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Flammen og Citronen fejrede juleaften sammen i 1943
på Peter Bangsvej
hjemme hos Erik
Schousboe-Poulsen. Det er Citronen yderst til højre
i billedet, mens det
højst sandsynligt
er Flammens hånd,
der stikker frem
yderst til venstre.
Billedet stammer
fra Frihedsmuseet.

Foto yderst tv.: Der går mange historier om Citronen
(Jørgen Haagen Schmidt) og hans sorte humor. Ved et
indbrud på et bilværksted skal en af de tyske vagter
have råbt: ‘Ich bin kein Nazi’, hvorefter Citronen tørt
replicerede: “Det er meget fint, kammerat, men vi har
ikke tid til at holde valg nu”.

Foto tv.: Flammen (Bent Fauerschou-Hviid) var et højt
respekteret medlem af Holger Danske. Han var med
til sin første likvidering i efteråret 1943 og i det efterfølgende år gennemførte han adskillige likvideringer på tyskernes danske hjælpere. Hvor mange helt
præcis, er der forskellige bud på.

De nødvendige helte
Flammen og Citronen blev efter befrielsen udsat for en massiv heltedyrkelse.
De blev symbolerne på, at Danmark havde gjort modstand mod tyskerne
Af Jesper Bjørn Larsen
I månederne efter Danmarks
befrielse i 1945 blev der ikke
leget cowboyere og indianere i
landets skolegårde. Der blev
leget Flammen og Citronen.
Forfattere og journalister
stod i kø for at hylde de to helte, der stod op mod den tyske

besættelsesmagt. Drenge i alle
aldre var ellevilde med historierne om de to mytiske skikkelser, der betalte den højeste
pris for deres mod.
Historikerne er i dag enige
om, at de mange heltekvad
om Flammen og Citronen stak
dybere end blot den umiddelbare fascination af deres dra-

matiske liv og død. Danskerne
havde simpelthen brug for at
høre fortællinger om tapre
modstandsfolk. De fortællinger tjente som en nødvendig
patriotisk modvægt til den
sparsomme modstand, tyskerne havde mødt herhjemme i
krigens første år. Og til den
kendsgerning, at det kun var

et fåtal af danskerne, der havde ydet aktiv modstand.
Men hvem var disse mænd,
der selv efter deres død tjente
et formål, der var større end
dem selv?

Med koldt blod
Flammen, Bent FauerschouHviid (1921-1944), var kendt

som en koldblodig mesterskytte i modstandsgruppen
Holger Danske. Han var det
besatte Danmarks mest eftersøgte person.
Filminstruktøren Ole Christian Madsen har som research til sin film talt med flere,
der kendte Flammen indgående. Han beskriver ham på følgende måde:
“Han var efter sigende en stille og indadvendt, meget venlig mand. Han voksede op på
farens hotel i Nordsjælland,
hvor han lærte alt om etikette.
Han var en meget begavet
dreng, måske også overbegavet, der godt kunne virke meget genert. I 1940 blev han
sendt på kokke- og tjenerskole
i Tyskland. Her oplevede han
den nazistiske psykose på tæt
hold. Han fik kontakt til det
anti-nazistiske miljø gennem
en kæreste. Det var anti-nazismen, der var hans lidenskabelige drift. Folk beskriver ham
som koldblodig og meget modig. Fuldstændig frygtløs og
altid i kontrol. Ingen ved, hvor
mange likvideringer, han fore-

LEVERET HOS DEM FINE MIDDAGE UDSØGTE BUFFETER

tog. Nogen siger 11, andre siger 22”.
Flammen begik selvmord i
oktober 1944, da han blev omringet af Gestapo-folk i et hus
på Strandvejen 184.

Vennernes ven
Da Danmark blev besat, var Citronen,
Jørgen
Haagen
Schmidt (1910-1944), arbejder og familiefar, men i løbet
af de næste fire år forvandlede
han sig til en rutineret modstandsmand, der udførte sabotager, hjalp flygtninge til
Sverige og likviderede stikkere. Sidstnævnte sammen med

Se de nye buffeter på vor hjemmeside
her er hjælp at hente siden 1974

Charlottenlunds lokale Fitnesscenter
Meld jer ind NU - Få 3 mdrs. gratis træning*
Fri adgang til alle hold - intet indmeldelsesgebyr
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Kilder: Frihedsmuseet og Ole
Christian Madsen.
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se: www.gourmet-catering.dk
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forbindelse med Holger Danske i foråret 1943. Han var efter sigende en meget populær
mand, vennernes ven, meget
hjælpsom og loyal. Han var
den reneste form for idealist,
man kan forestille sig. Ikke
anti-nazist på samme måde
som Flammen, mere national.
Han kæmpede for Kongen og
Fædrelandet”.
Citronen blev dræbt af tyskerne efter en voldsom ildkamp på Jægersborg Allé 184.

AP Sundhedscenter

Seniortræning /
Grundtræning

BLIV VARTET OP - FÅ SERVITØR OG KOK MED
KLASSISK KVALITET PÅ SØLVFADE
BYENS BEDSTE RECEPTIONER GENNEM 30 ÅR

Flammen, der blev hans nære
ven.
Ole Christian Madsen beskriver ham på følgende vis:
“Han voksede op i Hellerup
som en meget rastløs, utilpassset dreng, der var urolig i skolen. Allerede tidligt nægtede
han at underlægge sig nogen
autoriteter. Han forlod skolen
tidligt og fik arbejde i et varietésted i København, hvor han
trivedes godt blandt byens bohemer. Her mødte han også
sin kone Bodil. Han led meget
under 9. april, havde det skidt
med landets reaktion på den
tyske besættelse. Han kom i

GENTOFTE LOPPEMARKED
BAG VED CHARLOTTENLUND STATION
Hver søndag fra den 13. april 2008
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Book stadepladser

Enetimer kr. 380,- pr. time
www.hellerup.fegu.dk

gloppemarked@hotmail.com · www.gentofteloppemarked.dk

*Tilbuddet gælder KUN
ved køb af 12 mdr.
AP Plus pbs medlemskab.
Tilbuddet gælder til og
med 31. marts 2008

Gratis fysioterapeutisk
vejledning

AP SUNDHEDSCENTER
Midt på Jægersborg Allé - oven på Prima/SuperBest

Hans Edvard Teglers Vej 7
2920 Charlottenlund
tlf. 39 90 00 31
www.apsund.dk
AP sundhedscenter er et top professionelt træningscenter,
hvor behandling og træning forenes under samme tag.
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Parkeringspladser og garage til
udlejning på Strandvejen i Hellerup

HAVEMØBLER
1 års Fødselsdag hos
Funky Little Donky,
lørdag d. 29. marts kl. 10.00

P-pladser: Leje kr. 1000,- /mdr.
ekskl. moms.
Garage: Leje kr. 2000,- /mdr.
ekskl. moms.
Kontakt Essex på

30% rabat

tlf. 86 12 20 20

på udvalgte varer fra
lørdag d. 29. marts
til lørdag den 5. april.

Georg Jensen Sølv
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Skriv en sang om
Funky Little Donky og deltag
i udtrækningen om:
Gavekort på kr. 1.000,til Funky Little Donky
Tina Woodstrup Sengetøj
Tommy Hilfiger hårspænder
og små fodbolde.
(udtrækningen sker lørdag d. 29. marts kl. 14.00)

All Weather Loom havemøbler
i 5 farver.
Sort, mocca, natur, oliven, hvid.
Stol inkl. hynde kr. 1.650,Solvogn inkl. hynde kr. 3.995,Bord i flere str.
Levering til hele Sjælland kr. 375,-

Jægersborg Allé 18 · 2920 Charlottenlund · Tlf.: 39 900 902
Mandag - fredag 10 - 17.30 · Lørdag 10-14

Der vil også være boblevand
og lagkage.
Vi glæder os til at fejre dagen
sammen med jer.
• Tommy Hilfiger • Mini A Ture • IKKS • CKS
Vingino • Airforce • Cosy Design • Phister & Philina
Kids Case • Cecile Westh • Ticket 2 Heaven
Reima • Replay sko • Cocomma sko

Jægersborg Allé 29B · 2920 Charlottenlund · 3940 8085
Børnetøj og sko fra str. 0 år til 14 år.

