med angst fulgte man det frygtelige
skuespil, bl.a. fordi man frygtede, at nogle af skibene ville søge ind tii
Christiansø, hvorefter også Øen ville blive udsat for bombeangreb. Mange
beboere sØgte i kældrene og kunne nu blot følge begivenhederne gennem
murene, som rystede ag skælvede. Fyrmesteren på Christiansø så flere skibe
blive sænket, og adskillige tusinde mennesker fandt deres død i havet.
Hvor mange, det nøjagtigt var, vides ikke, og kun få overlevende fra redningsbåde klarede sig ind til Christiansø eller Bornholm. 39 Fra russisk side
angives det, at 24 russiske flyvere angreb konvojen, der ansloges til at bestå
af et halvt hundrede skibe. Mindst ti af dem blev sænkede og lige så mange
beskadigede. 40
Tallet på de tyske tropper på Bornholm var den 7. maj steget til omkring 19.000 mand, men allerede den 8. maj forlod ca. 5.000 mand og to af
generalerne Øen. Tilbage var da den 9. maj foruden de førnævnte nyankomne dele af IX. artillerikorps også dele af 252. Infanteridivision, dele
af en flakdivision, et hærlazaret og jagereskadron Richthofen, der havde
mistet adskillige jagerfly, samt marinetropperne, hvoriblandt der var en
Bauba1taillon. Personalet fra Richthofen-eskadronen forlod den 9. maj
Bornholm i seks jagere efterladende jordpersonellet. 41
Den 9. maj 1945
Englænderne havde som før omtalt været klar til at flyve til Bornholm den
9. maj om morgenen, men de ventede på russernes svar. Tyskerne havde
samme dag ved døgnets begyndelse kapituleret overalt til de tre allierede
stormagter, og russerne var ved <lit gøre klar til at gå over til Bornholm,
fordi de anså øen for deres besrottelsesområde, da den lå bag deres linjer i
Tyskland. Spørgsmålet var, om der fandtes endnu en mulighed for at undgå
fremmed besættelse af Øen. En af dem, der mente det, var amtmand Stemann.
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Allerede i efteråret 1943 havde den svenske regering drøftet situationen i
Danmark ved et tysk sammenbrud. Den svenske forsvarsminister mente da,
at »hvis tyskerne forlod Bornholm, var det en svensk interesse af første
rang, at svenske tropper sendtes dertil, for at Sovjetunionen ikke skulle få
lejlighed til at opbygge et russisk Gibraltar i Østersøen.« Finansminister
\X!igforss var derimod modstander af en s?tdan aktion for ikke at risikere
krig med Sovjetunionen. Man nåede ikke til nogen afgørelse, men udformede
dog i december 1943 for alle tilfældes skyld en plan, som gik under navner
»Red Danmark«. Denne opererede med en svensk invasion både på Sjælland og på Bornholm. En forstærket infanteribataljon skulle således overføres
til Øen under beskyttelse af flådens Karlskronaafdeling.-l~
Omtrent samtidig omgikkes amtmand Stemann med lignende tanker, og
da overbetjent Henry Jensen fra kystpolitiet skulle til Sverige i januar 1944.
bad amtmanden ham om at viderebringe planen til det danske gesandtskab
i Sverige. Stemanns plan gik netop ud på, at svensk militær skulle sendes
til Bornholm i forbindelse med et tysk sammenbrud. Når der således fra
både svensk og dansk side var udformet tanker i samme retning, skulle
man tro, at der kunne komme et resultat ud af det, men Stemann havde ved
sin handling glemt at spørge netop de myndigheder, som var afgørende
for planens udførelse, nemlig de danske politikere og den danske modstandsbevægelse.43
Hvad man end kan synes om p'anen, var <let en fatal politisk brøler fra
Stemanns side at ville føre sin egen politik. I maj 1944 blev sagen alligevel
loyalt og grundigt drøftet mellem den danske minister i Stockholm. kammerherre Kruse, og den danske brigades chef, generalmajor Knudtzon, samt
andre, og herfra gik den videre til tilsvarende myndigheder i Danmark
Den 1. juni blev sagen af en af de implicerede gjort op således: »Øen skal
kunne gØre et nødskrig gennem luften, og om dette er man ved at undersøge mulighederne ved er arrangement med vore venner her. Sagen er dog
ikke helt moden og må nærmest betragtes som et lokalt spØrgsmål, der
ikke skal tillægges større betydning.« Det var trods alt en positiv indstilling, men ikke alle tog den lige så roligt, Øjensynligt fordi man ikke alle
vegne nærede fuldstændig tillid til ophavsmanden på Bornholm. I et svar
på ovenstående brev hedder det således i tidens illegale stil: »Man forstår
fuldt ud dine venners interesse for den firkantede, men synes, det ligger
noget principielt vanskeligt med en sådan privat aftale med den firkantedes
store, men dog lille og meget entreprenante mand.« 44
Stemann fortsatte imidlertid sin aktion ved i juli 1944 at få bragt en
meddelelse til Sverige om, at kodenavnet for planens ikrafttræden skulle
være: »Peter er syg«. En svensk hjælp til Bornholm eller til Danmark i
der hele taget var dog er spørgsmål af langtrækkende, principiel betydning
og derfor et spørgsmål, som medlemmerne i den kommende regering eller
!.T

i hvert tilfælde nogle fremtrædende politikere måtte gå ind for, om det
skulle godkendes. Derfor lod svaret til Stemann da også vente på sig. J
efteråret 1944 fik han dog fra den til Sverige flygtede og tidligere omtalte
kaptajnløjtnant Hasager Chrisitiansen en meddelelse, hvori der stod: »Vi
har det godt. Dog går det ikke så godt for Peter, han er nu sendt til specialist i Stockholm«. Meningen var tydelig nok, og da amtmand Stemann
p-1 en af sine tjenesterejser til København forelagde sin plan for viceadmiral
Vede!, fik denne i december iværksat et møde mellem Stemann og Buh!.
Her fik Stemann at vide, at politikerne principielt ikke Ønskede svensk
hjæ;p, og dermed var planen faldet til jorden.45
Stemann havde grebet sagen forkert an. Hans modsætningsforhold til
modstandsbevægelsen på Bornholm havde gjort, at han ikke, hvad der ellers
ville have været naturligt, havde indviet denne i sine planer og brugt
denne organisation. Tværtimod omtalte han flere gange modstandsbevægelsen hånligt som »et par hundrede unge frihedskæmpere, der jo ikke var
indstillet på så alvorlige operationer«. Heller ikke politikerne havde han
forhandlet med, før han sendte sin plan af sted, og endelig var den helt
baseret på svensk hjælp. Brigaden var ikke inde i billedet før i majdagene i
1945, da han påberåbte sig hjælp fra den. Han skriver i sine erindringer:
»Havde jeg blot en bataillon af den danske brigade fra Sverige eller kunnet
tilkalde svensk hjælp, da havde situationen været en anden. Da ville jeg have
prøvet det, og på den basis ville det vel også politisk være blevet anerkendt. «46
Til disse spekulationer kommer imidlertid endnu et helt andet problem.
Ville de ca. 20.000 tyskere overhovedet have kapituleret til enten den
danske brigade eller til et ringe antal svenske styrker? Skulle v. Kamptz
følge sine ordrer, måtte han i hvert tilfælde kun kapitulere til englænderne,
og meget tyder på, at han havde adlydt disse ordrer. Heller ikke en hjælp
fra Sverige ville således være nogen løsning.
Den svenske regerings gamle plan »Red Danmark« lå i revideret udgave
klar i foråret 1945, og den omfattede som bekendt også Bornho1m. Det var
imidlertid kun en p~an beregnet til en særlig situation, og begivenhederne
kom til at forme sig anderledes. Den 9. maj kl. 2 om natten modtog chefen
for den russiske base i Kolberg følgende telegram fra flådens stabschef:
»ØstersØflådens Øverstkommanderende har befalet Dem personligt eller
Shavcov til den 9. maj ved daggry at føre et kommando torpedobåde til
Bornholm (Rønne) med et antal soldater om bord for at besætte Bornholm.
Kommandanten skal føres til Kolberg.« 47
Om formiddagen den 9. maj samledes lokalkomiteen på Rønne rådhus,
hvor man mødres med luftværnschefen, luftværnslederen, kæmneren og
politimesteren for at planlægge det foreliggende arbejde. Det drejede sig
om oprydningsarbejdet, det drejede sig om hurtigst muligt at få en tilbage278

rykning af befolkningen i gang, så plyndrmg og tyveri kunne undgås, og
det drejede sig om at forudse de begivenheder, der kunne komme ved en
russisk landgang, og det ville bl.a. sige, at sygehuset måtte være klar til
at modtage de sårede i forbindelse med evt. kampe. Desuden planlagde man
modtagelsen af russerne. 48
Imedens var et kommando af russiske torpedobåde på vej. KL 6.15 stod
de ud af Kolberg havn under ledelse af afdelingschef, kaptajn E. V. Oseckij.
Om bord var 344. infanterikompagni fra Kolberg flådebase med major
P. I. Antonie som kompagnichef, og hele styrken var under kommando af
Kolberg flådebasens stabschef, kaptajn D.S. Shavcov, der havde fået til
opgave at modtage Bornholms-garnisonens overgivelse. Undervejs mødte de
en motorpram og fire motorbåde med tyske soldater og officerer om bord.
De blev s:immen med en af torpedobådene ført til Kolberg, hvorefter de
Øvrige fem torpedobåde fortsatte og omkring kl. 15.30 gik ind i Rønne
havn. 411
Sitttationen på Bornholm
Den 4. maj havde de amerikanske styrker, der var rykket frem gennem
ltalien og Tyskland, mØdt hinanden ved Brenner, og i nord havde de tyske
styrker overgivet sig i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark, men
stadig kæmpede de nazistiske hære indædt mod russerne og de vest-allierede
i Østrig, i Bøhmen og i Mahren og i området mellem Berlin og Magdeburg, og langs Østersøens kyst var der endnu en række »lommer«, der
s'oges med russerne. På Bornholm var samlet flygtninge fra disse indsnævrede »lommer«, og omkring 20.000 tyskere var stuvet sammen på den
lille Ø. Bornholm var kommet i klemme i det storpolitiske spil mellem de
kæmpende hære. Mange var blevet impliceret i de dramatiske begivenheder,
der pludselig havde bragt Bornholm i centrum for krigsbegivenheder, hvor
Vestfronten og Østfronten på en måde mødtes.
Fra bornholmsk side havde lokalkomiteen og amtmanden tryglet om at få
en klaring på situationen ved at få engelske styrker til at modtage tyskernes
kapitulation. Man havde henvendt sig både til udenrigsministerium og
krigsministerium, hvorfra vi ved, at henvendelserne gik videre til englænderne. Vi ved også, at statsminister Buh! havde været i forbindelse med
general Dewing, men trods denne aktivitet skete tilsyneladende intet.
Dewing lod de danske anmodninger gå videre til SHAEF, hvor man havde
fundet ud :if, at det var påtrængende nødvendigt at undsætte Bornholm
med forsyninger, og man kunne så samtidig modtage tyskernes kapitulation.
Grunden til drejning af problemet var, at øen lå bag de russiske linjer, og
man følte derfor, at det var nødvendigt først at underrette russerne. Uheldigvis havde man ikke underrettet den britiske politiske repræsentant ved
~HAEF, og da de russiske homber faldt på Bornholm den 7. maj, h!ev der

fra England givet ordre til en omgående besætte~se af Øen uden hensyn
til russernes planer, men denne ordre kom for sent. SHAEF havde afsendt
sine forespørgsel til russerne, og man måtte nu vente på det russiske svar.
Fra russisk side var situationen i maj et udpræget militært anliggende,
da Øen opfattedes som et tysk stØttepunkt i flanken på den russiske front,
og som sådan måtte den elimineres. For tyskernes vedkommende var det
to personer, som fik afgørende betydning for begivenhedernes udvikling.
Det var v. Kamptz, som nøje fulgte direktiverne fra sine overordnede på
Vestfronten, der beordrede overgivelse kun til englænderne, og general
Wuhtmann, der som flygtning fra Østfronten stadig var underlagt den del
at den tyske hær, der stadig var i kamp med russerne. Da han den 8. maj
havde overtaget forsvaret af Bornholm, var øen henvist til en fortsat kamp,
indtil kapitulationen også forelå på Østfronten, nemlig fra midnat natten
mellem den 8. og 9. maj. Beskydningen af de russiske flyvere spillede næppe
større rolle, idet russerne uanset disse måtte være indstillet på en nedkæmpning af tyskerne på Øen, så længe disse vægrede at overgive sig, og hverken
v. Kamptz eller Wuhtmann kunne indlade sig på en sådan kapitulation
uden ordre, med mindre tyskerne her var blevet nedkæmpet. De kunne
som soldater i kamp ikke tage hensyn til civilbefolkningen ud over at ti!råde evakuering og beskyttelse af de civile, så længe de anså kamp for
mulig. Det var en ulykkelig situation, Bornholm var blevet bragt i. Det var
en hårdknude, der kun kunne !Øses ved tyskernes fulde kapitulation over
for russerne, som det endelig skete den 8. maj. Var dette foregået to dage
før, havde bombardementerne vel sagtens været undgået.
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XIV. kapitel
BOMBARDEMENTERNE

Bornholm blev den eneste egn af Danmark, der kom til at opleve et egentligt bombeangreb, som ramte civilbefolkningen, og det er derfor namrligt
at behandle bombardementerne mod Rønne og Nexø i et kapitel for sig.
selv om noget af begivenhedsforløbet, der lige er omtalt, bliver gentaget.
Andre steder i Danmark havde der under krigen været bombeangreb mod
stærkt afgrænsede mål som B. & W. og gestapohovedkvartererne i Odense,
Arhus og København. Ligeledes havde andre dele af landet oplevet de
hårde tider og Ødelæggelserne i forbinde 1se med store sabotager og schalburgtagernes terroraktioner. Alt dette var Bornholm praktisk talt blevet
skånet for, men til gengæld fik man i de glade dage, hvor det Øvrige Danmark festede, en antydning af de rædsler, der var almindelig kost i det
dvrige krigshærgede Europa. De bornholmske myndigheder og den bornholmske frihedsbevægelse blev sat på en prøve, som man ikke blev udsat
for andre steder i Danmark.
Hovedaktør blev frihedsbevægelsen og Statens civile Luftværn, der var
blevet oprettet i maj 1938, og som siden den 9. april 1940 havde haft travlt
med at få udbygget luftværnsbeskyttelsesforanstaltningerne. Fronten var
mod vest, og Bornholm lå tydeligt i den mere rolige del af landet, m<::n i
løbet af de sidste år tiltog overflyvningerne, og efterhånden som fronterne
rykkede sammen om Tyskland, kom Bornholm mere og mere ind i billedet.
Statens civile Luftværn har for de fem krigsår optalt 57.854 forvarsler,
hvoraf blot de 205 berØrte Bornholm. 1 Da Østfronten nærmede sig, så man
tyskernes stigende aktivitet på Øen, og af frygt for, at tyskerne ville forskanse sig i byerne ved allierede troppers mulige ankomst, udarbejdede
man en evakueringsplan for beboerne til de omkringliggende landsbyer,
forsamlingshuse og gårde. 2
Nexø bombarderedes to gange den 7. maj
Kapitulationen den 4. maj 1945 blev som før nævnt ikke fØrt ud i livet
på Bornholm som i den Øvrige del af Danmark, og man levede i en uvirkelig tilstand, usikker over for, hvad der ville komme. Den 7. maj kom Nexø
til at opleve alvorlige begivenheder. Flygtningetransporter og oprevne militærafdelinger, halvmilitære og civile grupper i overfyldte skibe sØgte først
og fremmest ind til Nexø på Bornholm, før de blev dirigeret videre. Strømmen fortsatte efter den 4. maj, hvor alle sØgte at redde sig for de russiskl'

hære, og dette tiltrak sig naturligvis russernes opmærksomncJ. På grund
af forplejningen af de mange flygtninge, der var blevet iværksat ved et
samarbejde mellem byens myndigheder, frihedsbevægelsen, Dansk Røde
Kors og luftværnet med den lokale luftværnsforening, opholdt luftværnslederen, kaptajn Wegener, sig i byen natten mellem den 6. og 7. maj.
Medens man om morgenen var i gang med en ny uddeling af mad til flygtningene, åbnedes en kraftig luftværnsild mod et par russiske rekognosceringsmaskiner. Det var anden gang, man på denne måde lod høre fra
sig ved Nexø, og dette var vel medvirkende til, sammen med tilstedeværelsen af de mange flygtninge, at flere nexøborgere påbegyndte en frivillig
evakuering i løbet af formiddagen. På rådhuset holdtes ekstraordinært
byrådsmøde. Amtslægen var kommet til stede, da der også var en del sundhedsmæssige problemer at klare. Af hensyn til faren for smitte fra flygtningene blev det således vedtaget at tilbyde gratis vaccination til befolkningen, og amtslægen lovede at fremskaffe vaccinen til et par tusinde mennesker i løbet af nogle timer. Kl. 12.15, da byrådsmødet var forbi, kom det
første russiske angreb. 3
Man kom i mere eller mindre god dækning, mens bomberne faldt. Angrebet kom i tre bølger med den sidste omkring kl. 12.30, oig umiddelbart efter
begyndte meldingerne om skader at indløbe til politistationen, der var
kommandostation for luftværnet og tillige kommandocentral for frihedsbevægelsen. En familie havde været særlig heldig. Da angrebet begyndte,
var alle krøbet ind under spisebordet, og med dyner og madrasser på bordpladen og omkring bordet havde de dannet s'ig en lille hule til brug for
fem mennesker. Da der faldt en bombe lige udenfor på gaden, faldt huset
omtrent sammen over dem, men efter angrebet kunne de uskadte krybe
ud og se ned i et flere meter dybt bombekrater foran huset. 4 Alle myndigheder kom nu i funktion, men det viste sig heldigvis, at ingen danskere var
dræbt, og kun nogle få var kommet lettere til skade. Nogle huse var styrtet
sammen, og overalt var vinduerne knust, og gaderne var fyldt med glasskår,
nedfaldne tagsten og nedfaldne ledninger. For den lokale leder af det frivillige luftværn, Martin Petersen, var der nok at gøre med at sætte folkene
i gang med oprydning i gaderne og afstivning af nogle huse. Frihedsbevægelsens leder i Nexø, Johannes Muller, havde om formiddagen været til
konference i Rønne og kom, efter på tilbagevejen at have inspiceret delingen i Svaneke, netop herfra, da angrebet var forbi. Han indsatte omgående
frihedsbevægelsens mandskab i hjælpearbejdet, og det, de først og fremmest fik med at gØre nu, var at hjælpe med evakueringen af byen. Kl. 14.48
modtog man fra Rønne, der også havde været udsat for et bombardement,
ordre til, at havneområdet hurtigst muligt skulle rømmes. Kompagniet var
i besiddelse af en del biler, der var til god hjælp, og frihedskæmperne var
i uafbrudt funktion med at genne folk ud af husene og at køre syge og ældre
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mennesker væk. Andre steder i byen var evakueringen frivillig, men overalt
så man mennesker med cykler, barnevogne, trillebøre eller andet rullende
materiel søge bort med de allernødvendigste ejendele til venner og bekendte
i omegnen. 5
Kl. 16.30 modtog kompagnichefen i Nexø fra Rønne meddelelse om
ryskernes endelige kapitulation på alle fronter og samtidig tilladelse til at
indstille evakueringen af havneområdet. Rømningen var imidlertid langt
fremskredet, og da man samtidig i Nexø endnu ikke fØlte sig sikker, lod man
aktionen fonsætte. Dog fik CBU-kolonnen ordre til at vende tilbage til
Sandvig. Luftværnschefen havde umiddelbart efter angrebet kl. 12.15 henvendt sig til CBU og anmodet om at få assistance af et ambulancehold, der
omgående var kommet med en ambulancebil, en lægebil og en tØmmervogn.
Holdet var atter tilbage i Sandvig kl. l 7.30Y Det var dog kun få timers ro,
man fik i Nexø. Uden varsel kom kl. 18.45 et nyt luftangreb mod byen, og
denne gang var det i udpræget grad rettet mod havneområdet. Det forekom
voldsommere end det første angreb, og man var lykkelig over, at evakueringen var blevet gennemført netop i dette område. Foruden nogle ryske skibe
i havnen gik det naturligvis også ud over de omliggende ejendomme, og
desuden var det denne gang gået ud over ro danskere. Den ene var lettere
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såret, men den anden, havnevagt Martin Westh, der var frihedskæmper,
blev så svært såret, at han døde to dage senere. 7
Derefter sattes redningsarbejdet og oprydningsarbejdet atter i gang, og
efter dette andet angreb kom der yderligere fart i den frivillige evakuering
af byen, og mange borgere fandt i løbet af aftenen og natten tilflugt i de
gæstfri hjem i omegnen. Samtidig fik frihedsbevægelsen ekstra meget at
lave, for i den efterhånden næsten uddøde by sØgte adskillige tyske flygtninge at komme ind for at plyndre i de forladte eller øde'.agte hjem. Frihedskæmpernes patruljer måtte gennemkrydse gaderne natten igennem og
i Øvrigt søge at spærre byen af for alle uvedkommende. Fra Rønne fik man
desuden underreming om, at tyskerne havde nægtet at besvare russernes
kapitulationstilbud, så det var med bange anelser, man så morgendagen i
møde. Desuden evakuerede man nu Nexø sygehus for danskere, og hertil
måtte man atter have hjælp fra CBU-kolonnen, der ved halvni-tiden sendte
sin store ambulance fra Allinge til NexØ. 8
De to bombardementer af Rønne den 7. maj
Samme dag var som før nævnt også Rønne blevet udsat for et luftangreb.
Det kom kort efter angrebet på Nexø ca. 12.45, da formanden for lokalkomiteen, overlæge Olsen, netop var i lufthavnen for at hente Børge Kure.
Folk sad og spiste middag, men måtte nu i kældrene, og de, der opholdt
sig på gaden, sØgte hurtigst muligt beskyttelse i byens dækningsgrave. Bomberne faldt hovedsagelig omkring havnen, men også oppe i byen fik nogle
ejendomme fuldtræffere, så tabene i Rønne blev alvorligere end i Nexø.
I havnen var der opstået brand i det danske motorskib »Rotna«, og i en
ejendom på hjørnet af Lille Torv og Stålegade var to mennesker dræbt.
Også ejendommen Damgade 2 havde fået en fuldtræffer, og to medlemmer
af familien var blevet dræbt, medens to andre kørtes hårdt sårede til sygehuset, hvor de senere afgik ved døden. Ligeledes var en mand på gaden
uden for ejendommen blevet dræbt. Også i Stengade 22 var to mennesker
dræbt, medens ejendommen Vimmelskaftet 25 var kommet i brand og en
person leHere såret.9
Mester Rasmussen fra CBU-kolonnen havde på daværende tidspunkt vagtopgaver ved en pumpestation og et vandtårn i byens nærhed, men straks,
da angrebet begyndte, fik han samlet sine folk og drog af sted mod byen.
Uanset at angrebet endnu ikke var færdigt, kørte han sine to udrykningsvogne ind i den hærgede by, hvor styrken nåede Lille Torv, hvor de omgående kunne gå i gang med oprydning og eftersøgning af sårede eller døde.
Også brandtjenesten kom i funktion, efter at man havde sendt cyklepatruljer rundt i byen for at få melding om opståede brande. En sprØjte
sendtes til »Rotna«, hvor branden forholdsvis hurtigt blev slukket, hvorefter
den fortsatte til Vimmelskaftet 25, hvor den anden sprØjte allerede var i

286

En bombefuldtræf/er i Damgade, Rønne.

fuld gang. Her havde ilden godt fat, og trods ihærdige bestræbelser nedbrændte ejendommen til grunden, men det lykkedes dog at redde de ellers
stærkt truede naboejendomme, og kl. 17 var brandvæsenet atter tilbage på
stationen. Overlæge Olsen var straks taget til amtssygehuset, hvortil der
efterhånden blev indbragt 7 døde og 23 sårede, af hvilke, som før nævnt,
de to dØde den følgende morgen. 10
De døde var fra Damgade 2: skibskaptajn Janus Peter Holm og hans
kone Ella Hansine Holm samt deres to børn Aage Munch Holm på 20 år
og Else Munch Holm på 13 år; fra Stengade 22: fru Edel Rene Foss; fra
Stengade 24: Villy Andreas Jørgensen; fra lille Torv 5: fru Ida Clara Natalie Kolling; fra lille Madsesgade 83: fru Bengta Kristensen og fra Snorregade 9: Niels Andreas Nielsen.

Lokalkomiteen fandt nu situationen så alvorlig, at man måtte tilråde
evakuering af gaderne omkring havnen, og med hØjttalervogn og ved hjælp
af frihedskæmpere bragtes denne meddelelse ud til de pågældende husstande.
Medens dette var i gang, kom imidlertid radiomeddelelsen om tyskernes
kapitulation på alle fronter, og luftværnschefen besluttede derfor at standse
udrømningsordren. I stedet for meddelte hØjttalervognen følgende: »Luftværnschefen meddeler, at Tyskland har kapituleret fuldstændig over for
alle de allierede nationer. Der kan ikke ventes flere krigshandlinger. Evakueringen er afblæst. Alle kan roligt blive i deres hjem.« Derefter holdt
man kl. 18 møde i lokalkomiteen og drøftede den tilsyneladende afspændte
situation. Frihedskæmperne sendtes igen til deres bevogtningsopgaver, og
efter meddelelse fra amtmanden kørte både denne og en repræsentation for
lokalkOlffii1teen til lufthavnen for rur modtage englænderne.11 Inden man nåede
dertil, kom imidlertid det næste luftangreb.
Kl. 18.45 var der indgået meldinger til kommandocentralen om russiske
overflyvninger, og for en sikkerheds skyld gav man luftalarm over hele
Bornholm. Kl. 18.50 meldtes om kraftig skydning fra Rønne havn, og
kl. 19.05 lød meldingen: »19 maskiner, 3 motorers, over byen, kaster bomber
over havneområdet, kredser ud over havet, kommer igen. 3 går i sydlig
retning, resten mod vest.« Angrebet var denne gang kortvarigt, og kun det
egentlige havneområde blev udsat for bomber. Kl. 20 kunne man give
afvarslingssignalet. Der var ingen skader, hvor hjælpemandskabet behøvede
at blive Sll!t ind. 12
I forbindelse med dette angreb nedkastedes russernes opfordring til
tyskernes kapitulation, som før omtalt, men da disse som bekendt nægtede,
besluttede man igen at iværksætte den evakuering, der var blevet afbrudt
om formiddagen, men denne gang skulle evakueringen omfatte hele byen.
Det tredje angreb på Rønne den 8. maj
Med hØjttalervogn udsendtes følgende meddele:se: »Evakuering er beordret,
og kommunen skal være forladt snarest og inden kl. 9. Samtlige husstande
modtager en løbeseddel angående de nærmere regler. Lad meddelelsen gå
videre og følg nØje de givne anvisninger. Alt CB-mandskab møder omgående på kommandocentralen.« Samtidig gik evakueringsordren i trykken,
og efterhånden som CB-mandskabet stillede, blev den omdelt til alle husstande. Der srod:
»Evakuering er beordret. Snarest muligt og senest kl. 9 skal samtlige
beboere med undtage'.se af nedennævnte have forladt kommunen. Gør
Dem straks rede til opbrud og mød snarest ved et af nedennævnte opsamlingssteder: Akirkebyvej (hjørnet af Borgm. Nielsens Vej), Svanekevej (ved
jernbaneoverskæringen), Sdr. Alle (hjørnet af Zahrtmannsvej) og Haslevej
(ved Ndr. Jernstøberi).
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De skal medbringe tæpper, m:1dvarer, spisegrejer, nudspand. Husk ogs<i
legitimationskort, ernæringskort, købekort, sygekassebog, rede penge og
værdipapirer. Tag ikke mere, end De selv kan bære eller medføre på vogn,
cykel, barnevogn el. lign. Ældre og svagelige personer samt kvinder med
små børn kan henvende sig på Rønne N og Rønne Ø. PårØrende til folk,
der ikke s~lv kan gå, henvender sig til vagtværnsstationen (Rådhuset). Følgende personer skal forblive i byen:
1. Personale til elektricitets-, gas- og vandværk, 2. Sygehuspersonale,
). Civiibeskyttelsesmandskabet, 4. Post- og telegrafpersonalet, 6. Brandtjenesten og vagtværnet, 7. Dyrlæger, læger, jordemødre og apotek, 8. Telefoncentral personale.
Luftværnschefen.«
Ved daggry begyndte evakueringen planmæssigt efter luftværnets rilretteheggelse. Alt CB-mandskab og alle samariter samt D.K.B. og kommunens
funktionærer medvirkede, medens frihedsbevægelsen overtog bevogtningsopgaverne og de rømmede bydele. Bornho:ms jernbane hja'p til, og ogs\
vagtværnet stillede sine vogne til disposition, og alt for'Øb, ikke mindst
takket være det gode vejr, uden vanskeligheder. Befolkningen rog det roligt,
og hele byen tØmtes i løbet af morgenen. Ogs1 amtssygehuset evakueredes
I forvejen h1Vde man imødeset en sådan situation, hvorfor der var oprettet
reservelazaretter i Nylars og Vestermarie forsamlingshuse, ligesom Akirkeby
sygehus var klar til at modtage et antal patienter. Tilbage på sygehuset var
kun de patienter, der ikke kunne tåle flytning, samt det nødvendigste personale. Det blev anbragt i kældergangene i bedst mulig sikkerhed. 1 ::
Man var nu ved at være klar til at tage imod, hvad der måtte komme.
Ved mødet i lokalkomiteen om morgenen var denne blevet enig om at
flytte frihedsvebægelsens hovedkvarter til »Rydhave« i byens nordlige udkant. Samtidig havde også lægerne i byen møde, og her besluttede man ar
evakuere læger, sygeplejersker og samariter og oprette fire sanitetsstationer
i omegnen, ca. 7-8 km fra byen. På hvert sted fandtes en læge, en samarit
og en CB telefonvagt samt de ro steder en jordemoder. Som egnede steder
udpegedes Nylars, Lobbæk, Vestermarie og Nyker, og det sidste sted oprettede amtslægen sin kommandocentral. 1·1
I tiden mellem kl. 9.15 og 9.30 indløb der meldinger til kommandocentralen på rådhuset, hvor regionschefen, lØjtnant Jørgensen, befandt sig,
om at tyskerne trak sig ud af byen for at gå i stilling uden o;n den, og
samtidig forlod flere tyske skibe havnen og sejlede mod vest. Meget så
ud til, at ryskerne ville kæmpe om Rønne, hvis russerne gik i land. Under
indtryk heraf henv::ndte luftværns'.ederen sig til regionschefen og fores!og
en total evakuering af byen, incl. hjælpemandskabet, og dette blev omgående sat i værk Man regnede med endnu at have tid. inden det russiske

ultimatum udløb kl. 10, men man havde ikke taget i betragtning, at den
russiske tidsregning var forskudt en time, således at tiden faktisk allerede
var udløbet kl. 9 efter vores tidsregning. 15
Luftværns'lede~sens hØjttalervogn var netop begyndt udsendelsen af opfordringen til totalevakuering, og hjælpestyrkerne var på vej ud af byen
med ordrer til at stille ved Abygård, hvor der ville blive oprettet kommandocentral for luftværnet, da angrebet satte ind tidligere end ventet, kl.
9.45. Både regionschefen og luftværnsledelsen befandt sig på torvet, da
luftangrebet begyndte, og alle månte søge dækning i de nærmeste tilflugtsrum. Bomberne hvinede denne gang ned over hele byen. Ustandseligt lød
detonationerne rundt omkring. Huse styrtede sammen, og stumper af granater fløj omkring samtidig med, at murbrokker og tagsten fyldte op i
gaderne. Angrebet varede omkring 50 minutter, men under en pause af lidt
længere varighed sØgte alle til bilerne og kørte ud mod Abygård, så godt
det lod sig gøre for de opståede spærringer i gaderne. Først efter kl. 11
lykkedes det for luftværnslederen at nå frem til Abygård for at oprette
sin kommandocentral, og efter forhandling med vicebrandinspektøren blev
der givet ordre til indsættelse af brandtjenesten. KL 11.30 afgik brandtjenestens tre slukningstog mod RØnne.16
Slukningsarbejdet i Rønne
Kolonnechefen for CBU udrykningskolonnen, lØjtnant Riis, havde ladet
sine vogne, der havde hjulpet med evakueringen af befolkningen, returnere til henholdsvis Sandvig og amtssygehuset, da deres opgaver var lØst,
og selv forlod han frihedsbevregelsens hovedkvarter på rådhuset omkring
kl. halv ti for at køre til Sandvig. Da han passerede RØ, blev han standset
af en gruppe frihedskæmpere, der spurgte, hvoir bombardementet foregik.
Riis havde ikke hØrt detonationerne p. gr. af motorstØjen fra hans egen
vogn. Nu gik det videre i fuld fart til Sandvig, men her var der ikke indløbet nogen meldinger. Rønne telefoncentral svarede naturligvis ikke på
opkald, men fra en landcentral nær Rønne fik han de fornødne oplysninger. Omgående beordrede kolonnechefen sine køretøjer mod byen med
besked om at gøre holdt ved Sejersgård lige i..:den for Rønne. Selv kØrte
han med nogle ordonnanser direkte til den bombede by, hvortil han ankom
omkring kl. 10.50. Hurtigt foretog han en rekognoscering, hvorunder en
4-5 brande, der var i hurtig udvikling, passeredes, og straks beordredes
redningsarbejdet sat i gang. 17
Allerede omkring kl. 11.05 var den første gruppe CBU mandskab med
en sprøjte i gang i St. Torvegade og en anden hurtigt efter i gang på hjørnet
af Møllegade og Smedegade. Der var ikke mange mennesker i byen, men
de tilfæ'.dige menige tyskere, der under angrebene vel var havnede i kældrene, kom frem og hjalp til med den første håndsrækning som f.eks. ved
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at hjælpe med at bære påhængssprØjten over murbrokkerne, så den kunne
komme hen til brandstedet. Man flyttede sprøjterne, efterhånden som
brandene blev slukket, og mange småbrande blev kvalt ved hjælp af ekstra
håndsprØjter. Det var i første omgang foruden de nævnte steder i Nørregade, Byledsgade, Rolighedsgade og på Knudsvej, man arbejdede. 1 '~
Også sygehuset var blevet ramt. En bombe gik ned i kirurgisk afdeling lige
midt i det store Røde Kors tegn på taget, og kun takket være jernkonstruktionerne i kælderen skete der ikke noget hernede. »Det var ellers en ret
ubehagelig affære at sidde i kælderen og hØre det brage både over og ved
siden af, men alle tog det roligt. Det var også rørende at se sygeplejerskerne ligge hen over de små børn i deres senge for at beskytte dem.« 1!1
Bygningerne gennemrystedes af de vo!dsomme eksplosioner, vinduerne
splintredes, og pudsen faldt af væggene. Da der endelig blev et stop i
angrebet, besluttede overlæge Iversen, sygehusinspektør Sommer og mester
E. G. Rasmussen fra CBU kolonnen, at man hellere måtte evakuere sygehuset helt, da det så ud til, at bygningen var et af målene for de russiske
bomber. I løbet af en halv time lykkedes det ved hjælp af bårer af al!e
arter at få patienterne ud af bygningerne og over markerne til landevejen,
hvor de af biler blev kØrt videre til Nylars og Vestermarie. Alle tekniske

installationer var afbrudt, vandet løb af kedlerne, og alarmklokkerne ringede over hele sygehuset. Snart vendte imidlertid CBU' erne tilbage og fik
ordnet kedlerne og de tekniske instaliationer nødtørftigt, og også de sidste
6-8 sengeliggende sårede lettiske soldater fra bombardementet dagen i forvejen blev evakueret. KL 12 stod sygehuset tomt med dØre og vinduer
blæst ud og fri adgang for alleY 0
KL 11.30 var brandtjenestens tre slukningstog afgået fra Nyker. Den
ene sprøjte tog sig af brandene i Byleds.gade, St. Torvegade og Nørregade.
Den anden sprøjte indsattes ved en brand, der var under stærk udvikling
i Østervoldgade, og den tredje kørte til Kirkestræde 4-6, hvor taget allerede
var styrtet sammen, medens en del a.f mandskabet måtte tage sig af en
brand ,j nærheden på hjørnet af Kapelvej og Murergade. Også Zonens
automobilsprØjte blev indsat. Det var i Østergade. 21
I hele den første del af slukningsarbejdet var der ikke noget samarbejde
mellem CBU og brandtjenesten. Enhver enhed sØgte til sine opgaver og
søgte bedst multigt at hjælpe, hvor det var muligt. Gaderne var mange
steder ufremkommelige og ,gjorde forbindelsen mellem enhederne vanskelig. Det var således naturligt, at nogle LB-folk, der ikke kunne finde deres
overordnede, blev sat i gang af kolonnechefen ved nogle brande i Provstegade og Skolestræde. Imidlertid blev det oplyst, at der var nedkastet russiske løbesedler, der meddelte, at nye angreb kunne forventes kl. 15. Selv
om man var noget i tvivl om rigtigheden af disse rygter, besluttede kolonnechefen og luftværnslederen at rømme byen inden dette tidspunkt. Da rekognoscering desuden havde vist, at samtlige brandsteder var under kontrol,
trak alt CBU-mandskab sig herefter ud i skoven nord for Rønne, medens
brandtjenesten samledes ved Abygård. Omkring kl. 15.30 opsØgte kolonnechefen derefter luftværnslederen i Abygård. Her besluttedes det, at ko'.onnechefen skulle overta,ge kommandoen over samtlige brandsteder, idet han
kunne disponere over begge korps. Ved femtiden tog denne da sammen
med vicebrandinspektØren tilbage til Rønne for at inspicere. På vejen
stoppedes ved Nordskoven for at give CBU-kolonnen ordre til at søge til
Klemens Kro for at få forplejning og kvarter, da de hverken havde fået
vådt eller tØrt siden morgenmaden. Slukningsarbejdet blev derfor i den første tid herefter varetaget af brandvæsnets mandskab, men det hæmmedes
stærkt af mangel på vand, og mange steder blev man, for at undgå at ilden
bredte sig, nødt til at nedrive træværk og andet brandbart materiale. He!digvis var vejret roligt, men da man ved femtiden atter påbegyndte slukningen, var i'.den alligevel blusset op igen mange steder, og da CBUkolonnen atter blev indsat ved halvotte-tiden, var der stadig en del at gØre
i Nygade og Antoniestræde, og særlig i Øster.gade havde man vanskeligheder ved at bekæmpe branden. Først ved to-tiden om natten kunne man
for'.ade brandstedet her.~~
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Frihedskæmperne sætteJ znd igen
Frihedsbevægelsens styrker kunne under denne fase intet udrene i selve
Rønne. Rønnekompagniet opholdt sig under bombardementet p:\ Sejersgård, men for ikke at byde et for wm mål for et evt. kommende angreb.
splittedes kompagniet, således at en del af det flyttede til Risenholrn. Man
aflyttede spændt radioavisen kl. 12.1 S fra København for at høre nyt om
tyskernes kapitulation, men her overdøvede jublen over freden alt andet.
og der blev intet sagt om Bornholm. Man vidste ikke, hvad der var foregået.
Telefonforbindelsen var afbrudt, og på kommandocentralen i Nyker fik
journalist Børge Høgh da til opgave at sejle til Sverige og herfra aflægge
rapport til København. Sammen med bogholder Hansen fra SØholm kom
han om bord i kutteren »Hæng i«, føn af skipper Vesselholt. Han fortæller selv:~:i »Vi ville sejle til Ystad, men kom først ind i Kåseberg, hvorfra vi havde tænkt ar ringe. Der stod svenske soldater på kajen, og da vi
ikke havde pas, ville man ikke Jade os komme i land. Vi fik dem dog til
at ringe til »Aurora«. Lars Persson var der ikke, men bladets redaktør kom
til stede og bad os sejle videre til Ystad. I Ystad blev vi modtaget af toldvæsen og kriminalpoliti og fik til sidst lov til at komme i land mod jævnligt
''' melde os på politistationen og fortælle, hvem vi skulle være sammen
med. Fra »Aurora«S redaktion fik Børge Høgh kontaktet København, men
her festede man, og han kunne derfor ikke komme af med sin rapport fra
Bornholm. Den blev i steder dikteret til Lars Persson, som senere sendte
den til danske og svenske aviser og Ritzaus Bureau.« Den 9. maj var de arrer
tilbage i Rønne.
Om aftenen den 8. maj, da de fleste brande var bekæmpet, blev frihedskæmperne sat ind for at afpatruljere byen, og 1. kompagnis 2. deling blev
kaserneret på Teknisk Skole for at kunne hjælpe Rønnekompagniet. Man
lagde en spærring omkring byen for at bortvise alle andre end brandmyndigheder og frihedskæmpere, og i byen skulle man overvåge, at ilden ikke
blussede op igen, samt hindre røverier fra de bomberamte huse. Trods
disse bestræbelser lød rapporten fra dagen på: 1. nogle unge, der har stjålet
spiritus i en købmandsforretning, 2. tyske soldater, der har tilvendt sig
beklædningsgenstande, 3. en s1agterforretning, der var tØmt for kød og
på1æg, 4. i en tobaksforretning var stjålet forskellige barbersager, 5. forskelligt stjålet fra en købmand, 6. en opbrudt kuffert fundet ved jernbanekiosken og 7. tyskere, der blev antastet og standset ved skud, da de var i færd
med at stjæle fra et pakhus på havnen. Samme aften erfarede lokalkomiteen, som tidligere omtalt, at den tyske general Wuhtmann var indstillet
på at kapitulere, og kl. 22 var lokalkomiteen og regionschefen med hovedkvarter atter flyttet tilbage til Rønne rådhus. 24

Sænket tysk skib i Nexø havn.

Det tredje angreb på Nexø den 8. maj
I Nexø havde begivenhederne udviklet sig anderledes. Her havde man
ligesom i Rønne totalevakueret byen i !Øbet af natten, så der om morgenen
den 8. maj kun fandtes frihedskæmpere og luftværnsforeningens frivillige
folk tilbage. Nexøkompagniets kommandocentral, der hidtil havde været
på politistationen, blev forlagt cil »Homannegård« ca. 1 km fra torvet og
havnen, og herfra udsendtes stadig patruljer til byen, ligesom der var
udsat poster ved indfaldsvejene til Nexø for at forhindre færdsel til byen.
Telefonmontør Caspersen og et par af hans folk etablerede telefonforbindelse direkte til Svaneke ved at koble gårdens telefon til nogle luftledninger, der førte forbi den. Formiddagen gik roli1~, og medens man
kunne høre de kraftige detonationer fra angrebet på Rønne, ventede man
intenst på, hvornår ruren ville komme til NexØ. 25
Rygter opstod, spredtes og blev slået ned. Kl. 13.45 meldte en ordonnans
således, at russerne var gået i land i Svaneke. Det var forkert, men rygtet
i Rønne om det nye angreb, der viille komme kl. 15, kan muligvis henføres til, hvad der forinden skete i Nexø. Kl. 14.30 !Ød nemlig råbet her:
»Nu kommer de.« Man så de russiske formationer med kurs mod Nexø,
og på Homannegård spejdede man ælligstelige ind mod byen i tanker på
de kammerater, der som ordonnanser eller patruljer befandt sig i byområdet.
Først hØrtes maskingeværernes knivren, derpå antiluftskytsets Øredøvende
spektakel, og så drønene fra bomberne. I angreb på angreb kom maski-
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neme brølende mod havnen og byens centrale kvarterer. Uden ophør varede
hele angrebet i tre kvarter, og man så snart den sorte røg fra de brændende
bygninger vælte op mod himlen. Så snart maskinerne endelig var væk,
sendtes en motorordonnans med melding til brandvæsenets station i Bodilsker, og samtidig kØrte andre ind i byen for at få et indtryk af skadens omfang. Freden varede dog kun kort, nemlig 20 minutter. KL 15.30 satte et
nyt angreb ind. Det var kortere, men langt kraftigere og mere koncentreret,
og lidt efter lidt vendte ordonnanserne tilba,ge, svedige, snavsede og røgsværtede, men alle uskadte og parate til at køre igen. 26
Brandtjenesten var evakueret til »Katteslettegård« og Zonen til »St. Hallegård«, begge i Bodilsker, og her gjorde man nu klar til hurtig indsats.
Endnu turde man dog ikke rykke ind p. gr. af de alarmerende meldinger.
der indl(~b til kommandocentralen: 27
»Kl. 15.48. Brandene i Nexø breder sig, der høres kraftig skydning o,e_
nu og da eksplosioner, formentlig fra tidsindstillede bomber eller blindgængere. Et ammunitionsskib i havnen er i brand, og ammunitionen eksp'oderer og detonerer enkeltvis og i salver. Ophold på havnen skønnes livsfarligt.
Kl. 16.05. Melding om, at der med sikkerhed er set seks eller syv udspring med faldskærm over området ved Snogebæk. Meldingen kom både
fra Bodi!sker kirke og fra Ibsker. En ordonnans, der udsendtes til Snogebæk.
meldte dog, at her var intet set.
KL 16.16. Ifølge ordre fra Ry)nne flyttedes frihedskæmperne til 'Helledsgård', medens kommandocentralen forblev på 'Homannegård'.«
Nu og da indløb der desuden meldinger om, at tyskerne kæmpede indbyrdes i Nexø, hvilket man bestyrkedes i af det stadige skyderi, der hØrres
fra byen. Situationen regnede sig air andet end hyggeligt for det lille mandskab på kommandocentralen, der trods alt ikke var så langt fra de mange
tusinde tyskere i og omkring Nexø. Samtidig måtte man også sørge for 8t
hjælpe de nærmeste beboere, der Ønskede at komme længere væk fra byen.
Man forberedte også Ry1nne på, at man muligvis måtte flytte kommandocentralen til en fjernere plads. Kl. 18.55 kørre imidlertid bestyrer Martin
Petersen på rekognoscering til byen, og ved tilbagekomsten kunne han
rapportere, ar kamphandlingerne var fri fantasi, og at slukningsarbejdet
kunne påbegyndes. Derefter blev der givet ordre til afsendelse af brandvæsnets sprøjter, og endelig kl. 19.55 påbegyndte man slukningsarbejdet.
Godt en time senere anmodede man om hjælp fra CBU-kolonnen, der kl.
21.30 afsendte det materiel, der var disponibelt, efter at de værste brande
i Rønne var nedkæmpet. 28
Ved ankomsten til byen fik man et forfærdeligt indtryk. Tagene var
næsten flået af husene, væltede mure, glasskår og rømmer gjorde gaderne
næsten ufremkommelige mange: steder, og brandene havde er hetydeligr

omfang. Det værste område var kvarteret Torvet-Asen-Hjortestræde-Nørregade-Havnepladsen, hvor hele kan~er og et tØmmerlager stod i flammer,
men også andre steder brændte det. Ved hjørnet af Brogade og Bryggeristræde brændte Bio og fem beboelsesejendomme, og i Storegade, i Grønnegade og på Stationspladsen brændte ligeledes nogle ejendomme. I havnen
brændte det i flere tyske krigsskibe, og begge de Østbornholmske dampere
vaJr bomberamte, »Østbomholm« var sænket på tværs i havnen, og »Nordbornholm« havde stærk slagside, medens mange fiskerbåde var sænket eller
brændte. 29
Brandhanerne hinne imidlertid ikke anvendes, og der blev derfor udlagt
suges!anger til havnebassinet, hvilket naturligvis komplicerede slukningsarbejdet. På eget initiativ var flere hundrede tyske soldater under lede'se
af deres officerer gået i gang med at begrænse ilden ved nedbrydning af
træværk, der var truet, og takket være brandvæsnet, Zonen og CBU-kolonnen lykikedes det amgevel forbavsende hurvigt at få ilden under konttol.
Det var desuden beroligende at se, at russiske flyvere, der rekognoscerede
over byen, ikke blev beskudt, og kl. 22.20 kunne Nexø kommandocentral
rapportere til Rønne: »Herre over ilden på Torvet. Sparekassen og posthuset
opgivet. Der er to andre brande, som nu bekæmpes, den ene i Storegade
og den anden på Asen, hvor der er tyskere i færd med at standse ilden
og brække mindre skure og halvtage, som er antændte, ned.« Der var
dog stadig brande, som måtte bekæmpes, og natten igennem var alle i
aknivitet. FØrst ved 6-7-tiden om morgenen den 9. maj kunne brandkolonnerne, Zonen og CBU-kolonnen trække sig tilbage for at få et tiltrængt hvil. 30
I de føl,gende dage var man optaget af oprydningen i Nexø. Allerede
om aftenen den 8. maj var det begyndt at strømme ind med tilbud om
hjælp. KL 5 den 9. maj mødte de første frihedskæmpere fra Svaneke, og da
der efterhånden kom flere mange siteder fra Øen, måtte man oprette en
samlestation ved kommandocentralen på Homannegård, hvor de frivillige
blev inddelt i arbejdshold på ti mand med en leder og fik anvist et arbejdsområde i Nexø. Fra Bodilsker og Ibsker stillede de med hestekØretØjer, så
man kunne gå systematisk til værks med ait rydde gade for gade i hele dens
bredde. Herved kunne man også sikre sig, at der ikke lå lemlæstede eller
døde under murbrokkerne, ligesom alle ruiner og huse naturligvis gennemsøgtes. Ingen døde danskere blev fundet, men derimod nogle få tyskere.
Midt på formiddagen overdrogc:s ledelsen af rydningsarbejdet til luftværnslederen fra Allinge, ingeniør Andersen, Hammerens Granitværk, der var
mødt med to rydningshold. Fra Holms Hotel iværksatte man herefter en
forplejningstjeneste for de mange hjælpere 0rg rydningshold. Opgaven blev
overdraget byrådsmedlemmerne Joh. Sort og Ernst Kjær1gård, der fik NymØlle bageri og omegnens mejerier sat i gang med forsyningerne og fri-
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villige damer rd at lave smørrebrød. Da oprydningen imidlertid måtte fort·
sætte de følgende dage, overtog D.K.B. kolonnen forplejningstjenesten. 01

Bornholm i ildlinj1:11
Det var et uhyggeligt kapitel, der var overstået i Bornholms hisrorie. Øeru
to største byer var Ødelagt. Af Rønnes ca. 3400 ejendomme var kun 3-400
ubeskadigede, 250 var h::-lt ødelagt af bomber og 23 nedbrændt til grunden,
og i Nexø var næppe nogen af byens 959 ejendomme ubeskadiget, 128
var totalt ødelagte, og 264 var så svært beskadigede, at de måtte rives ned.
Det var et trØstes!Øst syn at se de gabende miner, de q~gsværtede mure og
de mennesketomme gader, der lignede bjerglandskaber.
Der var dog et opmuntrende træk i tlendigheden, nemlig det, at ingen
danskere var blevet dræbt ved de store angreb den 8. maj. Russerne havde
været så hensynsfulde at advare om angrebene, og byerne var blevet rømmer totalt. Den 7. maj var ofrenes antal som nævnt ni i Rønne og en i
Nexø. Man kan imidlertid ikke undlade i forbindelse med dette at stille
det spørgsmål, om bombardementerne havde været nødvendige. Den politiske og militære udvikling omkring dem er berØrt i det foregående kapitel,
men selv om denne udvikling kan forklares og eventuelt undskyldes, er
spørgsmålet om nødvendigheden af bombardementerne alligevel ikke klaret.
Til det må man vel sige, at spØrgsmålet heller ikke kan klares, da brugen
:1f de forskellige midler i forbindelse med en krigsførelse altid vil bero på
et skøn foretaget af den leder, som ~tår over for at skulle lØse en opgave.
lederen var i dette rilfæ!de en russisk officer, der igennem år havde kæmpet
mod de tyske hære, drevet dem tilbage og i al denne tid været indkapslet i
den særlige atmosfære, som hersker under de vilde kamphandlinger, hvor
modstanderen bider fra sig med alle midler. Bombardementerne er forklarlige ud fra hans skøn. Det, som vi fra dansk side vil hævde, er muligvis,
at tyskerne nok havde overgivet sig alligevel - det var jo på krigens sidste
to dage. Heller ikke det kan vi få et endegyldigt svar på, for der var på
Bornholm i den sidste rid en broget blanding af mange forskellige tyske
styrker, og ordrerne, der kom udefra til Øen, var lige så skiftende.
Bombardementerne var en trist afslutning på en ellers efter forholdene lykkelig udvikling gennem kri_gsårene på Bornholm. Det var ikke på den måde,
bornholmerne Ønskede at få søgelyset på sig i disse dage, hvor festen og
glæden skulle have præget de hjem, der nu lå i ruiner. Man må dog ikke
glemme den imponerende indsats, der var Øvet af frihedsbevægelsen, CBUkolonnen og Drnske Kvinders Beredskab sammen med brandkorpsene, som
langt fra havde kunnet klare det alene. Frihedsbevægelsens styrker fik her en
ilddåb, som ingen andre i Danmark, og deres effektive arbejde kan kun aftvinge beundring. Studeres beretningen nøjere, vil man se, hvorledes ledelserne
af disse førnævnte organisationer stærkt prægede beslutningsprocesserne.
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NOTER OG HENVISNINGER
XIV. kapitel
1. Statens civile Luftværn 1938-1949,
bd. III side 114 f., RA.
2. Samtale m. Wegener.

og 8. maj 1945 side 4, d. 11/8
1945, 1. kompagnis arkiv.
18. Samme side 4-5, 1. kompagnis arkiv og samtale m. E. Y. Riis.

3. Beretning om luftværnets virksomhed i Nexø i dagene 6.-13. maj
1945, side 8, RVA, samt Sv. E.
Kofoed side 12-14.
4. Bornholmeren d. 7 /5 1965.
5. Beretn. om luftv. i Nexø side 11 og
13-14, RVA, og samtale m. Johs.
Miiller.
6. Kolonnechefens rapport, 1. kompagnis arkiv, og beretn. om luftv. i
Nexø side 9 og 14, RYA.
7. Beretn. om luftv. i Nexø side 16,
RYA, og rapport i 3. kompagnis
arkiv.
8. Beretn. om luftv. i Nexø side 17,
RYA, og rapport i 3. kompagnis arkiv, samt kolonnechefens rapport, 1.
kompagnis arkiv.

19. Samtale m. sygehusinsp. Th. Som-

9. Beretn. om luftværnets virksomhed
i Rønne i dagene 5.-16. maj 1945,
side 10, RYA.
10. Beretn. om luftv. i Rønne side 12,
RYA, beretning fra mester E. G.
Rasmussen d. 22/8 1945, 1. kompagnis arkiv, samt lokalkomm. beretn. side 13, KA.
11. Lokalkomm. beretn. side 13-14, KA.

12. Beretn. om luftv. i Rønne side 1819, RYA.
13. Beretn. om luftv. i Rønne side 2024, RYA, og samtale m. H. Chr.
Olsen.

14. Lokalkomm. beretn. side 18, KA, og
amtslægens beretning side 3-4, KA.
15. Lokalkomm. beretn. side 18, KA,
og beretn. om luftv. i Rønne side
25, RYA.

16. Beretn. om luftv. i Rønne side 2628, RYA.
17. Rapport om Bornholmske Udrykningskolonnes arbejde i Rønne d. 7.
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mer.

20. Som nr. 19 og beretning fra Th.
Sommer, FM, ark. nr. 35 e - 83/73,
samt rapport fra E. G. Rasmussen d.
22.18 1945, 1. kompagnis arkiv.

21. Beretn. om luftv. i Rønne side 32,
RYA.
22. Beretn. om luftv. i Rønne side 30 og
34, RYA, samt kolonnechefens rapport af 11/8 1945, side 5-6, 1. kompagnis arkiv. Der er en del uoverensstemmelser her mellem luftværnslederens og kolonnechefens rapporter. Det drejer sig dels om, hvor
sprøjterne fra de to organisationer
blev indsat og dels om, hvornår de
to chefer har talt med hinanden.
Kolonnechefen benægter således, at
brandvæsenet var i Antoniestræde
før kl. 13, og ligeledes benægter han
at have mØdt luftværnslederen før
kl. 15 .30. Desuden står der i luftværnslederens rapport, at brandvæsenets sprøjter genoptog slukningen
kl. 16, hvorimod kolonnechefen
hævder, at de først blev sat ind, samtidig med at han og vicebrandinspektøren rekognoscerede kl. 17. Det
sidste må vel anses for mest sandsynligt, da kommandoen på dette
tidspunkt var overdraget til kolonnechefen.

23. Samtale m. Børge Høgh og Børge
Høgh i Bornholms Tidende d. 2/5
1970.
24. Rapporter fra 4. kompagni i 1.-5.
kompagnis arkiv samt lokalkomm.
beretn. side 20, KA.

25. Beretning fra overbetjent K. M. Y.
Petersen, side 7, 1. kompagnis arkiv.

26. Rapporrer fra 3. kompagnis arkiv

og beretn. fra K. M. V. Petersen
side 8, I. kompagnis arkiv.
27. Som nr. 26.
28. Beretn. fra K. M. V. Petersen side C),
1. kompagnis arkiv og beretn. om
Juftv. i Nexø side 20, RVA, samt
meldinger fra 3. kompagni i 1. kompagnis arkiv.

29. Beretn. om luftv. 1 Nexd side 21.
RVA.
.)0. Beretn. om luftv. i Nexd side 21,
RVA og beretn. fra K. M. V. Petersen side 9, 1. kompagnis arkiv.
) I. Beretn. fra K. M. V. Petersen side
11, 1. kompagnis arkiv.

XV. kapitel
PARTISANS Kl
Den 9. maj kl. 9 var der møde i lokalkomiteen. En halv time senere korn
politimesteren, kæmneren og luftværnslederen, og man opridsede bl.a.
rådets opgaver. Overlæge O:sen (Ringen) var formand for rådet, redaktør
Kjødt (Modstandgrupperne) førte det daglige samarbejde med regionschefen, Jens Holm (De frie Danske) var repræsentant over for alle kommunale myndigheder og luftværnet, lærer Håkansson (Dansk Sam1 ing)
varetog samarbejdet med politiet og de politisk internerede, Kaj Nissen
(Socialdemokratiet) varetog forplejningsspØrgsmål sammen med inspektør
Sommer, og Charles Børner (Danmarks kommunistiske Parti) skulle repræsentere rådet over for rt:S3erne. Man enedes om, at spærringen af byen skulle
opretholdes samtidig med, at man Ønskede at tiikalde læger, jordemødre
og apotekets personale og søge at genåbne sygehusets ene afdeling af hensyn til, hvad der kunne ske ved en russisk landgang. Desuden ville man
ikke modtage eventuelle tyske tilbud om deltagelse i oprydningen, men 1
(lvrigt fremskynde borgernes tilba.gevenden til byen mest muli,gt. 1

lvfodtagelsen af d< russiske allierede
Amtmand Stemann, der siden mandag den 7. maj havde opholdt sig på
~Helligdommen«, kørte til Rønne onsdag morgen den 9. maj, da det var
klart, at tyskerne ville kapitulere. Han var først hos General Wuhtmann
for at forhøre sig, om tyskerne nu virkelig agtede at kapitulere, og besøgte
derefter lokalkomiteen på rådhuset. Medens han var der, opstod der rygte
om, at tyskerne havde meddelt, at der ville komme et nyt russisk angreb.
Klokken var da 12, og for en sikkerheds skyld beordrede regionschefen alt
hjælpemandskab ud af Rønne og Nexø igen, men det lykkedes for Stemann
at få kontakt med \'V'uhtmann og få rygtet afkræftet, hvorfor evakueringen
atter afblæstes. Afbrydelsen af arbejdet havde kun varet en halv time. Amtmanden var derefter nede på Rønne havn, hvor en båd med flere hundrede
civile flygtninge netop var ankommet. »De var helt vilde, da de ikke havde
fået mad og vand i flere døgn.« Amtmanden fik da formidlet, at de snarest
fik noget vand, hvorefter han fortsatte sin køretur ud til sygehuset og
endelig kørte tilbage mod »Helligdommen« ved to-tiden. 2
Den 8. maj kl. 12.30 havde Grossadmiral Donitz, Hitlers efterfølger, over
Flensborg radio bekendtgjort Tysklands kapitulation både mod Øst og vest,
der da var underskrevet i Reims og den 8. maj tilli.ge fik russernes underskrift i Berlin. Kommunikationsvanskelighederne i disse forvirrede dacge
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var imidlertid store, og om formiddagen den 9. maj sendte General Wuhtmann sin sidste forespørgsel til sin overordnede: »Til gennemførelse af de
nødvendige forholdsregler udbedes ordre om, hvodedes styrkerne på Bornholm skal forholde sig.« Der kom intet svar, før de russiske torpedobåde
ved tre-tiden løb ind i Rønne havn.:J
På kajen stod en repræsentant for lokalkomiteen, regionschefen og redaktør KjØdt samt fra tyskerne General Wuhtmanns stabschef. Det var med
blandede følelser, disse mennesker stod der. Tyskerne havde allerede i de
foregående dage vist deres rædsel for, hvad der ville ske dem, når russerne kom, og også danskerne var spændte på dette møde med det for dem
så fremmedartede folk, der var deres allierede. For russerne var der imidlertid ingen vaklen. De Ønskede at komme i kontakt med de danske »partisanski«, og de Ønskede hurtigst muligt at få bekræftet tyskernes kapitulation. Chefen for det 344. infanterikompagni, major Antonie, tog omgående
sammen med tyskerne og eskorteret af danske frihedskæmpere til Galløkken, hvor General Wuhtmann opholdt sig. Efrer en kort forhandling, i
hvilken også v. Kamptz deltog, blev generalen og Inselkommandanten køn
til havnen og på to torpedobåde ført til Kolberg, hvor den officielle undertegnelse af kapitulaitionen for de tyske styrker på Bornholm fandt sted. 4
Amtmand Stemann blev på vejen mod »Helligdommen« standset ved
Nyker, hvor han fik meddelelse om, at russerne var ved at løbe ind i Rønne
havn. Han vendte straks om og nåede ned på kajen, hvor han fik vekslet
nogle ord med major Antonie. Derefter begav han sig til rådhuset, hvor
lokalkomiteen residerede. Som tolke tilkaldte man fru dr. Kofod, der var
født i Rusland, konsul Alfred Bidstrup og vejermedhjælper Woskresensky,
og efter at den russiske major havde fået sendt general Wuhtmann af sted,
ankom han til rådhuset, bl.a. ledsaget af en oppasser med majorens ulvespids i snor. 5 Under forhandlingerne erklærede major Antonie:
»Den røde arme, der kommer til Bornholm, har sammen med England
og USA tilintetgjort den tyske miiitarisme under førelse af de demokratiske
lande. Folkes:agene skal gå fremad i den lyse fremtid. Jeg skal erklære
fra det sovjetiske folk og dets arme, både landhær og marine, dets store
taknemmelighed over for det danske folk for danskernes milde og gæstfri modtagelse. Jeg er ikke for Øjeblikket i stand til at komme i telefonisk
forbindelse med vore allierede, men i morgen kommer den anden kommandant, der vil få den nødvendige forbindelse. Jeg er major Antonie,
udnævnt til kommacndant på Bornholm, og jeg Ønsker meget stærkt, at
afvæbningen af det tyske militær skal foregå roligt og uden episoder. Al
magten tilhører mig som kommandant.«
Desuden udbad han sig kort over Øen samt oplysninger om havne og
flyvepladser og beholdninger af benzin og spiritus. Ingen skibe måtte forlade havnene, og fiskerne måtte holde sig inde nogle dage for at undgå
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forvekslinger med tyskere, der ville flygte. Mødet forl~ib i den bedste ånd.
og efter dette installeredes majoren med stab på Dams Hotel, hvor direktør
Lyngby gjorde, hvad han kunne, for at få hoteller til at virke igen. Allerede
på dette tidspunkt var der imidlertid påbegyndt et godt samarbejde mellem
russerne og de danske » partisanski«, som russerne både nu og senere behandlede med den største respekt. Sammen besatte de telegraf, telefon og
havneinstallationer, og sammen påbegyndte de patruljeringer i gaderne. Da
russerne erfarede, at flyvepladsen endnu ikke var besat, blev de meget
bestyrtede, og regionschefen måtte omgående tilkalde, hvad der kunne
skaffes af disponible styrker for sammen med russerne at gå i lag med
opgaven."

Aktionerne den 9. maj
3. kompagni var fuldt optagc>t af arbejdet i Nexø, og også 4. kompagni
havde nok at gØre med spærring af Rønne og patruljering i gaderne, og
det var begrænset, hvor mange folk der kunne undværes her, så derfor
måtte mandskab fra 1. og 2. kompagni tilkaldes i så stort tal som muligt.
En deling fra Rønne sammen med ca. 30 russiske soldater tog omgående
af sted i nogle lastbiler, men netop som de nåede lufthavnen, strØg to
tyske maskiner i vældig fart hen over hovederne på dem, men den tredje
maskine nåede man, inden den var startet. En russisk officer sprang ud
og satte en pistol for brystet af piloten, der måtte overgive sig. Derefter
ky5rte man rask videre til et nærliggende sommerhus, hvor staben for de
tyske styrker på stedet befandt sig, og også disse overgav sig. Imedens
rullede den ene lastbil med frihedskæmpere efter den anden ind på pladsen for at tage denne og de forskellige installationer i besiddelse. Det så
drabeligt ud og skulle gerne virke imponerende på de flere hundrede tyskere,
der skulle sættes under bevogtning. I virkeligheden kØrte flere af bilerne
tomme frem og tilbage, og i skumringen bemærkede ingen det lille bedrag.
Det var trods alt en spændende nat for de frihedskæmpere, som måtte
blive derude på vagttjeneste. En af dem fortæller: »Vi var to mand på
vagt ad gangen S.lmmen med et par russere ved radarstationen på flyvepladsen. Der skulle vagtes både ud mod det åbne land og ind mod skoven.
Russerne ville helst have, at vi gik inde mod skoven. Vi var meget nervøse og lå også på frivagten med skarpt i geværerne.« 7 I Øvrigt kom det
hele til at forløbe uden voldsomme episoder, og de frihedskæmpere, der
ikke skulle gå vagt, kunne atter trække sig tilbage. Alligevel fik det betydning, at man således for at samle folk til aktionen mod flyvepladsen h1Vde
måttet fjerne patruljer og vagter på Nordbornholm.
Efter midnat blev 1. kompagni ringet op af en fisker Schwartz fra
Vang, der fortalte, at tyskerne iØb rundt i nærheden af havnen og lyste på
fiskerbådene. Nogle af dem var de om bord i og forsøgte at starte, men
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uden held. Alt mandskab var imidlertid i Rønne, og kompagniet havd:::
ingen bevæbnede folk, der kunne tage affære. En halv times tid senere
ringede kompagniets vagtkommandør tilbage for at hØre, hvorledes situationen havde udviklet sig. Telefonen blev taget, og fru Schwartz nåede
blot at sige, at nu var det helt galt, før tyskerne tilsyneladende hindrede
hende i at sige mere. Det lykkedes dog fru Schwartz at slippe ud af huset,
således at hun kort tid efter kunne ringe kommandocentralen op fra en
anden telefon. Hun fortalte nu, at tyskerne var trængt ind i et hus, hvor
der var sølvbryllupsfest. Her havde de sØgr at true nogle .gæster til at
hjælpe dem med at få en båd i gang, og da de ikke kunne det, forlangte
de kaffe og smørrebrød med sig. Derefter havde de henvendt sig hos
Schwartz, og trods det, at han lå syg, ville de tvinge ham ned til båden.
De mænge bestræbelser for at få en båd startet lykkedes dog først efter
kl. halv tre, da de havde fået tvunget en anden fisker til at hjælpe sig.
Omtrent samtidig lykkedes det endelig for kompagniet at få fat i en deling
bevæbnede frihedskæmpere, der var blevet løsgjort fra Rønne-aktionen.
Da de havde fået at vide, at tyskerne var bevæbnede, rykkede de fuldt
krigsmæssigt frem mod Vang havn, men nåede den først ved halv fire- tiden,
efter at tyskerne var sejlet. På kajen ud for den stjålne båds plads stod en
kasse håndgranater, og i en bil, de flygtende havde efterladt, lå en riffel
samt yderligere nog'.e håndgranater, og frihedskæmperne var skuffede
over at være blevet snydt for den gode opgave at tage disse tyskere til
fange. Ikke mindst var man skuffede, da man identificerede bilen som
tiihØrende Gestapo. 8
Det var imidlertid nok Gestapos bil, men ikke gestapofolk, der var flygtet
natten mellem den 9. og 10. maj. Afhøringer efter krigen af gestapofolkene har vist, at de flygtede allerede søndag den 6. maj fra Rønne med
en forpostbåd, der sejlede dem til Brunsbiittel i Sydslesvig. Om bord på
denne båd var gestapochefen Schultz, næstkommanderende Karl Kallus samt
kriminalassistenterne N eubert og Mehnert foruden chaufføren Simon
Schilling, medens fem danskere, der havde været i Gestapos tjeneste, med
en fiskerbåd samtidig sejlede til KØbenhavn.n

Lokalkomiteen ØnskBr forstærkning
Medens frihedskæmperne gjorde sig klar til aktion mod lufthavnen den
9. maj om aftenen holdt lokalkomiteen møde på rådhuset. Her traf man
forberede~ser til i første omgang at få de næringsdrivende i fødevareindustrien tilbage til byen, så de kunne gøre deres forretninger klar, og samtidig
med, at man traf andre foranstaltninger vedr. oprydningen, besluttede man
desuden at uds~nde et lille blad »Frihedsbladet«, indtil dagbladene atter
kunne udkomme. Da russerne endvidere stillede spør.gsmål om et lazaret
i byen, ville man prøve at søge sygehuset sat i gang igen, i hvert tilfælde i
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den en:: Lpj. Endelig matte man ogsa se i ojnen:::, at frihedskæmperne n~t
i fem døgn havde haft et stærkt forceret arbejde, der var ved at udmatte
dem, så man besluttede at sende følgende melding til krigsministeriet: 111
»Den militære kommandant på Bornholm indberetter, at vort mandskab
efter flere dages stærk overbelastning under yderst vanskelige forhold.
praktisk talt uden mad og søvn, risikerer at bryde sammen. Kommandocentralen anmoder indtrængende om, at der sendes en hjælpestyrke på
1000 mand herover. De civile myndigheder har forelagt samme sag for
udenrigsministeren, for at sagen, udenrigspolitisk set, kan blive gennemført,
for så vidt krigsministeren tiltræder vor anmodning. Amtmanden har forhandlet med udenrigsministeren om dansk tonnage til borttransport af
tyske tropper, således at der ad den vej kan skaffes transportmuligheder for
h;ælpetropperne.«
Svaret fra krigsministeriet sendtes til amtmanden, der Iod det gå videre
til hovedkvarteret. Det gik ud på, ar general GØrtz har bestemt, at obersten
som udskrivningschef indkalder så meget af Bornho'.ms Værn, som Bornholms Frihedsråd må finde fornødent, idet der ikke kan afses folk fra
Frihedsrådets styrker andetsteds fra. Det indkaldte mandskab underlægges
Bornholms Frihedsråds ledelse, og kommandoforholdene fortsættes i øvrigt
som hidtil. 11
Man var dog ikke helt tilfreds med svaret, og kl. 0.20 talte overlæge
Olsen derfor med general GØrtz' adjudant. Han fremhævede over for adjudanten, at værnet var uden våben, uniform eller armbind, at en mobi:isering af Bornholms Værn kunne gøre russerne mistænksomme, at forplejningsspØrgsmålet var yderst vanskeligt i Øjeblikket, samt at man frem for
alt i Øjeblikket ønskede at knytte forbindelse med det øvrige land. Den
følgende morgen ved ni-tiden fulgte overlæge O:sen denne samtale op med
en s:i.mtale med udenrigsministeren. Han anmodede denne om at gøre alt.
hvad der var menneskeligt muligt for at bevare Bornholm for Danmark.
Hertil udtrykte udenrigsministeren sin forståelse af den vanskelige situation
og lovede at yde al mulig stØtte, og at han så snart som muligt ville komme
til Bornholm. 1 ~
Under lokalkomiteens morgenmøde kom amtmanden på besøg. Han
besværede sig over, at man endnu ikke havde besluttet indkaldelse af
Bornholms Værn, og ved mødets afslutning udspandt der sig i denne forbindelse en ret hård ordveksling mellem er af lokalkomiteens medlemmer og amtmandenY Herfra tog amtmanden til møde med major Antonie
på Dams Hotel, og det har nok været en lidt ubehagelig fornemmelse for
ham, at han kun kunne komme til den russiske major under ledsage'.se af
en frihedskæmper med armbind. Amtmanden bød p& champagne, og under
mødet kom han ind på spørgsmålet om en hurtig borttransport af tyskerne.

Han fik desuden tilkaldt civilingeniør Milner og direktør Lund fra Dampskibsselskabet af 1866, og det aftaltes, at disse to sammen med russerne
skulle forberede afsendelserne snarest muligt. 14
»Partisanski« og russere samarbejder

Den 10. maj ved middagstid kom så de ventede russiske forstærkninger
med den nye kommandant. Det var et infanteriregiment af oberst P. V. Poluveshkins 18. infanteridivision på i alt 580 mand under kommando af
divisionens stabschef, oberst P. D. Strepkov. Han opsØgte straks Antonie
på Dams Hotel, hvor han traf amtmanden. KL 12.30 foregik den mere
officielle modtagelse af oberst Strepkov, og til stede var her amtmanden,
borgmesteren, direktør Lund, ingeniør Milner, overlæge Olsen og regionschef Jørgensen samt nogle flere. Amtmanden bød velkommen og præs:nterede de forskellige personer, hvorefter obersten takkede for modtagelsen.
Lokalkomiteens formand, overlæge O:sen, udtalte derefter: »På Danmarks
Frihedsråds vegne modtager frihedsbevæge:sen den russiske oberst. Vi er
dem, der har kæmpet mod tyskerne under jorden. Vi udtaler vor tak for
Danmarks befrielse.« Hertil svarede oberst Strepkov: »Sovjetunionens tropper er kommet til Bornholm for at nedkæmpe og afvæbne de tyske styrker.
Russerne forlader Øen, når disse opgaver er lØste.« 15
Det var i øvrigt ikke skåltaler og lignende, man fordrev tiden med. Der
var rigeligt at gøre på mange områder. De danske myndigheder, og det vil
i første række sige regionschefen og redaktør KjØdt som repræsentanter for
frihedskæmperne, havde mange drØftelser med russerne om de presserende
opgaver. Det drejede sig om afvæbningen af de tyske styrker og indfangningen af de enkelte tyskere, der strejfede omkring, medens russerne ikke
blandede sig i oprydningen i de to bomberamte byer. Desuden accepterede
de, at man indkaldte mandskab til Bornholms Værn, således at de indkaldte
skulle indrulleres i frihedsbevægelsens styrker og forsynes med armbindet.
I det hele taget var der fra starten det bedste samarbejde mellem russerne
o.rs frihedsbevægelsen. Lokalkomiteen arbejdede også sammen med de officielle myndigheder ihærdigt på at få befolkningen tilbage til byerne, og
man lod indbyggerne rykke ind i deres ejendomme igen, såfremt disse
var beboelige. Herved kunne man formindske risikoen for tyverier, og
man kunne i de pågældende kvarterer, der blev beboet, trække patruljerne
bort, så mandskabet kunne blive anvendt andre nødvendige steder. Et nyt
træk kom i Øvrigt ind i det daglige liv med de russiske feltråb, der fornyedes hver aften. Den 9. maj var det »Kief«, den 10. maj »VintofkaVoronech«, den 1. maj »Bajok-Baku« og den 12. maj »Patron«. 16
Lokalkomiteen havde også fået knyctet en god forbindelse til Danmarks
Radio, således at man herigennem kunne komme til at give meddelelser
til de evakuerede, som nu var spredt over Øen. I radioavisens middagsud306
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sende!se meddeltes det således, at personer med tilknytning til brød, mæ:keudsalg og mejerier, bagerier, kolonial, vikrual og slagtere samt grØnthandlere, personalet fra Dams Hotel, forplejnings:otter, lodser og kommuna'e
arbejdere og funktionærer straks skuile tage til byen, og i aftenudsende:s:::n
indka'.dte man mandskab fra »Østersøen«, »Vesterhavet«, »Ella« og i Øvrigr
aile sejlklare skibe til at give møde i Rønne den næste morgen kl. 7. Også
S/S »Carl«, der samme dag var kommet tilbage til Svaneke, dirigeredes til
Rønne for sammen med de andre skibe at kunne være behjælpelig med
borttransporten af tyskerne. 17
Tyskerne var hundeangste, da russerne kom. Deres propaganda havde jo
udmalet for dem, hvad de kunne vente sig, hvis de overgav sig, og dette
resulterede naturligvis i, at mange sØgte at gemme sig i skovene eller at
flygte fra Øen. Derfor havde frihedskæmperne i de følgende dage sammen
med russiske styrker et større arbejde med at få samlet disse spredte flygtninge sammen. For at lette aktionen spærredes alle havne, og udgangsforbud blev dekreteret fra kl. 21 til kl. 4 om morgenen. Man sØgte desuden
fra begyndelsen at skabe det bedst mulige forhold mellem frihedskæmperne
og de russiske soldater, og det faldt ikke vanskeligt, for russerne værdsatte
i hØj grad armbindet, der placerede frihedskæmperne som partisanski.
Den 10. maj kl. 17.15 kom en russisk styrke til Sandvig med toget fra
Rønne. På perronen stod 1. kompagnis 4. deling opmarcheret til parade,

da toge,t rullede ind. »På lokomotivet stod maskinpistolbevæbnede so'dater.
og på mellemperronerne var opstillet maskingeværer. Blandt de første, der
sprang af toget, var kaptajn Gasjev og sergent Knobov. Så stillede russerne
op på perronen, der blev budt velkommen og råbt hurra for dem, og så fik
vi vor første russiske ci,garet, en ægte »papirossi«. Efter modtagelsen på stationen marcherede både russere og frihedskæmpere til Hammersøen, hvor
de russiske so~dater vaskede sig i bækken. Da det var overstået, stilledes
op til marchen mod Allinge. I spidsen gik kaptajn Gasjev, hans næstkommanderende og frihedskæmpernes delingsfører, Bent Ho'.m, derefter kom
4. deling og så de ca. 200 russiske soldater. Det blev en sand triumfmarch.
Vi fulgtes af byens beboere, der jublede og tiikastede os blomster, hvor vi
kom frem. Russerne sang deres krigssange, og ind imellem kom vi med
Frihedssangen og kompagnisan:gen. På Allinge Torv stilledes der op til
parade, og der blev holdt velkomsttaler og udbragt leveråb både for russerne
og for Danmark.« 18
De flygtende tyskere blev rundt omkring samlet sammen af frihedskæmperne og kørt til GallØkken, men drejede det sig om civile, førtes de
ind til Hotel PhØnix i Rønne. Hvor tyskerne endnu var samlet i større tal
under kommando, samarbejdede danskere og russere i aktionen. Således ved
Skrubbelejren den 12. maj. Man kØrte derud i lastvogne og gjorde holdt
ved hovedlandevejen, hvor de russiske soldater gik i stilling. Derefter
kørte en frihedskaimper og en russisk officer hurtigt ind i lejren tæt fulgt
af en deling frihedskæmpere. De tyske soldater stod netop til appel, da
man kom. Russeren sprang omgående ind i officersmessen og fik fat i
chefen. Lidt efter kom han atter ud, vinkede til sine folk, der nu rykkede
frem, og i lØbet af ganske kort tid var det tyske hagekorsflag halet ned
og officererne kØrt bort, hvorefter den tyske styrke på ca. 200 mand blev
kommanderet på march til GallØkken. Denne overrumplingstaktik var i
Øvrigt typisk for flere lignende aktioner, og blandt andet brugtes den af
kompagnichef Bendixen og Finn Nielsen over for Simblegårdslejren.19
Tyskerne transporteres bort
Lørdag den 12. maj begyndte også borttransporten af tyskerne. Fra om
morgenen marcherede de nedtrykte soldater mod havnen i Rønne, hvor
de efterhånden proppedes om bord i skibene og fiskerbådene, og ved
14-tiden havde de første skibe allerede forladt havnen. Det var en vældig
flåde på 70-80 fiskerbåde foruden en række stØrre fartøjer, der sejlede
de første 3000 tyskere væk. Skibene tØmtes for deres last i Kolberg og
vendte tilbage den næste dag med flere russiske styrker. Søndag den 13.
maj foretog man i Øvrigt en storstilet kæmning af hele Nordbornholm.
Det foregik nærmesrt som en k'.apjagt, hvor russere og danskere mellem
hinanden spredte sig i en lang kæde fra kyst til kyst, mens man drog
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kæden mod nord, og ogsa den næste dag forsØgte man samme metode. 20
Alligevel kunne de mindre aktioner ikke undværes.
Ved St. Myregård lå en gruppe tyskere på omkring 30 mand. De havde
taget godt for sig af høns og andet på gården og ville ikke videre til
Almindingen, hvor de i første omgang skulle samles. Ejeren ringede til
2. kompagni om hjælp, og omgående kørte to vogne derud og direkte ind
i gården. Her brugte Knud Jespersen alle sine overrale'sesevner for at få
dem til at aflevere vabnene og for at få dem væk, og det lykkedes at få
dem videre. 21 Den 14. maj fandt man to flygtninge i en Jade ved Allinge.
De blev omgående hentet og bragt til Rønne. Ved Rø fandt man fire
flygtninge, og også disse blev hentet. De havde i ~)vrigt tidligere stjålet
en båd for at flygte til Sverige, men havde i mørket navigeret galt og var
atter endt på Bornholm, og endelig kan nævnes, at en patrulje ved Bodi'.sker pågreb tre tyskere, der lige som de andre blev afvæbnet og sendt til
Rønne. Den 15. maj vendte fire patruljer fra 2. kompagni tilbage med
otte tyskere, og til Vang indkom denne dag skonnerten »Laura« med en
tysk motorbåd, der var fundet drivende i søen forladt af mandskabet. Den
bar tydelige spor af beskydning, og i den fandt man et maskingevær, tre
karabiner, nogle hjælme og noget ammunition. 22 Alt dette kan imidlertid
kun være eksempler på frihedskæmpernes virksomhed og arbejde i disse
dage, og det fortsatte en tid endnu. I Klemensker havde en tysker gemt sig
hos sin danske pige. Fire mand kØrte derud, men pigen, »Dukkelise« kaldtes
hun, erklærede, at der ikke boede nogen hos hende. Inde i sruen stod imidlertid tyskeren med sin pistol skudk'.ar, så også her måtte overtalelse til,
før man kunne drage af med ham. Den 16. maj fik en patrulje fat i et
par omstrejfende tyskere i O'.sker, og en anden patrulje på vej til Rønne
samlede to littauere op ved Nyker, medens man på landevejen KlemenskerRØ arresterede fire tyskere, der ligeledes sendtes til Rønne. De store transporter fra Bornholm til Kolberg var allerede s'.uttet den 16. maj, men
alligevel var der stadig spredte flygtninge at samle op rundt om på Øen.
Så sent som den 20. maj blev I. kompagni alarmeret til O'.sker præstegård.
Her ophold sig to tyske officerer, der var kommet sent den foregående
aften. De blev omgående afvæbnet og efter en kort afhøring afleveret til
russerne i Rønne." 0
Et særligt problem frembød de ikke-tyske soldater, der på den ene eller
anden måde var kommet i tysk uniform. Det var franske, hollandske og
norske statsborgere, der først samledes på højskolen og siden overførtes til
Hotel Jons Kapel, medens letter, ungarere og polakker efter aftale udleveredes til russerne. De fleste af dem var blevet tvunget i tysk krigstjeneste,
og de var lykkelige over at få dette fristed, hvor bl.a. den franske konsul,
bankdirektør Mogensen, i Rønne gjorde et stort arbejde for dem. Man
croede, ar de herfra efterhånden kunne blive hjemsendt til deres respektivt-
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lande, men den 20. maj erfarede man pludselig; at russerne agtede at føre
dem alle til Kolberg for at stille dem for en kommission, så deres forho!d
kunne blive undersØgt inden deres hjemtransport. Det vakte nogen ængste's~, men den 21. maj blev de alle - det var i alt 119 mand - afhentede
og under bevogtning af både danske frihedskæmpere og af nogle russiske
so!dater ført til Rønne og indskibet til Kolberg. 24
Efter russisk opgivelse blev der i alt fØrt 11.138 tyske krigsfanger og
4.500 civile tyskere bort fra Øen i løbet af maj måned. 25 Onsdaog morgen
den 16. maj afgik den store konvoj for sidste gang, hvorefter man klarede
sig med et færre antal skibe. Samtidig overførtes imidlertid det 132. korps
med generalmajor F. F. Korotkov som chef fra Kolberg til Bornholm i
lØbet af maj. Det bestod i alt af 7.686 mand. Det var i Øvrigt en oplevelse
for bornholmerne at se russerne losse alt deres materiel i havnen. Der var
klaverer, møbler, malerier, tØj, kvæg m.v., og meget af det bar præg af at
være »fundet« i Tyskland. Kvæget blev drevet ind over øen, men uheldigvis opdagede de danske dyrlæger, at noget af det havde mund- og klovsyge. Det førte naturligvis til forhandlinger med oberst Strepkov, der i
første omgang troede, at det var et nummer, et forsøg på sabotage, men
da også russiske dyrlæger, der blev hentet til Botnholm, kunne konstatere
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sygdommen, måtte man i gang med at skyde kreaturerne, og lykkeligvis
havde man på Bornholm vaccine til at sikre det danske kvæg i et par
kilometers afstand fra de sygdomsramte besærninger. 26
Dansk nervøsitet
De af danskerne internerede i Almindingen var også nervøse ved russernes
ankomst. Allerede den 10. maj havde regionschefen imidlertid oplyst russerne om lejrens tilstedeværelse og fortalt, at det ikke drejede sig om egentlige krigsforbrydere, hvorefter russerne havde fastslået, at deres ti!stedeværelse på Øen udelukkende tjente det formål at afvæbne de tyske tropper.
og at man ikke ville blande sig i danskernes interne forhold. De indsattes
skrivelse med anmodning om løsladelse blev derfor afslået, og den følgende
dag besøgte overlæge O'.sen m. fl. internerings'ejren. Den eneste klage,
man i Øvrigt her h1Vde, var, at folk fra alle samfundslag var samlet under
et. I alt var 116 blevet interneret, hvoraf de 95 var mænd og 21 kvinder.
Om aftenen den 11. maj besluttedes det imidlertid i lokalkomiteen at
dele de internerede i tre grupper: 1. de, der utviv'somt skal forblive internerede, 2. de tvivlsomme og 3. de, der givet skal frigives. Fra lokalkomiteens
side var det lærer Håkansson og Charles BØrner, der skulle ordne det fornødne med kriminalpolitiet, og man vedtog ved mødet, at de to sidste
grupper skulle løslades. I de følgende dage blev da i alt 43 frigivet. 27
Noget andet var det imidlertid, at bornholmerne blev nervøse for de
mange russeres ankomst. Man syntes, at da krigen nu var forbi, skulle det
ikke være nØdvendigt med de mange fremmede tropper på den danske Ø,
og det var vanskeligt for danskerne at få klaring på de russiske hensigter.
Det gjaldt om at gå diplomatisk og forsigtigt til værks. Den 11. maj vistes
oberst Strepkov rundt på Øen af amtmanden, medlemmer af lokalkomiteen
og andre danske myndigheder. Alle vegne, hvor de kom frem, blev de hilst
med begejstring af befo!kningen, og i flere byer havde enten frihedskæmpere eller russerne eller begge opstillet æreskompagnier til at modtage de
besøgende. Der blev holdt taler og udvekslet komplimenter over alt på
turen, der gik over Allinge til Hotel Helligdommen, hvor amtmanden
gav en lunch, og derfra videre til Gudhjem, Svaneke og forbi den tyske
radarstation ved Rytterknægten tilbage til Rønne. Om aftenen var der
fællesspisning på Dams Hotel med deltagelse af 25 frihedskæmpere fra
hele Øen og russerne under ledelse af GPU-chefen, kaptajn Loginoff.
Under middagen udtalte kaptajnen bl.a., at så snart tyskerne var væk fra Øen,
ville russerne også trække sig tilbage, og de løsgående tyske tropper måtte
derefter indfanges af frihedskæmperne og sendes til Tyskland. Videre sagde
han: »Stalin har befalet kaptajn Loginoff, at der ikke må foretages indgreb
danske rettigheder, og danskerne skal selv forme det nye Danmark.« 28
Den 12. maj søgte overlæge Olsen at få en personlig samtale med uden-

rigsmm1steren, men det blev direktør Svenningsen, han fik i telefonen.
Overlæge Olsen bad da om at viderebringe det stærke Ønske, man havde
om, at udenrigsministeren kom til Bornholm så snart, det var muligt. Lokalkomiteen følte i det hele taget, at man havde for dårlig en kontakt med
København, så man egentlig ikke vidste, hvorledes regeringen så på de nye
forho~d, der var opstået på Øen. Derfor udpegede man et medlem af lokalkomiteen, sognerådsformand Jens Holm, til at rejse til København for at
udvirke, at der kom en tilstrækkeligt bemyndiget repræsentation på øen
fra handelsministeriet, indenrigsministeriet, arbejds- og socialministeriet
og krigsforsikringen. Man henvendte sig derfor til den russiske kommandant på Bornholm og bad om tilladelse til, at Jens Holm måtte flyve
med den første rutemaskine, en tilladelse, som oberst Strepkov omgående
gav. Samme dag ophævede russerne i Øvrigt det udgangsforbud fra kl. 21
til 4, der havde været her siden deres ankomst, men man advarede befolkningen mod at færdes i skovene og lignende steder om aftenen og om
natten, da der endnu kunne forekomme episoder i forbindelse med tyskernes afvæbning. En trØst var det ligeledes, at der fra Christian X kom et
telegram, som kongen havde afsendt allerede den 9. maj: »Dronningen og
jeg udtaler vor deltagelse over, hvad der er overgået Bornholms befolkning.« Da der ikke fandtes aviser på Bornholm, fordi trykkerierne var bombet, blev telegrammet meddelt befolkningen ved hØjttalervogn. 29
Bornholm afspærres

Søndag den 13. maj fløj Jens Holm til hovedstaden, og i de følgende dage
havde lokalkomiteen en hyppig telefonkontakt med ham. Allerede samme
dag havde han et møde med udenrigsminister Christmas Møller, og den
næste morgen havde han en samtale med departementschef Kofoed i
finansministeriet om de økonomiske følger af bombekatastrofen. Her og
senere på dagen forhandlede han om en komite for indsamling til de
bomberamte familier. Både departementschef Kofoed og departementschef
Saurbrey i indenrigsministeriet pointerede for ham de store anstrengelser,
som Christmas Møller stadig gjorde for M komme til Bornholm, og at
han ligefrem hamrede på englænderne for at få dem til at tage affære,
men de var meget tilbageho'dende. Også handelsministeriet havde Jens
Holm kontakt med for at få varer over fra beredskabslagrene. Her talte han
både med departementschefen og med handelsminister Fibiger. Desuden
nåede Jens Holm samme dag, den 14. maj, også at tale med forsvarsminister Ole Bjørn Kraft og atter med udenrigsministeren. Herfra talte de med
amtmand Stemann, som lovede at komme til København tirsdag, hvor de
så alle kunne have et fælles mØde. Imidlertid fik han om aftenen besked
fra Bornholm om, at begivenhederne tilsyneladende havde fået en ny
udvikling. 30
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Om morgenen den 14. maj havde overlæge Olsen telefoneret til udenrigsministeriet og bedt dem foranledige, at magister Andresen blev sendt
til Bornholm som kurer fra Frihedsbevægelsen, idet kun kurerer, der h1vde
attest fra udenrigsministeriet, kunne komme til Øen. Om aftenen fik han
meddelelse om, at Andresen ville komme næste dag. Samme dag havde
russerne stillet krav til frihedsbevægelsen om, at alle brandtomter skulle
være ryddet inden fire dage. Det var et umuligt krav at efterkomme,
hvorfor lokalkomiteen måtte svare, at gader og offentlige pladser ville
biive ryddet hurtigst muligt, men rydningen af brandtomterne måtte efter
dansk lovgivning overlades til ejerne selv. Desuden afsendte man samme
aften følgende to telegrammer. Det ene til minister Henrik Kauffmann,
Danmarks ambassadør i USA, !Ød: »Danmarks Frihedsråds lokalkomite
og regionschef på Bornholm anmoder herved ministeren om at gØre alt,
hvad der er menneskeligt muligt for at bevare Bornholm for Danmark«,
og det andet til kirkeminister Arne Sørensen !Ød: »Danmarks Frihedsråds
lokalkomite og regionschef for Bornholm anmoder herved kirkeministeren
om at henstille til folketingsmand Stærmose, der iflg. Berlingske Tidende
af 14./5 er uofficiel iagttager i San Francisco, at der gØres alt, hvad der
er menneskeligt muligt, for at bevare Bornholm for Danmark«. Man var
nervøse, og bedre blev det ikke, da russerne den 15. maj gav meddelelse
om, ar forbindelsen mellem Bornholm ug der øvrige land var blevet helt
spærret. Det gjaldt både post, telefon og relegrafforbindelse, ligesom al
flyve- og skibsfarcsforbinde'se var indstiller. Spærringen ville ikke blive
hæver før efter forhandling mellem den danske og den sovjetiske regering.:n
Amtmanden skulle som nævnt sammen med de to bornholmske rigsdagsmænd være fløjet kl. 12 middag den 15. maj, men umiddelbart før
had russerne amtmanden komme til er møde med oberst Rjazanoff, oberst
Srrepkov ru. fl. Man drøftede først de almindelige forhold mellem russerne
og den danske befolkning, og amtmanden fremhævede yderligere betydningen af, at både fly- og skibsforbinde!sen igen blev normal af hensyn
til erhvervslivet, og desuden ville han gerne have ministre og embedsmænd
til øen for at besigtige skaderne på Rønne og Nexø. Herefter drøftedes
tyskernes borttransport, og på amtmandens spØ.rgsmål om, hvornår russerne atter ville forlade Øen, svaredes, at dette måtte afgøres af de ro regeringer. De russiske troppers formål var at beskytte og forsvare Øen, da
den havde en meget sror strategisk betydning både for Danmark og Sovjetunionen, og hvad angik kommunikationsmidlerne med det Øvrige land
havde overkommandoen givet ordre om at forbyde enhver persontrafik
frem og tilbage, før de nævnte spørgsmål mellem den danske 0:g den
sovjetrussiske regering var !Øst. Dette var nødvendigt, for at man kunne
kontrollere tyskerne, og man sluttede med at anmode amtmanden om
ikke ar forlade Øen, så længe alle spørgsmål i forbindelse med de russiske
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troppers ankomst hertil og anbringelse endnu ikke var afgjort. Obersten
udtrykte håbet om, at forhandlingerne mellem de to regeringer hurtigt
ville føre til en positiv lØsning. 32
Det var en streg i regningen både for amtmanden, der skulle have
været frem og tilbage samme dag, og for Jens Holm, der skulle have været
tilbage sammen med amtmanden om aftenen. Da amtmanden kom tilbage
til sit kontor, kom der imidlertid en samtale til ham fra udenrigsministeriet.
Det viste sig således, at der gik et stykke tid mellem beskeden om spærringen og gennemførelsen af den. I den tyske besættelsestid var det nærmest omvendt med den slags ting. Han skyndte sig derfor at fortælle direktØr Svenningsen om sit møde med russerne, og han nåede endog endnu
at blive ringet op af både statsminister Buhl og departementschef Andreas
Møller, men ved den sidste samtale brød telefondamen ind og sagde, at
dette blev den sidste samtale, nu måtte d.e lukke, da der stod en russer ved
hendes side og forlangte det. 33
Jens Holm var dybt bekymret i de følgende dage, hvor han intet kunne
høre fra Bornholm. Han talte med ministre og fo'.ketingsmænd, men både
statsministeren og udenrigsministeren var tilbageholdende, fordi de Ønskede
at føre den linie, der var anlagt, nemlig at hilse og møde de russiske
befriere lige så hjerteligt som englænderne for ikke at vække deres mishag
eller mistænksomhed. Det ville være nemt nok at udsende en erklæring,
hvor man fordømte russernes adfærd og lovede bornholmerne at gøre alt,
hvad der stod i regeringens magt for at hjælpe dem, men det ville kun
gØre sagen værre og udsigterne til at nå en heldig løsning endnu ringere.
Stemningen på Bornholm var nedtrykt, og man følte sig ladt i stikken,
fordi man over radioen kun hØrte om glædesfester for freden og kapitulationen, men intet om Bornholm. Russerne bedyrede imidlertid stadig, at
de forskellige restriktioner kun var midlertidige, og at det udelukkende
var af militære grunde, at de var blevet truffet. De var glade for det gode
samarbejde med frihedskæmperne, og de håbede, at vanskelighederne snart
var overstået. Om onsdagen besluttede lokalkomiteen at sende en bønskrivelse til kongen. Den lød: »Til Hans Majestæt Kongen. Den bornholmske befolkning vender sig i en sitund, hvor fremtiden tegner sig
truende for Øen, til sin konge med bøn om hjælp. På befolkningens vegne
allerunderdanigst Frihedsrådets lokalkomite og regionschef.« Desuden henvendte man sig også til professor Chievitz som medlem af Frihedsrådet
med følgende: >)For Bornholm er den politiske situation i dag mørk. V ær
venlig at gå til Danmarks Frihedsråd og bed det om på alle tænkelige måder
at stØtte os i det, der hele tiden var vort mål: bevarelsen af vor frihed og
demokratiske styre.« Samtidig besluttede man at invitere ti russiske officerer
til en spisning på Hotel Østersøen i Svaneke. Først torsdag aften den 17.
maj ved 18-tiden meddeltes, at en maskine ville afgå fredag morgen fra
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Rønne med amtmanden, og at Jens Holm kunne komme med den tilbage. 34
Torsdag den 17. maj havde amtmand Stemann atter en samtale med
russerne. Denne gang var det general Surzchenko, oberst Strepkov m.fl.
Generalen understregede, at den røde hær kun ville blive på Øen, indtil
alle spørgsmål om Tysklands skæbne var afgjort. På dette tidspunkt var
de store tyske transporter fra Bornholm til Kolberg afsluttet, og de forskellige dispositioner var udelukkende rettet mod tyskerne. De bornho'mske
myndigheder kunne atter føre alle administrative samtaler med det Øvrige
land, og man ville heller ikke have noget imod, at der kom repræsentanter
fra den danske regering til Bornholm, og også et besøg af kronprinsparret
var velkomment. Godstransporten kunne komme i gang, men man var
lidt forsigtig med at tillade almindelig passagertrafik af hensyn til tyskerne.
Man var meget glade for de danske partisaners hjælp ved rensningen af
~Jen, og man håbede, at alt snart ville blive normalt. Den næste dag, fredag,
fløj amtmanden til København lettet over den nye udvikling i begivenhederne. I et ministermøde redegjorde han for, hvad der var foregået på
Bornholm, og her foreslog han tillige et besøg af kronprinsparret på Øen.
Siden var han i audiens hos Christian X, og om aftenen fløj han tilbage igen. 30

Ministerbe.røg på Bornholm
Allerede næste dag, lørdag den 19. maj, kom ministerdelegationen til Bornholm. Det var udenrigsminister Christmas Møller, indenrigsminister Knud
Kristensen, socialminister Hans Hedtoft og minister Aksel Larsen. Ministrene blev modtaget i lufthavnen med korte taler og hurraråb, men forinden havde der i Øvrigt været visse vanskeligheder blandt frihedskæmperne, fordi de skulle hylde udenrigsministeren. Det var, som om både
de og bornholmerne i Øvrigt lagde skylden for de ulykkelige begivenheder
med bombardement og russisk besættelse på Christmas Møller. Han blev
syndebukken, skønt han næppe kunne have gjort noget fra eller til i dette
vel nok storpolitiske spil, og desuden fremgår det tydeligt af amtmand
Stemanns memoirer, at denne ikke havde meget til overs for udenrigsministeren, så det var med nogen mistro og misstemning, han blev mØdt
på Bornholm. Trods alt var besøget af ministrene vellykket, og det vakte
hos bornholmerne en fornyet tillid til fremtiden. Under udenrigsministerens
festbanket på Dams Hotel, hvortil også de ledende russere var inviteret,
fik lokalkomiteens formand, overlæge Olsen, lejlighed til bl.a. at sige: »Vi
modtog som venner vore Østlige allierede, ligesom det Øvrige land modtog
vore vestlige. Den illegale tid var for os en leg. De to frihedsdage var en
fest, bombardementet og evakueringen var fem arbejdsdage, hvor kun
vore sekretærer husker datoer, ugedage og klokkeslet. Under alle omskiftelser
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var frihedsrådet og frihedskæmperne de samme. Efter den russiske landgang
møder vi opgaver, der rækker langt ud over vore muligheder. Vi takker
derfor de danske ministre, fordi de kom til os. Vi beder ministrene hilse
den samlede regering og melde, at loyale står vi ved Danmarks Østgrænse i
troen på ubrydelig samhørighed med vort gamle fædreland.« 36
Det syntes nu at lysne lidt, selv om der stadig var en vis usikkerhed til
stede, men russerne understregede endnu en gang deres midlertidige tilstedeværelse, da general Korotkov den 22. maj kom til Bornholm. Den følgende
dag udstedtes til de bornholmske aviser, der nu atter var kommet i gang,
en erklæring, der var forfattet i forbindelse med et møde, som generalen
havde med amtmanden. Heri stod bl.a.: »at selv om formålet med den
røde hærs ophold på Bornholm var amtmanden bekendt fra tidligere udtalelser fra russisk side, var obersten (oberst Kaplunofski, der fulgte general
Korotkov) blevet særligt bemyndiget til at afgive meddelelsen herom fra
den røde hærs kommando, - - - »Meddelelse fra den røde hærs kommando.
Den 9. maj 1945 landsattes dele af den røde arme på Øen Bornholm, som de
senere rensede for tyske tropper. Øen Bornholm er en del af Danmark,
og den er kun besat af vore tropper, fordi den ligger bag vor tyske okkupationszone. Øen er besat af den røde armes tropper midlertidigt, indtil de
i forbinde'se med krigen stående spørgsmål i Tyskland er lØSt. Den røde
arme på Bornholm har ikke til formål at forstyrre befolkningens normale
liv eller blande sig i den danske administrations sager.« Desuden meddelte
generalen ved samme lejlighed, at passagertrafikken såvel med fly som med
damperne var fri for danske sta.tsborgere. Da lokalkomiteen erfarede dette,
besluttede man, at frihedsbevægelsen vi'.le sætte vagt ved rutebådene og
flyverne for at kontrollere, at mistænkelige personer ikke forlod øen. 37
Den udenlandske presse interesserede sig imidlertid en hel del for forholdene på Bornholm, og mange frygtede, at russernes tilstedeværelse på
Øen skulle danne en vis modvægt mod amerikanernes baser på Grønland
og Island. Især svenskerne var skarpe i derts kommentarer, hvilket foranledigede den russiske avis lzvestija til at skrive: »Uden at ræsonnere længe
udstødte en række svenske aviser med lån af udtalelser fra det gØbbelske
leksikon en hylen over russernes 'imperialistiske' hensigter i Østersøen.
På alle disse bagvaskelser fra Svenska Dagbladet, Stockholms Tidningen
o.a. gav de fire danske ministre med Christmas Møller i spidsen svar, da
de ankom til Øen Bornholm. De takkede varmt de sovjetiske tropper for
Øens befrielse for tyskerne.« Også i det engelske underhus blev udenrigsminister Eden spurgt om regeringens holdning til den svenske uro, og han
svarede bl.a.: »Jeg kender intet til den svenske ængstelse. Jeg mener ikke,
at deres bidrag til den allierede sag har været særlig stor. Hvad angår
danskerne, har den danske udenrigsminister og en dansk delegation været
på Bornholm og er vendt tilbage derfra, og jeg forstår, at forholdet mel-
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Kronprins Frederik ug, kronprinsesse Ingrid hilser på et russisk æresk.,mpaf!.11i.

lem russerne og de lokale myndigheder er meddelt som værende hjerteligt.«
Englænderne var således helt på linie med den danske udenrigspolitik,
og det var betydningsfuldt, at russerne til stadighed noterede sig alle danske
taknemmelighedsytringer. 38 Desuden bestræbte man sig fra dansk side hele
tiden på at behandle russerne på samme måde som englænderne i det
øvrige Danmark, og den danske regering inviterede da også general Korotkov med en række officerer til at overvære en fest i København, der den
1. og 2. juni afho~dtes for de allierede styrker. Det betød også meget, at
generalen ved denne lejlighed var i audiens hos kong Christian X og
dronning Alexandrine.Sil
Fra disse festdage kom general Korotkov tilbage til endnu en fest, nemlig
det bornholmske frihedsråds folkefest den 3. juni. Her deltog desuden minister Mogens Fog, minister DØssing og magister Andresen. Det gav heldigvis / .
ingen genlyd, at et illegalt blad »Giv Agt«, sandsynligvis udsendt fra nazistisk hold, i disse dage sØgte at sværte russerne på Bornholm. Det blev
naturligvis omgående tilbagevist af lokalkomiteen. 40 Som en afslutning på
denne række af hØflighedsvisitter, der skulle vise samhørigheden mellem
Bornholm og det Øvrige land, var kronprinsparrets besøg, der fandt sted den
18. til 19. juni. Kronprinsparret var foruden i Rønne på en tur rundt til
Hasle - Allinge - Gudhjem - Østerlars - Østermarie - Svaneke - Nexø
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og herfra over Akirkeby tilbage til Rønne. Det var en strålende vellykket
tur, hvor general Korotkov atter kom til at spille en rolle, og hvor man
sØgte at udbygge det gode forhold mellem Danmark og Sovjet.41
Frihedsbevægelsen i funktion
Efter at have set, hvorledes tyskerne blev fjernet fra Øen, og hvorledes forholdet mellem russerne og de danske myndigheder udviklede sig, er det
rimeligt at se på forholdene i Øvrigt på denne Ø, der nok lå i det danske
områdes yderkant, men som var kommet i centrum for så megen opmærksomhed i lØbet af maj måned. Frihedsbevægelsen havde undergået visse
ændringer siden den 5. maj. Som før nævnt havde man for at klare de
mange opgaver efter bombardementerne og russernes ankomst indkaldt tre
årgange af Bornho1ms Værn. De var mØdt den 10. maj og var blevet indrulleret i frihedsbevægelsens styrker som 5. kompagni. Da man ikke havde
uniformer til dem, fik de udleveret armbind, men uden våbenskjold. Sammen med 4. kompagni blev de indkvarteret på amtssygehuset i Rønne,
der efter en imponerende indsats fra inspektør Sommers side blev gjort
beboeligt i nogle af bygningerne. Det kunne dog kun være en midlertidig
foranstaltning, og da de tyske soldater og flygtninge var blevet fjernet fra
Øen, flyttede de to kompagnier den 28. maj ind på Hotel Phønix, hvortil
også hovedkvarteret flyttede samtidig fra rådhuset. Forinden var hotellet
blevet grundigt renset. Halm, klude og alle værdilll'.se genstande var blevet
brændt, det polstrede møblement var blevet grundigt behandlet med lusepulver og huset i øvrigt vasket indvendigt med kloramin. Endvidere måtte
alle latriner og tilsvinede partier i gård og have behandles med klorkalk.42
Den 11. maj havde man givet indbyggerne i Rønne og Nexø tillade'.se
til atter at rykke tilbage til deres lejligheder eller huse, såfremt disse var
beboelige. Man måtte dog advare mod at åbne for gassen, ligesom man
henstillede a:t udvise den største forsigtighed med hensyn til brugen af
elektricitet. Der var stadig megen oprydning for frihedskæmperne og andre
myndigheder, men ved en utrolig indsats begyndte det atter at tage form.
Den gratis bespisning for de forretningsindehavere, man tidligere havde
bedt om at vende tilbage, ophØrte, og i stedet indrettede man en folkebespisning med middagsmad for 1 krone. Til kommandocentralen indkom
ganske naturligt et utal af anmeldelser om fund af ammunition, og den minesagkyndige havde travle dage, ligesom frihedskæmperne indsamlede pansernæver og patroner samt våben og sprængstof af enhver art for at undgå
ulykkestilfælde. Samtidig forsøgte familierne at indrette sig bedst muligt i
de mere eller mindre Ødelagte ejendomme, og man bad glarmestrene sørge
for at fordele glasset således, at hver familie fik glas i en srne. Kvinderne
gjorde under denne vanskelige situation en vældig indsats. Det gjaldt ikke
alene med at klare fornødenhederne til deres egen familie, men talrige
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hinder var optaget af forsyningstjenesten både til borgerne i Rønne og
Nexø og til de mange frihedskæmpere, der også skulle forplejes. 43
Allerede tidligere havde lokalkomiteen fastslået, at der var påfØrt frihedsbevægelsen opgaver, der var langt større, end den egentlig havde kræfter
til, og opgaver af en helt anden art end ventet. Det tog man hensyn til,
da politiet atter blev sat i funktion den 13. maj, idet det blev tilladt, at
de politifolk, der var frihedskæmpere, kunne forblive i denne tjeneste bortset fra arbejdet på selve politikontoret i Rønne. Frihedsbevægelsen var
blevet en myndighed på Bornholm efter den 4. maj, og derfor var det
også praktisk, da forholdene efterhånden kunne overskues, at dens kompetence blev fastslået. Ved et møde på amtskontoret med amtmanden, borgmesteren og repræsentanter for lokalkomiteen blev det da understreget, at
frihedsrådets lokalkomite skulle udføre de funktioner, som under normale
forho'.d påhvilede dels obersten som kommandant på Bornholm og de'.s
politimesteren, bortset fra de forho:d, der nu blev ordnet af denne på hans
kontor. Alle forhandlinger med russerne om militære spørgsmål skulle
således foregå direkte mellem frihedsrådet og russerne, og hvad angik
indkvarteringsspØrgsmål deltes opgaverne, så det i byerne sorterede under
kommunalbestyrelsen men under frihedsrådet på landet. Overlæge Olsen
udtalte desuden som sin opfattelse, at frihedsrådet endnu havde en nationalpolitisk opgave, hvorfor han mente, at det havde ret til at rådføre sig
direkte med alle danske ministerier og myndigheder angående sine opgaver,
og dette blev tiltrådt af alle tilstedeværende. 44

Russere og danskere
Der var rigeligt med arbejde i den kommende tid også, og det var kendetegnende, at samarbejdet mellem russerne og frihedsbevægelsen altid gik
let. Fra den første dag havde ru~serne mødt frihedsbevægelsen med tillid,
og de anerkendte til enhver tid de danske partisaner, som de kaldte frihedskæmperne. At der naturligvis måtte forekomme episoder mellem civilbefolkningen og russerne, var uundgåeligt, når man dels tænker på de
sproglige vanskeligheder og dels, at det var en krigsvant hær, der kom til
Bornholm. Til gengæld gjorde russerne alt for at hindre disse episoder,
og også frihedskæmpernes armbind kunne gØre underværker. De russiske
udtryk, der som en sproglig hjælp udsendtes til delingerne, fortæller måske
lidt om forholdene: 43
Kammerat (Tavaritsch) - Hvem har kommandoen? (Ktaa Kamandir? Hvor kommer du fra? (Atkuda ty?) - Vi er venner (My drusja) - Må ikke
(Nelsa) - FØlg med (Idi dnama) - Ja (Da) - Nej (Njæt) - Udlever
(Davaj sjuda) - Vi melder det til den russiske kommandant (My skaschem
ruskamu komndiru).
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En af de første dage efter russernes ankomst blev der til kommandocentralen meldt om en russisk forsager, som var havnet i gulvet i et hus.
Sprængkommandoen kendte ikke på dette tidspunkt de russiske bomber,
og da man var bange for, at det kunne være en tidsindstillet bombe, henvendte man sig til fire russiske officerer, der netop sad og hyggede sig
med en rød Alborg hver. Tolken sØ.gte at gØre sig forståelig over for russerne, og med noget besvær lykkedes det at få to af dem til hjælp. De gik
så ud i den ventende vogn med en flaske i den ene hånd og en pistol i den
anden. Da de imidlertid kom ud til bomben, slog de en høj latter op, og
efter alt have fået vrikket den løs fra gulvet trillede de den nok så roligt
ned ad trapperne med store bump. Nogle dage senere meldtes fra Hammerhavnen, at nogle russiske so~dater havde fjernet døre og skillerum fra et
tomt hus, og at andre i Hotel Hammersø i Sandvig havde fjernet tæpper
og spejle fra hotellet og brækket døre og vinduer op. For at hindre gentagelser fik russo:rne da hurtigt sat nogle skilte op, hvorpå der på russisk
stod: Adgang forbudt. Senere gik det ud over nogle sommerhuse, som blev
plyndret i Poulsker og i Snogebæk, men når man ikke kunne tage dem på
fersk gerning, var det vanskeligt at gøre noget. Nemmere var det, da der
klagedes over, at russerne havde s'.uppet deres heste ind på en bondes
græsmarker. En frihedskæmper, en tolk og en russisk major tog omgående
af sted til gerningsstedet, og den russiske major udtalte beklagende: »Ja, det
er jo ikke så godt, men de tror, at de er i Ukraine.« Det kom til et vældigt
skænderi mellem majoren og korporalen, der skulle tage sig af de omkring
30 heste, men det lykkedes dog at få klaring på problemet. Det var imidlertid ikke en enestående foreteelse, og hver gang gentog det samme
sceneri sig.46
En anden episode kan måske også give et billede af forholdene, som
de nemt kunne udvikle sig. En aften kom et par russiske soldater kørende
syd fra mod Rønne. De var stærkt spirituspåvirkede, og da de i Balka
ville trænge ind i et hus for at overnatte, blev der fra Nexø-kompagniet
rekvireret en russer, som med maskinpistol skulle sikre, at vognen kom
til Rønne. Et par timer senere ringede den ledsagende russer imidlertid
til kompagniet og bad om hjælp. Kompagnichefen fik nu fat i den russiske major i Nexø, og simmen kørte de ud til Poulsker skole, hvor de
fandt hestevognen væ1tet i grØften, og bag den lå den ene russer og skød
på dem, der nærmede sig. Heldigvis var en beruset person ikke vanskelig
at overliste, og sammen med den fordrevne vagt, som de havde samlet op
på vejen derud, kom de bag på ham, fik ham overmandet og bundet, mens
man fandt den anden so'.dat snorkende et stykke derfra. Den følgende dag
fik man besked om, at de to soldater ville blive skudt. Om det nu gik så
gaLt, ved man ikke, men at andre soldater har fået denne skæbne, tyder
forskellige soldatergrave på, som man siden fandt. Desuden lagde russerne
320

ikke skjul pa, at tyveri kunne b'.ive straffet på denne måde. Et mere voldsomt indtryk af denne fremgangsmåde fik man i Øvrigt en tid senere, da
alle russiske styrker på Bornholm måtte marchere til Galløkken for at overvære en henrettelse. Det var anskuelsesundervisning - sikkert med nogle
belærende ord - hvorefter alle begav sig til deres kvarterer igen. 47
Russerne var på dette tidspunkt, omkring den 1. juni, placeret mange
steder på Øen. Kommandanten, oberst Strepkov, boede i den sydlige udkant
af Rønne med sin stab og en styrke på omkring 100 mand, medens byens
kommindant havde okkuperet et hus over for amtmandsboligen. Her var
ca. 50 mand. Desuden boede der blot ca. 100 mand i tyskernes gamle baraklejr på Galløkken, m~dens ca. 500 mand bivuakerede i skoven ved Stampen
syd for Rønne. Her havde de også noget sværere skyts, nemlig 4 stk. 40-50
mm og 8 stk. 37 mm.
Ved St. Almegård hwde russerne lavet deres egen lille flyvep'.ads med
en landingsbane på godt halvanden km. I Robbedale plantage iå en bataillon
på ca. 1600 mand i te'.te og bivuak. Også i Arsdale havde de i forsamlingshuset og et nærliggende hus indkvarteret omkring 200 mand. I Svaneke
lå også et par hundrede mand. De boede på Afholdshotellet, og langs kysten
mellem Svaneke og N exØ var yderligere omkring 600 mand. Denne styrke
havde en del artilleri hos sig. Der var 5 stk. 10 cm morterer, 6 stk. 37 mm
kanoner og 2 stk. 75 mm kanoner.
Videre lå der ved nordøstkysten 100 mand indkvarteret i forsamlingshuset
i Listed, og på et hotel i BØ'sh:ivns nordlige udkant lå omkring 250 mand.
Ved Hammeren fyr lå 250 mand hovedsagelig i telte, og på selve Hammeren
lå et par hundrede mand på Blanchs Hotel. Også disse styrker havde noget
artilleri hos sig. Det var 10 stk. 10 cm morterer og 2 stk. 37 mm kanoner.
Endvidere lå der i Hasle Lystskov ca. 300 mand i bivuak og telte Øst
for vejen og yderligere 200 mand i hytter vest for vejen. Ved den tidligere
tyske u-båds prøvestation ved Levka lå også et par hundrede mand indkvarteret. De havde af artilleri: 4 stk. 10 cm morterer, 2 stk. 75 mm kanoner og 3 stk. 37 mm kanoner. Desuden var der i skoven bag Levka et antal
heste og transportvogne. Ved Skrubbegård lå et par hundrede mand med
4 stk. 10 cm morterer, 6 stk. 3 7 mm kanoner og 4 stk. 75 mm kanoner.
Endelig boede 8-9 officerer med ca. 30 mand på Hotel Jomfrubjerget
i Almindingen, og rundt om ved havnene var stØrre eller mindre bevogtningsstyrker varierende fra 2 til 12 mand. Sådanne havnevagter lå i Amager,
Boderne, Snogebæk, Nexø, Gudhjem, Allinge, Teglkås, Helligpeder og i
Has'e. 4 K
SØrgehø jtidelighederne
Den 16. maj begravedes ofrene for bombardementerne i Rønne på kommunens bekostning. De bornholmske avisers bygninger var alle blevet skadede
ved de uhyggelige hændelser, og da de endnu ikke var begyndt at udkomme,
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måtte begravelsen annonceres ved en radiovogn, der kunne meddele; at
højtideligheden ville begynde kl. 14. Den 17. maj var bladene atter på
gaden, og samtidig med, at de kunne fortælle om de sidste ti dages hændelser, berettede de også om den smukke ceremoni i kirken dagen før.
Hele Rønne by havde fulgt de otte ofre til deres grave. Halvanden time
før hØjtideUghedens begyndelse var Rønne kirke fyldt til sidste plads, og
uden for kirken stod tusindvis af mennesker opstillet for at fØlge li,gtoget
på vej efter gudstjenesten. I kirken stod 48 frihedskæmpere opstillet ved
kisterne, der hver var smykket med kranse fra kongen, regeringen, Rønne
by, lokalkomiteen og fra USSR, medens yderligere hundredevis af kranse
og dekorationer fra nær og fjern fyldte kirken. Gudstjenesten forrettedes
af provst Matthiesen og pastor Viggo Nielsen, og derefter talte først amtmand Stemann, dernæst borgmester Aagesen og til sidst overlæge o:sen,
der bl.a. sagde: »På Bornho~ms Frihedsråds vegne sænker vi vor fane til
de dødes ære. Vi føler med de efterladte. Byens og Øens sorg er også vor
sorg. Vi vil .gerne trØste, men den fuldkomne trØst gives kun af Gud til
den, der glemmer sig selv og tænker på sin næste. Derfor vil vi også her
kirken mindes vort omstridte fædreland.
Mig fryder din ros, din ære,
mig knuger din sorg, dit savn,
hver glans, hver plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks navn.«
Man sang til sidst »Befal du dine veje«, hvorefter frihedskæmperne bar
de otte kister ud til rustvognene. Med et stort, russisk militærorkester i
spidsen, spillende sørgemusik, satte det store ligtog sig i bevægelse ud til
kirkegården. Overalt på turen stod rønneboer opstillet, og hoveder blottedes
og bøjedes, efterhånden som ligtoget skred frem. Overalt på vejen til kirkegården var der strØet blomster og grØnt. Det russiske orkester trådte ud
ved alderdomshjemmet, men fortsatte med musikken, til hele det store
ligtog var passeret.
Den følgende dag begravedes på lignende måde i Nexø havnevagt
Martin Wcsth, det eneste offer for bombardementerne mod Nexø. En
måned senere måtte man atter samles til mindegudstjeneste. Det var i
anledning af S/S »Vesterhavet«, der havde gennemført mange ture til
Kolberg, men som den 1. juni ved indsejlingen til Kolberg havn lØb på en
mine og gik ned. Den eneste overlevende var et medlem af den danske
besætning, matros Helge Werner Jacobsen fra Hasle. Den 19. juni holdtes
mindegudstjeneste i Rønne kirke. 49
I Øvrigt havde sørgehØjtideligheden over bombeofrene i Rønne et lille
efterspil. Al forbindelse med det Øvrige land var afbrudt på denne tid,
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men journalisterne Børge Høgh og By:irge Kure opsøgte den russiske kommandant, oberst Strepkov, for at bede om tillade'.se til at sende et referat
af højtideligheden til København. »Obersten imødekom vore Ønsker, og
den lille, trinde premierløjtnant Victoroff tilkaldtes for at fungere som
censor og overvåge, at der ikke blev sagt mere end det skrevne og godkendte. Postmester Frost brød personlig plomben til rigstelefonens central.
København var meget overrasket - bladene ikke mindre, da vi meldte os
på engelsk og forkyndte, at de ikke måtte spørge om noget, men blot
tage imod.«" 0
For lægerne var det også en travl tid, og amts'.ægen måtte til stadighed
bruge sit frihedskæmperarmbind, da det viste sig, at det blev mere r:s;iekteret af russerne end det røde kors. I de første dage måtte de arbejde med
at ti'se flygtningelejrene for at sikre, at der ikke udbrød smitsomme sygdomme. Forho'.dene de forskellige steder var ofte ret svinske, og da tyskerne
f.eks. havde forladt Statsskolen i Rønne, lå der tilbage en stinkende bunke
af flere vognlæs bestående af snavsede forbindinger, afføring og urin,
lusede tæpper og amputerede lemmer. Gulvene var tilmed overalt dækket
af snavset eller råddent halm med lusede klædningsstykker, s1 der forestod
en stØrre rengøring og desinficering af lokalerne. Man måtte til disse rengøringer danne desinfektionshold i forbinde'.se med arbejdet." 1

So71lm::rens arbejde for frihed.rkæmperne
Frihedsbevægelsen havde også sine interne problemer. Den 28. maj måtte
regionschefen således bekendtgØre, at fire mand var blevet ekskluderet af
frihedsbevægelsen på grund af en for frihedskæmpere uværdig optræden,
og deres våben og armbind var inddraget. De havde bl.a. forladt tjenesten
uden tilladelse, kØrt bil i beruset tilstand og skudt ud af vinduerne under
biikØrsel. Det var en anden sag, når det drejede sig om klipning af de
såkaldte »feltmadrasser«. En sådan afstraffelse af de kvinder, der havde haft
omgang med tyskere, var kendt over hele landet og var især blevet foretaget
af harmfulde »civile« mennesker, der på denne måde sØgte at få luft for
deres vrede eller måske ville hævne chikanerier, de havde været ude for
under besættelsen. På Bornho'.m tog forho'.dene imidlertid en lidt anden
vending, da en gruppe frihedskæmpere, i alt 21 mand, om aftenen den
22. maj arresterede 18 kvinder, der alle tilstod at have haft kønslig omgang
med tyskerne, hvorefter de blev klippet pilskaldede. Sagen kom allerede
næste dag for i lokalkomiteen, der i pressen omgående tog afstand fra
aktionen og oplyste, at der var blevet indledt en disciplinær undersøgelse
mod de pågældende. Efter at have rådfØrt sig med modstandsbevægelsens
auditør på Bornholm, overretssagfører Bojesen Koefoed, blev de pågældende
frihedskæmpere idømt en alvorlig irettesættelse for uden tilladelse at have
benyttet modstandsbevæge 1sens vogne og for at have båret armbind og

våben under aktionen. Med hensyn til selve klipningen blev det samtidig
meddelt frihedskæmperne, at de for dette forhold var ansvarlige over for
loven. Desuden konfiskerede man den under aktionen optagne film.fi 2
Allerede næste dag, den 23. maj, fandt en ny aktion sted i Akirkeby,
og oe:så i de følgende dage indløb rapporter om enkelte andre kiipninger
af piger. lokalkomiteen tog derfor omgående affære også på anden måde,
idet overlæge Olsen på komiteens møde udtalte: »For at sikre samfundet
en værdig holdning er det nødvendigt, at frihedsrådet griber aktivt ind
og forebygger ved at internere pigerne. Det vil være meget beklageligt,
hvis frihedsbevæge'.sen for at opretholde ro og orden skal komme ud for
at bruge våben for »feltmadrassernes« skyld. De, der er for klipningerne,
og disse er de fleste, idet »feltmadrasserne« betra&tes som kvindelige værnemagere, vil føle sig beroligede, ved at frihedsbevægelsen tager hensyn til
»feltmadrasserne«. De, der er imod klipningen, vil forstå, at interneringen
er det eneste, der kan beskytte pigerne herimod.« 58
En barak ved Simblegård, der tidligere havde været benyttet af den
tyske værnemagt, blev omgående ,gjort ren, desinficeret og sprøjtet med
kloramin, og kompagnichef Bendixen udnævntes til lejrkommandant. Tilrettelæggelsen af anholdelserne blev overdraget journalist Børge Kure og
ingeniør Tage Nielsen, og den 26. maj åbnedes lejren, idet 39 kvinder fra
hele Øen blev bragt dertil. Lejren eksisterede indtil den 15. juni, og i denne
periode havde der i a:t siddet 62 kvinder interneret her for et tidsrum
varierende fra to til 16 dage. Så snart som muligt b!ev der efter ankomsten
optaget rapport over de internerede, og medens 60 af kvinderne indrømmede, blev det for to af kvinderne bevist, at de overhovedet ingen berøring havde haft med medlemmer af den tyske værnemagt, hvorfor de omgående blev hjemsendt og renset i pressen. 54
Der var imidlertid stadig en del uro på Øen, bl. a. fordi ikke alle tyskere
endnu var indfanget. Så sent som den 30. maj måtte man forstærke patruljeringen i Rønne på grund af de stadige skyderier, som hørtes i gaderne.
Den 4. juni søgte man fra dansk side at registrere de ud'.ændinge, som
fandtes på Øen, og til dette arbejde udpegedes fra lokalkomiteen lærer
Håkansson og overbetjent Knudsen. Det viste sig særlig betydningsfuldt,
da regionschefen den 16. juni til lokalkomiteen kunne berette, at russerne
havde det indtryk, at modstandsbevægelsens fo'.k dækkede over nogle ikketyske flygtninge på Øen. Forholdet blev nøje undersøgt, og man fandt da
også hos en frihedskæmper i Gudhjem to litauere." 5
Der var et godt forhold mellem danskerne og russerne i almindelighed,
men selvfølgelig fandtes der også de danskere, som sØgte at udnytte soldaternes naturlige trang efter at få spiritus, og som trods både danske og
russiske myndigheders forsøg på at hindre det alligevel fik held med sig.
Fra dansk side prøvede man den 20. juni at sætte en stopper for denne
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sortbørshandel ved, at frihedskæmpere og politi denne dag afspærrede alle
veje, der fØrte til Jomfrubjerget, hvor russerne havde deres stØrste lejr.
Ved aktionen fik man standset adskillige, der skulle ud at sælge de våde
varer til russerne, og 50-60 flasker spiritus af mere eller mindre tvivlsom
brait blev konfiskerer. 11 r:
Selv om der stadig var en del arbejdsopgaver for frihedsbevægelsen,
måtte man imidlertid erkende, ar frihedskæmperne også måtte begynde ar
rænke på d::res civile arbejde og i det hele tager overgangen til en normal
tilværelse igen. Inden for rimelighedens grænser tillod man derfor efter
ansøgning frihedskæmperne ar blive hjemsendt, idet man naturligvis først
og fremmest tog hensyn til familiefædre, og med deltagelsen i folkemødet
den 3. juni afsluttedes endelig frihedskæmpertilværeisen for hovedparten
af styrken, der blev hjemsendt med våben og armbind, så de hastigt kunne
indkaldes igen om nødvendigt. Desuden måtte redaktør Kjødr udtræde
af lokalkomiteen, som han tog afsked med den 4. juni, da han skulle tiltræde en stilling i København, og i stedet for ham indtrådte ingeniør
Tage Nielsen. Også i interneringslejren i Almindingen bet,>yndte rallet af
indsatte at svinde ind, efterhånden som sagerne kunne blive behandlet,
og de resterende 47 personer flyttedes derfor den 14. juli ind til Østre
skole i Rønne. Herved sparedes vagter, og også fra mange andre steder
kunne man efterhånden inddrage flere og flere vagter. Forholdene var efterhånden ved at falde mere i lave, og i august besluttedes hjemsendelse af
resten af styrkerne. 117 Den sidste dagsbefaling, nr. 33 fra den 4. august, lød
således: 3 '
Pkt. 1. I henho'.d til skrivelse fra generalkommandoen til region VII den
31. f.m. hjemsendes samt'.ige styrker af modstandsbevægelsen midt i august.
Bornholms Værn overtager den 13. ds. de bevogtninger, der har været
varetaget af modstandsbevægelsen. Senest den 16. ds. skal alt mandskab
være hjemkommanderet.
Pkt. 2. Onsdag den 8. ds. kl. 20.00 afholdes der møde på hotel ))Phønix«
med lokalkomiteen og modstandsstyrken. På mødet skal drøftes oprette~sen
af et lokalt frihedsbevægelsens samråd og en videreførelse af modstandsstyrkerne. Til mødet skal så vidt muligt møde: kompagnicheferne, næstkommanderende ved kompagnierne og samtlige delingsførere.
Pkt. 3. Vedlagt fremsendes et forslag til et foreløbigt hjemmeværn samt
ændringsforslag til forslag om lov om et midlertidigt hjemmeværn.
Pkt. 4. Fra den 4. august bortfalder 5. kompagnis vagt i Shellparken,
Transportkolonnen opretholder vagten med en mand om natten.
Pkt. 5. Den 12. ds. hjemsendes udrykningsholdene i Akirkeby og Nexø.
KØretØjerne afleveres den 15. ds. ved hovedkvarteret i Rønne.
A. H. }r!1r81:1tJ1:11
Regionschef.«
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Den 5. april 1946
Den 1. oktober 1945 oprettedes hjemmeværnsforeningerne over hele landet,
og også på Bornholm fik hjemmeværnet tilslutning fra størstedelen af de
tidligere frihedskæmpere. Forho'.dene var ved at blive normale igen, men
alligevel var der stadig russiske styrker på Bornholm. Spørgsmålet om deres
tilstedeværelse på Bornholm var nu tydeligt karakteriseret som et internationalt anliggende, som Danmark kun havde ringe indflydelse på. Det var
Øjensynligt spørgsmålet om russernes fri passage gennem de danske stræder, der spØgte. Det var det spørgsmål, udenrigsminister Molotov rejste
den 23. december over for den britiske udenrigsminister Bevin, og da den
enge'.ske delegation dagen efter var på besøg hos Stalin i Kreml, blev
spørgsmålet atter bragt på bane. Bevin forsikrede her, at den engelske
regering håbede at kunne opretholde princippet om fri passage for skibe
af alle nationer, og tilføjede, at England ikke ville billige ideen om baser
i dette område, hvortil Stalin hurtigt replicerede, at derom var der slet
ikke tale. Hertil kom imidlertid også spØrgsmålet for russerne om en vis
ligevægt i Danmarks forhold til de allierede, hvilket betød, at så længe
der var engelske tropper i det Øvrige Danmark, ville der også være russiske
på Bornholm. Derfor arbejdede man fra dansk side ihærdigt på at få de
britiske styrker bort, samtidig med at man af al kraft søgte at opbygge en
styrke, der kunne vise, at Danmark var et selvstændigt land, som selv
kunne klare egne militære opgaver. Kort efter nytår 1946 udtalte generalmajor Jakushef, som den 13. juli 1945 havde afløst general Korotkov som
Øverstkommanderende på Bornholm: »Jeg er ikke spåmand og vil ikke
prøve på at optræde som sådan, men jeg tror, at de russiske tropper vil
have forladt Bornho'.m inden udgangen af 1946.59
I løbet af efteråret og vinteren foregik en ihærdig indsats for at skaffe
den danske hær fornøden udrustning, og den 20. marts 1946 var man nået
så vidt, at 15. bataillons 1. kompagni kunne sendes til Bornholm. Fire
dage senere kom resten af bataillonen, og den 4. april fulgte 5. artilleriafdeling efter. Den 16. marts kunne generalmajor Jakushef meddele amtmanden, at da han var blevet underrertet om, at der ville komme danske
styrker til Bornholm, kunne han nu officielt meddele, at den røde arme
og flåde nu ville rømme Bornholm, og evakueringen ville begynde med
det samme. Den 5. april 1946 forlod de sidste russiske styrker Bornholm,
der nu endeligt var blevet befriet for fremmede tropper, og det kan da
heller ikke undre, at for mange bornholmere var denne dag deres endelige
befrielsesdag. 60
Den russiske gåde
Det havde alt i alt været en begivenhedsrig tid for frihedskæmperne, der
var blevet udsat for opgaver og krav af en helt anden karakter end i den
Øvrige del af landet. Bombardementerne, hjælpen efter bombardementerne
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og modtage 1sen af de russiske styrker og a1t, hvad dermed fulgte, fik ikke
alene regeringen til at f>ilge begivenhederne på den Østlige Ø med særlig
opmærksomhed, men også internationalt rettedes søgelyset mod Bornho'.m.
Straks fra den røde hærs ankomst b!ev partisanski, frihedskæmperne, af central betydning, og med den største tillid samarbejdede den russiske ledelse
med regionschefen. Allerede fra den første aftens opgave med besættelsen af flyvep'adsen og til de følgende aktioner med indsamlingen af de
tyske styrker og ved de fælles patruljer rundt om på Øen udvikledes en
arbejdsdeling, som kun kunne bygge på tillid. Frihedskæmperne !Øste de
stillede opgaver ganske fornemt, og deres armbind nød respekt blandt de
russiske soldater. Med imponerende hurtighed fik man borttransporteret
tyskerne fra øen til Kolberg, og russernes aflukning af Bornholm i nogle
dage fra den 15. til den 18. maj må ses i forbindelse med deres rent militære
foranstaltninger for at hindre de spredte tyske styrkers flugtforsøg. I et
stærkt bureaukratiseret samfund faldt det naturligt at følge ordrerne til punkt
og prikke, og det synes for os med demokratiske traditioner helt urimeligt,
at man derved samtidig udelukkede både amtmand, rigsdagsmænd og bornholmske myndigheder fra at sætte sig i forbinde:se med omverdenen.
Disse forhold samtidig med overførelsen af russiske styrker til Bornholm
skabte en naturlig nervøsitet, der endog foranledigede lokalkomireen til ar
henvende sig både til kong Christian X, til ambassadør Kauffmann og til
folketingsmand Srærmose i San Francisco om at gøre alt for at sikre, ar
Bornholm forblev dansk. Det var hektiske dage for frihedskæmperne og for
den civile befolkning, som fØlte sig helt ladt i stikken og i angstfyldt desperation talte om i stedet at blive knyttet til Sverige. Ganske vist forsikrede de
russiske myndigheder gang pa gang, at deres tilstedeværelse på Øen kun var
af midlertidig karakter, men man turde ikke rigtigt tro på deres udtalelser,
man håbede blot, at de var rigtige. lokalkomiteen sendte et af sine medlemmer til København for ar forhandle med regeringen, hvorved man blev sat
ind i den danske udenrigspolitik, der gik ud på ar behandle de allierede
nationers styrker fra Øst og vest på ganske samme måde, selv om det måske
kunne indebære visse rent praktiske vanskeligheder. Derfor var man på
Bornholm glade for de officielle besøg, som danske myndigheder aflagde
på Øen, hvorved man følte, at båndene med det Øvrige land styrkedes.
I hele denne periode var frihedsbevægelsen et vægtigt aktiv, og selv om
styrkerne blev hjemsendt midt i august for atter at kunne passe deres
civile arbejde, havde deres tilstedeværelse i den forløbne tid været overordentlig værdifuld. Trods alt følte bornholmerne stadig et ubehageligt
tryk ved, at der befandt sig fremmede tropper på Øen og tilmed i et antal,
som man ikke var vant til under den tyske besættelsestid. Det er derfor
ganske naturligt, at den 5. april 1946 for bornholmerne blev opfattet som
deres endelige befrielsesdag, selv om forholder til russerne var der bedste.
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XVI. kapitel

Et centrum i periferien

Det har været denne bogs sigte at give en redegørelse for forholdene på
Bornholm under den tyske besættelse ved at belyse den bornholmske
modstandsbevægelses opståen, dens virke under besættelsen og dens funktioner efter befrielsen indtil dens endelige afvikling i efteråret 1945.
Trods sin perifere beliggenhed som en dansk grænseforpost mod Øst
og med en beliggenhed fjernt fra de store krigsskuepladser har Øen alligevel, som det har vist sig, haft en central placering for flere operationer
og derved mere eller mindre skjult påkaldt sig opmærksomhed fra forskellige instanser. Hertil kommer, at besættelsesforholdene på mange områder har afveget fra det billede, der ellers var almindeligt i det øvrige
Danmark.
Bornholm markerede allerede fra besættelsens første dag sin særlige
situation ved først at få tyske tropper til Øen den 10. april. Tilsyneladende
ville tyskerne her opbygge et stærkt bolværk mod Øst ved at planlægge
og påbegynde stærke befæstningsanlæg, hvis skyts skulle kunne række langt
ud i Østersøen. Stillingerne blev imidlertid aldrig fuldført, og planerne
blev skrinlagt, da tyskerne i sommeren 1941 angreb Sovjetunionen. I takt
med den mindskede interesse for Bornholm fra tysk side blev også besætteIs:'myrkerne nedskåret til efterhånden blot at udgøre en symbolsk styrke,
og y:iens befo'kning mærkede således kun lidt til besættelsens ubehageligheder ud over mørklægningen og de almindelige restriktioner, der også
ramte befolkningen i det Øvrige land.
Bornholm var militært blevet underlagt Marinestation der Ostsee i Kiel,
hvilket gav øen en anden militær placering end det øvrige Danmark, og
det forårsigede, at øen ved flere lejligheder kom til at blive underkastet
en særbehandling. Imidlertid var den tyske marines interesse for Øen forf1get fra 1941. Bornholm lå nu langt fra krigsskuepladserne i Øst og vest
og i et forholdsvis roligt farvand, der kunne indebære adskillige fordele
for den tyske marine. Man nøjedes således nu ikke blot med at holde
m:uineØvelser omkring øen, men begyndte at indrette den til prøvestation
for u-både, inden disse stod ud på deres togter. Herved fik Bornholm en
central placering for den militære efterretningstjeneste. Ikke alene kunne
man herfra melde om de tyske enheder, der opholdt sig i Bornholms nærhed eller passerede forbi Øen, men man kunne også give oplysninger om
u-hådene og deres Øvelser. Folk placeret på fyrene eller i havnene såvel
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som fiskere var gode meddelere, og yderligere oplysninger kunne skaffes
ved de mange orlovsbesØg, som besætningerne fra skibene aflagde. Alle
disse orlovsbesØg var desuden medvirkende til at skabe en vis irritation i
befolkningen ved deres indkøb af varer i et omfang, der oversteg de almindelige fornødenheder, og selv om man ikke kan tale om en organiseret
modstandsbevægelse, viste befolkningen, eller man må måske snarere tale
om enkelte grupper eller personer, deres mishag ved løbesedler eller ved
at skrive på murene eller ved at overklippe tyske telefonledninger eller
lignende. Herudover nåede man ikke længere end til yderligere at distribuere illegale blade, som blev modtaget fra det Øvrige land.
Bemærkelsesværd1gt for Øens befolkning var det dog også, at den ikke
engagerede sig yderliggående politisk. Før krigen havde hverken kommunisterne eller nazisterne spillet nogen rolle på Øen, og besættelsestiden gav
tilsyneladende ikke nogen af disse grupper særligt vind i sejlene. Nazisternes
ringe antal blev klart dokumenteret ved valget i 1943 trods deres forsøg
på at vinde indpas også her. Denne nationalt stærke holdning gav sig
imidlertid heller ikke udslag i dannelsen af større sabotagegrupper, men
årsagen hertil lå i det forhold, at der ikke fandtes større virksomheder på
øen, som arbejdede for tyskerne, ligesom der heller ikke gik betydningsfulde transporter af tysk materiel eller personel over Øen. Man havde ikke
de samme naturlige mål for sabotage som mange andre steder i Danmark,
og tilbage var der kun at give sit mishag til kende over for samarbejdsfolk
og detailhandlere, der handlede med tyskerne. Selvføtgelig havde disse
rudeknusninger m. v., der fandt sted, ingen krigsmæssig betydning set i
streng militær mening, men de kan, hvor ringe de end var, ikke frakendes
en vis psykologisk betydning.
Det var efterretningsvirksomheden, der atter i 1943 bragte søgelyset
rettet mod Bornholm. I nogen tid havde man nær Ri.i.gen arbejdet med konstruktionen af de såkaldte V-våben. Efterhånden, som forsøgene skred frem,
foretog man herfra prØveskydninger ud over Østersøen, og fra Bornholm
kunne man iagttage de ejendommelige rØgstriber på himlen. Den 18. juli
me'.dte kystvagten i Svaneke om nedstyrtning af en flyvemaskine af ukendt
type og nationalitet i havet ud for Svaneke, og den 22. august 1943 landede
den første V-1 bombe på en mark i Bodilsker. Med enestående dygtighed
var efterretningsvirksomheden omgående i gang. En nøje beskrivelse med
fotografier blev sendt til London, og sammen med oplysninger fra efterretningsvirksomheden i Frankrig om afskydningsramper fik man i England
et indgående kendskab til det nye våben. Sin centrale placering i hele dette
spil understregedes yderligere ved indretning på Øen af forskelligt apparatur
til at følge V-1 bombernes flugt efter deres afskydning fra Peenemi.inde.
Desuden havde Bornholm nogle gange besØg af højtstående tyske eksperter
på området. Både den tyske flåde og det tyske luftvåben anvendte således
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Bornholm som en vigtig forsøgsbase. og naturligvis var efterretningsvirksomheden i fuld aktivitet for at give de vigtige oplysninger, der kunne
fremskaffes, videre til London.
Datoerne for de ske'.sættende begivenheder i Danmark var ikke altid
de samme på Bornholm, og hvis de var det, blev forløbet ikke det samme.
Den 22. juni 1941 med begyndelsen af jagten på de danske kommunister
er ikke en dato, som kom til at betyde noget for Bornholm. Her ind;edtes
ingen jagt. Man arresterede ganske vist den kommunistiske folketingskandidat på Bornholm, hvorfra han fØrtes til Horserød, men allerede i oktober
blev han pludselig frigivet og levede siden uantastet på Øen. Den 29. august
1943 blev Bornholms Værn interneret på Øen, men mandskabet b;ev atter
hjemsendt efter få dages forløb, og kun en del mandskab og officerer
blev siden sendt til København. Desuden arresteredes to civile, der ligeledes fØrtes til København og videre til Horserød, der nu befo'.kedes med
prominente danskere, efter at tyskerne havde fjernet de kommunistiske
internerede. Da jødeforfølgelserne derefter begyndte den 2. oktober 1943,
fik Øens geografiske beliggenhed betydning for den helt nye aktivitet, der
opstod ved etableringen af flugtruterne til Sverige. Over Bornholm skabtes
nogle af de mest sikre ruter til Sverige, og de blev ikke alene brugt til
borttransport af flygtninge, men også til kurertjenesten og efterMnden til
våbentransport fra Sverige til Danmark, idet Bornholm i dette tilfæ'.de
udelukkende var en mellemstation på vejen. Desuden var gruppedannelserne rundt om på Øen ved at tage form i løbet af vinteren 1943 til 1944,
og enkelte illegale blade voksede frem som selvstændige, bornholmske
foretagender. Denne Øgede aktivitet blev omsider årsag til, at det tyske
Geheime Feldpolizei etablerede sig på Øen fra december 1943 og fra juli
1944 fik en gestapomand som chef.
Mest betydningsfuld for modstandsbevægelsens udvikling var de nødlandede amerikanske flyvere i foråret 1944. Trods ihærdig tysk eftersøgning
slap de allerfleste af flyverne væk og blev ved hjælp af de nyetablerede ruter
bragt sikkert til Sverige. Det var begivenheder, der belærte tyskerne om,
at der selv på det ti'.syneladende fredelige Bornholm også fandtes en modstandsbevægelse, som effektivt forstod at gennemføre sit arbejde. Tyske
krigsskibes øvelser omkring Bornholm og u-bådenes stadige prøvesejladser
tiltog i omfang, og den ihærdige danske efterretningsvirksomhed kunne
sende en strØm af beretninger til de allierede. Da modstandsbevægelsens
virksomhed således efterhånden omfattede både ruter, efterretningsvirksomhed, b'.adarbejde og en del sabotage, trængte en koordinering af a 1t
dette sig stedse stærkere på. To initiativer i denne henseende forenedes
endelig den 31. oktober 1944, hvor man ikke blot fik dannet en lokalkomite, men også fik denne knyttet til Frihedsrådet i København. Komiteen
blev sammensat efter de samme retningslinjer som Frihedsrådet i Køben-
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havn, men endnu stod nogle grupper udenfor, og først den 10. februar 1945
fik det bornholmske frihedsråd sin endelige form.
Den 19. september 1944 betød for det Øvrige land politiets arrestation.
men ikke på Bornholm. Her skete intet. Ganske vist ophørte politiet ved
efterretningerne om, hvad der var passeret i resten af Danmark, at fungere,
men ingen arresteredes, og politifolkene gik under jorden og knyttedes nu
mere direkte til modstandsarbejdet, som de i Øvrigt tidligere havde haft en
god kontakt med. Først den 27. januar 1945 sØgte Gestapo på Bornholm
at arrestere det danske politi her, men uden særligt held, og desuden sad
politiet kun arresteret en kort tid, og ingen af de tyske myndigheder ville
rigtig indrømme, at de stod bag denne lidt sene aktion.
I besættelsestidens sidste halve år foregik et energisk og he!digt gennemført modstandsarbejde på Bornholm. Selv om tyskerne måske til tider havde
færten af, at der foregik transporter over Øen, lykkedes det dem aldrig at
trevle en eneste af organisationerne op, og rutearbejdet gennemførtes helt
uden tab. Den nemmeste vej var med en af passagerbådene mellem Bornholm og København, der passerede gennem svensk højhedsområde i Falsterbokanalen. Her kunne kurerer og andre roligt stige af og på, medens
de tyske vagter omhyggeligt blev lukket inde sammen med de almindelige
passagerer. Denne trafik gennemførtes bl.a. af den bekendte »Liserute«,
men nok så bekendt er også »Laksene«, der med »Ramona« sejlede mellem
Bornholm og Simrishamn i Skåne. Her overførtes passagerer og breve
den ene vej og våben og ammunition den anden vej. Den eneste gang,
hvor en stikker var ved at samle oplysninger om denne rute, gjorde man
kort proces og fik ham sendt til Sverige, hvor man fik forklaret sagens
sammenhæng, så han blev interneret resten af krigen, efter sigende i det
nordlige Sverige. Flere andre ruter var virksomme, og det var ikke få mennesker, der via Bornholm kom i sikkerhed i det neutrale Sverige. Selv om
alt dette foregik i den dybeste hemmelighed, var disse ruter ikke desto
mindre et centralt led i tilknytning til den Øvrige modstandsbevæge'.se i
Danmark, og ikke mindst betydning havde transporterne af våben via
Bornholm til København, våben, som den bornholmske modstandsbevægelse
først sent fik lov til også at få del i.
Med den fastere organisation, der var skabt af lokalkomiteen, formeredes
de fire kompagnier, der i befrielsesdagene kom til at bestå deres ildprøve
på en langt mere intensiv måde end i det Øvrige Danmark. Våbeninstruktionerne af grupperne intensiveredes, og endelig en måned før befrie~sen
kom den udpegede regionschef til Øen for at gØre alt klart til det store
Øjeblik. Gestapo udvidede imidlertid også sit arbejde, arrestationernes antal
tiltog, og der forekom også tilfælde af hårdhændede forhørsmetoder, som
man ellers ikke tidligere havde kendt til på Bornholm.
Tyskerne så imidlertid Bornholms betydning som led i et Østligt forsvar,
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og de sidste måneder kendetegnedes derfor ved en fornyet aktivitet vedr
Øens indretning til en militær bastion. Der kom stadig flere tyske tropper
til øen, og beboerne kom ud for et stigende antal tyske beslaglæggelser
af huse og jorder til indretning af de tyske forsvarsforanstaltninger. Desuden pasoerede flere og flere tyske flygtninge Øen på vej videre mod vest.
Bornholm var for tyskerne blevet et væsentligt led i forbindelse med deres
tilbagetrækning af fronten mod Øst. Bornholmerne så naturligvis på denne
udvikling med større ængstelse, for samtidig med disse tyske foranstaltninger kunne man følge den russiske fronts forskydning mod vest, og problemet var nu hvilken af de allierede hære, der ville komme først til Øen
som befriere.
Med lettelse hØrte man om kapitulationen den 4. maj 1945, og man
festede som alle andre steder over krigens slutning. Den 5. maj kunne
lokalkomiteen med tilfredsstillelse se mere end 650 modstandsfolk gå i
gang med deres opgaver, bevogtningstjeneste og indsamling af mistænkelige personer, som måtte beskyttes mod lynchning el. a., ligesom man måtte
tage sig af de mange tyske flygtninge, for at disse ikke skulle tage sig selv
til rette. På en værdig måde fik man hele dette væ'.dige arbejde fra hånden.
Nu kom imidlertid Bornholms specielle militære og kommandomæssige
forhold til at spille ind. Ingen tænkte over, at det udelukkende var de
landmilitære styrker, der stod over for Montgomery, der havde kapituleret.
Den tyske flådes stilling var en anden, og de tyske landmilitære styrker, der
kom til Bornholm, var tilknyttet Østfronten. Alligevel erklærede v. Kamptz
sig villig til at kapitulere til de engelske styrker, men der kom ingen.
Da det første russiske bombardement var sat ind, vågnede eng"ænderne
endelig, og da danske myndigheder desuden havde bedt om hjælp til Øen,
var man nu rede hertil. Churchill Ønskede, at der omgående blev sendt
styrker til Øen, uden at man behøvede at spørge russerne, men da ordren
hertil nåede SHAEF, viste det sig, at Eisenhower netop havde sendt en
forespørgsel til Moskva, og man måtte nu vente på svaret.
Russerne opfattede naturligt Bornholm som et fjendtligt stØttepunkt i
flanken på den russiske opmarch i Nordtyskland og opfordrede v. Kamptz
til at kapitulere. lnselkommandanten over:od da Øens forsvar til general
Wuhtmann, der var kommet som flygtning til Øen sammen med en anseelig
styrke fra Østfronten. Derved blev Bornholm imidlertid militært set en
del af Østfronten, og først efter Tysklands endelige kapitulation midnat
mellem den 8. og 9. maj bøjede han sig. Den 9. maj landsattes de første
russiske styrker, og den 10. maj svarede russerne Eisenhower, at SHAEF
ikke behøvede at interessere sig for Øen.
Denne gang rettedes søgelyset i fuld offentlighed mod Bornholm. Medens
det Øvrige Danmark festede, blev to af Bornholms byer lagt i grus, og
besynder:igt nok, uden at man i den første tid i det Øvrige Danmark skæn-
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Jernbanevogne med russisk gods klar til afskibning i Rønne.

kede det videre opmærksomhed. Modstandsbevægelsen blev her sat over
for en opgave, som måske nok var lille, set i forhold til, hvad der i Øvrigt
foregik i Europa, men som var ganske særlig inden for Danmarks grænser.
Endnu en gang må man berømme det arbejde, der gennemførtes ved
evakueringen af de to byer. Under det første bombardement døde blot ti
danskere og under det andet slet ingen, hvorimod ofrene blandt de tyske
flygtninge aldrig er gjort op. Næste fase af arbejdet bestod derefter i at
få slukket brandene og at få iværksat en patruljetjeneste, der kunne hindre
plyndringer og overgreb i de rømmede byer. Det var arbejde, som ingen
modstandsmand havde været forberedt på. Bombardementerne blev en frygtelig afslutning på en besættelsestid, der ellers på så mange områder havde
formet sig heldigt på øen. Hertil kom så endnu en opgave forskellig fra
opgaverne i det Øvrige land. Man skulle byde velkommen til en allieret,
hvis tankesæt og indstilling til mange forhold var så forskellig fra vor egen.
Den 9. maj gik de første russiske styrker i land på Bornholm for at søge
kontakt med de bornholmske »partisanski«. Tyskernes kapitulation blev nu
endelig en kendsgerning, og russerne og modstandsbevægelsen kom i fællesskab til at lØse adskillige opgaver. Bornholm blev ikke blot et dansk
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problem, men det var også kommet i verdens søgelys, selv om det kun
var som en lille brik i det store spil. Frihedskæmpernes armbind nød
respekt blandt de russiske soldater, og alt ordnedes gnidningslØst og dermed
til ære for frihedsbevægelsen. Den viste sig som et særdeles værdifuldt
aktiv for de danske myndigheder i denne periode, indtil den i efteråret
1945 afløstes af Bornholms Værn. Selv om russerne til stadighed omtalte
deres tilstedeværelse som midlertidig, gav den almindeligt kendte russiske
ulyst til at bekendtgøre betingelserne for deres tilbagetrækning alligevel
anledning til mange gætterier. Først da de engelske styrker var borte fra
det Øvrige Danmark, og da vi fra dansk side kunne sende en anerkendelsesværdig forsvarsstyrke til Bornholm, fandt de russiske myndigheder tiden
inde til deres bortdragen fra Øen. Den 5. april 1946 forlod de sidste fremmede tropper Bornholm, og Øen var atter helt på danske hænder.
For Bornholm var besættelsestiden på mange måder som i det Øvrige
Danmark, men alligevel var begivenhedsforløbet forskelligartet. På en måde
så det ud til, at der intet skete på Øen, men alligevel foregik i det stille
et værdifuldt arbejde, som var særdeles betydningsfuldt for modstandsbevægelsen på mange måder. På en måde lå Bornholm i en afkrog af
krigsbegivenhederne både for Danmark og i den store krig, men alligevel
var begivenhederne her i flere tilfælde af største betydning, som et centrum
i periferien.

ENGLISH SUMlvfARY

The purpose of this book has been to give an objective historical account of
the events on the island of Bornholm during the occupation of Denmark,
particularly in regard to the resistance movement and the events on the
island, which differed from the events in other parts of the country.
Bornholm is situated in the periphery of Denmark as a frontier island on
guard against the East and far from the theatre of war, but in spite of this the
is!and has had a central position in many operations more or less bidden.
From the first day Bornholm marked its special situation, because the
German troops did not arrive until the 10th of April. In the first year
the Germans appearcd to build up a strong fortress in the Baltic by planning an starting to build fortifications with heavy cannons, which were
designed to reach far into the Baltic. Beforc the fortifications had bern
completed, the Germans attacked the Soviet Union and rhe constructions
were stopped.
Meanwhile Bornholm was changed into a naval base placed under the
»Marinestation der Ostsee« in Kiel. Therefore the island had special military relations to the German Anny and the military incidents became different from those which took place in the rest of Denmark. As the theatre
of ware was now very far from Bornholm and since the island was situated
in the centre between East and West, the island could be used in many ways
by the Navy. Bornholm was now organized as a test-base for submarines
before they started their cruises, and also test new instruments for the
submarines. In this way Bornholm became of special interest to the intelligence service. From here the informers could give accounts of German naval
forces in the neighbourhood of the island and give information about the
German submarines and their exercises. People emp'.oyed in the lighthouses
and the harbours, and the fishermen, were very good sourccs of information
ro the intelligence service.
The garrison on Bornholm was in rhese first years of the war very small,
and the inhabitants in rea'ity only noticed the occupation as the normal
restrictions for Denmark, but they did not feel the Nazi occupation as a
reality. The inhabitants have always been very nationalistic, but extremist
parties had only few supporters on the island. The Nazis never got foothold
there, nor did the Communists. The national feeling of the inhabitants
could, however, not be translated into sabotage actions, because the is'.and
had not any big factories working for the Germans, and there were no
important railways on the island. The youth therefore in the first years
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could do nothing but show their dislike of the collaborators and the provision
shops, which dealt with the Germans. All this, however, had a great psych:)logical effect.
In 1943 the searchlight was again directed towards Bornholm. On the
German island Peenemiinde in the Baltic the Germans worked on consttucting the so-called V-1 bomb. The test shoots were practised over the Baltic
Sea, and from Bornholm one could observe strange smoke streaks in the
sky. On July 18th the coastguard reported an aeroplane of unknown construction and nationality as having crashed into the sea outside the town
of Svaneke, and on August 22nd the first V-I bomb landed on a field in
the southern part of Bornholm. Befare the Germans arrived, the intelligance service had done a good job, and they could send to London a careful
description and photos of the bomb and, in conjunction with intelligence
service information about ramps in northern France they received in England a very good impression of the weapon. Bornholm was in centre of
the events because the Germans on the island also constructed instruments
to follow the test shoots from Peenemiinde and the intelligence service on
Bornholm was in full activity.
The important dates during the Nazi occupation of Denmark were not
followed up on Bornholm. On June 22nd 1941, the hum on Danish communists began in Denmark, but there was no hunting on Bornholm. On August 29th 1943, when the Danish army and navy bases were occupied and
the men were interned, on Bornholm the officers and the crews were demobilized immidiately and after a while again acrrested. On the other hand, on
October 2nd 1943, when the Jew-hunting began in Danmark, Bornholm got
a central place, not because there were any Jews on the is~and, but because
there grew up a very important rescue route via Bornholm to Sweden. The
routes on Bornholm transported many persons during the war, and later on
they were also used by the couriers between Danmark and Sweden and
Sweden and Denmark, and by the same routes weapons were a!so transported
from Sweden to the resistance movement in Denmark.
In that connection many resistance groups were formed, and these account for the special situation on Bornholm, that the resistance movement
there was formed by the inhabitants, without help from the central movement in Copenhagen. Only at the very end, when the groups were to be
joined in a single organisation, did they form a liberation comittee and
got connections with the Freedom Council in Copenhagen.
On September 19th 1944 the Danish police were arrested in Denmark.
The Germans arrested about 2000, while 7000 disappeared »under ground«.
On Bornholm, the Germans did not try to arrest the police, but naturally
the police on Bornholm from that date no longer functioned. Later, on
J:rnUMy 27th 1945 the Gestapo tried to arrest the police on Bornholm,
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but without much luck. Only a few were arresreJ, and they were all dernobilized very soon.
During the last year of the war the conditions on Bornholm again changed.
The German Eastern Front was moving westward and Bornholm became
of importance again. They now showed new activity in organising Bornholm as a strong military base in the Baltic. More troops came to the island,
and new military positions were built. Furthermore, the island was now an
important point in the German retreat from th~ East. Many refugees came
to the island, both civilians and military persons. The inhabitants looked
full of fear to the future.
It was therefore a relief, when the Germans capitulated in Denmark
from the 5th of May 1945, and the resistance movement began guarding
the public offices and works and arresting Nazi collaborators. This also
happened on Bornholm, and nobody thought of the faet that the »lnselkommandant« belonged to the German Navy, and not to the army which
had surrendered ro Montgomery, and the German troops on Bornholm
were mostly refugees from the eastern frontier. The liberation comittee on
Bornho'.m asked the British to c01ne and recieve the capitulation of the
Germans, but nobody came. Finally, the Russians bombarded two towns on
Bornholm and demanded that the German commander should capitulate,
but hc only wanted to capitulate to the British and he refused the Russian dem:ind. Immediately the Prime Minister, Winston Churchill, ordered
the British Mission in Denmark to send a force to Bornholm without hesitation and without asking the Soviet forces, but when the order reached
SHAEF general Eisenhower a few hours before had asked Moscow if it
would interfere with their plans if the Western Allies received the capitulation on Bornholm, and now could only wait for the Soviet answer.
The Soviet forces naturally considered Bornho'.m as an enemy stronghold
in their flank in northern Germany and wanted it eliminated. At the same
time the »Inselkommandant« handed over the command of the defence of
Bornholm to general Wuhtmann with his troops, and in this way Bornholm became part of the Eastern Front. A new bombardement followed,
and after the common capitulation of all the German forces, the general
also capitulated. On May 9th the first Russian forces arrived on Bornholm,
a.nd the lOth of May the Russians answered general Eisenhower, that SHAEF
need not send any forces to Bornholm.
This time the searchlight was directed at Bornholm in full force. Two
of the greatest cities of Bornholm were completely ruined by bombardements.
This was a common occurrence in other parts of Europe, but it was an
extraordinary event in Denmark. Furthermore the resistance movement was
given a task quite different to th= rest of Denmark. They had much to do
during the bombardements, and even if the houses were destroyed in the
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cities, the measures the resistance movement had carried out saved many
lives, and only ten Danes were killed. How many Germans died we do not
know. Now members of the resistance movement had plemy of work to do
in saving the rest of the houses, and in preventing plU1ndering the evacuated cities.
Most important for the resistant movement was the cooperation with the
Soviet troops, and they fullfilled it with great success. The Soviet forces
wanted only to cooperate with the »partisans« as they called the resistant
movement, and together they collected the Germans and got them evacuated
to Germany in a very few days. The members of the resistance movement did
a very fine job during all these special circumstances, and they carried out
a job quite different from that of their comrades in other parts of Denmark.
They became respected by the Soviet soldiers and they carried out an
honourable job. One might ask: What would have happened, if the resistance
movement had not existed on Bornholm?
The Soviet occupation of the island made Bornholm a new centre of
events, even if Bornholm was only a very small piece of the W orlds problems. When the British troops had been withdrawn from Denmark, and
when the Danish forces were of such a character, that sufficiant forces could
be sent to Bornho'.m, the Sovjet troops were withdrawn on the 5th of
April 1946.
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