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Forfatteren Pernille Juhl 
var på besøg på Bov Bib-
liotek for at fortælle om 
en ukendt modstands-
mand fra Kollund. Han 
var med til at bygge den 
militære efterretnings-
tjeneste op under besæt-
telsen - og betalte med 
livet.

LITTERATUR

Bov. Ved Fjordvejen i Kollund er 
hans navn mejslet ind i en sten: Fri-
hedskæmperen Christian Fries.

Hist og pist kan man støde på 
hans navn i historiebøgerne, men 
ellers er Christian Fries forholdsvis 
ukendt i forhold til sin indsats under 
den tyske besættelse af Danmark fra 
1940 til 1945.

Indtil sidste år var der aldrig ble-
vet skrevet noget større om friheds-
kæmperen Men så kom Pernille 
Juhls roman »Frihed og ære« om 
den tidligere elev på Duborg-Skolen 
i Flensborg. Christian Fries’ store 
fortjeneste var, at han til London 
kunne videregive oplysninger om 
nazisternes udvikling af V2-missiler-
ne, der især blev brugt i nazisternes 
bombning af det sydlige England. 
Christian Fries døde den 18. novem-
ber 1944 i koncentrationslejren Sve-
sing ved Husum som følge af sult, 
kulde og sygdom.

Christian Fries blev født i 1916 og 
var søn af en husholderske fra Bov. 
Han blev født uden for ægteskab og 
voksede op hos en onkel og tante i 
Kollund. Han blev uddannet bager, 
inden han gik ind i militæret, og be-
sættelsen blev hans skæbne.

Fra Sønderborg
Pernille Juhl stammer fra Sønder-
borg og bor i dag i Roskilde, hvor 
hun arbejder som forfatter. Tirsdag 
var hun gæst på Bov Bibliotek, hvor 
hendes bog havde en særlig lokal in-
teresse. I Bov fortalte Pernille Juhl 
om sin research til bogen.

I vinteren 2014 blev Pernille Juhl 
kontaktet af Poul Agertoft, der var 

i familie med den afdøde friheds-
kæmper. Han havde læst om Pernille 
Juhls tidligere forfatterskab, der om-
fatter flere historiske romaner, der 
tager udgangspunkt i Sønderjylland.

- Siden har jeg haft kontakt til 
Christian Fries’ familie, besøgt flere 
koncentrationslejre i Tyskland samt 
talt med en gammel frihedskæmper. 
Bov Lokalhistoriske Arkiv har også 
bidraget væsentligt med mange bre-
ve, fortæller Pernille Juhl.

Kontakt til mindretal
Det var blandt andet kontakterne til 
det danske mindretal i Sydslesvig, 

der satte Christian Fries i stand til at 
skaffe oplysninger om V2-missilerne. 
Sydslesvigeren Helga Bruhn var an-
sat på en fabrik i Sydslesvig, hvor 
der blev produceret dele til V2-missi-
lerne. Hun smuglede papirer og teg-
ninger ud fra fabrikken, og kopier af 
disse blev via Christian Fries sendt 
til England.

Røg i fælden
Fælden klappede om Christian Fries 
den 20. maj 1944, da han blev an-
holdt af Gestapo og via Vestre Fæng-
sel og Frøslevlejren sendt til kon-
centrationslejren Neuengamme ved 

Hamborg.
- Det har været en spændende ud-

fordring at skrive bogen, fortæller 
Pernille Juhl.

- Christian Fries har - selv om han 
gennemførte et meget vigtigt stykke 
arbejde under Anden Verdenskrig 
- formået at holde sine aktiviteter 
hemmelige. V2 var et langt mere 
sofistikeret våben end tidligere an-
vendte raketter og det lykkedes Fries 
at kortlægge vigtig information om 
raketternes opbygning og tilblivelse, 
siger Pernille Juhl.

- Når man begynder at se nærmere 
på Christian Fries' liv, dukker der 
mange navne op, som vi kender fra 
Anden Verdenskrig. For eksempel 
havde han Johannes Fosmark som 
lærer på Duborg-Skolen i Flensborg. 
Senere flyttede Fosmark til Køben-
havn, hvor han spillede en afgøren-
de rolle i modstandskampen sam-
men med sønnen Hans Fosmark. 
Begge arbejdede tæt sammen med 
Arne Sejr, som var hovedmanden 
bag Studenternes Efterretningstjene-
ste, siger hun

Det blev Arne Sejr, som kunne se 
potentialet i at hyre den unge mili-
tærmand Christian Fries til at opbyg-
ge den militære efterretningstjene-
ste under egen organisation.

»Frihed og ære« er udkommet på 
Pernille Juhls eget forlag. Bogen in-
deholder 365 sider og koster 250 
kroner.

Hans Christian Davidsen
 hcd@fla.de

Kun en sten er tilbage

Fakta

•  Pernille Juhl er født i 
Sønderborg i 1963.

•  Hun er uddannet aka-
demiingeniør og har i 
mange år arbejdet med 
ledelse.

•  I 2010 fik hun ideen til 
den historiske roman 
»Vent på mig, Marie«, 
som udspiller sig i pe-
rioden 1914-1918. Bogen 
foregår i Sønderjylland 
samt ved øst- og vest-
fronten. Den er stærkt in-
spireret af hendes farfars 
dagbøger fra tiden under 
Første Verdenskrig.

•  Siden har hun udsendt 
bøgerne, »Når solen står 
højest«, »Efter mørke« 
og »Frihed og ære«.

RESÜMEE

Roman über einen Wider-
standskämpfer aus Kollund
Die ursprünglich aus Sønderborg stammende Schriftstellerin Pernille 
Juhl war zu Gast in der Bibliothek in Bov, um von einem relativ un-
bekannten Widerstandskämpfer aus Kollund zu erzählen.

Christian Fries war einer derjenigen, die während der deutschen Be-
setzung Dänemarks 1940-1945 den militärischen Geheimdienst aufbau-
ten - und dies mit dem Leben bezahlte.

Sein Leben lieferte den Stoff für den Roman » Frihed og ære« (Freiheit 
und Ehre), der im vergangenen Jahr herauskam. Heute wird an den Wi-
derstandskämpfer vor allem durch einen Gedenkstein an der Flensbur-
ger Förde erinnert. Christian Fries starb im Herbst 1944 im Konzentra-
tionslager Schwesing bei Husum.

Egernførde. Koncertrækken »Neue 
Musik« i Egernførde byder fredag 
på, hvad de medvirkende i ensemble 
Reflexion K selv kalder for »et klang-
kosmos«. På fløjte, klarinet, violin, 
cello og elektroniske instrumenter 
spilles moderne kompositioner af 
Kaija Saariaho, Gerald Eckert, Bruno 
Maderna, Giacinto Scelsi og Luigi 
Nono. Koncerten er i St. Nicolai-
irche og begynder klokken 20.      hcd

Koncert

Klangkosmos 
i Egernførde

Luther-trioen der spiller i Marienkirche i 
Flensborg.          (Foto: Angelika Braun)

Koncert 

Musik er 
Guds gave 
Flensborg. »Musik er en Guds ga-
ve, som fortrænger djævlen og gør 
mennesker glade«. Sådan så Martin 
Luther på det, og hans citat er ud-
gangspunkt for en koncert, som lør-
dag klokken 19 kan opleves i Mari-
enkirche i Flensborg.

En trio bestående af Karl Scharn-
weber på orgel, Thomas Klemm på 
saxofon og fløjte samt Wolfgang 
Schiedt på guitar præsenterer en 
række koraler, det vil sige melodier, 
der er beregnet på fællessang i kir-
ken. Koraler er historisk knyttet til 
den lutherske kirke, hvor Martin Lu-
ther var blandt pionererne.

Koncerten begynder klokken 19. 
Billetter koster 15 euro og 10 euro 
med rabat.                hcd

Nibøl. Filmturneen »Unterwegs« 
kommer søndag den 2. april til Ni-
bøl. Klokken 18 præsenterer kamera-
mand Claus Oppermann i Eck’s Kino 
en række kortfilm fra Nordtyskland, 
blandt andet den internationalt re-
nommerede »Eimersee« og animati-
onsfilmen »Planet Willi«, den humo-
ristiske og absurde »Wolfgäng«.

Bag filmturneen står Landesver-
band Jugend & Film Schleswig-
Holstein i samarbejde med Film-
werkstatt Kiel og Fïlmförderung 
Hamburg/Schleswig-Holstein. Film-
turneen har været på landevejene i 
Slesvig-Holsten i 30 år.

Billetprisen til filmaftenen er tre 
euro.                 hcd

Kino 

Filmturne 
til Nibøl

Scene fra filmen »Eimersee«. 
            (Foto: Stadtmarketing Niebüll)

Især de ældre generationer fra lokalområdet havde interesse i Pernille Juhls historiske ro-
man, der blot er en af flere med specifikke sønderjyske temaer.

Pernille Juhls historiske roman fra Kollund rummer en masse spænding og nogle gode personskildringer. Forfatteren var gæst på Bov 
Bibliotek, hvor hun fortalte om »Frihed og ære«, der er hendes seneste roman.               (Fotos: Lars Salomonsen)

Christian Fries 
har - selv om han 
gennemførte et 
meget vigtigt stykke 
arbejde under Anden 
Verdenskrig - formået 
at holde sine aktiviteter 
hemmelige.


