Stjerne Radio og kampen mod den tyske værnemagt
under besættelsen, 1940 - 1945
Stjerne Radio er et helt usædvanligt museum i Danmark. Det har åbent døgnet rundt, og publikum er de mange, der
hver dag går forbi her på adressen, Istedgade 31, på Vesterbro. Hvis du standser op, vil du gennem ruderne i den
genskabte butik, Stjerne Radio, kunne se vores aktuelle udstilling, der lige nu handler om Holger Danske gruppens
start i 1943.
Da besættelsen endelig var forbi den 4. maj 1945, trådte modstandsbevægelsen frem fra undergrunden for at
overtage magten i Danmark, inden den igen kunne overgives til de folkevalgte politikere. Den største af de
bevæbnede modstandsgrupper var Holger Danske. Gruppen blev bragt til verden af de folk, der havde deres daglige
arbejdsplads i Stjerne Radio, i butikkens baglokale, her på Istedgade 31. Carl Munck, som ejede butikken, hans
brødre, Ove og Børge, og forretningens bestyrer, Josef ”Tom” Søndergård, fandt sammen i en fælles kamp mod den
tyske værnemagt.
Det startede med simple drillerier af værnemagten, udviklede sig til trykning og distribution af det illegale blade, og
videre til store sabotageaktioner mod de tyske besættelsestropper. Jørgen ”Citronen” Hagen Schmith kom i butikken
bl.a. i forbindelse med planlægningen af den store sabotage mod Forum, som Værnemagten havde beslaglagt til
indkvartering af deres tropper. En sabotageaktion, der blev central i udviklingen omkring den opstand, der førte til
Samarbejdsregeringens fald den 29. august 1943. Herefter og frem til befrielsen var Danmark formelt et besat land
under tysk ledelse. Kampen mod Værnemagten gik ind i en ny og blodig fase. Og Holger Danske var med hele vejen.

Museet Stjerne Radio’s mission er at fastholde historien om modstandsgruppen Holger
Danske og de mange unge mennesker, der deltog i kampen for Danmarks frihed.

Stjerne Radio Istedgade 31, 1943. Københavnere stimler sammen for at høre BBC fra London

Læs mere på bagsiden

Josef ”Tom” Søndergård kom efter sabotagen mod Forum til Sverige, hvor han i 1944 nedskrev gruppens – Holger
Danskes – historie. Her bringes et uddrag af hans originale optegnelse, der beskriver gruppens start, hvor det var
relativt uskyldige drillerier af Værnemagten, de morede sig med. Dette uddrag af hans beretning beskriver scenen,
som man kan se på forsidens billede af Stjerne Radio fra 1943:

Drillerier blev til informationskampen – trykning og distribuering af ”De frie Danske” – der førte videre til dannelsen
af en egentlig kampgruppe, Holger Danske:

Du kan læse meget mere om vores museum, Projekt Stjerne Radio, om Holger Danske og
om modstandskampen på vores hjemmeside:

stjerneradio.dk og Stjerne Radio på Facebook
Hvis du kunne tænke dig at støtte museets arbejde, vil vi blive meget glade for at modtage en donation. Penge kan
overføres til Projekt Stjerne Radios bankkonto: 9570 - 001 164 1881, og du kan skrive til foreningens kasserer på
perrahbek3@gmail.com for at få mere at vide om Projekt Stjerne Radio, og hvad vi bruger de penge til, som vi
modtager som donationer.

