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Bare en kommunist  
Af Erik Laursen

I efteråret 2008 blev Hadsund Egns Museum kontaktet af en filate-
list, der udbad sig oplysninger om en person ved navn Jens Vilhelm 
Justesen. Filatelisten var kommet i besiddelse af adskillige kuverter, 
hvoraf en enkelt tillige indeholdt et brev. I kronologisk orden var ku-
verterne afsendt fra Det tyske Sikkerhedspoliti i Aalborg, Horserød, 
Frøslev og endelig den tyske koncentrationslejr i Neuengamme. Alle 
brevene var stilet til hustruen Ida Justesen, og ifølge det bevarede 
brev havde ægteparret børnene Preben og Bente. Filatelisten var så 
venlig at sende kopier af kuverterne og brevet mod, at museet skulle 
prøve at finde ud af, hvorfor Jens Vilhelm Justesen var endt i en tysk 
koncentrationslejr, og hvorvidt han overlevede.

Oplysninger søges
Museet besad ingen oplysninger om den tidligere koncentrations-
lejrfange, men via opslag i kirkebøger kunne det konstateres, at hans 
fulde navn var Jens Vilhelm Halkjær Justesen (herefter benævnt 
Vilhelm). Han var født i 1914 som søn af skrædder Søren Kristian 
Justesen i Hadsund. Skrædderens storebror Jens Marinus Justesen 
havde haft en stor manufakturhandel på byens hovedgade, som efter-
følgende var blevet overtaget af en anden bror, Søren Theodor Juste-
sen. I selvsamme bygning er der i dag en sportsforretning ejet af en 
efterkommer af denne familie. Endvidere fik flere i denne Justesen-
slægt store børneflokke, så der burde være gode muligheder for at 
skaffe sig oplysninger om Vilhelm. Henvendelse til flere personer i 
familien Justesen gav imidlertid ikke noget resultat. Der var ingen, 
der kunne erindre at have hørt om denne Vilhelm, som var kommet 
i koncentrationslejr. Det må siges at være ret bemærkelsesværdigt, at 
historien om et familiemedlem, der var i tysk koncentrationslejr, ikke 
var blevet fortalt videre i slægten.

Vilhelms børn blev også fundet i kirkebøgerne, og de havde fået 
efternavnet Halkjær Justesen. Opslag på Internet gav ikke noget 
brugbart spor, så det var nødvendigt med en henvendelse til folke-
registeret. Begge børnene var stadig i live og datteren Bente, der bor 
i Randers, kom sammen med sin mand her op til museet for at for-
tælle om sin far og aflevere papirer, billeder og effekter, der havde 
relation til ham.

Forskel på folk
Ikke overraskende viste det sig, at Vilhelm (det var hans kaldenavn) 
tog aktiv del i modstandskampen, og han havde været i en kom-
munistisk modstandsgruppe. Det er muligvis svaret på, hvorfor han 
var blevet ’glemt’ i familien og ikke bliver nævnt på linje med andre 
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modstandsfolk fra Hadsund-egnen, når der tales og skrives om den 
lokale modstandsbevægelse. 
 I folks øjne var den lokale modstandsbevægelse personificeret af 
de grupper, der på en eller anden måde var underlagt Toldstrups le-
delse af modstandsbevægelsen i Nordjylland. Lokalt gjaldt det bl.a. 
sognepræst Alfred Thomsen og journalist Niels Eigenbroth. En 
kommunistisk modstandsgruppe blev af mange ikke betragtet som 
en ’rigtig’ modstandsgruppe, velsagtens pga. af antipati mod den po-
litiske overbevisning. Denne holdning til de to ideologisk forskellige 
modstandsgrupperinger i Hadsund kom til udtryk efter krigens af-
slutning i maj 1945.
 Kommunisten, Charles Andersen, der var i samme modstands-
gruppe som Vilhelm, døde i den tyske koncentrationslejr Neuen-
gamme i januar 1945. Efter krigen blev der sat en enkel sten af rød 
granit op i et skovområde i udkanten af Hadsund, hvor han var vokset 
op. På stenen står der ikke andet end hans navn. Stenen blev i øvrigt 
senere flyttet op på kirkegården i forbindelse med en vejudvidelse. 

I modsætning til denne noget anonyme hæder af en modstandsmand, 
står den stort anlagte begravelse af den handelsuddannede og tidlige-
re løjtnant Michael Westergaard Jensen på Hadsund Kirkegård i juni 
1945. Michael Westergaards indsats i modstandsbevægelsen var som 
medlem af en nedkastningsgruppe fra Aars, der kun fungerede i få 
måneder, inden den blev optrevlet af Gestapo. Michael Westergaard 
blev i juni 1944 henrettet i Ryvangen. En indsamling i Hadsund be-
virkede, at der blev sat en stor mindesten med en længere inskription 
op på hans grav, foruden en mindestue på 4. maj kollegiet i Aalborg.

Vilhelms familiemæssige baggrund
Som tidligere nævnt var Vilhelm søn af en skræddermester, der havde 
sin forretning og bopæl i Østergade i Hadsund. Skrædderen og hans 
hustru fik 9 børn, og Vilhelm, der var født i 1914, var aldersmæssigt 
placeret midt i søskendeflokken. Efter endt skolegang blev Vilhelm 
boende i Hadsund, hvor han tjente til dagen og vejen som sømand 
og arbejdsmand.

I begyndelsen af 1930’erne blev Vilhelm kæreste med Ida Jørgensen 
fra Norup syd for Mariager Fjord. De fik drengen Preben i 1935, 
men blev først gift i 1936. Familien fik bopæl i Østergade i Hadsund, 
hvor de boede overfor Vilhelms forældre. Her fik de deres andet barn 
Bente i 1941.

Den kommunistiske modstandsgruppe i Hadsund
Vilhelm var som nævnt medlem af en kommunistisk modstands-
gruppe i Hadsund. Om denne gruppes arbejde har vi kun meget få 
oplysninger. Desværre kan Vilhelms to børn ikke bidrage med op-
lysninger herom, for deres far fortalte dem aldrig noget om sin tid 
i modstandsbevægelsen. Et lille indblik i gruppens arbejde er det 
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dog muligt at få via avisreferaterne fra den retssag, som efter kri-
gen blev ført mod den person, der havde angivet modstandsgruppen. 
Gruppens fem medlemmer endte efterfølgende i tyske koncentra-
tionslejre. Ud af disse fem var de tre fra Hadsund, nemlig Vilhelm 
Justesen, Charles Andersen og Jens Peter Magnussen, der alle var 
arbejdsmænd og kommunister. Om de sidste to personer er der ikke 
fundet nogen oplysninger, men der har muligvis været tale om per-
soner fra Aalborg eller Aalborg-egnen. Det er under alle omstæn-
digheder nærliggende at antage, at modstandsgruppens medlemmer 
har haft en eller anden form for kontakt med deres kommunistiske 
kammerater i Aalborg, hvor kommunisterne stod langt stærkere end 
i Hadsund. 
 Det er helt sikkert, at den kommunistiske modstandsgruppe i 
Hadsund trykte og distribuerede illegale aviser. Til brug for frem-
stilling af aviser havde gruppen en duplikator stående hjemme hos 
Magnussen, der boede på Vive Hede. Hvorvidt gruppen har fungeret 
som modtagergruppe eller sabotagegruppe, er der ikke nogen kon-
krete oplysninger om.

Modstandsgruppen arresteres
Den 12. marts 1944 slog det tyske politi til imod modstandsgruppen. 
Jens Peter Magnussen blev arresteret i sit hjem, hvor tyskerne fandt 
duplikatoren samt nogle illegale blade. Vilhelm og Charles Ander-
sen blev anholdt samme dag, da de forlod Hadsund Biograf efter at 
have set filmen ”Barken Margrethe”. Vilhelm og Charles’ hustruer 
blev også afhentet i deres hjem af det tyske politi. I første omgang 
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blev alle fem afhørt på Hadsund Skole, men hustruerne blev løsladt 
henholdsvis samme aften og dagen efter.
 Efter krigen blev årsagen til gruppens tilfangetagelse oprullet 
i retssalen – først i Terndrup Byret, derefter ved Vestre Landsret i 
Viborg. Det viste sig at være Jens Peter Magnussens nabo, Kristian 
Laurits Christiansen, der havde stukket gruppen. Christiansen havde 
en længere kriminel løbebane og udover at blive kendt skyldig i angi-
veri, blev han kendt skyldig i tyveri og uagtsom brandstiftelse. Samlet 
set blev straffen i byretten sat til 2½ års fængsel, men landsretten 
skærpede senere straffen til 5 års fængsel. Udover fængselsstraffen 
blev Christiansen frakendt almen tillid ligeledes i 5 år, dvs. at han 
bl.a. mistede sin stemmeret og ikke måtte ansættes i en offentlig stil-
ling.

I koncentrationslejr
Vilhelms videre skæbne kan følges i en lille kalender, som han note-
rede i under sit fangenskab. Den 22. marts 1944 blev han overført fra 
Aalborg til Horserød på Sjælland. Den 13. august ankom Vilhelm til 
Frøslevlejren, hvor han opholdt sig til den 20. oktober 1944, hvoref-
ter han blev overført til den tyske koncentrationslejr Neuengamme 
udenfor Hamborg. 
 Gruppens øvrige fire medlemmer endte ligeledes i tyske koncen-
trationslejre. Charles Andersen og Jens Peter Magnussen blev alle-
rede deporteret til Neuengamme den 15. september 1944 sammen 
med 190 andre mænd. Ud af disse blev ca. 170 sendt til de såkaldte 
udekommandoer i bl.a. Porta Westphalica og Husum. Udekomman-
doer var underafdelinger af hovedlejrene, og forholdene var generelt 
endnu dårligere end i hovedlejrene. Både Charles Andersen og Jens 
Peter Magnussen endte i Porta Westphalica, der lå ca. 100 km syd 
for Bremen. Charles blev alvorligt syg i december 1944, og han blev 
efterfølgende sendt med sygetransport til Neuengamme, hvor han 
døde den 20. januar 1945.
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 Da Vilhelm ikke har fortalt sin familie om opholdet i koncen-
trationslejren, er det ikke muligt at berette noget herom. Et enkelt 
minde havde han dog med sig hjem fra Neuengamme. Det var en 
lille blikæske, hvori hans halsbånd med fangenummeret 60859, en 
seddel med barak- og stuenummer samt den tidligere omtalte kalen-
der lå. En russisk medfange havde lavet æsken af en bliktallerken, og 
Vilhelm havde fået den, fordi han havde delt sine Røde Kors pakker 
med nogle russiske medfanger.

Blandt de til museet indleverede papirer findes også et par breve fra 
efterkrigstiden fra en af Vilhelms medfanger, Anders Helmuth Lin-
degaard. Han var ligeledes kommunist og ankom til Neuengamme 
samtidig med Vilhelm. Her blev de gode venner, og det er en nærlig-
gende antagelse, at de har boet i samme barak.

Hjem til Danmark og Hadsund
Den 29. april 1945 kunne Vilhelm forlade Neuengamme i en af de 
hvide busser (en redningsaktion af danske og norske fanger i tyske 
koncentrationslejre i slutningen af krigen). Som de øvrige koncen-
trationslejrfanger kom Vilhelm i første omgang til København. Han 
var meget medtaget af opholdet i koncentrationslejren og var indlagt 
i en periode.
 I løbet af sommeren 1945 vendte Vilhelm tilbage til sin familie 
i Hadsund, hvor han i august fik udstedt et legitimationskort og vå-
bentilladelse af Modstandsbevægelsen i Hadsund Distrikt. Af et brev 
fra førnævnte Lindegaard i november 1945 fremgår det, at Vilhelm 
efter sin tilbagekomst til Hadsund var blevet formand for den lo-
kale afdeling af DKP. Hvor aktiv han var lokalpolitisk, foreligger der 
ingen oplysninger om, men han var ikke at finde på DKP’s opstil-
lingsliste til kommunalvalget i marts 1946, hvilket kan være fordi, det 
var vanskeligt at forene med arbejdet som sømand. Vilhelm valgte 
nemlig at genoptage sit gamle arbejde som sømand og fik udstedt en 
søfartsbog den 1. december 1945. Herefter sejlede han jævnligt på 
langfart i perioden frem til marts 1950 – den længste mønstrings-
periode var på knap 10 måneder. Efter afmønstringen i marts 1950 
stoppede han permanent med at sejle. I mellemtiden var familien 
Justesen flyttet til Randers, og efter sin sidste tur som sømand blev 
Vilhelm arbejdsmand hos en glarmester. Senere slog han sig ned som 
selvstændig vinduespudser – en forretning der senere blev overtaget 
af hans svigersøn.

Et dårligt helbred
Som for så mange andre koncentrationslejrfanger havde opholdet i 
koncentrationslejren sat dybe og varige spor på Vilhelm. Familien 
beretter om, at Vilhelm helt frem til sin død døjede med voldsomme 
mareridt. De psykiske efterveer fra opholdet i koncentrationslejren 
havde mange koncentrationslejrfanger, og dengang var man ikke klar 
over, hvor vigtigt det var med psykologhjælp til folk, der havde væ-
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ret udsat for de grusomme oplevelser. Konsekvensen var således, at 
mange koncentrationslejrfanger med tiden blev invaliderede af det, 
der i dag kaldes post traumatisk stress syndrom.
 Vilhelm ville, i lighed med mange andre tidligere koncentrati-
onslejrfanger, ikke fortælle sin familie om sine oplevelser i koncen-
trationslejren. Det har været en måde at beskytte sig selv og forsøge 
at fortrænge de forfærdelige oplevelser. Måske var det også en slags 
flugt fra disse oplevelser, der fik Vilhelm til at starte med at sejle på 
langfart kun ½ års tid efter krigens ophør.
 Vilhelms dårlige helbred førte til, at han fik bevilliget den laveste 
invalidepension i 1966. I forlængelse heraf fik han tilkendt den så-
kaldte hædersgave, som bestod af et årligt skattefrit beløb. Vilhelm 
fik kun få år at nyde sit otium i, da han døde i 1970 i en alder af kun 
55 år – i øvrigt kun få dage før han sammen med andre tidligere 
koncentrationslejrfanger skulle tilbage til Neuengamme med bus i 
anledning af 25-års dagen for evakueringen. Denne tur tilbage til 
Neuengamme var ikke noget, som Vilhelm glædede sig til, men iføl-
ge familien følte han sig presset af andre tidligere fanger til at melde 
sig til turen.

Kommunist til døden
Der er ingen tvivl om, at Vilhelm forblev kommunist til sin dødsdag. 
Efter hans død indrykkedes der også et mindeord i avisen, som var 
underskrevet af fangekammerater og partikammerater i Randers.
 Vilhelm ydede sammen med sine kammerater sit bidrag til den 
danske modstandskamp under besættelsen. Denne artikel skulle 
gerne give et nuanceret billede af modstandskampen i Hadsund, for 
selvom Vilhelm og hans kammerater bare var kommunister – skal 
deres indsats ikke gå i glemmebogen. De betalte en endog meget høj 
pris for deres bidrag til modstandskampen mod tyskerne.


