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Klaus Rifbjerg er født i 1931 , voksede op Ingolfs
Allé 43 med en bror og forældre der var kommu-
nelærere, og nåede at lige blive teenager under
besættelsen, før der var noget der hed sådan. Rif-
bjergs Amagerdigte fra 1966 er en kanoniseret
klassiker, og benytter sig af antydningens kunst i
at beskrive en barndom og den krig der optræder
i kanten af bevidstheden.

Viden om den døde
Den formodede stikker var Johannes Fog-Nielsen,
der var assistent i KTAS, der blev dræbt 21 .4. på
Rodosvej ➊ , og dødsattesten siger kun ”Rodosvej”
og ikke noget nummer. Den døde boede på Arabi-
ensvej 25.➋ Så Rodosvej var på den nærmeste
rute til fx. Sporvogn 2 I dagsrapporten fra Infor-
mation (modstandsbevægelsens pressebureau), står

der at Fog-Nielsen var ”en af Hipo-
ernes flittigste medddelere”. Men In-
formation nævner ikke nogle
likvideringer uden at fremhæve hvor
farlige ofrene var.

Vi ved at hans morfar var en af
Amagerbankens grundlæggere, og
medstifter af KTAS, hvor Johannes
altså abejdede med den beskedne
stilling Assistent. Han havde været
medlem af det danske nazistparti
siden 1937.

Vi ved til gengæld ikke om det var
morgen eller middag han døde, om
han var til fods eller på cykel, men
det skete nok nogenlunde tæt på
kiosken, hvis digtets udsagn
er præcise.

Oplysninger
om en indkøbstur
med associationer
21 .4. var en lørdag, og indkøb
skulle helst gøres før lukketid.
Tyskerne havde beslaglagt
Højdevangens Skole til flygtninge
fra 23.3, så den 13 og et halvt årige
Klaus Rifbjerg kan sagtens have
været på indkøb med sin mor, og

De skød en stikker

Et digt afKlaus Rifbjerg peger både på et drab,

et bardomsmiljø og et problem omkring hvad vi ved,

og hvad vi gerne ville vide.
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have befundet sig i Harry Hansens kiosk i nr. 202
skråt over for Rodosvej, da han hørte skuddet.
Kiosken havde van Hauens bageri som nabo i
samme bygning, og grønthandleren Torvehallen
ligger lige overfor i nr. 199 på hjørnet af Rodosvej.

I det hele taget var der et rigt butiksliv med slag-
ter, cykelhandlere, trikotage, frisører, fiskeforret-
ning og to ostehandlere på det korte stykke af
Amagerbrogade, ifølge Kraks Vejviser fra 1944,
der findes på nettet. Af andre elementer i digtet
kan vi verificere hr. Pogges vaffelfabrik, med
danseskole i villaen Rodosvej 15. I dag er det
Hørninghuset med danseskole og events.

Tue Andersen Nexø (Lektor på KU i bl.a. nyere
danske litteratur). siger om at bruge fiktion til at
belyse historien:

”Man stoler typisk ikke på en litterær tekst som

historisk kilde, i al fald ikke hvis den står alene

og det handler om journalistiske/historiske fakta.

Det betyder ikke, at digte og romaner ikke kan

indeholde fakta og påstande om fakta, men bare

at man kun trækker på dem i

det øjeblik man ikke har bedre

og mere pålidelige kilder. Det er

fx altid beklageligt (skriver man

i realkommentarerne), at man

kun kan rekonstruere detaljer

om den antikke digter Sapfos liv

ud fra fragmenterne afhendes

digte, man ville klart foretrække

at have andre kilder.

Derimod prøver man ofte at ve-

rificere den litterære fremstilling

ved hjælp afandre historiske

kilder. Det kan være meget

interessant og give nye perspektiver på en tekst.

Den slags optræder typisk i realkommentarerne i

en tekstkritisk udgave.

Går man et skridt videre og prøver at skrive en

følelsernes eller stemningernes eller de levede

erfaringers historie, så ændrer tingene sig radi-

kalt. Så er det faktisk ret typisk at bruge lit-

terære tekster som kilder. Måske kan

Rifbjergdigtet fortælle os noget om, hvordan

stikkerlikvideringer blev oplevet af et flertal af i

det store hele upolitiske danskere, hvordan de

ligesom flettede sig sammen med det, der ellers

var en udramatisk hverdag på Amager i 44-45.

Men også her skal man jo passe på; gennem hele

sit forfatterskab har Rifbjerg sin egen agenda

(afmonteringen afdet heroiske, sådan tolker jeg

det), når det kommer til fremstillingen af besæt-

telsen og modstandskampen.”

Særlig tak til Pia Westphal-Eriksen for research.

Flere oplysninger på Dines Bogøs hjemmedside.
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