
Jeres opgave er at dramatisere fortællingen 
om Brødrenes Schous arrestation, ildkamp 

og flugt. 
 

30. april 1945 blev to frihedskæmpere arresteret 
på Hvidovrevej af fire HIPO-folk. Det udviklede 

sig til en dramatisk kamp og flugt.  
 

Hvad skete der egentlig den dag i Hvidovre? 
 

Det skal I finde ud af i denne opgave. I dette 
kildesæt vil I blive præsenteret for tre kilder, 

der handler om begivenheden. Der er fotos, en 
erindring og en video.

KILDEOPGAVE 
Helte i håndjern



BESKRIV KILDEN: 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvem er afsender? Afsender er den person, der har skrevet kilden. 
3. Hvornår er kilden fra?

ANALYSÉR KILDEN:
1. Hvad skete der under arrestationen ifølge kilden? 

FORTOLK KILDEN
1. Hvordan fremstilles Hipomændene i artiklen? Og Brødrene Schou?

KILDE 1: Artikel

To lænkede Frihedskæmpere dræbte tre Hipoer, der 
vilde anholde dem 
 
Dramatisk Kamp mellem Hipopatruljen og deres sammenlænkede Fanger

Den 30. April i Aar skete det i Følge Ekstrabladet paa Hvidovrevej i København 
en dramatisk Begivenhed, som i disse Dage er blevet belyst ved Afhøringer i 3. 
Undersøgelseskammer. En Gruppe paa fem Hipomænd var den paagældende Dag 
kørt fra Politigaarden til Hvidovre for at hente en Tandlæge som de havde faaet 
Ordre til at anholde. De traf ham imidlertid ikke hjemme og maatte vende om med 
uforurettet Sag. Paa Hjemturen fik de paa Hvidovrevej Øje paa en Motorcykel med 
to Mænd, hvoraf den ene bar en Pakke, der vakte deres Mistanke.  
 
Fanget og lænket sammen 
Det var de to Brødre Carl og Jørgen Schou, der tilhørte en Sabotørgruppe i 
Hvidovre, og som havde været ude paa en Vaabentransport. De standsede op foran 
deres Forældres Villa, Hvidovrevej 221, og medens den ene gik ind i Haven blev 
den anden staaende ude ved Motorcyklen med den mystiske Pakke under Armen. 
Hipovognen standsede nu ogsaa op, og i næste Øjeblik var Frihedskæmperen 
omringet af Hipoer, der pegede truende paa ham med deres Maskinpistoler. De 
vilde vide hvad han havde i Pakken og han var klar over, at det ikke nyttede at bluffe. 
Han sagde derfor rent ud, at det var et Gevær. Hans Broder kom nu til, og de blev 
begge anholdt. Hipoerne lænkede dem sammen med Haandjern og beordrede 
dem til at tage Plads paa Bagsædet i Bilen. (fortsættes på næste side) 

HIPO
Hilfspolizei (hjælpepoliti) var et dansk uniformeret korps, der fungerede som tysk hjælpepoliti i 1944-45. 

UNDERSØGELSESKAMMER
Den afdeling af politiet som undersøger sager, for at finde ud af om der skal være en retssag.  
 
OPLØB
Samling af mange mennesker.  
 
VALPLADS
Sted hvor der udkæmpes eller er udkæmpet et militært slag.

Kilden er hentet fra avisen Landbrugernes Dagblad d. 10. august 1945.

Oplysninger

Foto af Jørgen Schou. Foto: Forstadsmuseet

Ordforklaring

KILDE 1: Artikel



En af Hipoerne satte sig foran ved Rattet, en anden tog Opstilling paa Fortovet med 
sin Maskinpistol, medens de tre resterende gik ind i Haven og Huset for at foretage 
en Ransagning.

Et dristigt Kup 
I Mellemtiden havde der samlet sig et Opløb længere nede paa Vejen, og Hipoen, 
der sad ved Rattet, begyndte at bakke Bilen derned imod, aabenbart i den Hensigt at 
sprede Opløbet. De to Brødre øjnede herved en Chance. De havde faaet Øje paa 
et Maskingevær, som var paa Forsædet ved Siden af Føreren, og medens denne var 
Optaget af at manøvrere Bilen baglæns, blinkede de umærkeligt til hinanden. I næste 
Nu bøjede han, der sad lige bag Føreren sig frem, greb Hipoen med et jernhaardt 
Greb om Halsen og løftede ham bagover. Den anden havde lige saa hurtigt grebet fat 
i Maskingeværet, og skønt han var stærkt forindret i sine Bevægelser af Haandjernene, 
lykkedes det ham at faa drejet Vaabenet, saa han kunde skyde Hipoen. En kort Salve, 
og Manden var død. Inde paa Fortovet havde den anden Hipo næsten forstenet 
været Vidne til hvad der foregik i Bilen. Han fik sig endelig taget sammen til at bruge 
sin Maskinpistol, men Maskingeværet i Bilen var allerede vendt mod ham, og ogsaa 
han blev dræbt.  
Imidlertid var de tre andre Hipoer, som var inde i Huset blevet tilkaldt ved 
Skyderiet. En af dem laa henne ved Havelaagen og skød paa bilen, mens en anden 
havde manøvreret sig uden om Bilen for at angribe dem bagfra. Men til Trods for 
Haandjernene havde Brødrene i Bilen hurtigt faaet Maskingeværet drejet helt omkring 
og nu blev den tredje Hipomand strakt til Jorden med en velrettet Salve.  
 

Den dramatiske Flugt- En af Frihedskæmperene saaret 
Nu fandt Brødrene imidlertid, at Tidspunktet var inde til at forsvinde fra Valpladsen. 
De sprang ud af Bilen og løb ned af Vejen alt hvad de kunde, medens Kuglerne 
røg dem om Ørerne. Den ene af Brødrene blev ramt af et Projektil i Laaret, og han 
faldt om og besvimede. Hans Broder ruskede imidlertid i ham, og det lykkedes at 
faa ham stablet paa Benene igen. Saa fortsatte de Flugten ind gennem en Villahave. 
Lidt senere kom de ned i en Kælder, hvor de fandt en Økse, og med den huggede 
de Lænken mellem Haandjernene over. Herfra gik Flugten videre, men den saarede 
maatte efterlades i en Have, da han ikke kunde følge med.  
Hipoerne samlede Forstærkninger og gennemsøgte hele Kvarteret. De fandt dog ingen 
af de to dristige Brødre, og det lykkedes at faa den saarede under Lægebehandling, 
og han kom sig hurtigt. 

Kort efter Kapitulationen blev de to Hipomænd, der havde overlevet Bataljen 
anholdt. Deres navne er Arne Kastrup Nielsen og Kurt Frederik Otto Rasmussen. 
Den første har tilstaaet en lang Række grove Forbrydelser og Mishandlinger, og det 
maa antages at der vil blive krævet Dødsstraf. Den andens Forhold er endnu langtfra 
undersøgt til Bunds.  



Kilden er to udklip fra en artikel fra avisen Aktuelt d. 1. maj 1960.  
Artiklen hedder “I dag for 15 år siden” og er skrevet af Otto Ludwig.  
 
I dette uddrag af artiklen interviewes brødrene Jørgen Schou og Carl 
Erik Schou.  
Brødrene vil i denne artikel ikke stå frem med deres rigtige navne og går 
derfor under dæknavnene Michael og Callerik.  
 
Journalisten genfortæller i artiklen brødrenes ildkamp og flugt og 
tilføjer: ...”Brødrene løber for livet, og så sker der noget, man ellers kun 
ser i gamle filmfarcer: Der står en lysmast ved fortovskanten. Callerik og 
Michael løber på hver sin side af den med håndjernene imellem sig, 
og brødrene tørner hovederne sammen, så de er lige ved at besvime. 
Håndjernene skærer sig ind i kødet. Men de løber videre.”  

Oplysninger

Foto af Carl Erik Schou. Foto: 
Forstadsmuseet

BESKRIV KILDEN: 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvem er afsender? Afsender er den person, der har skrevet kilden. 
3. Hvornår er kilden fra?

ANALYSÉR KILDEN
1. Hvad lærer vi om den tidligere HIPO-mand Rasmussen? 
2. Hvilket forhold har Brødrene Schou til Rasmussen, da artiklen bliver skrevet?

FORTOLK KILDEN
1. Hvilken betydning kan det have for erindringen som kilde, at der er gået 15 år fra, at hændelsen fandt 

sted til at den bliver skrevet ned?
2. Hvad betyder udtrykket “at holde på den forkerte hest”?
3. Hvorfor tænker I, at brødrene Schou ikke vil stå frem med deres rigtige navne? 

KILDE 2: Artikel

 
Man stempler os som mordere 
Hele denne fantastiske historie får vi i Michaels lejlighed i Hvidovre.  
- Vi vil ikke ud med vores rigtige navne, og De må ikke fotografere vores ansigter! 
siger de.  
- Er det ikke lidt melodramatisk? Det er 15 år siden!  
- Endnu er det ganske vist ingen forbrydelse at have været frihedskæmper, svarer 
Michael. Men mange mennesker forstår i dag ikke, hvorfor vi gjorde sådan. Vi 
dræbte to HIPO-folk, måske en tredje. Vi har aldrig fået at vide om manden, der lå 
bag ved bilen, også døde. Men i alle tilfælde er der mennesker, som ikke er bange 
for at stemple os som mordere!  
De to overlevende HIPO’ere lever stadig i bedste velgående. Brødrene traf dem 
efter befrielsen i retten. De to håndlangere blev begge idømt livsvarigt fængsel, men 
sad kun få år.  
- De har trods alt sonet deres brøde, siger den ene af brødrene. De holdt på den 
forkerte hest, men livet skal gå videre. Den ene af de overlevende hed Rasmussen, 
men tog navneforandring. Vi er begge vognmænd, og med mellemrum ser vi 
Rasmussen i den københavnske trafik. Han har en god forretning som kørelærer. Og 
den skal han få lov at beholde. Vi vil ikke genere ham. Den tid er et afsluttet kapitel. 
Vi hilser ikke på ham, lader som om vi aldrig har set hinanden.  
- Flugten var af den slags, der kun kan gennemføres een gang! siger Callerik. Og 
forhåbentlig bliver der aldrig mere lejlighed til at forsøge noget lignende.  

KILDE 2: Artikel



Helge Wiese ses her sammen med Svenning Petersen 
Foto: Forstadsmuseet

BESKRIV KILDEN 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvem er afsender? Afsender er den person, der har skabt kilden. 
3. Hvornår er kilden fra?

ANALYSÉR KILDEN 
1. Hvad fortæller Helge Wiese om den dag på Hvidovrevej?
2. Var Helge Wiese selv til stede under hele begivenheden?

FORTOLK KILDEN
1. Hvad kan det have af betydning for erindringen som kilde, at Helge Wiese først genfortæller 

begivenheden mange år efter, den har fundet sted?
2. Er der noget særligt ved erindringer som kilder, man skal være særligt opmærksom på?

Oplysninger

KILDE 3: Erindring 

Kilden er en erindring fra modstandsmanden Helge 
Wiese, der var en del af Hvidovre-kompagniet. 

Helge Weise kom til at spille en væsentlig rolle i de 
år, krigen varede. 

Her på denne film er han interviewet i 1995 i 
anledningen af 50-året for Danmarks befrielse d. 5. 
maj 1945. 
Filmen er lavet af Forstadsmuseet.  
 
I finder filmen på Forstaadsmuseets hjemmeside.

I skal høre fra 09:20-17:00 i videoen.

KILDE 3: Erindring



Brødrene Schou viser i 1960 håndjernene fra ildkampen. Foto: Avisen Aktuelt

SAMMENFATNING OG OPGAVE

HER KAN I FINDE FLERE OPLYSNINGER
•  www.forstadsmuseet.dk

•  www.modstand.natmus.dk

•  www.arkiv.dk

I skal nu sammenfatte, hvad I ved om begivenheden på Hvidovrevej. 

START MED AT GENNEMGÅ KILDERNE  

• Hvad fortæller kilderne hver især? 

• Hvor troværdige er kilderne?

• Fortæller kilderne det samme, eller er de uenige?

OPGAVE  
Når I er kommet frem til, hvad I mener der skete, skal I lave et teaterstykke, som I skal vise for 
klassen. Teaterstykket skal fortælle historien om Brødrene Schous dramatiske flugt. Find rekvisitter 
derhjemme, det kan være noget, der ligner en uniform, et gevær eller håndjern.  
 
 
TÆNK OVER  

• Hvad skete der under begivenheden på Hvidovrevej?

• Hvem var til stede under begivenheden?

• Hvem blev ramt af skud?


