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Never give in. Never. Never. Never. Never.
Winston Churchill
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1
LUFTWAFFES TRUMKORT

GROVE, 9. MAJ 1943

“Der er noget muggent ved den deroppe.” Laurids fra Møl-
len nikkede op mod den Ju 88, der nu for anden gang pas-

serede så lavt hen over dem, at hårbunden vibrerede. Med vilje
undlod han at pege. Adskillige gange havde han oplevet, at en per-
son i et lavtgående fly tog en oprakt arm som en hilsen og vinkede
tilbage eller endda vippede med vingerne. Sådan et kammerateri
brød han sig ikke om. De var fjender.

Principielt. Men der var mange ordentlige mennesker mellem
tyskerne i “Fliegerhorst Grove” – Rovfuglereden, som de selv
kaldte pladsen – det vidste han. Måske var de fleste af dem endda
ordentlige folk, når det kom til stykket. De tyskere, Laurids selv
havde talt med, var ikke usympatiske.

Hvilket ikke i mindste måde mindskede hans hemmelige fryd.
For ham som for Stefan var det en tilfredsstillelse at vide, at de ska-
dede Luftwaffe. Ved at sabotere radarsystemet fjernede de sten på
vejen for Royal Air Force.

Foråret var kommet tidligt dette år, modsat de tre foregående.
Påsken i april havde ligefrem været varm, og maj var begyndt med
tørre og solrige dage. På Spillemandsgården var forårsarbejdet så
langt fremme, at der allerede var lagt kartofler. Stefan og Laurids
var nu ved at rejse hegn til en ny hestefenne nede ved åen.

De tyskere, Laurids kendte, havde han stiftet bekendtskab med
på boldbanen i Sdr. Resen, en flad mark umiddelbart syd for Tre-
bækgårdens lade. Her indfandt de sig undertiden som tilskuere på
søndag eftermiddage, når de havde fri. Tyskerne låste deres cykler
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ved styret, ikke ved baghjulet som almindelige mennesker. Det var
en kilde til forundring for landsbyens drenge.

“De kommer for at se på fodbold og håndbold, men også for at
komme i snak med os,” havde Marius sagt. “De er ordentlige folk,
og de skal behandles ordentligt.”

Det havde Marius ret i, tænkte Laurids. De fleste var ordentlige
folk. Nogle få af dem var gået på jagt i omegnen udstyret med ma-
skinpistoler, men grundejerne havde klaget til landbetjent Knudsen
og kommandanten. Disse soldater havde man ikke set mere til; ef-
ter sigende var de blevet sendt til Østfronten som medlemmer af et
straffekompagni.

De fleste tyske soldater var meget fredelige, og for manges ved-
kommende var de tidligt i 1943 klar over, hvor det bar hen – om et
par måneder havde Tyskland tabt krigen.

Den gigantiske russiske magtudfoldelse slog tyskerne med ræd-
sel. “At blive sendt til Østfronten” stod i 1943 som et mareridt for
den tyske soldat. Det forfærdeligste. Enhver, som var ved sine
fulde fem, vidste, hvor frygteligt meget russerne havde at hævne.
De havde fået at vide, hvilke ugerninger tyskerne havde begået un-
der deres fremmarch over de russiske stepper.

“Nazisterne er kommet til at tro på deres egen propaganda – på
deres egen overlegenhed og andres underlegenhed – og derfor er de
kommet til at undervurdere russerne,” lød en forklaring, som Lau-
rids havde hørt i BBC. “Tyskernes propaganda bliver en boome-
rang, som vender tilbage og rammer dem selv i hovedet.”

“Tyskerne står nu over for at skulle forsvare Atlanterhavsvol-
den, fra Varangerfjorden i Nordnorge til Pyrenæerne, Middelhavs-
kysten og Sortehavskysten,” havde det lydt i BBC en anden aften. 

“De kommer, fordi de skrupkeder sig,” havde Stefan korrigeret
Marius. “Når man cykler ti kilometer for at se fodbold, som det
spilles i Sdr. Resen, så er man langt ude.”

Laurids huskede, at Marius havde taget denne bemærkning
unådigt op. “Du er altid så negativ,” havde han sagt og vendt ryg-
gen til Stefan, hvorefter han hilste endnu mere venligt på de tyske
tilskuere, end han plejede. 

Marius havde ret, konstaterede Laurids. Tyskerne er syge efter at
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komme i snak med os, de indfødte. De er så ivrige efter det, at
mange af dem lærer sig danske udtryk og vendinger. Til gengæld
har adskillige af os herude opsnappet noget tysk.

Det gælder ikke mindst de yngste. En dag var to tyskere på mo-
torcykel standset på gårdspladsen på Trebæksgården; de var kom-
met ind ad en af markvejene fra Østerheden og spurgte: “Weg nach
Sonder Resen?” 

“Jamen, Sie sind in Sonder Resen. Men um Sie wollen nach Stad-
mitte, så er det den weg.” Med disse ord pegede Lillebror Mads på
udkørslen om forbi haven, i retning af kirken.

Laurids havde talt med to flyvere. Måske befandt en af dem sig
deroppe og havde genkendt ham. Fra en maskine, der bevæger sig
lavt og langsomt, må man kunne se forbavsende meget. Ligesom
fra et kirketårn.

Hans tanker gled til kirketårnet i Sdr. Resen. Sammen med Hans
Christian var han gået derop en vinteraften, kun udstyret med en
cykellygte. Ude på kirkegården havde de dårligt nok kunnet se
gravstenene, og den udvendige trappe på tårnets nordside gav kul-
degysninger, dens frønnede trin virkede fjendtlige, men de havde
forceret den; dette var en manddomsprøve. 

Da de var inde i tårnet, var Hans Christian gået hen til et hul,
hvorfra det var muligt, påstod han, at se ned i selve kirkerummet.
“Jeg kan,” hviskede han, “se en skikkelse i en lang, sort dragt stå
oppe på prædikestolen og læse i en bog.”

“Det er nok præsten,” hviskede Laurids tilbage.
“Det tror jeg ikke,” svarede Hans Christian. “For han har røde,

selvlysende øjne. De giver så meget lys, at han kan se at læse ved
det.”

Til trods for at de mente at have hørt en stemme helt oppe under
tårntaget, var de fortsat ad de smalle stiger, fra afsats til afsats, ind-
til de nåede op til klokken. 

De havde rørt ved den, dette var beviset. Derefter havde de sluk-
ket lygten og siddet ved glughullerne, ligesom sejrrige bjergbesti-
gere. Indtil de var kommet til at fryse, rigtigt, på grund af kulde,
ikke frygt. Noget puslede i mørket over dem. Der lød et hæst,
dæmpet skrig.

“Alliker?” hviskede Hans Christian.
“Alliker,” forsikrede Laurids. 
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Laurids tænkte på bestigningen. Det var godt at vide med sig
selv, at man turde gå op i tårnet. De fleste turde ikke engang gå ind
på kirkegården, når det var mørkt. Selvfølgelig havde de været
bange, Hans Christian og ham, men det var også idéen med det; de
havde overvundet deres frygt, det var en sejr. De havde gjort det,
og siden havde der hersket en hemmelig forståelse mellem dem.

De snakkede aldrig om det, det var der ingen grund til.

“Hvad muggent er der ved den?” spurgte Stefan uden at tage blik-
ket fra isolatoren, som han var ved at skrue i hegnspælen, og uden
at tage den hjemmerullede cigaret fra læberne. Ad usporlige veje
kunne han stadig skaffe sig tobak, tilmed den langtrevlede gyldne
fra Virginia. 

“Den ligner en ganske almindelig Junkers, men den gebærder sig
underligt. Den flyver bare rundt og rundt.” Laurids så maskinen
tage et venstresving ude over den falske flyveplads på Kongenshus
Hede og tilføjede: “Og det er ikke, fordi besætningen øver sig i at
kaste bomber.”

Denne sidste bemærkning fik Stefan til at se op. Maskinen nær-
mede sig nu nordfra. Solen glimtede i kabinens frontrude, så de
ikke kunne se detaljer i forpartiet.

Maskinen vippede med vingerne. Stefan hilste tilbage. Måske var
der nogen deroppe, han kendte. Ja, sandsynligvis var der det. I den
sidste tid havde han talt med adskillige af flyverne. Når han spil-
lede i kantinen, kom de i hans pauser og passiarede. Altid om neu-
trale emner, aldrig om krigens gang.

Junkers 88 R1 var det farligste fly, Luftwaffe indtil nu havde rådet
over. Det var også det mest værdifulde, et uhyre stort udviklingsar-
bejde lå bag det.

Ingen af de to nede ved fennen kendte Junkers 88 R1, men de
havde et godt kendskab til dens forgængere, både ved selvsyn og
gennem læsning af Signal; konstruktionen af “Ur-88” var ingen
hemmelighed: Spændvidde tyve meter, bæreflade 54,5 kvadratme-
ter og to tolvcylindrede Jumo 211 rækkemotorer, der gav en top-
hastighed på 470 km/t. Den kunne flyve i 8.000 meters højde og
række 2.730 km med en to tons bombelast. Den optrådte som både
horisontal- og styrtbomber – og som jager.
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Ud fra ur-modellen – som lignede en anden schnellbomber, den
engelske Moskito – havde Junkers bygget specialmodeller, der
havde gjort Ju 88 endnu farligere som jager end som bombefly. 

En version af Ju 88 var udstyret med den såkaldte Schräge Musik
(egentlig “skæv musik”, hvormed der i nazistisk sprogbrug mentes
jazz), der var en opadrettet maskinkanon, som kunne affyres op
mod et bombeflys ubeskyttede bund.

En anden udgave havde en nedadrettet maskinkanon, som af-
skød panserbrydende projektiler. Med et sådant våben havde en
enkelt tysk pilot ifølge Signal ødelagt 519 sovjetiske tanks.

Oprindeligt var Luftwaffe bygget op efter den tankegang, at det
skulle bestå af luftflåder, der som svævende artilleri kunne knuse
modstanderne langs fronten, så pansertropperne kunne rykke hur-
tigere frem. Tanken om, at Luftwaffe skulle til at forsvare luftrum-
met over Tyskland, var fjern. 

Luftfeltmarskal Herman Göring havde forsikret: “Intet fjendt-
ligt fly vil nogensinde krydse den tyske grænse.”

Luftwaffes ledelse havde taget det for givet, at flyene med de
sorte hagekors ville feje al modstand bort foran sig. Men de engel-
ske jagere pillede så mange bombefly ned, at Stuka-angrebene
måtte indstilles fra den ene dag til den anden. Udfaldet af Slaget om
England kom som et chok for Luftwaffes ledelse. Men det skulle
blive værre endnu.

Engelske luftangreb på Berlin og andre storbyer tvang Luft-
waffe til at tænke i defensive baner. Ledelsen måtte trække jagere
tilbage fra den russiske front for at forsvare selve Das Reich mod
bombeangreb.

Samtidig gjorde Luftwaffe en desperat indsats for at få bygget
flere og bedre jagere. De eksisterende flyfabrikker, specielt Focke
Wulf, var hårdt medtaget efter luftangreb, men nye blev bygget –
under jorden. Produktionen dernede var fantastisk. På et enkelt år
producerede Messerschmitt 14.000 eksemplarer af B 109 G – po-
pulært kaldet Gustav – et af Anden Verdenskrigs fineste jagerfly.

Men RAF Bomber Commands stadig mere ødelæggende angreb
foregik om natten – på tidspunkter, da de tyske dagjagere var mag-
tesløse.

Derfor satsede Luftwaffes ledelse nu på natjagere, og i foråret
1943 havde den et trumfkort på hånden: Ju 88 R1.
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I det øjeblik, maskinen befandt sig lodret over dem, lignede dens
forparti hovedet på et gigantisk insekt, med strittende følehorn. 

“Hvad har de nu fundet på?” spurgte Laurids, mens han så efter
den. “Hvorfor sidder radioantennerne foran? Og hvorfor er der
fire af dem?”

Stefan svarede ikke, han undrede sig over det samme, han vidste
lige så lidt, og der skulle gå to uger, før han fik opklaret, hvad der
foregik.

Efter øvelserne i lav højde steg maskinen til marchhøjde og for-
svandt vestpå. Om bord var tre mand, af hvilke kun den ene, radi-
ooperatøren, var overbevist nazist – de to andre var antinazister.
De var beordret på prøveflyvning sammen.

De passerede vestkysten. Da de kl. 16.06 befandt sig omkring 100
km ude over Nordsøen, blev radioforbindelsen til jordstationen i
Grove afbrudt. Samtidig forsvandt maskinen ud af syne på radar-
skærmene langs vestkysten. Den var som sunket i havet.

***
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2
TRUSLER FRA TO SIDER

FLIEGERHORST GROVE, 10. MAJ 1943

Om aftenen, da Stefan indfandt sig for at spille i officersmes-
sen, så han til sin forundring, at hans gamle bekendt – i tan-

kerne var han lige ved at kalde ham ven – den tidligere kommand-
ant Cornelius Böhmer, havde indfundet sig. Hjemme på orlov?
Stefan mente at vide, at Böhmer var sendt til Østfronten, og at
Luftwaffes top havde udpeget en yngre mand, oberst Heinrich
Bongartz, som hans efterfølger. 

Hen over violinen betragtede Stefan i smug den hjemvendte.
Böhmers kindflæsk var svundet ind, og hans pande havde fået flere
rynker. Men der var noget andet, som var forandret ved ham. Ste-
fan kunne ikke straks se, hvad det var. Minespillet i Böhmers ansigt
var stadig livligt; Stefan kunne se, hvordan han lyste op, når han
talte med venner og bekendte.

Mens Stefan spillede “Am Brünnen vor dem Tore”, tænkte han,
at det var mærkeligt, hvor sejlivet den var, den skrøne, at de tyske
officerer fra en side af var stive, højtidelige og humørforladte. Det
var de i hvert fald ikke altid, det kunne han se. Selvfølgelig var
stemningen i Fliegerheim ikke som for to år siden, men hvis folk
var triste, skjulte de det godt; det havde de også fået en del øvelse i. 

Mens Stefan lod tonerne smyge sig om drømme i lindetræets
skygge ved byporten, opdagede han, hvad det var, der var foran-
dret ved hans bekendt. Böhmer røg stadig store cigarer – hvor han
så fik dem fra – men han holdt ikke cigaren i højre hånd, som han
plejede, mellem pegefinger og langfinger som de fleste rygere, men
ved at krumme ringfingeren om den. Stefan så ringen glimte.
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I det samme så Böhmer op, som om han kunne mærke Stefans
blik, og vinkede til ham. En kaldende vinken. En ordre til at
komme.

Stefan lod violinen hulke til ende og gik hen til Böhmers bord.
Da han var derhenne, bukkede han, samtidig med at han måtte an-
strenge han sig for ikke at se på hånden.

“Sæt Dem.” Böhmer slog ud med hånden som i gamle dage. “En
cigar?”

Stefan rystede på hovedet. “Deres cigarer er for stærke for mig.”
“En øl?”
Stefan nikkede, og Böhmer kaldte: “Ober!” Få sekunder efter

stod tjeneren der. Hans jakke var kridhvid, og der var syet en di-
stinktion på den. Axel Nielsen var forfremmet til overtjener. Stefan
lod sig ikke mærke med, at han kendte ham, og Axels ansigt var
udtryksløst.

Böhmer holdt hånden frem, som for at få det overstået med det
samme, og sagde: “Jeg håber, at jeg igen kan komme til at gå på
jagt.”

“Det kan De nok, når harejagten går ind, og så skal De være vel-
kommen på mine marker.” Stefan sank noget. “Jeg håber, at vi vil
kunne gå på jagt sammen. Efter krigen.”

“Jeg har endnu en måneds sygeorlov,” fortalte Böhmer. “Det
meste af den vil jeg tilbringe hjemme.”

“Hvor er ‘hjemme’?”
“Det er to steder. Det ene er i Hamburg. Min kone og jeg har et

hus nede ved Alsteren. En gammel herskabsvilla. Egentlig er den
alt for stor for os, nu da ungerne er fløjet fra reden, som man siger,
men vi elsker den, ikke mindst på grund af udsigten over søen.”

Böhmer faldt i tanker. Stefan spurgte: “Hvor fløj børnene hen?”
“Ikke ret langt.” Böhmer smilede. “De bor alle tre i Hamburg.”

Med venstre hånd trak han en tegnebog frem af inderlommen og
åbnede den. “Der er kommet børnebørn.” Blandt billederne var et
af en lille pige i en sommerkjole, der nåede hende til anklerne.
Hendes smil var indtagende. “Christina,” sagde Böhmer. “Mine
øjnes lys.”

“Hvor er det andet sted?”
“Mit fødested. Et slot – et meget lille slot. Stråtag og bindings-

værk. Men det er stort i tid.” Böhmer tav lidt og fortsatte: “Tøm-
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meret i det er begyndt at gro omkring år 1000. Men bindingsværket
er en årsunge sammenlignet med gulvene i stuerne og flere af møb-
lerne. Parketgulvene er af moseeg, som er seks tusind år gammelt.”

“Hvor ligger det?”
“I Holsten. I skovene mellem Plön-søerne. På en bakketop. Fa-

milieeje. Min mor bor der stadig.”
“Plön-søerne… den egn kender jeg fra dengang, jeg var med-

hjælper hos hestehandler Schade. Der er kønt.”
“Engang – hvis alt går vel – vil jeg invitere Dem på jagt der-

nede.” 
“Tak, det vil jeg glæde mig til.” Hvis alt går vel? Stefan så på sit

ur og gjorde mine til at rejse sig. 
“Vent lidt.” Böhmer rømmede sig. “Jeg har noget alvorligt at

sige Dem.”
“Og det er?”
“Jeg har tidligere advaret Dem, men det lader ikke til, at De har

taget det alvorligt.”
Stefan holdt en hånd frem og strakte og bøjede de slanke fingre,

som når de kærtegnede violinens hals. “Jeg har ikke glemt, hvad De
fortalte om Gestapos metoder. Jeg kan betro Dem, at jeg har haft
mareridt om dem. Også i halvvågen tilstand – så er det værst.”

Böhmer betragtede ham tankefuldt. “I går eftermiddag skete der
noget med en flunkende ny maskine. Med det mest avancerede ud-
styr, der overhovedet findes, til opsporing af fjender i luftrummet.
Selvfølgelig tophemmeligt.”

“I går så jeg, at der er kommet en ny slags jagere. I hvert fald én.
Den var forsynet med et helt gitterværk af antenner – i snuden.”

“De har øjnene med Dem.”
“Både min karl og jeg undrede os over antennerne.”
“De har øjnene lidt for godt med Dem.” Böhmer skiftede tone-

fald. “Der er et andet ord for det: Spionage.”
“Nej, ved De nu hvad! Når Deres kumpaner kommer flyvende

lavt hen over min mark …”
Böhmer standsede ham. “Det er nu heller ikke det, der er det

penible. Forleden aften blev De set i samtale med tre flyvere …”
“Tre?!” afbrød Stefan. “Hvorfor ikke otte? Eller ti? Jeg snakker

med så mange. Det skylder jeg mit publikum. Lyder det for rov-
skisnovski? Så kald det kundepleje.”
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