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Helge Fjelde som var soldat i Den Kongelige Danske Marine meldte sig i 1941 til Frikorps Danmark, 
tog sin SS uddannelse i Treschow og blev sendt til Rusland , blev såret og måtte vende tilbage for 
herefter at gøre tjeneste ved Gestapo i Rungsted. Mange frygtelige ting var han indblandet i og vi 
gennemgår både politiafhøringer og anklageskrift. I November 1944 bliver han kaldt tilbage til Berlin 
for at bistå forsvaret at Hitlers Førerbunker. Han bliver taget til fange af Russerne og ført i 
krigsfangenskab bag Uralbjergkæden, bliver her forelsket i en kvindelig russisk overlæge Maria 
Ivanovnas som smugler ham ud af fangelejren. 
Han tager flugtruten tilbage til Flensborg hvor han på Duborg sygehus i 1947 holdes skjult af en 
tidligere tysk SS- overlæge som han kendte. ( Alle avis artikler medfølger). Flensborg området var 
dengang overtaget af Englænderne og da det Danske Politi får nys om at han befinder sig der 
sendes 2 danske Politimænd ned for at få ham udleveret. Englænderne vil imidlertidig ikke udlevere 

Helge Fjelde til Dansk Retsforfølgelse da han er et rent sprog unikum. 
Manden kan både Tysk, Engelsk, Fransk og Russisk både mundligt og skriftligt. 
Han flygter nu fra Englænderne, bliver anholdt i Kolding i Juli 1947 , bliver dømt og får så 12 års 
fængsel. I 1950 bliver han Kongeligt benået og lukkes ud. 
 
Jeg selv er født i 1953 og fik efter min faders død hans SS-Dagbog som jeg udgav i år 2001 som fik 
titlen ” Berlin 1945 ” , senere udgav jeg bogen ” I skyggen af Jernkorset” som senere viste sig at 



kaste en skygge over både mig og min familie. 
 
Bøgerne er optaget som , nye Historiebøger i Danmark af Historisk Fællesråd. 
Købt af Forsvarsakademiet  til undervisningsbrug. 
Udgivet på landets biblioteker, samt på det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. 
 
 

 vi har Besluttet at flytte foredraget til Jernbanegade 6 på hjørnet af Asylgade og Jernbanegade, 
som vi har lånt af Thisted Museum, da vi forventer at der kommer mange. Som medlem af BSTH 
er det jo gratis , men vi vil sælge billetter ved indgangen efter først-til-mølle-princippet.  

Så hvis du som medlem vil være sikker på at komme ind, bedes du ringe til Ib H. Nielsen (tlf. 21 
86 43 04) og bestille en ”pladsbillet” senest dagen før. 

 
Den 12nov. 2015 
Kl.17:00 

Entre 50,-Inc. Kaffe/The 
Billetsalg fra kl.18:00 
 

 


