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Tirsdag den 15. marts 2016

Hejnsvig - landsbyen, der
trodsede Gestapo
Skribent Louis Bülow, tidligere
Hejnsvig, skriver om
besættelsestidens
ukendte helte fra
Hejnsvig.
HEJNSVIG - Tidligt om morgenen den 9. april 1940 blev
Danmark besat af tyske tropper og flyvemaskiner i stort
tal fløj ind over landet.
Også den lille landsby
Hejnsvig blev vækket af
brummende motorstøj, der
snart gik over i et infernalsk
spektakel, da transport- og
jagerfly i endeløse formationer passerede byens tage.
Den lokale smed, August
Andreasen, der med sin
kone Misse boede i en lille
taglejlighed overfor Brugsen midt i Hejnsvig, stak hovedet ud af vinduet for at se,
hvad der foregik. Hans barnebarn, forfatteren Pia Fris
Laneth, har i bogen Lillys
Danmarkshistorie beskrevet
sin morfars reaktion: ”Så rev
han de værste forbandelser
af sig, sprang ud i entreen,
tog jagtgeværet ned fra væggen, løb ud i køkkenet, stak
geværet ud af tagvinduet og
sigtede mod de tyske maskiner …”
August hadede tyskerne
og havde aldrig lagt skjul
på sit nationale sindelag og
selv om August ikke officielt
meldte sig under fanerne
i modstandsbevægelsen,
støttede han under hånden
det illegale arbejde med
smedearbejde i forbindelse
med den omfattende jernbanesabotage.

Total mørklægning

I 1940 lyttede man til Statsradiofonien. Dèn morgen

Gravsten på Hejnsvig Kirkegård Misse og August.
Foto: Danskkirkegaardsindex.dk

oplæstes et tysk memorandum efterfulgt af kongens og
regeringens proklamation,
der tog besættelsen til efterretning under protest. Der
blev påbudt total mørklægning fra klokken 19 samme
aften.
Hejnsvig emmede til dagligt af nærvær og tryghed,
men nu stimlede beboerne
sammen i små grupper for
at høre nyt, og der blev diskuteret på livet løs. Børnene
ilede til skolen, hvor man
samledes for at høre lærerne fortælle om de dramatiske begivenheder.
I Hejnsvig blev der opbygget en lokal sabotagegruppe
af solide og betroede folk fra
egnen med dyrlæge Georg
Rikhoff i spidsen. Af medlemmer kan nævnes landmand Emil Grove, savskærer Knud Fuur Andersen,
arbejdsmand Arne Kristian
Bang, uddeler Christian
Hansen, tømrer Jens Kristian Kristensen, landmand
Peter Kruse, savskærer
Magnus Refshøj og purunge
Henry Grove, Emils yngre
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bror. Fra det nærliggende
Donslund finder vi by- og
gruppeleder Christian Hansen, fiskeriejer Henrik Henriksen, brugsuddeler Frovin Lauridsen, smed Søren
Brink og landmand Charles
Højrup. Også den senere
købmand Børge Højmose
var med.

Trodsede Gestapo

Besættelsestidens ukendte
helte fra et lille landsbysamfund, der under besættelsen
trådte i karakter og trodsede
Gestapo. Med livet som indsats var disse lokale ildsjæle gennem en lang række
jernbanesprængninger og
sabotageaktioner med til at
sikre, at Danmark kom ud af
krigen på de Allieredes side.
Mange danske frihedskæmpere blev taget af Gestapo og henrettet for mindre - og det var tæt på for
Hejnsvig-folkene. Selv om

hele egnen vrimlede med
tyskere, klarede de lokale
sabotører sig igennem ved
snilde, list - og også held.
Efter en større jernbanesprængning måtte lokale
sabotører flygte ud over
markerne med tyskerne lige
i hælene. De var ved at få
fat på Knud Fuur, da han på
en afsides markvej tumlede
ind i en landmandskone
på en gammel damecykel.
Han sprang resolut op på
den rustne jernhest med et
rungende ”Undskyld, undskyld” og kunne spurte fra
forfølgerne.
Også Emil Grove oplevede
flere gange Gestapos ånde
i nakken. Engang blev han
taget med våben og ammunition gemt i en taske på
cyklen, men næsten mirakuløst fik han sig snakket ud
af vanskelighederne. Efter
krigen nedtonede Hejnsvigs
modstandsfolk beskedent
deres egen rolle for at undgå
ethvert forsøg på helgenkåring, og kun sjældent talte de om deres deltagelse i
kampen mod tyskerne. Kun
få uger før befrielsen bredte
sorg og vemod sig i landsbyen, da èt af Hejnsvigs
bysbørn - den 22-årige Jens
Thue Jensen - blev taget af
Gestapo under en razzia på
Kolding Banegård og senere
henrettet.

Hejnsvig-drengen Jens Thue Jensen fra bogen Thue og hans tid,
skrevet af søsteren Dorthe Petersen.
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