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Tidligt om morgenen den 29. juni 1944 blev disse 
8 mænd fra Hvidstengruppen henrettet i det, 
der nu er Mindelunden i Ryvangen.

Søren Peter Kristensen
Albert Carlo Iversen
Niels Nielsen Kjær
Johannes Kjær Hansen
Henning Andersen
Marius Fiil
Peter Bergenhammer Sørensen
Niels Fiil
Dronningen deltog i hele programmet på 

mindedagen 75 år efter henrettelserne. Dron-
ningen var også i Hvidsten 50 år efter Danmarks 
befrielse, vel både for at ære de faldne her og alle 
andre, der omkom i Danmarks frihedskamp. 

Ved frokosten på Hvidsten Kro med dron-
ningen, efterkommere af medlemmer af Hvid-
stengruppen og inviterede gæster optrådte Lars 
Lilholt med sin sang om Hvidstengruppen. I 
det fine vejr gik dronningen til Mindelunden 
i Hvidsten, mens alle andre kørte med bus, så 
der var helt styr på sikkerheden. Hjemmeværnet 
var som altid på plads.

Sognepræst Peter Ulvsgaard sagde i sin 
tale bl.a.:

” Disse stærke jyders tro på, at retfærdighed 
og frihed ikke kan gradbøjes, deres tro på, at 
nationer ikke bygges på frygt for en besættelses-
magt, gjorde dem til en del af en ny bevægelse, 
en modstandsbevægelse, der i antal måske ikke 
var imponerende, men hvis betydning var og 

er uvurderlig, ikke mindst for eftertidens syn 
på os danske i de fem onde år.

I skyggen af samarbejdspolitikken levede bl.a. 
her i Hvidsten, Gassum, Spentrup og de andre 
byer herude de, vi i dag kender som Hvidsten-
gruppen. De lod sig ikke tale til ro og på plads 
af bekymrede politikere, men involverede sig 
i modstandskampen og var mest af alt med til 
at redde Danmarks selvrespekt og omdømme. 

Kranselæggelsen her og den senere min-
degudstjeneste i Gassum kirke er vores lo-
kale bidrag til at holde historien levende, 
nærværende og relevant og samtidig at vise 
de efterlevende, at vi stadig dybt inde i den 
danske folkesjæl ved, at et folk ikke skabes 
uden at nogen giver sig selv.”

På den velbesøgte udstilling MOD-
STAND på Museum Østjylland i Randers 
29. juni til 20. oktober 2019 kunne man se de 

Dronningen i Hvidsten 75 år 
efter hen rettelsen af 8 mænd 
fra Hvidstengruppen
Af Anders Straarup

Niels Fiil i MODSTAND. Foto: Anders Straarup. 
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29. juni 2019, Mindelunden i Hvidsten. Foto: Anders Straarup.
Dronningen lagde den første krans. Herefter var der kranse fra arrangøren Gassum Menighedsråd v. 
formand Mona Kastrup Kjersgaard, Hjemmeværnet v. oberstløjtnant Finn Jensen og Randers Kommune 
ved borgmester Torben Hansen. Dronningen står her foran de tre, der lagde kranse.
Skuespiller Bodil Jørgensen, der havde rollen som Gudrun Fiil i filmen HVIDSTEN GRUPPEN, står 
mellem stenen og sognepræst for Spentrup, Gassum og Asferg sogne Peter Ulvsgaard, som umiddelbart 
efter sidste krans holdt en gribende tale.

originale henrettelsespæle fra Ryvangen og 
bag dem skiftende fotos af de 8 henrettede 
fra Hvidsten-gruppen, mens afskedsbreve 
blev læst højt. Det var meget stærkt, at Niels 
Fiil få timer før henrettelsen skrev til sine 
søstre Tulle og Gerda: ”Nogle af os må dø 
for at andre kan leve.” 
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Forfatterinfo

Efterkommere af de 8 henrettede kan med 
sorg og stolthed tænke tilbage på deres kære, 
der betalte den højeste pris.

De overlevende i Hvidstengruppen blev 
mærket for livstid af deres deltagelse, og 
det prægede deres nærmeste, der kan være 
stolte af deres kæres indsats.


