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E
n lun forårsdag i
marts 1945 blev den
22-årige Jens Thue
Jensen dømt til døden
af en tysk krigsret og
henrettet samme dag

i Ryvangen sammen med seks
andre frihedskæmpere, blandt
dem hans jævnaldrende barn-
domsven og klassekammerat
Helge Broch Iversen.

Ved at dykke ned i historien om
de syv henrettede modstandsfolk
fra dengang viser det sig, at Jens
Thue Jensen havde haft sin barn-
dom og tidlige opvækst i barn-
domshjemmet i Fugdal Mose tæt
ved Hejnsvig.

To måneder senere, om aftenen
den 4. maj 1945, nåede friheds-
budskabet fra BBC til Danmark.
Hele landet var en sydende hek-
sekedel, en eksplosion af glæde
og begejstring. Også i Hejnsvig
blev de forhadte mørklægnings-
gardiner flået ned, tændte ste-
arinlys sat i vinduerne, og lilleby-
ens beboere stimlede sammen
ved hotellet, brugsen og skolen i
hovedgaden.

Og også i Hejnsvig var glæden
iblandet sorg over de mange, der
mistede livet i kampen mod den
tyske besættelsesmagt. Man
tænkte på dem, man savnede,
dem, der ikke klarede den …

Meddelelsen om bysbarnet
Jens Thues tragiske skæbne hav-
de nået Hejnsvig kun få uger
tidligere, hvor chok og vemod
havde bredt sig i det lille lands-
bysamfund.

Opvæksten
Jens Thue blev født 25. juni 1922
i Fugdal Mose som eneste dreng i
den store søskendeflok med de
otte piger Hanne, Dorthe, Inger,
Mie, Lise, Ruth, Bodil og lille Kis,
og glæde og feststemning satte
de lavloftede stuer på den anden
ende. 

Naboer, familie og venner
strømmede til fra alle sider for at
lykønske faderen Peter Frederik
Jensen og moderen Ellen Marie
med den lille efternøler.

Allerede i 1917 havde Jens
Thues far erhvervet et større
areal mose og agerland i Fugdal
og etableret I/S Tørvefabrikken
Fugdal i samarbejde med kam-
merråd H. Nielsen. 

Tørvefabrikken Fugdal kom
snart til at spille en vigtig rolle
for hele lokalområdet med flere
hundrede ansatte.

Dengang i tyverne fik Jens
Thue en ganske vidunderlig
barndom og opvækst i det lille
landsbysamfund, der helt ind i

sjælen var rundet af og præget af
sognets bønder. Sorgløse år i
barndomshjemmet i Fugdal Mo-
se, hvor alt emmede nærvær og
tryghed.

Klara Lange, der dengang tjente
som ung pige i huset hos hus-
mand Jakob Jakobsen, nabo til
Jens Thues familie, har senere
beskrevet drengen som en lille

purk, der altid var i godt humør.
Han elskede sin mors sirupskage
med smørcreme og legede altid
tagfat med sine søstre – og blev
måske nok lidt vel forkælet …

Jens Thue tog med brændende
engagement del i KFUM Spejder-
nes mange aktiviteter, og spej-
dertiden med kammeratskab og
sammenhold kom til at betyde

rigtigt meget for ham. Som hans
storesøster Dorthe Petersen se-
nere skrev i mindebogen om
ham: ”Dén idealisme, han senere
lagde for dagen i kampen mod
den tyske besættelsesmagt, kan
godt have sin rod i spejderidea-
let.”
Politisk bevidsthed

Senere flyttede Jens Thue og
familien fra Hejnsvig til Bram-
ming, og efter at Danmark var
blevet besat i 1940, fik en spiren-
de politisk bevidsthed ham til at
gå ind i kampen mod den tyske
besættelsesmagt. Han blev dybt
involveret i modstandsbevægel-
sens aktiviteter, hvor han sam-
men med vennen Helge Broch
Iversen var med til at starte sabo-
tagegrupper op mange steder i
det vestjyske.

Men tyskerne kom på sporet af
sabotørerne, og de unges gruppe
blev trævlet op. I februar 1945
blev Jens Thue taget af tyskerne
under en razzia på Kolding Bane-
gård. Han var netop ankommet
med toget fra Esbjerg, og netop
dén dag vrimlede det overalt
med sværtbevæbnede Gestapo-
folk.

En stikker udpegede Jens Thue,
da han steg af toget. Han blev
kastet i fængsel og under barske
afhøringer udsat for grove mis-
handlinger og tortur. Men Gesta-
po kunne ikke knække ham, og
han blev overført til Vestre Fæng-
sel, hvor han 10. marts 1945 blev
dømt til døden af den tyske
krigsret.

Fra dødscellen skrev Jens Thue
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 ...

Hejnsvig-drengen 
der trodsede Gestapo

Modstand: Jens Thue Jensen, en ung mand fra Fugdal Mose, 
kæmpede imod den tyske besættelsesmagt og blev henrettet få

måneder før befrielsen. 

På billedet ses Jens Thue Nielsen. Han blev 20 år. Foto: Frihedsmuseets Modstandsdatabase
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Naar I faar dette
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ikke mere, men
sørg ikke over
mig, jeg er død

med en god Sam-
vittighed

JENS THUE JENSEN
I ET BREV TIL FAMILIEN



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 inderlig 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 …”

Sent samme aften blev Jens
Thue sammen med Helge
Broch Iversen og de fem andre
ført til henrettelsespladsen i
Ryvangen og skudt.

De to klassekammerater
havde været uadskillelige mu-
sketerer i et trofast venskab for
livet, og de kom begge til at
betale den højeste pris i kam-
pen mod tyranni og under-
trykkelse. 

To 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.

Efter befrielsen blev gravene
i Ryvangen åbnet, og Helge og
Jens Thue blev identificeret på
Retsmedicinsk Institut af deres
nærmeste. 

Jens Thues søster Lise kunne
genkende sin lillebror på den
trøje i stribet mønsterstrikning
med brune og rustrøde farver,
som søster Dorthe havde strik-
ket til ham.

Deres jordiske rester blev
ført til Bramming, hvor et stort
følge ventede for at følge rust-
vognen til fods. Onsdag 20.
juni 1945 blev de to barndoms-
venner begravet fra Sct. Ansgar
Kirke, der var fyldt til sidste
plads.

Netop dén dag kunne Helge
være fyldt 21 år …

FA K TA

Jens Thue Jensen
■ Jens Thue Jensen er født i 1922
og voksede op i Fugdal Mose med
sin far, mor og otte søstre. 

■ Han var en del af KFUM Spejder-
ne, hvor han brugte meget af sin tid.

■ Senere flyttede familien til Bram-
ming.

■ Da Danmark blev besat gik Jens
Thue Nielsen ind i kampen mod
besættelsesmagten som en del af
modstandsbevægelsen. 

■ I 1945 blev Jens Thue Jensen
anholdt af Gestapo og den 10. marts
samme år blev han dømt til døden af
en tysk krigsret. 

■ Jens Thue Nielsen blev 20 år.

Som barn og ung knægt brugte Jens Thue Nielsen meget tid som spejder hos KFUM Spejderne.
Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

JYDSKEVESTKYSTEN TORSDAG 16. JUNI 2016 NOR GRINDSTED-BILLUND 5

HISTORIE

Af forfatter
Louis Bülow, Aarhus


