
DANSK UNGDOMSSAMVIRKE 

FOR NORDØSTFYN 

Af Lars Nielsen. 

I besættelsesårene 1940-45 og lige efter befrielsen var det ofte min 

hensigt at nedskrive en beretning om krigstidens begivenheder i eg

nen omkring Kerteminde, således som jeg oplevede dem, men det 

blev ikke til noget. Først da jeg fik læst bogen P Å DANSK FRI

HEDS GRUND af Henning Poulsen og Henrik S. Nissen fik jeg 

taget mig sammen til det. Mens denne bog giver en udførlig beret

ning om det arbejde Dansk Ungdomssamvirke udførte på landsplan, 

følte jeg det som min opgave at fortælle hvordan arbejdet kom til 

at forløbe lokalt. I dette tilfælde på Kertemindeegnen. 

Efterfølgende beretning er skrevet af mig alene, og jeg har altså 

ansvaret for indholdet. Men et udkast har været forelagt tre af 

Dansk Ungdomssamvirke's bedste stedlige medarbejdere: gårdejer 

Laurits Jeppesen, arbejdsmand Georg Hansen og redaktør Chr. M. 

Norup, som hver især har foreslået og fået gennemført visse ændrin

ger, hvorfor jeg vil tro at fremstillingen er så pålidelig som det er 

muligt at gøre den. 

Når man her på Nordøstfyn kom så tidligt med i arbejdet mod 

nazismen og fik startet arbejdet så kraftigt, var grunden den, at der 

i det lille fredelige Kerteminde var opstået en nazistisk ungdoms

organisation, hvis illegale arbejde skabte uro blandt byens borgere. 

Om denne organisations arbejde - og kampen imod den - fortæller 

Georg Hansen følgende: 
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"Den nazistiske organisation i Kerteminde havde været virksom 

længe før 9. april 1940, men kom først rigtig frem i lyset efter be

sættelsen. Medlemmerne var unge landmænd fra omegnen, især fra 

herregårdene, og handels- og kontormedhjælpere i byen. De fleste 

af disse var dog tilflyttere. Da tilslutningen var størst havde gruppen 

30 mand. Man havde mødelokale i en bestemt lejlighed i Langegade, 

hvor ingen kunne komme ind uden at give et bestemt bankesignal 

på døren. Man havde uniformer og holdt natlige øvelser i eksercits 

og skydning på nogle marker et par km uden for bygrænsen. 

For at danne en modvægt mod dette uvæsen samlede jeg en aften 

i maj måned 1940 en flok unge fra DsU, sammen med nogle par

tiløse, i et sommerhus på Nordstranden. Vi blev enige om at lave en 

modaktion, idet vi var bange for at det skulle lykkes nazisterne at 

få flere ubefæstede unge sjæle fra byen i deres garn. Vi var klar over 

at vi ikke kom langt med parlamentariske metoder, hvorfor vi 

indstillede os på at bruge vold og skræmmemidler. Vi regnede med 

at det mll.tte komme til tumulter, men vi håbede at vi på den måde 

ville få folk i byen til at tage standpunkt for eller imod nazismen. 

I DsU havde vi allerede tidligere drøftet faren ved den nazistiske 

propaganda på et bestyrelsesmøde, og vi blev enige om at indbyde 

de andre partiers ungdomsforeninger til at tage del i vort arbejde. 

Hos RU fik vi det positive svar, at de selv havde haft lignende 

tanker og gerne ville være med. KU svarede, at de selv kunne klare 

problemerne inden for egne rækker, så de var ikke interesseret. Fra 

VU's fynsledelse fik vi det svar, at det ikke var fra landbokredse 

nazisterne fik deres medlemmer, men fra KU's og DsU's rækker, 

og man ville ikke være med på daværende tidspunkt. De1: var jo en 

anklage mod disse to organisationer, og vi kunne ikke lide svaret. 

Herefter dannede vi en gruppe af nogle unge fra DsU samt nogle 

partiløse med Arne Kjærgaard og mig som en slags ledere. 

Det blev en fordel for os at vi lige fra begyndelsen havde en 

spion anbragt i nazisternes gruppe. Han gav os mange værdifulde 

oplysninger. Desværre røbede han også et par gange hvad vi havde 
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for, men det betragtede vi som en betingelse for at han kunne holde 

spillet gående. 

I den følgende tid kom det til en række slagsmål mellem nazisterne 

og os. Når vi mente at vi ville få hjælp behov, tilkaldte vi folk fra 

grupper som vor i Nyborg og Odense. Vi må dog fralægge os an

svaret for de rudeknusninger der på denne tid fandt sted i Kerte

minde. Det nedværdigede vi os ikke til. De blev udført af store 

drenge. Vi havde heller ikke hverken lod eller del i sænkningen af 

fiskerkvaseroe i Kerteminde havn. Det blev vistnok besørget af folk 

fra Odense. Men der var tumulter nok endda. Ofte begyndte de med 

at vi rev de propagandaplakater ned som nazisterne havde sat op 

og holdt vagt ved. 

Når vi havde gjort det meldte de os til politiet for hærværk, og 

så kom vi i retten. Politiet ville karakterisere det skete som gadeuor

den og give begge parter en mulkt, men nazisterne holdt på at der 

var øvet hærværk og tilkaldte en dengang kendt nazistisk sagfører 

som deres forsvarer. Det hjælp dem dog ikke. Trods deres storsnu

dede optræden i retten idømte dommeren begge parter en bøde 

for gadeuorden. Jeg selv blev dømt flere gange. 

I disse år blev kriminalpolitiet i Kerteminde ledet af kriminalas

sistent O. Serritzlev. Om ham vidste vi at han var på vor side imod 

nazisterne. En aften opsøgte ham mig i mit hjem sammen med en 

kollega fra Randers, som var "gået under jorden" på grund af et 

sammenstød med nazisterne. De kom for at drøfte hvordan man 

kunne organisere illegalt arbejde. Til daglig måtte O. Serritzlev na

turligvis sørge for at lov og ret skete fyldest. 

Da jeg senere blev kasserer i Dansk Ungdomssamvirke rådede han 

mig til at dæmpe mit arbejde i gruppen noget. Tyskerne kendte mig 

og kunne bruge deres viden om mig til skade for det arbejde jeg 

nu var kommet ind i, mente han. 

Forud for valget i 1943 samlede nazisterne deres folk til et opstil

lingsmøde på Hotel Kerteminde. Vi samlede vore folk udenfor for 

at genere dem mest muligt. Nogle unge fiskere der havde fået for 
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mange øller, kom til og trængte ind i mødelokalet, men blev smidt 

ud. Inden de gik lovede de dog alle de tilstedeværende en ordentlig 

omgang klø nlir de gik hjem fra mødet. Derefter tilkaldte den na

zistiske ledelse en tysk militærpatrulje fra den tyske besætning på 

Fyns Hoved, og da den ankom ryddede den pladsen foran hotellet 

ved hjælp af en maskinpistol. Vi trak os tilbage. 

Det blev vort sidste sammenstød med nazisterne. Efter valget op

løstes den nazistiske gruppe. 

De tumulter som Georg Hansen her har talt om, skabte nervøsitet 

i Kerteminde og nærmeste omegn i forsommeren 1940, og der blev 

talt meget om dem mand og mand imellem. Personlig stod jeg dog 

uden for det hele. Men da det, som klasselærer for en 8. klasse der 

skulle forlade skolen, blev min pligt ved afslutningsfesten pli Tornøes 

Hotel at holde en afskedstale til de unge, benyttede jeg lejligheden 

til meget kraftigt at opfordre dem til at holde sammen om alt 

hvad der var dansk, især sli længe tyskerne var i landet. Jeg adva

rede dem mod at tro at alt fremmed var godt og alt dansk noget skidt, 

og sluttede med at minde dem om fynboen Rasmus Kristian Rask's 

ord: sit fædreland skylder man alt hvad man kan udrette. 

Talen gjorde et vist indtryk, og den blev fyldigt refereret i de 

lokale blade. Selv tænkte jeg ikke mere pli den. Men en aften straks 

efter sommerferiens afslutning fik jeg besøg af to unge mennesker, 

formanden for KU, journalistelev Aage Bastrup, og formanden for 

DsU, typografelev Bernhard Eriksen. De kom for at fortælle mig 

at de politiske ungdomsforeninger nu tænkte pli at gli sammen i et 

fælles arbejde for at bekæmpe den lokale nazisme og andre udanske 

bevægelser, og for at spørge om jeg kunne tænke mig at stille mig i 

spidsen som leder af denne sammenslutning? 

De unges ide tiltalte mig, og vi drøftede hvad der kunne gøres. 

Alligevel mlitte jeg bede om nogle dages betænkning. Det hele kom 

så overraskende. Senere blev jeg klar over at Aage Hastrup var den 

egentlige ophavsmand til forslaget. Han var lige kommet til Kjerte-
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minde A vis som journalistelev, var i slægt med folketingsmand Axel 

B. Lange, Frederikssund, var meget stærkt politisk interesseret, be

undrede Christmas Møller og var ven med Poul Møller. Fra ham 

vidste han at man var ved at danne Dansk Ungdomssamvirke i 

København. 

Jeg havde aldt ig selv været medlem af nogen politisk ungdoms

forening og havde betragtet det arbejde de udførte nærmest som 

leg i sandkassen. Men det var en kendsgerning at de eksisterede, og 

man måtte regne med den mulighed at de kunne komme under 

uønsket påvirkning. Det måtte forhindres. Alle vidste jo at KU en 

tid lang i trediverne havde opført sig som en halvnazistisk organi

sation med lange støvler, grønne skjorter og bidetang, og at parti

erne på venstre fløj havde efterabet dem så godt de kunne. Slagsmål 

disse organisationer imellem havde hørt til dagens orden i storbyerne. 

På de fleste danske havde alt dette virket frastødende, men det 

havde også vakt ængstelse: var den demokratiske livsform som vi 

så selvfølgeligt bekendte os til virkelig i fare? - Hvis der her kom 

en mulighed for at få alle de politiske ugndomsforeninger samlet 

til en indsats for demokratiet, var det så ikke min pligt at forsøge? 

Men skulle der laves at arbejde der kunne vække opsigt, og først 

og fremmest trække den foreningsløse ungdoms opmærksomhed bort 

fra det som nazisterne lavede, ville det blive dyrt. Kunne pengene 

skaffes? Vi kunne jo ikke, som "de andre", indirekte trække på 

Nationalbanken. 

For at få dette undersøgt henvendte jeg mig til en række af byens 

og egnens velstillede borgere. Jeg forklarede hvad de unge tænkte 

på, og spurgte ligeud om de ville være med at betale gildet selv 

om det blev dyrt. Jeg fik alle steder en god modtagelse. -Begynd, 

sagde man, vi betaler! Især må tre mænd nævnes, uden hvis hjælp 

det hele ikke var gået, politimester R. Kaas-Petersen, fhv. politi

mester V. Woll og sparekassedirektør Emil Sørensen. Min samtale 
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med den første blev meget indgående. Han gik helt ind for de unges 

planer og gav mig ved afskeden det løfte at vi aldrig skulle komme 

til at mangle penge, og det holdt han. - Desuden sagde han, at hvis 

vort arbejde kunne føre til at nazisterne blev fortrængt fra byen, 

så politiet blev fri for de kedelige optøjer på gaderne om natten, 

ville det alene være pengene værd. 

Nogle dage senere indkaldte R. Kaas-Petersen og jeg alle de men

nesker vi havde henvendt os til, og som havde været velvillige, til et 

møde på Tornøes Hotel. Det blev noget af en skuffelse, idet der 

kun kom et mindretal af dem vi havde indbudt. Her gjorde jeg 

først rede for de unges planer og for omkostningerne ved dem, hvor

efter ordet var frit, og nu begyndte betænkelighederne at komme 

frem, især de økonomiske. Så tog R. Kaas-Petersen ordet og sagde: 

"Hvis De, mine herrer, ikke er således indstillet at De kan se 

det rigtige i det ungdomsorganisationerne i vor by påtænker at 

starte, eller mener at det vil blive for dyrt, så tænk på hvad der 

vil ske med os alle sammen hvis det gale menneske demede syd på 

Hr held til at vinde krigen. Da vil det ikke blot være Deres spare

penge der står på spil, men alt hvad De lever på af materielle 

og åndelige værdier!" Det hjalp, og det blev vedtaget at danne en 

støttekreds med R. Kaas-Petersen som formand og Emil Sørensen 

som kasserer, til at stå bag de unge. 

Pengene kom, men hvorledes de blev indsamlet ved jeg ikke, og 

det blandede de unge sig ikke i. Vi havde altid hvad vi skulle bruge. 

Nævnes skal det dog, at vi - da vi holdt vore informationsmøder -

ofte fik indbydelserne til disse returneret med en større pengeseddel 

i konvolutten. 

Hvordan jeg erfarede at der var dannet noget der kaldtes De 

ældres Råd, erindrer jeg ikke mere, men jeg blev klar over at pastor 

Johannes Monrad i Kølstrup havde med det at gøre, og en dag 

opsøgte jeg ham. Han fortalte mig at han havde været med til 

Grundtvigskirkens indvielse den 8. september, og ved den lejlighed 
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var han blevet indviet i de bestræbelser som grundtvigske kredse 

p& Sjælland allerede ved et møde i ministerboligen på Sorø Akademi 

den 3. maj havde p&begyndt for at danne en modvægt mod den 

danske nazisme. Nu skulle De ældres Råd organiseres ud over hele 

landet, og Johannes Monrad skulle forestå arbejdet i Odense Amt. 

Han fortalte om hensigten med og planerne for hele arbejdet, og 

omtalte også det arbejde som de politiske ungdomsorganisationer i 

København var ved at sætte i gang. Man tænkte åbenbart de samme 

tanker på mange forskellige hold. 

Vi blev hurtigt enige om at sammenkalde en række af byens og 

omegnens kendte folk, mennesker om hvem vi troede at vide at de 

stod på et sikkert demokratisk grundlag, uden hensyn til partifarve, 

til et lukket møde på Tornøes Hotel. Her førte Johannes Monrad 

ordet og sagde omtrent følgende: 

Nu gælder det om at stå sammen om den danske livsform som vi 

her i landet har oparbejdet siden 1864. Vi vil stå vagt om de fri

heder vi har fået og om de sociale forbedringer vi har opnået. Vi 

vil vende os mod enhver form for genrejseri, hvad enten det er 

københavnske storborgere, Niels Bukh i Ollerup, Kaj Munk i Ve

dersø, eller Arne Sørensen med Dansk Samling der står bag disse 

bevægelser. Det er det danske demokrati der skal værnes, for det er 

den eneste livsform hvorunder vi kan tænke os at leve. Skulle det 

mod forventning ske at det nazistiske Tyskland vinder krigen, og 

vi bliver en tysk lydstat, må vi indrette os på at leve de danske 

sønderjyders liv i tiden 1864-1920, indtil vi engang i fremtiden 

kan løsgøre os for det tyske greb om landet. 

Talen blev i det store og hele godt modtaget af forsamlingen. 

Dog ikke ubetinget. "Alt var nu ikke så godt i vort lille land som 

det kunne ønskes." Det blev indrømmet, men tillige blev det kraftig 

fremhævet at vi ikke kunne være bekendt at skændes om det hvor

om vi var uenige, så længe tyskerne stod i landet. Når de var ude 

kunne vi tage fat på problemerne. En enkelt, højskoleforstander 
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Ejnar Skovrup, rejste sig og forlod mødet med en bemærkning om, 

at der vist i dag ikke var nogen enighed om hvad det ville sige at 

være dansk. Det fik dog ingen betydning for vort senere arbejde. 

Samtidig med at disse forhandlinger blandt de ældre fandt sted, 

arbejdede de unge. Man blev hurtigt enige om at samvirket ikke 

alene skulle omfatte de politiske ungdomsforeninger på egnen, men 

samtlige ungdomsorganisationer der arbejdede på et dansk grundlag, 

således som vi opfattede det, og man besluttede at Samvirkets stif

telse skulle markeres med et stort offentligt møde, som kunne 

vække opsigt. 

Den 9. september var alle de ungdomsforeninger vi kendte ind

budt til et orienterende møde i Kerteminde, og 22 foreninger lod 

sig repræsentere. Der blev nedsat et udvalg med mig som formand 

til at udarbejde love m.m., og den 22. september holdtes den stif

tende generalforsamling. Her sluttede 17 af de indbudte foreninger 

sig til Dansk Ungdomssamvirke for Nordøstfyn. Der skete nogle 

af- og tilmeldinger i årenes løb, men følgende foreninger var stort 

set med hele tiden: 

Konservativ Ungdom i Kerteminde. - Venstres Ungdom i Kerte

mindekredsen. - Radikal Ungdom i Kerteminde. - Danmarks So

cialdemokratiske Ungdom i Kerteminde. - Kerteminde Tennis- og 

badmintonklub. - FDF i Kerteminde. - Kerteminde Samaritter

forening. - Dansk Vandrelaug i Kerteminde. - Revninge Gymna

stik- og ungdomsforening. - Bullerup Gymnastikforening. - Birken

de Ungdomsforening. - Agedrup Idræts- og ungdomsforening. -

Dalby Ungdomsforening. - Langeskov Idrætsforening. - Nordskov 

Gymnastik-, skytte- og ungdomsforening. - Martofte Gymnastik-, 

skytte- og idrætsforening. - Martofte Boldklub. - Drigstrup Skytte-, 

gymnastik- og idrætsforening. - KFUM i Kerteminde. - Dansk

nordisk Ungdomsforbund for Kerteminde og omegn. - Kerteminde 

Boldklub. - Kerteminde Roklub. - Davinde Boldklub. -
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Der blev oprettet et repræsentantskab som skulle holde møde to 

gange om året, og til dette sendte hver forening to eller flere repræ

sentanter, alt efter hvor stor foreningen var. 

Repræsentantskabet valgte bestyrelsen, og den første kom til at 

bestå af følgende personer: 

Lærer Lars Nielsen, formand. - Landmand Laurits Jeppesen, 

næstformand. - Journalistelev Aage Bastrup. Kjerteminde Avis, 

sekretær. - Typograf Bernhard Eriksen, Kertinge, kasserer. - Fru 

pastor Rydder, Kerteminde. - Gårdejer Mads Peter Madsen, Dalby. 

- Prokurist Hans Peter Kold, Kerteminde. - Redaktør Chr. M. 

Norup, Kerteminde. - Landmand Arne Hytteballe, Måle. - Ar

bejdsmand Georg Hansen, Kerteminde. -

Nogle af disse trådte i tidens løb ud og erstattedes med følgende: 

Graver E. Veileborg, Kerteminde.- Repræsentant Erik Kold, Ker

teminde. - Sognepræst Poul Melbye, Munkebo. - Købmand Peter 

Tvedskov, Kerteminde. - Friskolelærer Kr. Østergaard, Dalby. -

Friskolelærer P. Mejlbjerg, Rynkeby. - Journalistelev Erik B. Lar-

sen. 

Den 8. oktober 1940 trådte Dansk Ungdomssamvirke for Nord

østfyn frem for offentligheden ved et stort møde på Tornøes Hotel 

i Kerteminde. Salen var overflydt, mest af unge mennesker fra de 

tilsluttede foreninger, men der sås forbavsende mange ældre med

lemmer blandt tilhørerne. Salen var smukt pyntet med flag og 

blomster, og de fire politiske ungdomsforeninger førte deres faner 

ind side om side, mens forsamlingen stående sang: Der er et yndigt 

land ..... 

Hovedtalen blev holdt af højskoleforstander Damgaard Nielsen, 

Ryslinge. Hvad han sagde lå på linie med hvad Johannes Monrad 

havde sagt tidligere ved det lukkede møde, men formen var afpasset 

efter situationen og de unge tilhøreres behov på en mesterlig måde. 

Bag efter forklarede Aage Hastrup hvad hensigten var med Dansk 

Ungdomssamvirke, og gav en oversigt over hvad man kunne vente i 
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nærmeste fremtid. Aftenen igennem blev der sunget en række danske 

sange. Fanerne blev ført ud, mødet var slut, men optakten havde 

været god. 

Allerede inden ungdomssamvirket var trådt frem for offentlighe

den havde man været med til at arrangere et par alsangsstævner. 

Ideen til disse var slet ikke vor. Vi så endda med nogen tvivl på 

værdien af dem, men kunne selvfølgelig ikke undslå os for at gå 

med, og det gode var der i hvert fald ved alsangstævnerne at de 

samlede folk, og at deltagerne følte at de var med i en slags protest 

mod de fremmede. 

Straks efter at ungdomssamvirket var dannet den 8. oktober blev 

der gennemført en række møder i landsognene på Nordøstfyn med 

Poul Møller, København, Richard Gaarde, Vesterdal Højskole, 

provst Valentiner, Mesinge, Aage Hastrup og mig som talere. Ofte 

viste vi, for at få de unge lokket med, en eller anden passende film. 

Talernes indhold var stort set det samme alle vegne, og mens Poul 

Møller tog forsamlingerne med storm ved blændende veltalenhed, 

gjorde Richard Gaarde indtryk ved sin fynske tilforladelighed. Han 

var let at få fat på, kom gerne og var altid velkommen. 

For at også de helt unge, der ikke rigtig var modne til at forstå 

talerne ved møderne, skulle få et indtryk af hvad det drejede sig 

om, viste vi en danmarksfilm for 400 store skolebørn i Kerteminde 

og sagde nogle få ord om sammenholdets nødvendighed. 

Selv talte jeg ved et stort antal små møder rundt i sognene eller 

for mindre kredse i Kerteminde. Ofte blev jeg bedt om at komme, 

men tit måtte jeg ud til en eller anden død plet i arbejdsområdet 

for at finde folk der ville hjælpe os. Alle vegne blev jeg modtaget 

godt og jeg fik mange venner. Alle steder sagde jeg det samme, 

opfordrede til sammenhold om dansk forkestyre og vendte mig 

mod enhver form for genrejseri, og tit sluttede jeg med Rasmus 

Kristian Rask's berømte ord: Sit fædreland skylder man alt hvad 

man kan udrette. 
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Vort arbejde var ikke helt uden skuffelser. Mange mennesker 

holdt sig på afstand af vor virksomhed, for det var jo i de dage 

da den tyske hær drog sejrrigt gennem hele Europa, og man ville 

være forsigtige. Det hændte også en enkelt gang at en kendt dame 

som med stor iver havde sluttet sig til vort arbejde, nedslået kom 

og meddelte at hun måtte lade være at støtte os, da hun havde 

mærket uvilje mod os i sin nærmeste familie. 

Fra oktober 1940 til 29. august 1943 holdt man en lang række 

møder i Kerteminde. De fleste var offentlige og havde til formål 

at slå Dansk Ungdomssamvirke's eksistens og arbejde fast i folks 

bevidsthed, men informationsmøderne var lukkede. Ofte var det 

dog ordnet sådan at det offentlige møde efterfulgtes af et lukket, 

tit ved et kaffebord, hvor informationerne blev givet. De fleste 

møder var godt besøgt, men det skete at tilslutningen svigtede, 

en enkelt gang også totalt. Til de rene informationsmøder var der 

stor tilstrømning. Men til dem kunne folk kun få adgang efter 

skriftlig personlig indbydelse, som kun uddeltes gennem de tilslut

tede foreninger. Ofte fik jeg henvendelser fra mennesker der gerne 

ville med, men jeg havde ikke andet at gøre end at henvise dem til 

at melde sig ind i en af foreningerne og tage aktivt del i dens ar

bejde. 

19. februar 1941 talte professor Ole Chiewitz om sine oplevelser 

som chef for finlandsambulancen i vinterkrigen 1939-40. Talen var 

en opfordring til aktiv modstand mod tyskerne. 

27. april 1941 blev den helt store dag for os, fordi vor lands

formand professor Hal Koch var i byen. Om formiddagen prædike

de han i kirken og om aftenen talte han for en propfuld sal. På 

det tidspunkt var Hal Koch nok landets mest omtalte mand, og han 

blev modtaget med stor begejstring. Ved dette møde gentog han hvad 

han lige havde sagt i København: Man siger om os danskere at vi 

er et kulturelt ensartet, men politisk splittet folk. Dette synspunkt 

er helt forkert. Der er intet kulturelt fællesskab mellem en indre-
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missionsk husmandskone fra Vestjylland og en grossererfrue fra 

Hellerup. De lever i hver sin verden. Men de er politisk enige, og 

enige med alle os andre, for vi vil allesammen gøre vort land bedre 

at leve i, og gøre det ad demokratisk vej. Vi vil tale os til rette om 

de forandringer der skal gennemføres, og vi vender os mod enhver 

form for diktatur. 

13. juni 1941 havde man besøg af kgl. skuespiller Poul Reumert 

med frue, skuespillerinden Anna Borg. Poul Reumert reciterede 

uddrag af Kaj Munk's skuespil "En Idealist", genfortalte nogle af 

Wessel's muntre fortællinger og sluttede med: Der er et yndigt land 

... Anna Borg læste Gunnar Gunnarson's "Sønnen", nogle islandske 

digte og sluttede med H. H . Seedorf Petersen's: "Der rider en kon

ge ... " 

Salen var overfyldt, men aftenen var dyr og kunne kun gennem

føres fordi læge A. Vaag, Mesinge, havde sat sig i spidsen for en 

særlig støttekreds til denne aften. 

24. juni 1941 talte generalløjtnant Ebbe Gørtz om Danmarks mi
litære stilling, og gjorde sig til talsmand for at der i fremtiden blev 

skabt et bedre tillidsforhold mellem folket og hæren. 

8. oktober 1941 talte professor Andr. Blinkenberg, Århus, om 

ungdommens forhold til dansk kultur. 

23. oktober 1941 talte formanden for DsU, Poul Hansen, om den 

danske arbejders stilling til den politiske samling under krigen, og 

om de sociale problemer der måtte løses når landet igen blev frit. 

14. december 1941 talte teaterdirektør Helge Rungwald, om ung

dommens forhold til den dramatiske kunst, hvorefter han sang nogle 

sange. Aftenen sluttede med en film. 

Ved nytårstid holdtes et fællesmøde mellem foreningen Det fri 

Nord og ungdomssamvirket med præsident Holger Andersen som 

taler. Han behandlede emnet: Nordiske sammenslutningsbestræbel

ser gennem tiderne, på en fin måde, men der var desværre kun mødt 

75 tilhørere. Ved kaffebordet bagefter gav han en klar upartisk 

skildring af Erik Scavenius's udenrigspolitik. 
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21. januar 1942 var en af ungdomssamvirkets store aftener. Pro

fessor Johannes Brøndsted holdt hele to foredrag, Først talte han 

for en næsten fuld sal om det danske folks oprindelse. Men denne 

udmærkede tale var ikke hans egentlige ærinde i Kerteminde. Det 

kom han frem med ved kaffebordet i Lille Sal bag efter. Her talte 

han om det tyske folks oprindelse og gjorde grundigt op med Hit

lers raceteorier. I dag smiler vi ad disse teorier, men husk at talen 

blev holdt mens Hitler stod som sejrherre i hele Europa og var ved 

at gennemføre sin udrensning af jøderne. Folk trængtes for at komme 

til at høre ham her. 

I de følgende måneder holdt man en række møder hvis datoer 

ikke kan fastlægges, men følgende erindres. 

Redaktør Frede Nielsen, Sønderborg, talte for en desværre spar

somt besat sal om den danske arbejder i den nationale strid ved 

grænsen. 

Danmarksmesteren i tikamp, forstander Svend Aage Thomsen, 

Vejle Idrætshøjskole, talte for et meget ungdommeligt publikum om 

ungdommen og sporten. 

Forfatteren Martin N. Hansen, Odense, som var medstifter af 

De ældres Råd, talte om dansk og tysk ved grænsen. 

Professor Poul Nyboe Andersen talte om Danmarks økonomiske 

muligheder. 

Møderne i landsognene fortsatte og tilslutningen var i regelen god. 

Den mødetræthed som vi har kendt i efterkrigstiden fandtes ikke. 

Taler vekslede med sang, og aftenen sluttede med informationer 

om hvad der skete i Danmark, givet af et af vore bestyrelsesmed

lemmer, og det skal siges at Dansk Ungdomssamvirkes hovedledelse 

gjorde et stort og værdifuldt arbejde på at holde os godt underret

tede. Vi brugte især to talere ved disse møder. 

Efterskolelærer Tage Albertsen fra Store Jyndevad blev kendt og 

afholdt ikke så meget for de taler han holdt om situationen - skønt 

de var udmærkede - som for de skildringer han bag efter ved kaf-
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febordet gav af det daglige samliv mellem danskere og hjemmetyske

re i sin hjemegn. Man drillede hinanden efter bedste evne, og hjem

metyskerne var høje i hatten fordi de endnu regnede med at grænsen 

skulle blive flyttet mod nord. Tilhørerne fik kuldegysninger ved 

tanken om at vi kunne komme ind under lignende forhold, hvis vi 

blev et tysk lydland. 

Også stud. jur. Laust Kenbolt blev stærkt benyttet. Som jurist 

tog han gerne sit udgangspunkt i et eller andet juridisk problem som 

folk kunne forstå, og forklarede så hvorledes problemet blev be

handlet forskelligt i Tyskland og Norden. Hans hensigt var a,t 

trække forskellen mellem dansk og tysk væsen meget stærkt op, og 

det lykkedes altid for ham, da han havde anlæg for propaganda. 

Ofte citerede han franskmanden Montesquieu's ord: Husk at fri

hedens stolte træ er kommet fra de nordiske skove! 

For dansk Ungdomssamvirke var det meget om at gøre at nå 

ud til så mange som muligt med sit nationale vækkelsesarbejde, og 

at binde dem fast sammen som allerede havde sluttet sig til vort 

arbejde. I denne situation ville et blad være nyttigt, og derfor star

tede man månedsbladet UNGDANSKEREN som et medlems

blad. Byens unge bladfolk: Aage Hastru p, Kjerteminde A vis, Chr. 

M. Norup, Fyns Tidende, og Arne Mikkelsen, Fyns Socialdemokrat 

gik med iver ind for opgaven og lavede gennem et års tid et udmær

ket ungdomsblad. De skrev selv en række gode artikler og hentede 

godt stof ude fra. Da Aage Hastrup blev knyttet til et københavnsk 

blad, trådte Erik B. Larsen (Prik) til i stedet. Oplaget var fem 

hundrede eksemplarer. De idealistiske unge mænd gjorde alt deres 

arbejde gratis, men trykningen skulle betales, og det blev så dyrt 

at bladet måtte g/l ind. I dag er det svært at opdrive et nummer 

af bladet. Men læsning af det giver et godt indtryk af ungdomssam

virkets arbejde på dette tidspunkt. 

Da man også ønskede at starte et studiekredsarbejde, og ikke var 

Fynske Årbøger 1965



140 Lars Nielsen: Dansk Ungdomssamvirke for Nordøstfyn 

rigtig kendt med fremgangsmåden, fik man højskolelærer (senere 

statskonsulent) Frode Kristensen, Roskilde, til at sætte os ind i me

toderne, hvorefter højskolelærerinde Elin Appel gennemgik emnet 

Sønderjylland og jeg emnet Norden med hver sin kreds. Tilslutnin

gen var god og de unge arbejdede godt. For mit vedkommende 

førte det til at jeg senere var med at starte den lokale afdeling af 

foreningen NORDEN. 

Ved de to årlige repræsentantskabsmøder mødte de unge flittigt. 

Men der ud over deltog der altid nogle medlemmer fra De ældres 

Råd. På disse møder afgjorde man ikke alene organisatoriske spørgs

mål, men tog også tidens almindelige ungdomsproblemer op til drøf

telse, og et af disse var den store ungdomsarbejdsløshed der hærgede 

landet og kunne være med til at give de unge en samfundsfjendsk 

indstilling. Ved et møde i foråret 1941 var dette emne til behand

ling. Fuldmægtig Poul Stockholm, socialministeriet, gjorde indled

ningsvis rede for de nødforanstaltninger, ungdomslejre o.l., man 

havde indrettet og for de planer hans ministerium arbejdede med. 

Problemet var et af tidens mest brændende og der fulgte derfor en 

lang og indgående drøftelse, hvori ikke mindst ungdomssamvirkets 

nye rejsesekretær, Vilhelm Nielsen deltog, sammen med en række af 

byens og egnens folk. 

De ældres råd for Odense Amt var kommet til at bestå af 

sognepræst Johannes Monrad, Kølstrup, Skoleinspektør Henrik Han

sen, Odense, sognerådsformand Anders Andersen, Tommerup, for

fatter og bibliotekar Martin H. Hansen, Odense, og skolebestyrer 

Skriver, Glamsbjerg. Disse mennesker havde til opgave at overvåge 

at der ingen døde pletter fandtes i amtet, men lokalt havde vi ikke 

meget med dem at gøre. Derimod deltog vore bestyrelsesmedlem

mer og andre aktive fra vor kreds flittigt i de informationsmøder 

som under navnet Oktoberkredsen blev arrangeret af ovennævnte 

amtsbestyrelse. Her kunne man få den fortrolige orientering der 
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var så nødvendig for os der var med i ledelsen, og som ellers var 

så svær at få i en tid da hverken radio eller presse sagde den fulde 

sandhed. Her var det at vi - ved et af de første møder - fik 

Churchill's udtalelser fra februar 1940 om Danmarks stilling under 

et kommende angreb, og her var det at Peter de Hemmer Gudme i 

januar 1941 gav os den oplysning, at Hitler så snart det blev ham 

muligt ville gå til angreb på Rusland. Udtalelsen vakte forundring 

og modsigelse. De to magter stod jo på det tidspunkt i nært sam

arbejde, og deres radioer roste dagligt hinandens krigsførelse. Hvor 

vidste taleren det fra? Han svarede: fra en fortrolig samtale med 

fhv. udenrigsminister P. Munch, og forsamlingen blev endnu mere 

forbavset. Men den 22. juni 1941 viste jo at oplysningen var rig

tig. 

De politiske ungdomsforeninger i hele Odense Amt dannede også 

deres samarbejdsudvalg, og for dette var jeg en tid formand. Som 

sådan blev det min opgave at køre rundt - på en cykel med faste 

ringe - i amtet og forklare en lang række af de politiske partiers 

ledende folk hvad Dansk Ungdomssamvirke stod for. Overalt blev 

jeg modtaget med åbne arme. Kun et sted var manden uforstående 

og modvillig, men netop fra ham fik jeg efter befrielsen et varmt 

takkebrev. Det var det eneste jeg fik. - De unges amtsudvalg kom 

imidlertid ikke til at udrette store ting. 

Engang i 1941 blev vor næstformand, landmand Laurits Jeppe

sen, ansat som rejsesekretær ved Dansk Ungdomssamvirkes hoved

kontor i København. Han fik til opgave at rejse rundt i landbo

kredse over hele landet for at gøre rede for hvad ungdomssamvirket 

var og ville. Det varede et års tid. 

Engang i 1942 forlangte tyskerne pludselig at alle danske solda

ter øjeblikkelig skulle fjernes fra Jylland. Under disse omstændighe

der blev garnisonen fra Fredericia i stor hast forlagt til Kertemin

de. Befalingsmænd og menige - hvoraf der ikke var ret mange -

blev indkvarteret hos byens og egnens borgere, mens materiellet blev 
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opmagasineret alle mulige steder hvor man kunne finde tomme la

gerrum. Senere byggede man en baraklejr ude på den gamle fod

boldbane, der hvor Parkvænget nu ligger. Byens borgere gjorde i 

øvrigt hvad de kunne for at give de fordrevne soldater en god mod

tagelse, og for at gøre opholdet så behageligt som muligt for dem. 

Man lavede bl.a. en modtagelsesfest på Tornøes Hotel for såvel of

ficerer som underofficerer. De menige kunne af pladshensyn ikke 

komme med. Men byens folk blev ikke så lidt opbragte da de hørte 

at regimentchefen havde givet den ordre at de to slags befalings

mænd ikke måtte blandes mellem hinanden, men skulle sidde hver 

for sig sammen med deres værtsfolk, som dog delvis gennemtrum

fede at ordren blev brudt. 

I ungdomssamvirket syntes vi at det ville være naturligt at drage 

de befalingsmænd der ønskede det ind i vort arbejde. Vi spurgte 

derfor et par helt pålidelige menige om hvem vi skulle henvende os 

til og blev henvist til regimentets kommandounderofficer, en ældre 

stabsergent, med hvem jeg fik en fortrolig samtale. Han forstod 

situationen fuldt ud og sagde mig hvem af officererne der var na

zistisk inficerede - det var ikke så helt få - og hvem vi kunne 

stole på. Blandt dem var chefen for 2. bataljon, oberstløjtnant 

Johnstad-Møller. Jeg gik til ham og fandt ham fuld af forståelse 

for vort arbejde. Resultatet blev at en række befalingsmænd her

efter inviteredes med til vore møder, efter en liste som stabsergenten 

lavede. På denne liste fandtes regimentchefens navn ikke. Dette 

samarbejde sluttede brat den 29. august 1943 da de danske soldater 

blev internerede i deres lejr. 

Knud Gedde, som var forretningsfører på Dansk Ungdomssam

virke's hovedkontor i København, begyndte i efteråret 1941 at be

rejse hele landet med fortrolige informationer til alle samarbejdsud

valg under Dansk Ungdomssamvirke. Han kom ofte til Kerteminde 

og var altid en yderst velkommen gæst, for han gav os alle de op

lysninger som vi gik og hungrede efter. Folk trængte på for at 
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komme med til disse møder, men vi holdt fast på vort engang tagne 

standpunkt, at det kun var medlemmer fra de tilsluttede foreninger 

der fik indbydelse efter forslag fra vedkommende forening. Ved 

det første møde var der 75 deltagere, ved det sidste 300. Knud Ged

des beretning kunne ofte varer 2-3 timer, og hvad han havde sagt 

blev drøftet til langt ud på natten blandt venner og bekendte når 

folk kom hjem fra mødet. 

Vi der lever i en mødetræt tid kan have svært ved at forstå denne 

tilstrømning, men må huske på at forholdene dengang var helt an

derledes. Der skete store begivenheder rundt om os, og luften var 

fuld af rygter, ofte meget fantasifulde rygter, og folk var syge efter 

at vide hvad der var sandhed. På den tid var de illegale blade be

gyndt at komme. Dem læste man naturligvis, men de var jo ikke 

objektive i deres vurderinger. De kæmpede for aktiv modstand og 

sabotage, og var ofte lidet demokratiske i deres politik. Man lyttede 

også til de danske udsendelser fra London og Sverige, men ville 

alligevel hellere hører Knud Gedde. Ham havde man tillid til. 

Forud for valget i 1943 arbejdede vi under højtryk. I god tid 

samlede vi et stort antal pålidelige unge, instruerede dem til hus

agitation og fordelte gaderne i Kerteminde og omegnskommunerne 

mellem dem. Deres opgave skulle være at drive hver eneste vælger 

hen at stemme, også nazisterne. Det skulle konstateres hvor få de 

var. Og enhver der havde stemt fik et mærke i knaphullet. Resul

tatet blev strålende. Stemmeprocenten i Kertemindekredsen lå højt. 

- Ved den lejlighed fik vi at vide hvor mange tilhængere Jehovas 

Vidner havde, for de var ikke til at drive til valgurnen. Tallet var 

beskedent. 

Hvert halve år deltog nogle medlemmer af vor bestyrelse i sam

menslutningens repræsentantskabsmøde i København, og her hørte 

vi ikke alene om arbejdet rundt om i landet, men også om de be

sværligheder hovedledelsen kæmpede med. Om dette kan man læse 

i bogen P Å DANSK FRIHEDS GRUND. 
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Den 28. august 1943 holdt Dansk Ungdomssamvirke for Nord

østfyn det største af alle sine møder. Det var offentligt og der var 

kommet 400 mennesker til stede, måske fordi man havde forudfølel

sen af at der nu var ved at ske noget alvorligt. Højskolelærer Bo 

Rud, Askov, læste Bertil Malmherg's skuespil Excellencen højt. Styk

ket foregår til dels i en østrisk koncentrationslejr og virkede - på 

grund af de rygter der dengang fyldte luften om disse lejre - meget 

stærkt på forsamlingen. Værre blev det da jeg efter oplæsningen gik 

på talerstolen og oplæste en fortrolig skrivelse om dagens forhand

linger med tyskerne i København, og om hvad landet rimeligvis 

kunne vente sig. Forsamlingen forlod salen i knugende tavshed. 

Skrivelsen var indløbet mens mødet varede, ad hvilke illegale 

veje fik jeg aldrig opklaret, men indholdet var rigtigt. Det viste 

begivenhederne næste dags morgen, da soldaterne i Kerteminde ef

ter en kort fægtning blev overmandet og interneret i baraklejren, 

hvad der gjorde et dybt indtryk på byens folk, for man var kommet 

til at synes om soldaterne. 

De fik i øvrigt tålelige kår at leve under, den korte tid de var 

internerede. Det tyske vagtmandskab bestod af ældre reservesolda

ter der behandlede de danske godt. Man så igennem fingre med at 

byens folk forsynede vore soldater med ekstraforplejning, og sabo

terede efter evne den strenge tyske disciplin. En tysk vagtpost skal 

have sagt til en dansk menig, at han skulle ikke tage det så tungt: 

Hvis det skulle komme til kamp ved vi nok hvad vej vi skal rette 

geværerne! På dette tidspunkt var det vel blevet klart for tænkende 

tyskere at slaget var tabt. 

Når det siges at hele det danske folk tog bruddet med tyskerne 

som en befrielse, er det en sandhed med store begrænsninger. Ikke 

således at forstå at man sympatiserede med tyskerne. Var der nogen 

der engang havde gjort det, var de nu blevet helt tavse. Der var 

enkelte der arbejdede for tyskerne og forsvarede deres gøren og la

den med henvisning til ordlyden af regeringens udtalelser, men dette 

juristeri blev ikke anerkendt af folk i almindelighed. Man fordømte 
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dem som samvittighedsløse profitmagere. Alle var JO klar over 

at regeringen i det pokerspil om magten i Danmark der nu havde 

varet i tre år, gang på gang havde måttet udsende erklæringer som 

den ikke mente noget med, i fast tillid til at det demokratiske Dan

mark godt nok forstod sammenhængen og handlede ansvarsbevidst 

over for landets tarv ud i fremtiden. At enkelte personer ud fra 

følelsesmæssige grunde indtog en mere aktiv fjendtlig holdning over 

for de fremmede, blev ikke fordømt, tværtimod, man beundrede 

jo altid den der satte alt ind i kampen for den sag han troede på. 

Man betragtede sabotagen som et nødvendigt onde. Det var bedre 

at de danske virksomheder der arbejdede for tyskerne blev ødelagt 

af danske end bombet af englænderne. 

Det der vakte tvivl i flertallets samvittighed var spørgsmålet: Er 

der et rimeligt forhold mellem det vi vinder ved at overlade mag

ten til tyskerne, og det vi udsætter befolkningen for? - På det 

punkt var man usikker, og man så fremtiden i møde med bange 

anelser. 

Folks indstilling var rimeligvis ikke ens alle steder i landet, 

men afhængig af hvad man havde oplevet lokalt. I de store byer 

hvor man havde haft mange sammenstød med tyskerne, eller i Kø

benhavn hvor man havde haft folkestrejken, var tilbøjeligheden til 

at gå til aktiv modstand nok større end på steder hvor forholdene 

havde været roligere. Nogen harme over den politik regeringen hav

de ført fandt man dog kun hos et mindretal. Kertemindeegnen hørte 

besættelsestiden igennem til de roligere områder. 

Efter 29. augst 1943 måtte Ungdomssamvirkets store mødevirk

somhed indstilles, og et stort anlagt amtsmøde, som jeg havde fået 

arrangeret på Dalum Landbrugsskole, blev aldrig holdt. Her skulle 

under Hal Koch's ledelse redaktør Rasmus Hansen have talt om 

Danmarks udenrigspolitiske muligheder, forstander Petersen-Dalum 

om vore økonomiske tilstande, og oberstløjtnant Johnstad Møller 

ville efter en forhandling med generalstabens folk fremsætte sit 

ro Fynske Aarbøger 
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syn på landets militære muligheder i fremtiden. Mødet skulle være 

holdt den 2. september og et par hundrede indbydelser var ud

sendt til kendte folk i hele Odense Amt. Nu måtte der aflyses. 

I ledelsen var vi stærkt optaget af at drøfte om det sammenhold 

partierne og befolkningsgrupperne imellem som var skabt siden 1940 

kunne holde når tyskerne nu snart var ude af landet. Vi drømte jo 

ikke om at der skulle gå så lang tid som der virkelig gik, inden dette 

skete. I mellemtiden ville vi udvide udsendelsen af skriftlige medde

lelser til vore medarbejdere. 

Ved et af vore store møder blev spørgsmålet om hjælp til de sul

tende nordmænd rejst af et medlem af foreningen Aldrig mere 

Krig. Han vidste at det i hvert fald var muligt at smugle madpakker 

ind i togene til de transporter af norske studenter der blev ført gen

nem Jylland, og at det vist også kunne lade sig gøre at sende lev

nedsmidler helt til Norge. Man manglende bare penge. Der blev 

straks foretaget en indsamling blandt mødedeltagerne, og senere dan

nedes et udvalg til at føre indsamlingen videre, for dette blev poli

timester Kaas-Petersen formand. Norgesindsamlingen fortsatte ind

til befrielsen, og efter denne havde man et stort antal norske sko

lebørn på sommerbesøg i vort arbejdsområde. 

På et vist tidspunkt under krigen fik jeg en dybt fortrolig henven

delse fra Hærens Efterretningstjeneste, der spurgte om jeg - i på

kommende tilfælde turde påtage mig at lave en "kommandolinie" 

over Fyn og Store Bælt ved hjælp af fynske bønderkarle og fiskere 

fra Kerteminde. Den skulle bruges i tilfælde af at det blev umuligt 

at bruge Storebæltsoverfarten Korsør-Nyborg, f. eks. under en kamp 

mod tyskerne her i landet. Jeg tog en kontrolundersøgelse på den 

mand der kom med forespørgslen, overvejede et par dage og sagde 

så ja. Derefter gik jeg i gang med at skaffe folk, og det blev svært. 

Så snart man anede at der kunne blive tale om livsfare, trak man 

~>ig tilbage. Højttalende patrioter viste sig ofte at være de mest 

ængstelige. De der sagde ja, var stille, sindsligevægtige mennesker. 
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Ingen af ungdomssamvirkets bestyrelsesmedlemmer anede noget 

om hvad jeg havde lovet H. E., lige så lidt som nogen i min familie 

vidste det. Men nu var det nødvendigt for mig at opføre mig på 

en sådan måde at Gestapo ikke havde fjernet mig den dag jeg skulle 

bruges. Derfor sov jeg i lange tider ikke hjemme om natten, men 

boede forskellige steder i byen. Nogle borgere havde betroet mig 

nøglerne til deres lejlighed, så jeg kunne gå ind hos dem på hvilken 

tid af døgnet det skulle være. For det meste sov jeg dog i et bestemt 

badehus ved stranden som jeg anså for sikkert. En fortegnelse over 

"medarbejderne" blev uden at hun selv vidste det opbevaret af en 

dame i byen, som havde lovet at aflevere en lukket gul konvolut til 

en bestemt mand - min næstkommanderende - den dag hun hørte 

at jeg var blevet fjernet. 

Som forholdene udviklede sig blev der aldrig brug for nogen kom

mandolinie over Fyn, og jeg hørte ikke mere til H. E. 

Med jævne mellemrum modtog jeg fra Ungdomssamvirkets hoved

kontor beretninger om hvad der foregik rundt om i landet. Disse 

meddelelser omredigerede jeg på den måde, at jeg indskød lokalt 

stof der havde interesse for vore medarbejdere, og udskød andet 

stof der kun havde interesse andre steder. Derpå duplikerede redak

tør Chr. M. Norup skrivelserne i et antal på c. 400, mens jeg sendte 

dem ud til ledende personer inden for ungdomsarbejdet i hele Oden

se Amt. Vi erfarede snart at disse meddelelser var meget efter

spurgte. Årsagen var nok at man anså dem for at være pålidelige. 

I de sidste år af besættelsestiden var landet jo nærmest oversvøm

met af illegale blade, udsendt af folk med vidt forskellige politiske 

indstillinger. Fælles for dem var at de agiterede for aktiv modstand 

mod tyskerne, og fordømte den politik som de politiske partier havde 

ført. De var godt skrevet og havde stor indflydelse på meningsdan

nelsen i landet, men udpræget demokratiske var de ikke, og man 

havde en vis tvivl om deres pålidelighed. Under disse omstændig

heder ville man gerne se hvad vi havde at sige. 
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Mange af vore tillidsmænd var folk i mer eller mindre officielle 

stillinger, foreningsformænd, præster, sagførere og sognerådsfor

mænd. Derfor brugte vi meget at udsende meddelelserne som offi

cielle skrivelser i gule konvolutter, stilet til embedet, ikke til per

sonen, f. eks. til sognerådet i N.N., og der stod altid afsender 

bag på brevet, oftest mit eget stempel. I hver konvolut var der 

10-25 breve som tillidsmanden lod gå videre til rette vedkommen

de. Postbesørgelsen var naturligvis usikker. Der var også stikkere 

inden for den etat. Men det ordnede vi på den måde at vi sendte 

rigtige folk inden for postvæsenet et par af brevene, mod at disse 

til gengæld lod mig vide hvilke aftener jeg kunne afsende brevene 

med sikkerhed, uden at der var fare for at de kom i forkerte hæn

der. 

En morgen jeg kom på skolen kom en af mine kolleger til mig 

og sagde: Jeg er blevet bedt om at sige Dem at sagfører W. Veik i 

Assens er blevet taget af Gestapo kl. 4 i morges, mere ved jeg ikke! 

- Jeg blev hed om ørerne for aftenen før havde jeg netop sendt 

sagfører W. Veik 25 breve til uddeling. Jeg måtte nu regne med at 

disse breve faldt i hænderne på Gestapo, og hvad ville der så ske? -

Man ville have et bevis mod ham, og jeg ville også komme i forle

genhed. Men i løbet af første skoletime blev jeg kaldt til telefonen, 

og en mand i Assens som jeg ikke kendte noget til, fortalte at jeg 

ikke skulle være ængstelig for brevene. De lå nu på hans skrivebord 

og skulle nok komme i rette hænder. Gennem en sikker mand i om

egnen af Assens tog jeg straks en kontroloplysning på vedkommen

de mand i Assens, og fik at vide at der var tale om sagfører W. 

Veik's næstkommanderende. Det var det stedlige postbud der havde 

ordnet den sag. Da han hørte at sagfører W. Veik var taget, afleve

rede han brevpakken til en mand han havde tillid til. Sagføreren 

fik et ophold i Frøslevlejren. 

I et sogn på Nordfyn kom Gestapo en morgen og arresterede 

sognepræsten som var en af vore tillidsmænd. Mens Gestapo op

holdt sig i præstens studereværelse kom postbudet med en pakke 

Fynske Årbøger 1965



Lars Nielsen: Dansk Ungdomssamvirke for Nordøstfyn 149 

breve fra mig. Fruen tog imod dem og kastede dem øjeblikkelig i 
fyret, mens præsten blev indsat i arresten på Husmandsskolen. Han 

blev anklaget for at have udspredt illegale blade, men forsvarede 

sig med at de breve han havde modtaget havde haft rigtig adresse 

og rigtig afsender, og så kunne de ikke kaldes illegale. Dette ju

risteri kunne forhørslederen ikke afvise på stående fod, og præsten 

måtte blive i arresten nogle dage. Men så skete der en stor sabotage 

i Odense, og Gestapo tog så mange fanger at der ikke var plads 

til dem på Husmandsskolen. Så smed de præsten og andre mindre 

syndere ud. Så snart han var kommet hjem, ringede han til 

mig og bad om en ny forsyning breve. 

Ved samme lejlighed blev en anden af vore folk, gart~er Niels 

Egelund, Revninge, smidt ud af Husmandsskolen. Han var blevet 

tiltalt for at have udsendt "Niels Jyde' s Breve". Heller ikke Niels 

Egelund standsede sit arbejde for ungdomssamvirket. 

Tiden gik og det blev mere og mere klart at tyskerne ville tabe 

krigen, men ventetiden blev længere end vi havde regnet med. Vi 

holdt stadig sammen på vore tillidsmænd uden at kunne udrette 

stort. Initiativet var gået over til modstandsbevægelsen, som en del 

af vore folk deltog i, andre ikke. Vi rådede hverken fra eller til. 

Det var jo klart at sabotagehandlingerne gjorde deres nytte ved at 

sinke jernbanetransporterne gennem landet, og de fabrikker i tysk 

tjeneste der blev sprængt i luften af danske, behøvede englænderne 

ikke at bombe. Det første var ulige sikrere end det sidste. At der 

måtte være militære grupper til at beskytte sabotørerne var også 

indlysende. Anderledes stillede det sig når man ville oprette egent

lige kampgrupper som skulle falde tyskerne i ryggen under en kamp 

om magten i Danmark. Vi var adskillige der troede at det ville gå 

sådanne uøvede militære grupper meget galt den dag de skulle kæmpe 

mod fjendens krigstrænede folk. Det var en lykke at det ikke kom 

så vidt. 
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Dansk Ungdomssamvirke var dannet som et værn om dansk de

mokrati og den danske livsform, således som vi havde udformet den 

gennem de sidste hundrede år. Man havde, så godt det lod sig 

gøre, bekæmpet tyskernes forsøg på at indføre nazismen i landet, 

og man var med harme gået imod de forskellige danske kredse der -

i ly af den tyske våbenmagt - havde forsøgt at snigløbe demokra

tiet. Ved befrielsen måtte vi spørge os selv om dette arbejde var 

lykkedes, og svaret måtte blive: delvis! 

Vi regnede med at have været med til at skabe den enighed i det 

danske folk, som i de første farlige år, mens tyskerne gik fra sejr 

til sejr i Europa, trods alt var blevet skabt. Genrejserbevægelserne 

var blevet manet i jorden og nazismens fremmarch stoppet. Valg

dagen i 1943 var en sejrsdag for os, selv om vi naturligvis ikke havde 

været ene om at bringe det så vidt. Den lokale nazistiske ungdoms

organisation i Kerteminde var helt forsvundet. 

At enkelte mennesker der i 1940 var at finde i de kredse vi 

bekæmpede, nu optrådte i modstandsbevægelsen som store patrio

ter, var os en gåde. Var det kampen for kampens skyld disse menne

sker søgte, eller var det et nyt forsøg på at få "genrejst" landet 

den dag det blev befriet? 

Efterhånden som befrielsen nærmede sig blev det klart for os at 

udemokratiske kræfter havde fået et stærkt tag i visse kredse af 

folket, både på højre og venstre fløj, og at der ville gå lang tid før 

bølgerne lagde sig. Befrielsesregeringen blev en skuffelse derved 

at disse kredse fik for stor indflydelse. At denne indflydelse nu 

20 år efter er forsvundet kan man kun være tilfreds med. 

Efter befrielsen blev Dansk Ungdomssamvirke for Nordøstfyn op

løst, men den følelse af samhørighed der var skabt under krigen, 

kunne ikke pludselig ophøre. Således blev de politiske partier i 

Kertemindekredsen enige om at grundlovsdagen 1945 skulle fejres 

på en helt anden måde end tidligere. Man ville holde et meget stort 

festligt fællesmøde, og kom til mig og bad mig lede det, hvad jeg 
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gjorde, og mødet blev virkelig så stort som man havde tænkt det. 

Ved den lejlighed var kommunisterne også med i fællesskabet. 

Ligesom det var folk fra ungdomssamvirkets ledelse der havde 

startet den lokale norgeshjælp, blev det omtrent de samme menne

sker der startede hjælpen til Bornholm efter at Rønne og Neksø var 

blevet bombet. 

Under krigen havde jeg så tit opfordret de unge til, når de blev 

gamle nok dertil, at gå ind i et politisk parti, da demokratiet kun 

kan fungere når alle borgere tager aktivt del i det politiske liv. 

Hellere medlem af det parti jeg er imod, end partiløs, havde været 

et af mine slagord. Da det parti jeg altid havde tilhørt nu kom og 

bad mig blive dets folketingskandidat, kunne jeg altså ikke godt 

sige nej. Jeg var kandidat gennem nogle år, og har kun gode min

der fra den tid. 

Da Foreningen NORDEN for Kerteminde og omegn blev stiftet 

i 1945, opfordrede man mig til at tage formandspladsen, hvad jeg 

gjorde. Gennem 15 år havde jeg her et meget interessant arbejde. 

Ungdomssamvirkets sidste større opgave blev at arrangere en 

række friluftsskuespil i årene 1945-49. De dygtigste unge amatører 

fra alle de tilsluttede foreninger samledes om en større opgave, og 

det lykkedes dem virkelig at nå smukke resultater under instruktion 

af Hans Hviid, Kerteminde, og provst Poul Melbye, Munkebo. Ker

teminde Folkedanserforening medvirkede i danse og masseoptrin, og 

Hindsholms Amatørorkester under gårdejer Laurits Petersens's le

delse leverede musikken og kastede glans over forestillingerne. 

Første år spillede man i Kerteminde Højskoles have. Men her 

var pladsen for lille, hvorfor man næste år opbyggede scenen i skov

brynet ved "kærlighedsstien" nær ved Lundsgård, hvor akustikken 

var enestående god. 

Man indledede med komedien "Et Folkesagn", idet man tog så 

meget som muligt af musikken fra balletten af samme navn med. 

Det blev en stor succes. De følgende år opførtes "Elverhøj" og "Der 
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var engang". Sidste år opførte man "Drot og Marsk" på den måde 

at de unge skuespillere fremsagde Chr. Richardt's smukke vers. De 

af dem der magtede det, fik dog lov at synge partierne, og det blev 

gjort forbavsende godt, især var Ellen Petersen, Mesinge, fremra

gende som Aase. Orkesteret blev forstærket derved at nogle af 

egnens unge musikbegavelser der nu virkede i København - med 

koncertmester Niels Simon Christiansen i spidsen - kom hjem og 

medvirkede. Noderne til "Drot og Marsk" kunne ikke skaffes, idet 

Det Kgl. Teater ikke låner dem ud, og der findes kun dette ene 

eksemplar. Men gamle murer Kriiger i Taarup - et af Kerteminde

egnens musikgenier - påtog sig på grundlag af et klaverudtog at 

instrumentere hele operaen, og at udskrive alle stemmerne i løbet 

af mindre end en uge, og han gjorde det så godt at man måtte for

bavses. Forestiningen blev vor største succes. 

Men arrangementet var både besværligt og risikabelt at gennem

føre. Scenen skulle opbygges hvert år og det var meget dyrt, og vi 

gruede for regnvejr. Desuden måtte en masse mennesker medvirke 

gratis, og vi kunne ikke blive ved at trække på deres velvilje. Vi 

holdt op mens legen var god. Kassereren, købmand Peter Tvedskov, 

Kerteminde, havde kr. 4000,- i kassen da vi sluttede. 

Hovedgrunden til at vi sluttede var dog nok den at det kneb os at 

finde danske stykker der egnede sig til et friluftsteater, og tyske 

operetter ville vi ikke opføre. 

I 1950 nedlagde jeg formandshvervet. Andre fortsatte arbejdet i 

tilslutning til Dansk Ungdoms Fællesråd. 
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