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– Hvorfor læser man de tykke 
romaner, når hele handlingen 
står på bagsiden?

En flok halvvoksne skoledrenge i Aalborg 
var midt under besættelsen blandt de før-
ste til at udfordre tyskerne med ildspåsæt-
telse og småsabotage, og historien spredte 
sig som en løbeild over hele landet. Be-
retningen om drengenes illegale aktioner 
vakte beundring som en Davids kamp 
mod Goliat og inspirerede mange unge til 
at gå ind i modstandskampen.

MoDstAnDskAMpEn

Af Louis Bülow

I sin beundring for Aalborg-drengenes mod inddrog digterpræ-
sten kaj Munk søndag efter søndag de unge i sin bøn i Vedersø 
kirke. I et brev til faderen til to af drengene skrev præsten: »Det 
er dè Folk, som i deres Ungdom gaar i Fængsel for det rette, der 
siden gør den Indsats, der for Alvor slaar til og viser Vej.«

Men en mørk januaraften i 1944 blev kaj Munk hentet i sit 
hjem i Vedersø præstegård, myrdet af Gestapos bødler og smidt 
i en grøft ved Hårbylunde Bakke ved silkeborg. Modstandskam-
pens nationale symbol og martyr.

Den danske regering med statsminister Vilhelm Buhl i spid-
sen frygtede, at den begyndende sabotage kunne bringe samar-
bejdspolitikken i fare, og justitsminister thune Jacobsen besøg-
te i al hemmelighed drengene i nyborg statsfængsel flere gange 
for at få dem til at acceptere regeringens politik – men forgæves.

som én af skoledrengene sagde under retssagen: »når de æl-
dre ikke kan eller vil, så må vi vise, at der er krummer i den dan-
ske ungdom. Det er mod Danmarks fjende, at vi har handlet - og 
det er vi stolte af.«

En råkold efterårsdag kun få uger senere gik Vilhelm Buhl til 
mikrofonen i radiohuset i Rosenørns Allé, hvorfra befolkningen 
dagligt blev bombarderet med tysk propaganda, der advarede 
mod sabotagen og priste nazismens fortræffeligheder.

også landets førstemand følte sig kaldet til i stærke vendin-
ger at fordømme modstandsbevægelsens sabotageaktioner. Med 
alvorstung stemme stemplede han uroen og modstanden imod 
tyskerne til at være drengestreger lavet af uforstandige unge, og 
han rettede en appel til ungdommens ledere i skoler og forenin-
ger: »Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de un-
ge, at dén, som begår sabotage eller hjælper med dertil – hand-
ler mod sit fædrelands interesse.«

Jens Thue Jensen
Én af disse fædrelandets unge var en 20-årig studerende fra 
Hejnsvig i sydjylland, Jens thue Jensen, der i sommeren 1943 
traf et modigt valg og gik ind i kampen mod nazismen og den 
tyske besættelsesmagt.

Mange år tidligere var der glæde og feststemning i de lavlof-
tede stuer i Fugdal ved landsbyen Hejnsvig, da Jens thue Jensen 
den 25. juni 1922 blev født som eneste dreng i den store søsken-
deflok med pigerne Hanne, Dorthe, Inger, Mie, Lise, Ruth, Bodil 
og lille kis. Huset stod på den anden ende, og naboer, familie og 
venner strømmede til fra alle sider for at lykønske faderen peter 
Jensen og moderen Ellen Marie Jensen med den lille efternøler.
Allerede i 1917 havde Jens thues far, tørvefabrikant peter Jen-
sen, erhvervet et større areal mose og agerland ved Fugdal ved 
Hejnsvig og etableret tørvefabrikken Fugdal, der kom til at spil-
le en vigtig rolle for lokalområdet med flere hundrede ansatte.

Jens thue blev født fem år senere og havde en dejlig opvækst 
og barndom i det lille landsbysamfund. senere flyttede hele fa-
milien til Bramming, og efter at Danmark var blevet besat af 
tyskerne, fik en spirende politisk bevidsthed Jens thue til at gå 
ind i kampen mod besættelsesmagten.

Sabotør
Midt under besættelsen blev han indkaldt for at aftjene sin vær-
nepligt, og han rejste til Ringe på Fyn for at gøre tjeneste ved 14. 
artilleriafdelings polytekniker-batteri ved kasernen dèr.

Den 28. august 1943 blev den første frihedskæmper henrettet 
under besættelsen, og det førte til store demonstrationer over 
hele landet. Dagen efter gennemførte tyskerne aktioner for at 
afvæbne det danske forsvar, og militærlejren i Ringe blev angre-

bet af tyske tropper lidt efter kl. 4 om morgenen. Efter en halv 
times heftige kampe blev skududvekslingerne indstillet og de 
danske soldater afvæbnet og interneret.

Begivenhederne i Ringe fik Jens thue til at slutte sig til en il-
legal gruppe af polyteknikere, og hurtigt blev han involveret i 
modstandsbevægelsens aktiviteter, hvor han var med til at star-
te sabotagegrupper op mange steder i det sydjyske.

Han deltog i industri- og jernbanesabotager som jernbanelin-
jen mellem sejstrup og Gredstedbro den 15.9.1944 og Fanø Fær-
gen nordby 30.9.1944. skinneanlæg i Esbjerg-Bramming-Ribe-
Varde blev sprængt den 8.11.1944 ligesom tyskernes store lyska-
steranlæg i Esbjerg. Våbenmodtagelser og stikkerlikvideringer 
indgik også i gruppens illegale modstandsarbejde.

Dødsdom
Men Gestapo kom på sporet af sabotørerne, Jens thue Jensens 
gruppe blev trævlet op, og den 22. februar 1945, kun få måneder 
før frihedsbudskabet fra BBC nåede til Danmark, blev Jens thue 
taget af tyskerne under en razzia på den overfyldte perron på 
kolding Banegård. Han var netop ankommet med toget fra Es-
bjerg, og denne dag vrimlede det overalt med sværtbevæbnede 
Gestapofolk. En berygtet stikker – Jenny Holm – udpegede Jens 
thue, da han steg ud af toget.

Han blev kastet i fængsel og under timelange forhør udsat for 
vold og tortur. Men Gestapo fik intet ud af ham, og han blev 
overført til Vestre Fængsel i københavn, hvor han den 10. marts 
1945 om formiddagen blev dømt til døden af en tysk krigsret

Fra dødscellen i Vestre Fængsel skrev Jens thue samme dag 
et afskedsbrev til sine kære, og hans trøstende ord står klare og 
stærke tilbage:

»kære Far, kære Mor og kære alle søstre!
naar I faar dette Brev, er jeg sikkert ikke mere, men sørg ikke 

over mig, jeg er død med en god samvittighed ... 
Jeg ved, at I begge to, Far og Mor, har vist mig den rette Vej her 

i Livet, særlig nu til sidst har jeg kunnet se det, og jeg har inder-
lig fortrudt, at jeg ikke altid har fulgt den; men jeg har bedt og 
beder stadig Gud om tilgivelse ...

sørg ikke over mig, for jeg synes kun jeg har gjort, som min 
samvittighed bød mig – 

tænk paa alle de mange, der har maattet dø som mig, under 
denne krig ...«

sent om aftenen blev Jens thue Jensen sammen med seks an-
dre dødsdømte ført til henrettelsespladsen i Ryvangen og skudt.

Efter befrielsen i maj 1945 blev gravene i Ryvangen åbnet, og 
Jens thues søster, Lise, blev bedt om at tage ud på Retsmedi-
cinsk Institut for at identificere ham. Hun kunne genkende ham 
bl.a. på den trøje, som en storesøster, Dorthe, havde strikket til 
ham. 

Jens thues jordiske rester blev ført til hjembyen Bramming, 
hvor et stort følge ventede for at følge rustvognen til fods. ons-
dag den 20. juni 1945 blev han begravet fra sct. Ansgar kirke 
i Bramming sammen med barndomsvennen og skolekammera-
ten Helge Brock Iversen, der netop denne dag kunne være fyldt 
21 år.

næsten 700 mennesker ville følge Jens thue og Helge til de-
res sidste hvilested, og kirken var fyldt til sidste plads. I sin tale 
mindedes pastor Erik Balslev de to frihedskæmpere: »De fulgte 
samvittigheden uden at spørge om, hvad det kostede. De hand-
lede efter det gamle ord: skal Landet leve, skal nogen dø ...«

De to barndomsvenner kom til at betale den højeste pris og 
ofrede deres liv i kampen mod tyranni og undertrykkelse. Deres 
skæbne er en beretning om mod til at lytte til hjertet, når sam-
vittigheden krævede det. Unge idealister af samme støbning, 
der med livet som indsats var med til at sikre, at Danmark ved 
befrielsen kom ud af krigen på de allieredes side.

Derimod kunne Vilhelm Buhl ved krigens afslutning krone en 
smuk politisk karriere med udnævnelsen til statsminister i be-
frielsesregeringen i 1945. også en gade fik han opkaldt efter sig: 
den 1. december 2012 navngav københavns kommune en gade 
i statsministerkvarteret på Islands Brygge Vilhelm Buhls Gade.

Den samme Vilhelm Buhl, der få år tidligere som landets før-
stemand havde fordømt modstandsbevægelsens sabotageaktio-
ner og opfordret danskerne til at angive modstandsfolkene til 
politiet.

Historien om Jens thue

Jens Thue Jensen blev først bisat i Mindelunden i Ryvangen, men efter krigen blev hans jordiske rester genbegravet i sin hjemby Bramming. 
 (Foto: Wikimedia Commons)
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