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Dilemma Ole Houmann Hent PDF Der er i tidens løb skrevet meget om danskernes splittelse efter den tyske
besættelse af Danmark. Denne bogs bidrag er at uddrage essensen af tidens vigtigste begivenheder og give et
indblik i de moralske valg, befolkningen måtte tage. Konsekvenserne af et sådant valg skildres gennem en
øjenvidneberetning fra den 92-årige modstandsmand Villy F. Troelsen, der for første gang fortæller sin
historie. Villy er en lovlydig ung arbejder i København, der går ind i modstandsorganisationen Holger

Danske. Det ændrer hans liv for altid. Han involveres i sabotage og stikkerlikvidering, må leve under jorden,
bliver taget af Gestapo, fængsles og sidder på Shellhusets øverste etager, den dag RAF bomber bygningen.
Han overlever og overføres til Frøslevlejren. Først nu, tæt ved halvfjerds år efter, kan hans historie skrives.
Uddrag fra bogen: 19. januar 1945 er en dato, der skal blive skelsættende for Villy resten af livet. Han fylder
den dag treogtyve år, og han begår overlagt mord. Sammen med Svend Aage likviderer han nazistikkeren
Carl Marius Robert Frederiksen. Ordren til likvideringen er nogle dage før kommet til dem via Svend Aage.
Ifølge Villy har hverken han selv eller Svend Aage de store moralske dilemmaer, da de modtager ordren. For
dem er likvideringen en opgave, der skal løses. Efter nogle dages rekognoscering kender de Frederiksens
daglige rutiner, og de har vished om, at Frederiksen ikke har Gestapo-folk til at sikre sig, når han færdes på
åben gade. Umiddelbart virker opgaven som hurtig og nem. De har overraskelsesmomentet på deres side, og
de er to mod en. Hurtigt har de en plan klar. Frederiksen arbejder på Blegdamsvej, hvor Schalburgkorpset
holder til. På vej til sin bopæl, Herluf Trolles Gade 24, passerer han dagligt Kongens Nytorv. Planen er
simpel. Frederiksen skal skydes med et nakkeskud på åben gade et sted mellem Kongens Nytorv og sin

bopæl. Herefter skal der afgives et sikringsskud bag øret, visitering for eventuelle våben, og så væk i en fart.
Under aktionen viser der sig nogle helt ukendte faktorer, som de ikke har taget højde for i planlægningen. På
Kongens Nytorv får de kontakt, og de følger efter Frederiksen. Om forfatteren: OLE HOUMANN uddannet
civiløkonom på Handelshøjskolen i Aarhus. Fungeret som økonomidirektør i forskellige virksomheder frem

til sin pensionering.

 

Der er i tidens løb skrevet meget om danskernes splittelse efter den
tyske besættelse af Danmark. Denne bogs bidrag er at uddrage
essensen af tidens vigtigste begivenheder og give et indblik i de

moralske valg, befolkningen måtte tage. Konsekvenserne af et sådant
valg skildres gennem en øjenvidneberetning fra den 92-årige

modstandsmand Villy F. Troelsen, der for første gang fortæller sin



historie. Villy er en lovlydig ung arbejder i København, der går ind i
modstandsorganisationen Holger Danske. Det ændrer hans liv for

altid. Han involveres i sabotage og stikkerlikvidering, må leve under
jorden, bliver taget af Gestapo, fængsles og sidder på Shellhusets
øverste etager, den dag RAF bomber bygningen. Han overlever og
overføres til Frøslevlejren. Først nu, tæt ved halvfjerds år efter, kan
hans historie skrives. Uddrag fra bogen: 19. januar 1945 er en dato,
der skal blive skelsættende for Villy resten af livet. Han fylder den
dag treogtyve år, og han begår overlagt mord. Sammen med Svend
Aage likviderer han nazistikkeren Carl Marius Robert Frederiksen.
Ordren til likvideringen er nogle dage før kommet til dem via Svend
Aage. Ifølge Villy har hverken han selv eller Svend Aage de store

moralske dilemmaer, da de modtager ordren. For dem er
likvideringen en opgave, der skal løses. Efter nogle dages

rekognoscering kender de Frederiksens daglige rutiner, og de har
vished om, at Frederiksen ikke har Gestapo-folk til at sikre sig, når
han færdes på åben gade. Umiddelbart virker opgaven som hurtig og
nem. De har overraskelsesmomentet på deres side, og de er to mod
en. Hurtigt har de en plan klar. Frederiksen arbejder på Blegdamsvej,
hvor Schalburgkorpset holder til. På vej til sin bopæl, Herluf Trolles
Gade 24, passerer han dagligt Kongens Nytorv. Planen er simpel.
Frederiksen skal skydes med et nakkeskud på åben gade et sted

mellem Kongens Nytorv og sin bopæl. Herefter skal der afgives et
sikringsskud bag øret, visitering for eventuelle våben, og så væk i en
fart. Under aktionen viser der sig nogle helt ukendte faktorer, som de
ikke har taget højde for i planlægningen. På Kongens Nytorv får de

kontakt, og de følger efter Frederiksen. Om forfatteren: OLE
HOUMANN uddannet civiløkonom på Handelshøjskolen i Aarhus.
Fungeret som økonomidirektør i forskellige virksomheder frem til

sin pensionering.
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