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”Jeg ser de slægter, som gik hen,

Mens hundredåret skred,

Som vandt på Kongedybet, 

Som under Dybbøl led;

De elsked’ ungt, de drømte langt,

De så kun alt for kort,

Men frem af dem stod folket,

Og dette folk er vort”

– L.C. Nielsen, 1901, melodi: Thorvald Aagaard 1931

– Til Midori, Jan Olaf, Per Esben og Las Bjarke
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Prolog

Det uventede skete. I sensommeren 1995 var jeg i Herat i det vestlige 
Afghanistan sammen med et par bestyrelsesmedlemmer fra Afgha-
nistankomitéen. Vi befandt os i denne smukke men nedslidte by, kaldet 
”Østens Firenze”, for at forhandle om fremtiden for det sundhedspro-
jekt, som vi havde sat i værk et par år tidligere. En eftermiddag var vi på 
en lille udflugt i byens historiske basar. Pludselig var der fly i det fjerne, 
og vi kunne vi høre, at der faldt bomber. Den afslappede stemning i byen 
var med et brudt. Folk virkede forskræmte. Luftværnsartilleriet satte i 
gang med et voldsomt skyderi. 

Tidligt næste morgen gentog luftangrebet sig. Vi gjorde det, man ikke 
må, og gik op på taget af det hus, hvor vi boede, for at se, om vi kunne få 
øje på flyene. Atter gav luftværnsartilleriet lyd fra sig. Det lød, som om 
man skød med alt, hvad man havde, selv tunge kanoner med langsom-
me enkeltskud, der ikke havde en chance for at ramme en jagerbomber.

Med et var dagsordenen ændret. Vores afghanske ansatte oplyste, at 
Herat var kommet under angreb af den i 1995 relativt ukendte Talibanbe-
vægelse. Nu gjaldt det om at komme bort fra byen. Men det FN-fly, som 
vi oprindeligt skulle være fløjet tilbage med til Pakistan, var aflyst. Både 
FN og Røde Kors vurderede, at det var blevet for usikkert at flyve til He-
rat. Et Røde Kors-fly var blevet beskudt under indflyvning. Guvernøren, 
den erfarne tidligere modstandsleder Ismail Khan, som vi skulle have 
haft møde med, var væk. Mens vi planlagde at tage landevejen nordpå til 
Turkmenistan, rygtedes det, at der var landet et passagerfly i lufthavnen. 

Vi hastede til Herats lufthavn, en halv times kørsel syd for byen. Gan-
ske rigtigt holdt der en noget bedaget tremotors Boeing 727 fra det offi-
cielle luftfartsselskab Ariana Afghan Airlines. Flyet skulle til Dubai. Vi 
besluttede at prøve at komme med, selvom vi ingen billetter havde. Hel-
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digvis havde jeg af sikkerhedsmæssige årsager et pænt kontant dollarbe-
løb i inderlommen. Det blev til et besynderligt billetkøb, hvor jeg halede 
den ene 100-dollarseddel op efter den anden, stående under vingen på 
flyet. Sammen med os var to sygeplejersker, en læge og en administrator; 
vores danske team, der skulle hjem, da deres kontrakt var afsluttet. 

Omsider kom vi om bord. Der var ikke andre passagerer med. Det 
føltes som en evighed, inden motorerne blev varmet op. Vi var et oplagt 
mål, hvis lufthavnen skulle blive bombet.

Kaptajnen brugte hele banen, der dengang var i underkanten af, hvad 
et så stort jetfly behøvede. Da vi kom i luften, foretog han et skarpt sving 
for ikke at komme ind over byen og risikere beskydning, hvis nogen der-
nede ikke kunne holde fingeren fra aftrækkeren. Det var en lidt nervepir-
rende flyvetur, men tre timer senere landede vi sikkert i Dubai. 

Sikke en forandring fra det fattige, forhutlede Afghanistan til det opu-
lente Dubai. Gennem lufthavnsterminalen med det enorme vareudbud 
vandrede velnærede arabiske mænd med prangende guldkæder. Jeg fik 
en vammel smag i munden. 

Med besvær lykkedes det at få midlertidig opholdstilladelse fra et 
uvenligt lufthavnsbureaukrati, så vi næste dag kunne flyve til Køben-
havn via en tysk lufthavn. Det blev en hjemtur med mange overvejelser. 
Uroen sad i kroppen. Var det nu slut med det arbejde, vi havde brugt så 
mange ressourcer på at sætte i gang, og som de nødlidende afghanere 
havde så stærkt brug for? Min karriere som folketingsmedlem var op-
hørt året før ved det tabte valg i september 1994. Var det nu også forbi 
med det hjælpearbejde, jeg havde ansvaret for, og som jeg ved selvsyn 
havde set var så påkrævet?
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Forord v. Hans Engell

Viggo Fischer står for noget  
– også når det koster

Mødet var usædvanligt. Det foregik i det ungarske kommunistpartis 
konferencebygning i højderne uden for Budapest. Vi var omkring 100 
deltagere samlet omkring det store, ovale bord. Deltagerne i denne hi-
storiske konference var repræsentanter fra de ledende regeringspartier i 
øst- og vesteuropæiske lande. 

Tidspunktet var maj 1989, og Europa var i bevægelse. 
Et tø- og opbrud var på vej. Sovjetunionen var ved at miste sit jerngreb 

om folkene i Øst- og Centraleuropa. Det var tydeligt, at noget stort var 
i skred. Men ingen kunne med sikkerhed vide, hvad det var. Ville vi 
pludselig se Østblokken falde fra hinanden og de undertvungne folk få 
deres frihed? Eller ville vi som i 1953 i Østberlin, 1956 i Ungarn og 1968 
i Tjekkoslovakiet se de sovjetiske panserkolonner nedkæmpe folkene? 
Ingen kunne vide det. Men nu var vi samlet omkring bordet i Budapest. 
Danmark var repræsenteret ved Viggo Fischer, udenrigsordfører for Det 
Konservative Folkeparti og formand for Folketingets Udenrigsudvalg, 
samt mig selv som formand for den konservative folketingsgruppe.

På den modsatte side af bordet, lige over for Viggo og mig, sad Sov-
jetunionens delegation og DDR’s udsendte repræsentanter for SED-regi-
met. Sovjets stærkeste kort ved bordet var den berygtede Valentin Falin 
med et cv, som kunne skræmme enhver. Han var som ung startet i Sov-
jets udenrigstjeneste under Stalin og havde taget hele turen gennem ud-
rensninger og henrettelser. En årrække var han Sovjetunionens ambas-
sadør i Vesttyskland, senere chefredaktør for Izvestia og nu chef for den 
internationale afdeling i det kommunistiske partis centralkomite. Kort 
sagt: en jernnæve for kommuniststyret.

Falin udstrålede magtens arrogance. Han havde pjusket hår og et 
blegt ansigt med et par iskolde, stålblå øjne. Ved siden af ham sad DDR’s 
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Diedrik Müller – en skaldet herre med runde, uindfattede briller. Brutal 
og utiltalende.

Vores ungarske værter havde lagt op til en konference, hvor vi skulle 
tale åbent om fred, samarbejde og sikkerhed i Europa. Jeg havde forbe-
redt en officiel, lidt glat tale, hvor tingene var pakket pænt og nydeligt 
ind. Jeg sagde alt det rigtige, en dansk politiker skulle sige i 1989, men 
ikke rigtig noget, der kunne gøre nogen sure eller utilfredse. Trods alt 
var alle omkring bordet tilhængere af fred, samarbejde og dialog. Om 
end i forskellige udgaver.

Min tale blev mødt med høflig venlighed. Ikke mere. Det samme gjaldt 
stort set alle de andre indledningsfraser. Ingen ville ødelægge den gode 
stemning – og herregud, verdensfreden blev jo ikke grundlagt ved et 
møde.

Lidt senere tog Viggo Fischer ordet. I et langt, gennemarbejdet og 
skarpt indlæg kritiserede den danske udenrigsordfører krænkelserne af 
menneskerettighederne i Sovjet og dets vasalstater, og Viggo talte om de 
aftaler og især krænkelser, der gjaldt omkring mindretallene i landene.

Så var det slut med den gode stemning.
Under Viggos tale kiggede jeg bekymret på den østeuropæiske dele-

gation for at lodde stemningen. Aldrig havde nogen ved en sådan type 
konference turdet tale så direkte til Sovjetunionens almægtige herrer. Fa-
lin sad helt stille. Hans kolde øjne var blevet to smalle sprækker, mens 
han stirrede sammenbidt på Viggo, der lod ordene hagle ned over russe-
ren. DDR’s Müller så ud som en mand, der kun ventede på et signal. Så 
ville han springe over bordet og arrestere Viggo Fischer.

Jeg må indrømme, jeg var imponeret over min partifælle – men ikke 
særlig overrasket. 

For Viggo Fischer har kampen for menneskerettigheder, respekten for 
individet, kampen for frihed og folkestyre, mod undertrykkelse og for-
følgelse, været en livslang sag. Vigtigere end noget andet.

Der findes mange politikere, som taler med store ord hjemme i folke-
tingsgrupperne eller ved partimøder, men ude i den store verden bliver 
de tavse, og stillet over for magten og truslerne om konflikt og vold bliver 
de helt stille. De, der som oppositionspolitikere kæmper for, at Kina skal 
respektere menneskerettighederne i Tibet, men som udenrigsministre er 
klar til at vedtage tekster, hvor Kinas eneherredømme bliver støbt i stål.

”En humanist er et menneske, der føler uvilje ved uret, men som ikke 
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kæmper for det, der er ret,” siger en af hovedpersonerne i Nordahl Griegs 
vidunderlige ”Ung må verden endnu være”. 

En sådan humanist har Viggo Fischer aldrig været.
Viggo har aldrig været bange for at tale magten imod i klartekst. Uan-

set hvor på kloden og uanset hvem der var undertrykkerne. 

Jeg har kendt Viggo Fischer i 50 år; fra Konservativ Ungdom og Konser-
vative Studenter og som garder på Livgardens kaserne som underviser 
ved civilundervisningen, hvor han bankede demokratiets grundregler 
ind i hovedet på de tunge garderrekrutter. 

Viggo er idealist. Han er præget af sin opvækst i de sidste krigsår, 
efterkrigstiden og den kolde krig. Truslen fra kommunismen og Sovjet. 
Truslen fra diktaturstater og apartheidstyrer. Og han har som få politi-
kere tænkt i globaliseringsbaner, længe inden nogen kendte ordet. Han 
er brændende, men ikke ukritisk engageret i den europæiske sag, opbyg-
ningen af EU og Danmarks deltagelse i det europæiske fællesskab. Men 
først og fremmest har Viggo Fischer engageret sig i respekten for menne-
skerettighederne. For flygtninge og fordrevnes sag. For undertrykkelsen 
af mindretal, små befolkninger, udsatte grupper. Hvilket denne bog også 
vidner om.

Både blandt regeringer, parlamentsmedlemmer, i medierne og orga-
nisationerne har der altid stået respekt om Viggo Fischers flid, indsigt, 
vedholdenhed og utrættelige engagement. Viggo står for noget – også 
når det koster. Måske især der, det koster. Han har sjældent valgt de 
populære og slet ikke populistiske sager. For Fischer handler politik om 
at tage ansvar, at føle ansvar – at ville noget og ikke bare være til stede.

Da opbruddet kom på Balkan, og flygtningestrømmene tog til, var der 
mange – var vi mange – der så absolut mest på risikoen for den store 
indvandring. Viggo så anderledes på det. Han så mennesker i nød og på 
flugt. Han så en risiko for menneskerettigheder, der kom i fare. Jeg havde 
som justitsminister dengang ansvaret for udlændingeområdet, og både i 
folketingsgruppen og på tomandshånd fik jeg læst og påskrevet af Viggo 
Fischer, der fandt visumreglerne urimelige. 

Viggo Fischer stiller krav til politik og til de sager og partier, han vil 
være en del af og samarbejde med. Typisk for Viggo var han mere opta-
get af friheden for Østeuropa og udviklingen på Østtimor end for top-
skatteniveauet.
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Det var engang konservativ politik at føle ansvar for de svageste i sam-
fundet og verden. At være en stemme for de, der ikke havde talsmænd. 
Netop her har Viggo Fischer altid følt en særlig pligt – i mange år som 
næstformand for §71-tilsynet i Folketinget, som har den allersvageste 
gruppe i Danmark som sit ansvar.

En af hans sidste store opgaver som aktiv politiker blev for Viggo Fis-
cher at lede arbejdet med det konservative partiprogram ”Frihed i Fæl-
lesskab”. Det var ingen enkel opgave. Der var mange spillere på banen, 
og ikke alle ville dette arbejde det lige godt. Men det lykkedes – ikke 
mindst takket være Viggo Fischers indsats og med fuld støtte fra parti-
formand og statsminister Poul Schlüter. Og på den måde står titlen – fri-
heden i fællesskabet – som et solidt anker over Viggo Fischers politiske 
virke på Christiansborg, i folketingsgruppen og i det konservative parti, 
som Viggo efter lange, svære og smertelige overvejelser valgte at forlade 
i januar 2016 i utilfredshed med partiets medvirken til udlændingest-
ramninger og besparelser på udviklingsbistanden. Viggo følte ikke, han 
havde forladt sine konservative grundholdninger. Det var Det Konserva-
tive Folkeparti, der havde forladt ham. 

Viggo Fischers virke i og uden for politik er præget af holdninger og kon-
sekvens, af historisk bevidsthed og med den grundholdning, at ingen 
indsats er for lille, for ubetydelig, for overflødig – hvis den kan bidrage 
til at styrke frihed, respekt for mennesker og det folkestyre, Viggo Fis-
cher har kæmpet utrætteligt for hele sit liv.

Alle har et ansvar. Alle kan yde en indsats. Pligten slutter aldrig.
Derfor er denne bog en spændende livshistorie fra og om en mand, 

der hellere vil tænde et lys end forbande mørket.

København V, den 22. februar 2018

Hans Engell
Forhenværende forsvars- og justitsminister 

Tidligere formand for Det Konservative Folkeparti og folketingsgruppen
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Forfatterens indledning

Denne bog tager sit udgangspunkt i mit fødeår 1943. Jeg er født i Karre-
bæksminde, havnebyen ved Smålandshavet, få kilometer fra Holsteins-
borg, hvor H.C. Andersen blev inspireret til den sang, som kunne være 
blevet Danmarks nationalsang. ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjem-
me, der har jeg rod, derfra min verden går.” 

Derfra min verden går. Jeg sætter fokus på begivenheder og temaer 
både nationale og internationale. Det, som jeg synes har fået for lidt op-
mærksomhed, eller som i mit perspektiv ikke er blevet rimeligt beskre-
vet. Jeg lægger vægt på epokegørende træk i de godt og vel 70 år, som 
bogen omhandler. Blandt de store historiske temaer er redningen af de 
danske jøder, den kolde krig, Cubakrisen og aktuelt Nord-Syd-forholdet 
– det stigende svælg mellem de rige og fattige lande. Mange andre har 
beskæftiget sig med disse emner. Her er min beskrivelse, min vurdering 
af vigtige facetter ved udviklingen i vort land og forholdet til omverde-
nen i min hidtidige levetid.

Opfattelsen af historiens forløb afhænger i høj grad af, hvem der skri-
ver den. Denne bog er en selvbiografi, en erindringsbog og en personlig 
historisk gennemgang af begivenheder og sammenhænge, som jeg me-
ner, at også andre kan have interesse i. Det er ikke som sådan et opgør 
med venstrefløjen, for jeg ser ikke politik i et sort-hvidt perspektiv. Men 
jeg beskæftiger mig med nogle områder, hvor venstrefløjens skribenter 
efter min mening svigtede, og hvor de borgerlige, heriblandt mig selv, 
var for passive. 

Tiden er min ledestjerne, men jeg går ikke altid kronologisk frem. Jeg 
skriver om det, jeg har set, det, jeg har oplevet, det, jeg har lært, det, jeg 
har erfaret. 

Der er tre forhold, jeg især hæfter mig ved for Danmarks vedkommen-
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de, når jeg ser tilbage på den her nævnte forgange tid: velstandsstignin-
gen, globaliseringen og sikring af friheden.

Danmark er kommet godt ud af fattigdommen. Jeg kender ingen fra 
min danske generation, der ikke har haft brød på bordet. Uligheden var 
utvivlsomt større, da jeg blev født, end i dag – i den forstand at de fat-
tigste var langt fattigere. De rigeste har dog i min tid haft en urimeligt 
større vækst i velstand end de fattigste. Det er en udvikling, jeg ikke er 
begejstret for, om end den ikke er så grotesk som i andre lande. Politiske 
beslutninger om velfærdssamfundet og en heldig udvikling i vor del af 
verden har spillet sammen til fordel for de fleste i vort land. Lad mig blot 
nævne danskernes boligstandard. Der er i dag så at sige ingen, der må 
varme deres bolig op med kakkelovn, eller som ikke har rindende vand, 
bad og toilet. Sådan var det ikke for alle, da jeg blev født.

Generationen før os var langt dårligere stillet. Min far og farfar hav-
de, da deres fiskeri gik bedst i 1950’erne og 60’erne, to arbejdere ansat. 
Gæve socialdemokrater, som lærte mig at synge med på ”Danmark for 
folket”. De fortalte fra deres barndom, der lå tidligt i det 20. århund-
rede, at der undertiden ingen mad var i huset. Så sad de og deres mor 
oppe til sent og ventede, til deres far kom hjem efter at have roet over 
Karrebæk Fjord for at skyde en hare på Gavnøs fede marker. Det måtte 
man selvfølgelig ikke, men så længe man ikke havde sæk med, så skyt-
ten den anden vej.

Jeppe Aakjærs socialrealistiske sange minder os om en tid, hvor der 
ingen eller meget lidt hjælp var til de fattige. Jens Vejmand-skæbnerne er 
ikke længere aktuelle i Danmark. Men i min barndom var det ikke altid 
let for de fattige at få offentlig hjælp. Min far fortalte mig om 1950’erne, 
da han i en periode var i sognerådet i Karrebæk for de konservative, hvor 
der var VK-flertal. Når der skulle tages stilling til fattiges ansøgning om 
bistand, var det socialdemokraterne og de konservative, der sagde ja. 
Min politiske baggrund er social-konservativ. Jeg savner mere opmærk-
somhed i den retning hos nutidens konservative. 

Mine forældre trak mig ud af tredje klasse fra Karrebæks på det tids-
punkt ikke velfungerende centralskole, der var præget af øretæver og 
underkuelse. Jeg kom ind i den velrenommerede Lille Næstved Skole i 
daværende Herlufsholm Kommune. Dermed var vejen banet til mellem-
skolen og Næstved Gymnasium og endelig til Københavns Universitet. 
Mine forældre, der hver især kun havde haft almindelig skolegang, hav-
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de forståelse for vigtigheden af, at jeg fik en god uddannelse. Fra mine 
bedsteforældre var der lidt opsparing til at studere for. 

Den anden store ændring er det globale perspektiv. Verdens proble-
mer og udfordringer er på godt og ondt kommet os nær. Tidligere var 
det et fåtal af danskerne, der kom uden for landets grænser, enten fordi 
man var velstående, eller fordi det var en del af ens arbejde, herunder i 
handelsflåden eller som tjenestegørende i den kongelige danske mari-
ne. Siden er det gået hurtigt. Selvom mine forældre ikke rejste meget, 
kom de dog i 1966 på sølvbryllupsrejse med Tjæreborgs Caravelle-jet til 
Ægypten. Det store skift kom for min generation. Selv har jeg af eventyr-
lyst eller som led i politisk arbejde eller forretning besøgt de fleste ver-
densdele. Danske virksomheder gør sig dygtigt gældende stort set over 
hele jorden. Nogle betragter globaliseringen som en trussel, men jeg tror 
dog, at de fleste i Danmark betragter den som en udfordring, der rigtigt 
håndteret kan være til stor gavn for os. 

Den tredje og vigtigste ændring er sikringen af vor frihed. Danmark kom 
ud af 2. Verdenskrig med æren nogenlunde i behold. Det skyldtes mod-
standsbevægelsen og de danske søfolk i allieret tjeneste, og ikke mindst 
at Søværnet i 1943 sænkede hovedparten af flåden for næsen af tyskerne. 
Endvidere skyldtes det den massive folkelige opbakning om redningen af 
de danske jøder. Dette satte Danmark positivt på verdenskortet, i kontrast 
til svigt og ufattelige rædsler i andre europæiske lande under nazismen.

Efter krigen er Danmark kommet med i to betryggende internationa-
le rammer; først NATO, derefter det europæiske samarbejde. Småstaten 
Danmark, der før opførte sig meget lidt synlig, er et afsluttet kapitel. Vi 
kan samarbejde aktivt med andre lande og bruge nogle af vores ressour-
cer til gavn for andre end os selv, herunder også i FN-sammenhæng. 
Danmark har længe været i eliteklassen, når det gælder udviklingsbi-
stand, og danske militære aktioner i Bosnien, Irak, Afghanistan, Libyen, 
Mali og på havet har vist, at vort forsvar kan løse vigtige opgaver, sætte 
sig i respekt med både bløde og hårde midler og hjælpe mennesker, der 
er truet på deres eksistens.

Jeg skriver naturligvis også om mit politiske liv; om den spændende tid 
som studentermedlem af Københavns Universitets ledelse, om de magre 
år som folketingskandidat og om mine ti år i Folketinget – som medlem, 
som udvalgsformand og som politisk ordfører. 
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Min yngste søn Las Bjarke foreslog, at jeg som opgør med beskyld-
ningerne om dårlig hukommelse skulle kalde denne bog ”Det erindrer 
jeg”. Jeg kunne godt lide idéen, men mit liv har været meget andet end 
en uheldig episode i 1991, så jeg har valgt et større fokus. Ud over at skil-
dre 70 års dansk og international politik og historie peger min bog også 
fremad, herunder om behovet for en styrkelse af Folketinget.

Jeg fortæller om min beslutning i 2016 om at bryde med mit parti. 
Dette brud var smertefuldt, men for mig nødvendigt på grund af de kon-
servatives uheldige drejning mod ”det ny højre” og partiets svigtende 
evne til at repræsentere de fælles værdier i samfundet. Men politik hører 
aldrig op. Der kan komme bedre dage for de moderate konservative. 

Folkestyret har brug for et stort eftersyn, der fører til et stærkere fol-
keting, der giver demokratiet mere indhold og styrke. De politiske yder-
fløje, der modvirker EU, skal imødegås offensivt og ansvarligt. Vort land 
har brug for et handlekraftigt centrum mod de kræfter, der truer frihe-
den.

Politik er på mange måder en abstrakt størrelse, hvor det ofte kan 
være svært at se resultaterne. Det har ikke altid passet mit temperament. 
Afghanistan kom måske af den årsag til at optage mig stærkere, end jeg 
havde forestillet mig, da jeg i 1987 sagde ja til at blive formand for Den 
Danske Afghanistan Komité. (Det formandskab sluttede 26 år senere og 
af egen vilje og af hensyn til min alder.) Mit ansvar for en humanitær, om 
end geografisk begrænset, indsats i Afghanistan på sundhedsområdet 
betød, at jeg kunne se konkrete forbedringer. Jeg deler med de fleste af 
de danskere, som beskæftiger sig med udviklingsaktiviteter, en følelse af 
tilfredshed med, at Danmark i forhold til de fattige lande kan sætte nogle 
vigtige fingeraftryk. Det var derfor for mig en skuffelse, at en borger-
lig regering i 2015 skar kraftigt i udviklingsbistanden. Det er kortsigtet, 
unødvendigt og ufornuftigt. Vandringen fra syd til nord vil aldrig holde 
op, medmindre forholdene i syd radikalt forbedres. Jeg plæderer derfor 
for en massiv europæisk ”Marshall-hjælp” for Afrika og Mellemøsten. 

Jeg har været engageret i konservativ politik i 50 år. For mig var valget 
ikke så svært. Jeg var stolt over de konservatives indsat under besættel-
sen. For de konservative, der i de seneste år ikke rigtig har kunnet finde 
deres egne ben, er mit råd: Gå en tur i Mindelunden. De unge, der lig-
ger der, var ikke i tvivl. Det var Danmarks frihed, de kæmpede for, ikke 
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småting som skattens højde. For et konservativt folkeparti bør det altid 
være kerneværdierne – friheden, fællesskabet og samfundets helhed – 
der tæller. 

Friheden er altid udfordret. Det har vi senest oplevet med det aggres-
sive omsving i russisk politik under Vladimir Putin. Hertil kommer ud-
fordringerne fra terrorismen.

Mine helte som dreng var Winston Churchill og den danske John Chri-
stmas Møller. De kæmpede begge indædt for friheden. Det modige og 
gode menneske Kaj Munk, som var både præst og frihedskæmper, er 
også blandt dem, jeg agter højt. ”Frie må vi være for at leve,” som det hed 
i hans skuespil om Niels Ebbesen. 

”Prisen for frihed er evig årvågenhed,” sagde Thomas Jefferson, USA’s 
præsident i årene 1801-1809, hovedforfatter af den amerikanske uafhæn-
gighedserklæring i 1776. Hans ord er så sande nu, som dengang de blev 
sagt. 
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Kapitel 1

Et tilbageblik på 2. Verdenskrig

”Velan! så får du kæmpe …” – Kaj Munk.1

Jeg blev født det år, hvor krigslykken vendte. I 1943 stod det klart for de 
fleste, at Nazityskland ikke kunne vinde. På Østfronten gik det galt, mest 
dramatisk ved Stalingrad, da resterne af den indesluttede tyske 6. armé, 
under ledelse af feltmarskal Friedrich Paulus, den 2. februar omsider 
måtte give op. Et afsluttet slag med forfærdelige tab på begge sider. Den 
store tyske satsning i Nordafrika mislykkedes, og de tyske og italien-
ske styrker måtte kapitulere. U-bådskrigen i Atlanterhavet; den krig, der 
skulle have bragt Storbritannien i knæ, blev reelt vundet af de allierede. 
Alene i maj 1943 mistede tyskerne 43 ubåde; mere end det dobbelte af, 
hvad de kunne indsætte i stedet for det tabte.2 Amerikanerne og englæn-
derne gik i land i Syditalien. Danmark bekræftede demokratiet og afviste 
massivt nazismen ved folketingsvalget den 23. marts. Regering, konge 
og rigsdag sagde nej til utålelige tyske krav (se side 19) med virkning 
fra den 29. august. Det var et nej til en fuldstændig dansk underkastelse 
i forhold til Berlin. ”Et spring fra tigerens ryg,” som historikeren Harald 
Westergaard Andersen så rammende har udtrykt det.3

Det danske nej den 28. august 1943 til Nazityskland var klart med-
virkende til, at Danmark efterhånden blev betragtet som værende på de 
allieredes side. En symbolsk anerkendelse heraf var, at den britiske re-
gering besluttede, at de danske handelsskibe i britisk tjeneste fra og med 
juledag 1943 igen kunne sejle under Dannebrog og ikke som hidtil under 
det britiske ”White Ensign”.4 At de allierede i krigens slutfase betragte-
de Danmark som et venligstillet land fik en vis beskyttelsesvirkning i 
ugerne før befrielsen i 1945, hvor allierede bombefly, i modsætning til i 
Tyskland, ikke måtte kaste deres last uden rent faktisk at kunne observe-
re bombemålene.5
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Kravene fra den tyske rigsregering

DEN danske Regering skal øjeblikkelig erklære Undtagelsestilstand 
over hele Landet.
UNDTAGELSESTILSTANDEN skal omfatte følgende Enkeltforan-
staltninger:

1. Forbud mod at mere end 5 Personer samles offentligt.
2. Forbud mod enhver Strejke og mod enhver Understøttelse af 

Strejkende
3. Forbud mod enhver Forsamling i lukket Rum eller under 

aaben Himmel
FORBUD mod at betræde Gaderne mellem Kl.20,30 og Kl.5,30
LUKNING af Restauranter Kl. 19,30
AFLEVERING inden den 1. September 1943 af alle endnu forhaan-
denværende Skydevaaben og Sprængstoffer.

4. Forbud mod enhver Generen (Beeinträchtigung) af danske 
Statsborgere på grund af deres eller deres Paarørendes Sam-
arbejde med tyske Myndigheder eller Forbindelse med Tyske.

5. Indførelse af Pressecensur under tysk Medvirken.
6. Oprettelse af danske Hurtigdomstole i Paadømmelse af Hand-

linger, der strider mod de til Opretholdelse af Sikkerhed og 
Orden udstedte Anordninger.

FOR Overtrædelse af de forannævnte Anordninger skal trues med de 
højeste Straffe, der kan komme i Betragtning efter den for Tiden gæl-
dende Lov om Bemyndigelse for Regeringen til at træffe Bestemmel-
ser til Opretholdelse af Ro, Orden og Sikkerhed.
FOR Sabotage og enhver Medvirken hertil, for Angreb mod den tyske 
Værnemagt og dens Medlemmer samt for Besiddelse af Skydevaaben 
og Sprængstoffer efter den 1. September 1943 skal der ufortøvet ind-
føres Dødsstraf.

RIGSREGERINGEN forventer den danske Regerings Akcept af foran-
stående Fordringer inden Kl. 16 i Dag.

KØBENHAVN, den 28. August 1943
(Udenrigsministeriets oversættelse)
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Min generation kaldes krigsbørn. Selvom jeg ingen oplevelser har fra 
krigen, stod den alligevel i min opvækst centralt i bevidstheden. Frihe-
den blev sikret i vor tidlige barndom. ”Her er London, BBC sender til 
Danmark,” lød de forjættede ord i æteren, når mine forældre skulle høre 
ucensurerede nyheder under 2. Verdenskrig.

Vi danskere var heldige i 1945. De britiske styrker kom først til os, da ty-
skerne overgav sig. Jeg kan forestille mig, hvor vanskeligt livet ville have 
formet sig for min generation, hvis de sovjetiske styrker havde krydset 
den danske grænse. 

De fleste danskere kom igennem de ”fem forbandede år” uden store 
skrammer på liv og sjæl. Nogle vil sige takket være ”samarbejdspolitik-
ken”, som der endnu i dag er stærk strid om. Alligevel tog et betydeligt 
antal danskere del i krigen og betalte for det; frihedskæmpere mod na-
zistyret, de frivillige for fjenden på Østfronten eller på danske skibe i 
allieret tjeneste. Omkring 6.300 danske søfolk gjorde en stor, i mange 
år alt for upåagtet indsats som krigssejlere til støtte for frihedens sag. 
Det samme gjorde færingerne, der i gamle, ofte udslidte kuttere i stort 
omfang forsynede Storbritannien med fisk. På fordækket havde de oftest 
antiluftskyts til beskyttelse mod tyske angreb. 

Færøerne var som bekendt fra 1940 til 1945 under britisk kontrol. Min 
afdøde morbror Hans Jacob Berg var færøsk krigssejler, hvilket efterføl-
gende stærkt prægede hans liv. Mange færinger var efter krigen skuffede 
over, at Danmark ikke tilstrækkeligt anerkendte deres indsats. De opfat-
tede sig med rette som værende i krig med Nazityskland. Omkring 1.100 
danske og færøske søfolk omkom under krigen. 

Det danske nej til Tyskland i august 1943 påvirkede stærkt den sidste 
del af besættelsen og styrkede den danske selvrespekt. Man kan disku-
tere i al uendelighed, om Danmark kunne have undgået den tyske be-
sættelse i 1940. Danmark var næppe mål i sig selv for Nazityskland, men 

”Denne Krig er ikke Landenes Krig, men den er efter min 
inderste Mening Krigen mellem godt og ondt, Krigen 
mellem Sandhed og Ret, mod Løgn og Uret.” 
– John Christmas Møller, uddrag af radiotale fra Lon-
don den 6. september 1942.
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kontrollen over dansk territorium var vigtig. Hvis regeringen i 1930’erne 
ikke havde forsømt nationens forsvar, ville Adolf Hitler måske have 
droppet besættelsen. Den tyske flyvergeneral Leonhard Kaupisch, der 
ledede angrebet på Danmark den 9. april 1940, tilkendegav i et interview 
med Berlingske Tidende den 8. juli 1945, at ”Ålborg flyveplads skulle 
erobres inden 2 dage, og en forsinkelse på 8-10 dage havde umuliggjort 
forehavendet mod Norge.” Jeg ynder ikke kontrafaktisk historieskriv-
ning, men en tanke er alligevel nærliggende: Den smule moderne an-
tiluftskyts, som Danmark trods alt havde, var efter tysk pres, på grund af 
en fejlagtigt britisk bombning i september 1939, stationeret ved Esbjerg. 
Om morgenen den 9. april fik de tyske fly over Vestkysten sig en overra-
skelse, da de effektivt blev beskudt fra dansk side.6 Hvad nu hvis disse 
kanoner i stedet havde været stationeret ved den ny lufthavn i Ålborg? 
Det tyske angreb på Oslo var en risikabel aktion. Uden Ålborg som mel-
lemstation havde situationen set helt anderledes ud. Allerede få timer 
efter besættelsen af Danmark den 9. april måtte hovedparten af de tyske 
fly således benytte Ålborg, da tåge forsinkede deres indflyvning til Oslos 
Fornebu Lufthavn.7 Ifølge avisen Nordjyske holdt der allerede den 10. 
april ”200 tyske fly af vidt forskellige typer, tæt pakket i lufthavnen.”8

Besættelsen i 1940 kom for de fleste som en overraskelse. Anderledes 
var det i august 1943, hvor det stod klart, at det ville koste at afvise ty-
skernes hårde krav. Danmark traf selv 28. august 1943 den store beslut-
ning at sige nej til det tyske ultimatum, som besættelsesmagten krævede 
svar på samme dag. 

Mødet i den konservative rigsdagsgruppe sluttede som i de andre de-
mokratiske partier med en klar afvisning. Formanden Ole Bjørn Kraft bad 
medlemmerne om at rejse sig for at udbringe et leve for Danmark. Det var 
ikke sket før, men situationen var også usædvanlig. ”Der går nok nogen tid 
inden vi mødes igen,” sagde Kraft. Kort efter blev 33 af de i alt 44 konser-
vative rigsdagsmedlemmer arresteret. En af dem, Erik Finnemann Bruun, 
der døde i 2002 103 år gammel, har i en artikel om 50-året for bruddet med 
tyskerne beskrevet sin arrestation om morgenen den 29. august ved fire-
tiden. Han påberåbte sig parlamentarisk immunitet, men det ”havde den 
tyske arrestationspatrulje kun et smil og en skarpladt pistol til overs for.”9

Finnemann havde jeg mange gode samtaler med på Christiansborg. 
Trods hans høje alder bevarede han sin åndelige spændstighed næsten 
til de sidste. Kort efter Baltikums befrielse i 1991 bemærkede han: ”Er det 
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ikke snart på tide, at du tager derover, unge mand?” – med tilføjelsen: 
”Jeg var der i 1921.”

De arresterede politikere blev ført til Horserød. Her sad de en måned 
eller to sammen med andre ledende personer inden for forsvaret, presse 
og kultur. 

Efter befrielsen ved det første konservative repræsentantskabsmøde den 
13. juni i Fællessalen på Christiansborg fik man med daværende for-
svarsminister Ole Bjørn Krafts ord ”mulighed for at mindes og ære de 
over 100 yngre og ældre medlemmer, der havde mistet livet under fri-
hedskampen, enten myrdede, henrettede, døde i tyske koncentrationslej-
re, dræbt i kamp mod Gestapo og Hipo eller i Vestre Fængsel.”10

Det er ikke min hensigt at fremhæve de konservative som taprere end 
andre. Der kan siges lige så meget positivt om andres nationale indsats. 
Ikke mindst de unge socialdemokratiske ledere Hans Hedtoft og H.C. 
Hansen spillede en vigtig rolle. Kommunisternes indsats var ligeledes 
vigtig, men kom først i gang efter Tysklands angreb på Sovjetunionen i 
1941, hvor den bizarre og morderiske nazi-kommunistiske alliance brød 
sammen. 

Jeg vil også sætte et stykke historie på plads angående Konservativ 
Ungdom. Det er rigtigt, at nogle af KU’erne i 1930’erne var kommet på af-
veje i beundring for det store ”skuespil” syd for grænsen. De fleste kom 
selv på bedre tanker. Andre måtte smides ud på initiativ af de unge lede-
re Poul Sørensen, Aksel og Poul Møller og Erik Haunstrup-Clemmensen. 
Da fjenden stod i landet, var KU’erne blandt de første imod nazismen. 
Venstrefløjen har sjældent villet anerkende denne indsats. Det er sølle. 52 
unge konservative faldt i kamp mod nazismen eller blev henrettet efter 
tilfangetagelse. Blandt de mest kendte var Kim Malthe-Bruun, sømand 
og frihedskæmper, der blev taget af Gestapo i december 1944 og henret-
tet i Ryvangen den 6. april 1945.11 

John Christmas Møller spillede som den første politiske leder en cen-
tral rolle i kampen mod nazismen. Jeg synes, at han i nutiden får for lidt 
reel omtale. Venstrefløjens historikere er sjældent generøse over for de 
borgerlige. Heller ikke over for kong Christian X, til trods for at kongen 
med sin adfærd var vigtig for nationens sammenhold i de vanskelige 
år under krigen. Hans daglige ridetur gennem byen blev legendarisk, 
ligesom hans solidaritet med de danske jøder. Det blev til myten om den 
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gule jødestjerne, som kongen rent faktisk ikke bar. Men legenden kom 
tæt på sandheden. Kongens overvejelser gik på, hvordan man skulle re-
agere, hvis det blev besluttet, at også de danske jøder skulle gå med en 
gul stjerne. ”Så må vi vel alle anlægge Davidsstjernen.”12 I udlandet blev 
omtalen af Christian X og jødestjernen omfattende. Den israelske uden-
rigsminister (1966-1974) Abba Eban skrev således: ”Dansk solidaritet var 
særlig effektiv; Kong Christian truede endog med, at han ville være den 
første til at bære den jødiske stjerne, hvis den blev indført i Danmark.”13

Kongens markeringer bekom ikke den daværende udenrigs- og sene-
re statsminister Erik Scavenius vel. Det var indblanding i hans nærmest 
enevældige og arrogante fortolkning af, hvordan Danmark mest hen-
sigtsmæssig skulle manøvrere i forhold til tyskerne. ”Det tragiske ved 
Kongen er, at han tænker som manden på gaden,” sagde han.14 Et andet 
udtryk for Scavenius’ arrogance var hans bemærkning til John Christmas 
Møller, der udtrykte beklagelse over, at der ikke blev kæmpet mere den 
9. april: ”Så er De altså også idiot!”15 

Sidst på dagen den 1. oktober 1943, før den natlige tyske aktion mod de 
danske jøder løb af stablen, sendte Christian X fra sin ”isolerede” tilvæ-
relse på Amalienborg et brev til den tyske rigsbefuldmægtigede Werner 
Best, hvori kongen advarede tyskerne mod at foretage ”Skridt mod Jø-
derne i Danmark” og understregede, ”at Særforanstaltninger med Hen-
blik på en Gruppe Mennesker, der i mere end 100 år har nydt de fulde 
borgerlige Rettigheder i Danmark, vil kunne få de alvorligste Følger.”16 

Christian X havde allerede i 1933 vist sin afstandtagen fra antisemitis-
me ved at være til stede ved 100-årsfejringen af den jødiske synagoge i 
København.17 Efter det mislykkede brandattentat mod Synagogen i de-
cember 1941 sendte kongen en hilsen til den jødiske menighed, hvori han 
udtrykte beklagelse over det, der var sket.18

Ved en højtidelighed i Synagogen for at markere tiåret for redningen 
af jøderne fremhævede daværende overrabbiner Marcus Melchior i sin 
prædiken særligt kong Christian X, ”der med sit ranke, karakterfaste ek-
sempel var som et signal, som en appel til hele det danske folk om ikke at 
svigte en lille del af det danske folk i livets hårdeste stunder.”19 

”Man må ville, så følger alt andet af sig selv.” 
– Jens Baggesen, Labyrinten (1803).




