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Kort historisk oversigt
Til at læse eller springe over, som man nu har brug for det

Det er forstemmende at erkende, at det Europa, vi 
gerne vil betragte som civiliseret og kultiveret, gennem 
hele sin lange historie har været skueplads for krige 
og folkemord, der tilsammen har medført en sum af 
menneskelig lidelse, der trodser selv den mest betændte 
fantasi. Det er næppe muligt fra den grå oldtid og til 
dette øjeblik at finde et eneste år, hvor der ikke mindst 
et sted i området har været krig, terror og voldelig 
undertrykkelse. 

Mens det naturligvis hverken er ønskeligt eller bare 
gennemførligt på denne plads at begynde med Adam 
og Eva, er det måske nødvendigt i store træk at opridse 
baggrunden for Anden Verdenskrig. Nærværende som 
perioden end måtte være for den ældre generation, må 
man se i øjnene, at den for deres efterkommere er fortid 
så fjern, at den for dem går i et med trediveårskrigen. 

Hvis man skærer ind til benet, stod den grundlæg-
gende konflikt i det århundrede, der nu sammen med 
sit årtusind er gået i graven, mellem de hensynsløst eks-
panderende europæiske stormagter Tyskland og Rus-
land. At dette er en oversimplificering, fremgår alene af 
den kendsgerning, at århundredet fostrede (mindst) to 
verdenskrige, men det ændrer ikke, at det var de nævnte 
stater, der trak de andre med sig ned i malstrømmen.
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Zarstyret i Rusland, der gennem flere århundreder 
med største brutalitet havde undertvunget nabofolkene 
både mod øst og mod vest, så Finland for eksempel var 
en del af imperiet, mistede ved nederlaget til Tyskland 
så megen prestige og troværdighed, at hverken det eller 
revolutionens første frugt, den nærmest socialdemokra-
tiske Kerenski-regering, havde kraft til at modstå bol-
sjevikkernes kup i oktober i 1917, som under strømme 
af blod forvandlede landet til Lenins og Stalins Sov-
jetunion. Nederlaget i krigen splintrede det østrig-un-
garske dobbeltmonarki til det amputerede Østrig, vi 
kender, og et kludetæppe af indbyrdes stridende stater, 
hvor kun den nuværende tilstedeværelse af UN-tropper 
hindrer nye massegrave i at opstå. Det tyske kejserrige, 
der om nogen havde spillet højt og tabt stort, fik sin 
revolution og i tidens fylde (1933) Adolf Hitler og hans 
nationalsocialistiske diktatur, indbefattet koncentra-
tionslejre, såkaldte ”racelove”, der foruden at være i 
strid med alle menneskerettigheder også var biologisk 
nonsens, og deraf følgende folkemord, først internt ret-
tet mod jøder, sigøjnere og homoseksuelle, senere også 
mod, hvad man fra nazistisk side betegnede som polske 
og russiske ”undermennesker”.

Dermed var banen kridtet op. Gennem en blanding 
af bluff, indgåelse af internationale aftaler, som han 
brød, før blækket var tørt, og en militær oprustning, 
der var balsam for det flertal af tyskere, der var dybt yd-
myget af nederlaget fra Første Verdenskrig og den deraf 
følgende fred i Versailles, opnåede den tyske ”Fører” en 

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



I ørnens klo 

 
8

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Kort historisk oversigt 

 
9

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



I ørnens klo 

 
10

række europæiske triumfer. Blandt andet indlemmede 
han i 1938 Østrig – godt nok med overvældende til-
slutning ved en efterfølgende folkeafstemning, men sta-
dig gennem et kup – og Tjekkoslovakiet med accept fra 
England og Frankrig. Men da han året efter vendte sig 
mod Polen, havde han opbrugt sin troværdighed mod 
vest. Faktisk kan man argumentere for, at grunden til, 
at man hen mod krigens afslutning afviste enhver for-
handling med det slagne Tyskland, netop var, at man 
ikke kan lave aftaler med folk, der ikke føler sig bundet 
af dem. 

Mod øst lå imidlertid Sovjetunionen. Stalin, der ky-
nisk så en mulighed for billig ekspansion, indgik til 
gengæld for tysk accept af russisk indlemmelse af de 
baltiske stater Estland, Letland og Litauen og en solid 
luns af Polen, en ikke-angrebspagt med Tyskland – som 
skulle vise sig ikke at være mere værd end Hitlers andre 
aftaler. 

Dermed var vejen åben for et angreb på Polen – og 
Anden Verdenskrig var en kendsgerning. Polen blev lø-
bet over ende på mindre end en måned, hvorefter det 
blev delt op mellem Tyskland og Sovjetunionen. Sam-
me år overfaldt Sovjetunionen Finland. Året efter kom 
turen til Danmark og Norge, hvorefter Frankrig blev 
løbet over ende, mens luftslaget om England ikke før-
te til en tysk sejr. 1941 overfaldt Hitler så uden varsel 
Sovjetunionen. Selv om tyskerne indledningsvis syntes 
uovervindelige, var opgaven for stor, og angrebet gik 
i stå foran Moskvas porte og ikke mindst i Stalingrad. 
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Japans angreb på flådebasen Pearl Harbour bragte USA 
ind i krigen, og herefter var det kun et spørgsmål om 
tid, før Tyskland blev løbet over ende – som bekendt i 
1945. Det sønderbombede Tyskland blev delt i fire be-
sættelseszoner – en sovjetrussisk (det senere DDR), en 
amerikansk, en engelsk og – som en slags trøstpræmie 
– en fransk. Dermed er de begivenheder til ende, der 
umiddelbart har betydning for beretningerne i denne 
bog.
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Helmuth Christensens enhed som infanteri under forsvaret af Küstrin første 

februar 1945, efter at kanonerne var gået tabt. Helmuth Christensen står som 

nummer to fra højre (med kikkert).
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Helmuth Christensen
Født 1918

– Måske skulle du begynde med lige at præsentere dig 
selv?

Jeg er født den 17. september 1918 i Flensborg.1 Min 
far endte som skoleinspektør ved Dansk Skoleforening. 
Min mor stammer fra den gamle Paulsen-slægt i Diernæs, 
og far stammer fra Christensen-slægten i Skovby og 
Vedsted. Vi var to børn i dette ægteskab. Min søster 
og jeg voksede op i Flensborg. På den måde blev jeg 
altså tysk statsborger. Eftersom jeg er født i 1918, er det 
endda i den tid, hvor vi endnu havde en preusserkonge. 
Man kan sige, at jeg har oplevet kejsertiden, men kun i 
to måneder.

Dermed var det jo også klart, at jeg gik i tysk skole, 
for min far var ansat i det tyske skolesystem.2 Dengang 
var det ikke muligt for en lærer i det tyske skolesystem 
at sætte sine børn i dansk skole. Men vores familiekul-
tur var dansk. I min barndom lærte jeg først dansk som 
sprog, og senere tysk. Det samme gjaldt min søster, og 
mine forældre har altid talt sønderjysk sammen. Dansk 
– eller mestendels sønderjysk – var altså hjemmesprog, 
men lidt efter lidt – ikke mindst i nazitiden – fik vi også 
tysk hjemmesprog, fordi jeg var på tysk gymnasium og 
min søster på det tyske pigegymnasium. Der var vi na-
turligvis fuldkommen under tysk kulturindflydelse. Ja, 
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senere hen blev det jo nazistisk indflydelse. 1937 tog 
jeg min studentereksamen på Altes Gymnasium på den 
gammelsproglige del og blev indkaldt til arbejdstjene-
sten3 i april 1937. Desuden blev jeg indkaldt til luft-
værnsartilleriet i Hamborg, hvor jeg skulle møde i ok-
tober eller november 1937. 

Arbejdstjenesten foregik i Meggerkoog. Det er en af 
de gamle kooge4 nede ved Ejderen, som hollænderne en-
gang byggede. Og den skulle altså repareres. Der arbej-
dede vi så i foråret og sommeren 1937 med udbedring 
og vejbyggeri og sådan noget. Der blev ekserceret særlig 
hårdt med vores afdeling, fordi enheder af arbejdstjene-
sten skulle til Nürnberg til den sidste af nazisternes sto-
re partidage, og to af vore delinger blev udtaget. På den 
måde kom vi altså til at deltage i det hurlumhej nede i 
Nürnberg. Det var en kæmpeanstrengelse, og varmt var 
det også, så vi svedte som bare pokker.

I oktober 1937 skulle vi sådan set være færdige med 
arbejdstjenesten. De fleste af dem, der havde udstået de-
res tid, blev også overført allerede i september, men de, 
der havde studentereksamen, beholdt de til sidst i okto-
ber. På den måde var jeg faktisk arbejdssoldat i syv må-
neder, men da de ny allerede var mødt, tog man sig ikke 
mere af de gamle, og så nussede vi bare rundt og, nå ja, 
lavede loppetjanser og hang i krogene og røg cigaretter 
og sådan noget. Man kender jo de numre. 

Det var så den tid. I begyndelsen af november skulle 
jeg så stille ved sjette antiluftskytsregiments første afde-
ling i Hamborg. Det var under luftvåbenet. Der blev vi 
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så indkvarteret i helt nye kaserner ved Osdorf. Chefen 
var en von Rantzau fra en af disse typiske holstenske 
adelsfamilier, som jo også har grene i Danmark. Han 
var en af de genaktiverede officerer fra Første Verdens-
krig. Han var en meget behagelig mand og ikke nazist. 
Det samme gjaldt kaptajnen i andet batteri, hvor jeg 
blev rekrut, så vi blev ikke udsat for nogen som helst 
politisk indoktrinering. 

Jeg må sige, at de uddannede os i lyntempo. Tysk-
land oprustede jo på den tid under højtryk, så der blev 
ustandselig opstillet nye regimenter, ligesom de gamle 
hele tiden måtte afgive mandskab til ny enheder. Selv 
forblev jeg dog ved det gamle regiment og afdelingen i 
Hamborg, hvor jeg kom på specialuddannelse. 

Det førte med sig, at vi i marts 1938 deltog i indlem-
melsen af Østrig med en forsyningskolonne. Vi skulle 
bringe ammunition derned, men vi var kun af sted i 
allerhøjst tre-fire dage. Men da oplevede jeg naturligvis 
de uhyre mængder, der stod og råbte og skreg Heim ins 
Reich.5  Når man i dag hører, at østrigerne aldrig har 
været nazister, så undrer man sig lidt, for jeg var i Linz, 
og der stod, så vidt jeg husker, hundredtusinder af men-
nesker rundt i gaderne og råbte og heilede. Efter de fire 
til fem dage blev vor kolonne igen trukket ud og var 
derefter ikke med i Østrig.

Efter det kom den trykkende tid efter maj 1938, 
hvor det trak op til krig mod tjekkerne på grund af Su-
deterlandet.6 Allerede i august ‘38 blev der genindkaldt. 
Vores afdeling blev splittet op i fire nye, så der for ek-
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sempel kun blev en rest på 30-40 stykker tilbage i vort 
batteri, mens alle de øvrige blev overflyttet til andre. De 
blev så reservebatterier, mens vort motoriserede batteri 
stadig indgik i den gamle formation. Da mobiliseringen 
så i begyndelsen af september var tilendebragt, blev hele 
afdelingen i nattens mulm og mørke læsset på jernbane-
vogne med kanoner og hele molevitten. Det hele foregik 
under afspærring af SA og politi.

Vi var opstillet som motoriseret enhed, og vi blev 
faktisk kørt til Oberschlesien,7 til den tjekkiske grænse, 
i nærheden af Jägerndorf.8 Der gravede vi os så ned i 
jordstillinger. Og der så ud til at blive kamp. Jeg husker, 
at vores forsyningsafdeling med alt, hvad dertil hører 
– altså skrivestue, værksteder, ammunitionslager, felt-
køkken, forplejning og alt det der – var indkvarteret på 
et stort gods, der havde tilhørt en højtstående SA-leder, 
der var blevet henrettet eller skudt dengang i ’34, må 
det have været, under Röhm-revolten.9 

– Nå ja, dengang Hitler skar toppen af sit eget bevæbnede 
korps til gengæld for generalernes støtte…  

Det var en af de rigtig store, og han var endda adelig. 
Så vidt man ved, var han hverken homoseksuel10 eller 
lignende, men han var altså blevet udrenset. Hans kone 
var også adelig, en sød pige, og hun boede der stadig.

Der var vores officerer indkvarteret, mens vi fra 
mandskabet som sagt lå i feltstillinger. Fra dem kunne 
vi se ned ad en skrænt til de tjekkiske bunkerstillin-
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ger med artilleri og luftværnsskyts og så videre. Så der 
tænkte vi da naturligvis også:

”Bevar mig vel, hvis det kommer til krig, så ser det 
skidt ud for os her.”

Vi lå nemlig på en skråning, og det er altid farligt at 
ligge synlig for andre på den måde. Alligevel var det, 
jeg husker bedst fra den tid, at der var en ejendommelig 
trykket stemning. Det var måske, fordi vi havde nogle 
reservister med – altså folk, der havde deltaget i Før-
ste Verdenskrig. De var jo ældre, faktisk en generation 
foran os, men dog trods alt endnu så unge, at de blev 
indkaldt. De blev brugt til at fylde vore afdelinger og 
batterier op, og deres snak var interessant, for de var 
kun ude på i at få job ved batteriet, som jo ikke lå i før-
ste linje. De sagde alle sammen til os: 

”Se at komme væk fra de forreste stillinger, for det 
går galt!” 

Men vi andre var nu unge mennesker, så vi tænkte: 
”Nå ja, vi må hellere vente og se.” 
Jeg huskede også, hvad min far havde sagt. Han hav-

de været infanterist under Første Verdenskrig, og han 
sagde altid: 

”Du må væk. Infanterister, det er den rene selv-
mordskommando. Det er godt, at du er ved luftværns-
artilleriet. I ligger da langt væk.” 

Hvis han havde set vore stillinger, havde han nok 
fået en anden indstilling til dem… 

Men altså som sagt, der lå vi altså, og der blev vi 
liggende helt til sidst i september. Så kom det berømte 
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møde mellem Hitler og Mussolini og Daladier og Cham-
berlain fra England, hvor de blev enige om at dele Tjek-
koslovakiet og lade tjekkerne i stikken. 

– Münchenforliget…

Og så besatte vi, faktisk som sejrherrer, Böhmen og 
Mähren.11 Vi marcherede ind i begyndelsen af oktober, 
og det var ærlig talt i en sejrsrus. Folk var helt tossede, 
og de råbte og skreg, og vi havde det herligt og så 
videre. Men det blev anderledes, da vi kom længere ind 
– og vi blev sendt helt ned til Morava-Ostrava,12 altså 
Mährisch-Ostrau, for der boede jo tjekkere. De var 
naturligvis ikke særlig interesserede i os. Der opdagede 
vi pludselig, at vi om natten skulle rende på krigsmæssig 
vagt og alt det der og passe på vore køretøjer, fordi man 
var bange for sabotage og den slags. Så fik piben jo en 
lidt anden lyd.

Sidst i oktober blev vi så afløst af en østrigsk afdeling 
og kom tilbage til Hamburg. Vi havde været bange for, 
at vi muligvis skulle blive dernede. Så havde vi ligget 
in der Walachei,13 som vi sagde, for Hamburg var en 
herlig garnison. Der var alt, hvad man kunne ønske sig, 
teatre og varieteer og en fin ny kaserne. Og luftvåbenet 
var jo Schützsoldaten.14 Vi havde det bedre end infante-
risterne. Hæren havde også adskilligt hårdere disciplin. 
Hos os må jeg sige, at det ikke var så slemt med disci-
plinen. Vi var jo også en ren og skær specialistafdeling, 
så det gik helt godt.
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Så kom marts 1939. Da blev jeg igen sendt med en 
kolonne til Tjekkoslovakiet, til Prag, og derfra til Kar-
lové,15 altså Königsgrätz. Der skulle vi bringe – jeg me-
ner, at det var levnedsmidler og sådan noget, til vores 
tropper dernede. Det var også kun tre dage, vi var af 
sted på en lang tur med en hoben lastbiler, før vi blev 
trukket tilbage. Men altså – officielt har jeg naturlig-
vis været med både i Østrig og Sudeterland. I længere 
tid i Sudeterlandet og i Tjekkoslovakiet altså kun lige 
et par dage. Og så kom den periode, hvor storpolitik-
ken i stadig højere grad tydede på en ny krig. Det var 
en ejendommelig situation, for nu drejede uddannelsen 
hos os sig mest om de nye rekrutter. De var kommet ind 
allerede i efteråret, og imens blev vi andre specialtrænet 
på skydebaner i Østpreussen og Pommern.

– Hvilken slags specialtræning var det?

Vi begyndte at skyde på tanks. Det kom af, at nogle i 
vores afdeling, lad mig sige en 30-40 stykker, i sin tid 
havde meldt sig som frivillige i Spanien og havde deltaget 
i den spanske borgerkrig. Der havde man prøvet at 
anvende luftværnets 88 millimeter kanoner mod tanks 
i Brunete-slaget,16 det berømte panserslag ved, så vidt 
jeg ved, Madrid. Der fik man øjnene op for, at disse 
kanoner også kunne bruges som antitankskyts. Normalt 
var vi kun antiluftskyts, men nu blev vi pludselig hele 
sommeren igennem også trænet på skydebaner til at 
engagere tanks. 
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På samme tid gik jeg også på både underofficerskur-
sus og reserveofficersaspirantkursus. Det er så den ene-
ste gang, hvor – nej, det er kun to gange, jeg i det hele 
taget har oplevet noget med nationalpolitik i den afde-
ling, jeg var i. Ellers har jeg aldrig været ude for noget i 
den retning. De interesserede sig ikke for min national-
politiske baggrund, og det skete heller ikke senere hos 
nordtyskerne, da jeg kom til Kölnerafdelingen.

Men denne gang skete der følgende: Vort batteri be-
stod for 60 procents vedkommende af studenter, altså 
folk, der kom med højere uddannelser. Der var også en 
masse teknik i vores tjeneste. Blandt andet elektronisk 
skudberegning og sådan noget. Jeg var langdistancemå-
ler, og dem var der ikke mange af. Så var man specialist. 
En morgen blev vi 60 procent så kommanderet til at 
stille hos kaptajnen for at blive bedømt i forbindelse 
med reserveofficerskursus. Vi blev kaldt ind i alfabetisk 
orden, og C er da Christensen. Men der stod jeg, og der 
skete ikke noget for mig. 

“Det var da herligt,” tænkte jeg. ”Så behøver du ikke 
komme på kursus.” 

Det var jeg sådan set slet ikke interesseret i, for min 
far havde jo altid sagt: 

“Du skal prøve at holde dig fra alt det. Det er bedst 
at køre i den anonyme masse.”

Nå ja, sådan gik det, indtil de andre var væk, lige til 
Z, Zimmermann. Der stod jeg alene, for de var efter-
hånden gået tilbage til vores stue. Så spurgte komman-
dosergenten: 
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“Hvad venter De på?” 
“Ja – mit navn er ikke nævnt endnu.” 
“Nå, ja. De skal ind til kaptajnen.” 
Så kom jeg ind til kaptajnen og gjorde honnør. Han 

sad med en stor skrivelse på bordet, og den havde hage-
kors på. Jeg kunne også hen over bordet se, at den åben-
bart stammede fra en højere partimyndighed i Flensborg 
By. Jeg kommer tilbage til det, for jeg har engang senere 
i Rusland set mine originalpapirer. Så vidste jeg, hvad 
det drejede sig om. Men her og nu sagde han til mig: 

“Sig mig, De stammer fra en familie, som er natio-
nalpolitisk upålidelig. Hører De så til i Nordslesvig? Så 
er De i princippet slet ikke tysker?” 

“Jo, jeg er tysk statsborger.” 
Nu ved man som 19-20-årig ikke rigtig, hvordan man 

skal te sig over for sådan nogle herrer. Så jeg tænkte, at 
det var bedst bare at sige ja og amen. 

“Nå, det med Nordslesvig og Flensborg war da nicht 
einmal was mit der Abstimmung?”17 sagde han så. På 
tysk. Det syntes han, at han kunne huske noget om. 
Noget med trekvart procent og en kvart procent som 
resultat. Så sagde jeg: 

“Ja, det passer da. I Danmark, i Sønderjylland, i 
Nordslesvig stemte 75 procent dansk og 25 procent 
tysk, og i Flensborg var det så omvendt… “ 

“Nå, ja, ja.” 
Så gloede han lidt på mig. 
“Men sig mig, hvad har det i og for sig at gøre med 

Dem?” sagde han så pludselig, sådan lidt eftertænksomt. 
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“Hvis Deres far ikke er pålidelig, eller hvad nazisterne 
nu mener om det, er det én ting. Men Deres skudsmål 
her er i orden, og De er specialist. De har altså alle de 
Tätigkeitsabsage,18 som De skal have. Altså træd af. Auf 
Kursus raus!”19

Og så var jeg altså udkommanderet og kom på un-
derofficerskursus den sommer. Ud over det deltog vi i 
sommeren ’39 i øvelser. Det foregik allerede krigsmæs-
sigt. Der var store manøvrer ved den hollandske græn-
se, og der var samlet en hel del luftværnsartilleri oppe 
ved flyvepladserne og til dels også i jordstillinger. Men 
der lå også en masse flyvemaskiner. Så vidt jeg husker 
et helt flyverkorps, og vi var også mindst en division 
luftværnsartilleri, der lavede øvelser i stor stil.

– Og det var det rigtige sted, når man tænker på, hvad 
der senere skete!

Ja vist, det var lige der, hvor det skulle være. Vi lå altså 
deroppe ved de store flyvepladser – Jever, Marx, Aurich 
– i den egn lige op til den hollandske grænse. Der var en 
del regnvejr den sommer, og det var et kønt svineri, for 
det er jo klægjord deroppe, men omvendt kom der så 
bagefter en særdeles varm sommer, og sådan deltog vi i 
den sidste store manøvre. Den varede mindst 14 dage, 
og det var en ejendommelig sag, for tonen i aviserne 
blev mere og mere aggressiv og faretruende i forbindelse 
med Danzig20 og alt det der, og englænderne truede jo 
med at hjælpe polakkerne og så videre. Så tænkte jeg: 
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“Menschenskinder,21 hvad nu?” Nu er man lige kom-
met så vidt, at man snart er færdig med alt det der mi-
litær, og nu skulle det vel aldrig gå så galt? Det kunne 
bare lige passe!” 

Jeg var allerede indskrevet til at studere jura i Mün-
chen, og på den måde kom jeg på papiret ind som stu-
dent til efteråret. På papiret, ja, men det kom til at gå 
anderledes. For så kom vi ind i begyndelsen af august. 
Det var et fantastisk sommervejr i den måned, og det 
var med en masse tordenvejr. Det så mere og mere ud 
til krig, men så fik vi pludselig generel orlov. Og det var 
altså sådan, at ved årsorlov blev batterierne delt, så den 
ene halvdel gik på orlov, og den anden blev hjemme på 
kasernen, og der var faktisk kun vedligeholdelsestjene-
ste. Og jeg fik pludselig orlov fra, så vidt jeg husker, den 
10. august og helt til sidst… Næ, jeg fik orlov allerede 
fra den 1. august og indtil den 21. – tre uger. Så tænkte 
jeg: 

“Så søger jeg om orlov til Danmark!” 
Det var, fordi mine forældre var på Fanø. Min bat-

terichef blev helt forbavset.
”Warum wollen Sie nach Dänemark?”22

”Javel,” sagde jeg. ”Jeg har familie der, og mine for-
ældre er der, og vi har altid været på Fanø om somme-
ren, så derfor vil jeg gerne til Fanø.”

Det kunne han ikke indvende noget imod. Vi havde 
nemlig fået en ny batterichef, en major, og han var østri-
ger, så han anede intet. Og så skrev jeg altså en ansøg-
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ning om komme til Hadersleben,23 og den underskrev 
han! Og stemplede den.

– Og han anede altså ikke, hvor det lå henne?

Han underskrev den godt nok – og der stod Auslands-
urlaub24 på den. Det stod der. Og så var det oven i købet 
med ret til at være i civil, men så skulle jeg også have et 
pas. Det var et problem. Jeg havde afleveret mit rejsepas, 
da jeg blev soldat. Og så var det jo væk. Så blev jeg nødt 
til at gå til Gestapo i Hamburg-Altona. 

Og der kom man så ind til nogle værre banditter. 
Døren gik nok op, men så smækkede de den i igen, og 
så var der altså ingen. Så blev man nødt til at vente, 
til det passede dem at lade en komme ind. Til sidst gik 
døren da op, og så kom man ind til sådan en herre, som 
sad der i sort uniform. Han spurgte mig, hvad jeg da 
ville i Danmark. 

“Sie wollen wohl desertieren!”25 
Nu var jeg jo altså allerede dengang underofficer, 

og jeg havde sportstegn og østrigsmedalje og sudeter-
landsmedalje, så jeg havde med andre ord allerede tre 
ordener hængende på mig. Han gloede lidt på mig, da 
jeg sagde til ham:

“Altså, ved De hvad, jeg flygter ikke til udlandet. Jeg 
er da ikke idiot. Hvis jeg rejser til udlandet, er det, fordi 
jeg har mine forældre derovre, og fordi jeg har familie 
derovre. Og jeg skal nok komme tilbage!” 

“Jah, jah!” 
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Mere havde han ikke at sige til det. Så fik jeg besked 
om, at jeg kunne hente mit pas, når jeg havde fået or-
lovspapirerne udleveret på kasernen. Så kunne jeg kom-
me forbi og hente mit pas, og så fik jeg ordre til straks 
efter ankomsten at melde mig på det tyske generalkon-
sulat i Aabenraa. Så tænkte jeg: 

“De kan rende mig, de idioter.”
Jeg tog til Fanø. Og Aabenraa? – hvad skulle jeg til 

Aabenraa efter og melde mig der? De vidste bestemt 
ikke, at der var en underofficer Christensen i Danmark 
på den tid. Men mens jeg var der, blev det stadig værre 
med det, man læste i aviserne. Jeg tænkte: 

“Menschenskind, det er vist bedst, at du kommer 
hjem og ser, hvordan det går.”

Mine forældre, ja, faktisk hele familien, ville blive fe-
rietiden ud. Det gjorde de så, og de kom først hjem, da 
krigen begyndte. Jeg tog af sted den 18. august. Det var 
vist en fredag. Nu var ferien slut. Om søndagen kørte 
jeg igen til Hamborg, for den 21. skulle jeg møde om 
morgenen til tjeneste. Det var jo en mandag, men jeg 
fandt kasernen halvvejs tom. Der var mærkeligt stille 
og roligt af en mandag at være. Men jeg var batterifor-
mand – det vil sige, at jeg skulle klargøre batteriet, for-
berede ildafgivelsen og alt sådan noget. Det var mit job, 
og også et spændende job med forskellige elektroniske 
apparater, som jeg var ene om at styre, så jeg havde 
min egen vogn med egen chauffør. Så jeg var godt nok 
tilfreds.
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Om natten, fra mandag til tirsdag, husker jeg, gik 
alle sirener i kasernen i gang. Det betød i princippet 
alarm, og nu var det sådan, at hvis det var en normal 
prøve eller øvelsesalarm, så var det skiftevis tre gange 
lang tone og tre gange kort. Det vidste vi alle, men her 
blev det ved, én lang tone! Og det betød altså “Mo-
bilmachung!”26 og så tænkte jeg: 

”Bevar mig da vel.” 
Vi lå to mand på en stue, to underofficerer, og den 

anden kollega, der var fra Hamborg, skulle først stil-
le om morgenen. De, der boede i byen, havde nemlig 
nattegn.27 Sådan var det i luftvåbenet, og det var meget 
large. Nu stod jeg altså alene der og ventede, og så kom 
vores kommandosergent og sagde: 

“Du skal klæde om nu og gå over til en ny styrke, 
der er blevet opstillet. Det er et reserveregiment, og du 
går til andet nye batteri, og det er reserveafdeling 602, 
tror jeg nok.” 

“6” var hele regimentets nummer, og “02” betød det 
andet batteri, som stillede, altså den nye afdeling.

”Og du tager 25 til 30 mand af det nye mandskab 
med, og så må I vente, til de nye officerer kommer. Vi 
andre bliver her. Vi er i og for sig det aktive batteri, vi 
skal væk. Så bliver du der.” 

Så tænkte jeg: 
“Nå ja. Nå ja, godt.” 
Så gik jeg over på min stue og pakkede min kuffert. 

I første omgang pakkede jeg ekstra tøj og sådan noget. 
Man har jo også sin egen uniform, sommeruniform og 
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alt sådan noget. Det havde man privat. Så tog jeg det 
med op på belægningsstuen. Der mødte jeg en flens-
borgmand. Han hed Brunesch. Jeg sagde til ham:

”Hvor skal jeg gøre af det her?”
“Det skal jeg nok ordne,” sagde han. “Jeg bliver her 

jo. Det aktive batteri rykker ud allerede en af de nær-
meste dage, og I reservebatterier skal også af sted, men 
jeg bliver altså her. Jeg skal være stambesætning indtil 
videre.”

Så ordnede han det for mig, og så var jeg færdig med 
det. I stedet blev der udleveret nye uniformer, og det 
var feltuniformer. Ja, og så sad vi i to dage og ventede, 
til det nye mandskab og de nye officerer kom. Det var 
reserveofficerer og sådan nogen, og de var til dels offi-
cerer fra Første Verdenskrig. Det slog mig straks, at de 
reservister, vi fik ind, mest var folk, som kun var blevet 
uddannet i otte eller ti uger. Altså ikke fuldt uddannet 
mandskab, og hvad officererne angik, ved jeg ikke, hvor 
mange kurser de havde gennemgået. I hvert fald kunne 
de ikke fortælle ret meget til os stampersonel, som var 
fuldt uddannet. I mellemtiden var jeg blevet vagtmester. 
Sådan nogle var allerede uddannet som Schiessoffizi-
ere,28 kaldtes det, og de overtog så batterierne.

– Ildledere, tror jeg, det kunne hedde på dansk…

Ja, ildledere, det kan godt være. Kanonerne havde altså 
deres egne underofficerer, eller vagtmestre. Det kaldtes 
de, fordi en del af vores gamle folk kom fra marinen. Det 
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var, fordi marinen fik lov at beholde luftværnsartilleri 
efter 1918, hvorimod hæren ikke måtte have noget. 

– Åh, ja, på grund af Versaillestraktaten, der jo skar 

tysk militær ned til en symbolsk styrke…

Ja, og det var egentlig en tradition fra det gamle 
hestetrukne artilleri, som marinen havde overtaget – og 
derfor havde vi altså navnet Wachtmeister.29 Men så blev 
de ny batterier opstillet. Det tog en tre-fire dage at få 
hentet nye kanoner, få nye vogne og så videre. Så var alt 
det kram samlet sammen, og pludselig var der opstået 
en ny afdeling – present.30 Men det var en ejendommelig 
stemning. En nat blev vi pludselig alarmeret. Det 
regnede, kan jeg huske, og det var mørkt, og så pludselig 
marcherede vi batterivis gennem Hamborg og var væk. 
Vi fik ikke at vide, hvor vi skulle hen, men det gik altså 
vestpå. Så tænkte vi: 

“Så går det sikkert over til vestfronten.” 
 Men det var jo stadig kun i august. Krigen var ikke 

begyndt endnu, og man havde indtrykket af, at vi for-
svandt ud ad landsbyen som tyve i natten. Ikke noget 
med hurra og blomster og alt sådan noget gas som i 
1914. Næh, der var en meget mat og trykket stemning, 
og vi kørte altså med vore store overdækkede lastvogne 
og kommandovogne og hele skidtet – og de her store 
traktorer med larvefødder til kanonerne – sådan kørte 
vi altså vestpå. 
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Om morgenen var vi så i nærheden af flyvepladsen 
Stade. Vi fik besked om, at der var en landsby lige øst 
for flyvepladsen. Der skulle vi grave os ned og lave luft-
værnsstillinger. Den hedder Agathenburg, og der blev 
hele afdelingen sat ind omkring flyvepladsen i Stade. 
Jeg mener, at der var to luftflåder baseret der, som se-
nere hen fløj mod Scapa Flow,31 altså Heinkelbombema-
skiner. Der var også andre maskiner, og dem beskyttede 
vi med fem batterier antiluftværnskanoner omkring fly-
vepladsen, og det var feltmæssigt. Så vi fik skarp am-
munition, og hvad der ellers hører til. 

Og så begyndte krigen mod Polen den 1. september 
og mod England den 3. Den første havde vi naturligvis 
ikke meget at gøre, men fra den 3. ventede vi på englæn-
derne. For fra den dag gik krigen fra papiret over i vir-
keligheden. Og klokken et eller to var de første engelske 
maskiner allerede over os og kastede bomber, men ikke 
på os. De kastede dem et andet sted, på Stadersand ved 
Elben,32 og der havde vi kun lette batterier liggende. Jeg 
mener, at der lå et raffinaderi, som de skulle beskytte. 
Og det var målet for de engelske bombemaskiner. Der 
begyndte de allerede, og man sagde, at det var cana-
diske maskiner. Og hele vinteren havde vi faktisk nok 
at gøre med de engelske maskiner, som kom flyvende 
langs Elben og nedkastede flyveblade og skabte uro og 
så videre. Men allerede den 3. september skød vi altså 
på englænderne. Vi skød naturligvis kun huller i luften, 
for vores mandskab var jo overhovedet ikke trænet, 
men vi skød da i hvert fald. 
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Det var altså krigens begyndelse for os, og sådan gik 
det som sagt vinteren igennem. Vi hørte jo til vestfron-
ten som Luftverteidigung West.33 Vor overkommando 
var 3. Luftværnsdivision i Hamborg. Og der lå vi så 
lige til angrebet på Frankrig begyndte. Vi skulle i og for 
sig først have været med gennem Holland, men så blev 
vi standset, og så blev vi ved flyvepladsen og beskyt-
tede den mod engelske angreb – og England angreb! 
De angreb flyvepladserne. Derfor var vi faktisk i kamp 
hele sommeren 1940 – også efter, at krigen var endt i 
Frankrig. Vi var i aktion dag og nat, for om natten var 
der evige skyderier og den ene alarm efter den anden, 
og om dagen var det lige så galt. Vi var med andre ord 
godt mørbanket efter den sommer, hvor de andre fej-
rede Siegesrausch34 alle vegne. 

Midt i det hele blev jeg en kort overgang overført 
til en afdeling i Frankrig, men det varede kun en uge. 
Jeg blev sendt til en afdeling i Lyon som specialist af en 
eller anden art. Hvilken fandt jeg aldrig ud af. Så blev 
jeg kaldt tilbage, og så var den potte ude. Det var så 
1940.

Så kom jeg på kursus igen, og så var det jo i og for 
sig fredstid i Tyskland. Belysningen på gaderne begynd-
te igen at blive tændt. Byerne var oplyst om natten, og 
gadelygterne blev tændt og så videre. Vi fejrede jo sej-
ren alle vegne.

– Ikke noget med mørklægning?
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Nej. Pludselig var der ikke mere mørkelagt. Ikke før 
englænderne benyttede sig af det og kastede bomber 
over Hamborg. Så hørte det op der. Hamborg var 
allerede dengang udsat for sådan noget. Og derfor blev 
vi senere forlagt til omkring Hamborg. 

 I 1940 kom vores regiment også med, blandt andet 
i Norgeseventyret.35 Og der skete noget helt ejendom-
meligt. I begyndelsen af april blev vores batteri trukket 
ud af stillingerne, og vi blev kørt ned til Hamborg havn 
og ventede på at blive indskibet. Vi anede endnu ikke, 
hvad det hele gik ud på. Men vores andet batteri36 var 
det første, der blev indskibet, og deres skib blev sænket 
oppe i Jammerbugten. Og da det så gik ned med alt, 
hvad der var af udstyr, kanoner og vogne og det hele 
- men mandskabet blev reddet. Så blev det afblæst for 
vores vedkommende, og vi blev kørt tilbage til vores 
gamle stillinger og var installeret der i løbet af de næste 
tre dage.

– Det kan man sige var held i uheld…

Ja, og så kom altså ’41. Det var før Rusland – men det 
begyndte at trække op til det. Man vidste ikke rigtig, 
hvad der skulle ske, men der var snak om, at vi skulle til 
Persien, og så hed det sig, at vi skulle til Afrika. Allerede i 
april ’41 blev dele af vores regiment indskibet til Afrika. 
Det var to batterier, men jeg kom ikke med. Jeg var 
uddannet radarspecialist, og derfor kom jeg slet ikke 
væk, men blev, hvor jeg var, og skiftede i princippet også 
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afdeling. Jeg kom til en ny afdeling med hovedkvarter i 
Lübeck. Det var en stabsenhed, og jeg blev ansvarlig for 
alle radarapparater i hele regimentet. De lå i Wismar og 
Rostock og Lübeck, alle vegne lå der radarbatterier, og 
det var jo dengang yderst moderne, så det var meget tys 
tys. Der var jeg så hele året ’41, og så begyndte krigen 
i Rusland. I første omgang blev nogle officerer hos os 
udskiftet, og de blev forflyttet til luftflåde nr. 5. Det var 
den, som lå ved midterfronten i Rusland. Det var 12. 
og 18. Luftværnsdivision. Derfor blev vi forflyttet fra 
3. Division til 18., men jeg fulgte ikke med. Der skete 
ikke noget. Men så skete der engang i vinteren 1941 
noget helt ejendommeligt, for pludselig skulle jeg til 
Smolensk!37

– Det var en kold fornøjelse!

Ja! Jeg tænkte: 
“Hah, nå!” 
Det var lige omkring årsskriftet. Slaget om Moskva 

var allerede slut, og de var ved at gå tilbage. Og så fik 
jeg ordre til at melde mig ved Luftflåde 5 i Smolensk. 
Der skulle jeg tage mig af opbygning af radar, men der 
var slet ikke radar ved østfonten! Jeg kom til en stabs-
afdeling langt bag fronten – hvide senge, officerskasino, 
det hele var der. Jeg tænkte: 

“Nå-nå! Hvis de laver krig på den måde i Rusland, 
er det jo slet ikke så tosset.” 
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Så var jeg altså “an der Ostfront”.38 Efter fjorten 
dage opdagede jeg så, at der ikke var en eneste radar 
ved hele østfronten. Så gik jeg til generalstabsofficeren, 
som var en, jeg kendte fra Hamborg, en ung oberstløjt-
nant. Jeg spurgte: 

“Hvad skal jeg her?” 
”Jah, 3. Division har altså afgivet Dem, men hvis vi 

slet ikke har radar, og De kun sidder og læser aviser, så 
kan De lige så godt køre tilbage.” 

“Ja,” sagde jeg, “det er da i orden.” 
Så forsvandt jeg igen. Resultatet af denne udflugt 

var, at jeg tre eller fire måneder senere fik udleveret vin-
terkrigsordenen. ”Winterschlacht vor Moskau”39 var en 
særlig medalje, som man fik for at have været med. Men 
jeg tænkte, at jeg jo også havde været ved en kampfor-
mation, da jeg var ved luftflådens stab. Da sagde den 
daværende kommandør i Lübeck, der i det civile var 
provst foruden oberstløjtnant af reserven:

“Sig mig, Christensen, De har fået en orden. Hvad 
har De så lavet? De var kun 14 dage eller tre uger væk! 
Vi har da kun lånt Dem ud.” 

”Ja,” sagde jeg. ”Det ved jeg heller ikke.”
”Altså, Christensen – ein Schreibtischsorden!“40 
Sådan var det. Men i foråret 1942 deltog jeg til gen-

gæld i de forfærdelige luftangreb på Rostock og Lü-
beck. Det var luftkrig! Der led vi også store tab. Da 
angreb England jo i stor målestok. I Rostock var det tre 
dage, og Lübeck ligeledes tre dage og tre nætter. Der var 
jeg med. Det var krig. 
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