Svend Egon Andersen in memoriam.
Det sidste medlem af Hvidstengruppen er død.

Den 7. juli i år, var vi som førhen inviteret til frokost i Knebel hos det sidste
nulevende medlem af Hvidstengruppen, forhenværende major Svend Egon Andersen.
Han var nu 97 år og havde måttet leve med total blindhed i ret så mange år, men han
var en åndfuld og levende personlighed med fuld erindring om mennesker og
begivenheder.
Til daglig havde han jo ingen at dele sit liv med, men når vi så dukkede op og var
blevet bænket til frokost i havestuen, så brød den uendelige dialog ud.
Samtalen gik kun i stå, når vi skulle skåle.
”Vi” må hellere præsentere os: tidligere generallæge Svend Trier, som kom til
Sverige sammen med Svend Egon Andersen og endte i ’Brigaden’ og jurist og
Reserveofficer Mogens Skjøth, som gjorde tjeneste i Forsvarsstaben under ”Krølle”,
alias Svend Egon Andersen, og deltog i talrige øvelser med Specialstyrker 19611970.
Svend Egon Andersen kom fra Allestrupgård øst for Hvidsten. På gårdens jorder lå
nedkastningsstedet ”Mustard Point”, udpeget af Ole Geisler, én af de første
faldskærmsagenter. Han fik oprettet modstandsgrupper nord og vest for Aarhus.
Svend Egon Andersen var tilfældigvis i Randers den 11. marts 1944, da HvidstenGruppen blev taget af Gestapo; og en behjertet betjent i byen rådede ham til at
komme væk.
Han cyklede til Hadsten og tog toget til København for at finde Ole Geisler, som han
vidste boede på Østerbro. Fra 7 morgen til sen aften gik han op og ned ad gaderne og
så efter en meget høj mand, Ole Geisler, og fandt ham. Således kom han og Svend
Trier til Sverige.
Efter krigen blev han indrulleret i Forsvaret. Var på et tidspunkt chef for
Militærpolitiet i Brigaden i Tyskland, og endte som så mange andre modstandsfolk
i Efterretningstjenesten. Var i en periode tjenstgørende i Kolsås i Norge.
Den 16. december 2013 fik han ved en stilfuld ceremoni Niels Ebbesen Medaljen i sit
hjem i Knebel.
Den 5. marts 2014 oplevede en indbudt kreds ham fortælle om sit liv, siddende på en
stol midt i salen på Hvidsten kro. Det blev en uforglemmelig oplevelse.
Nu har ”Holger Danske” i Knebel lukket sine øjne; men mange står rede til at tage
over.
Svend Egon Andersen bliver begravet fra Knebel Kirke fredag den 18. August
kl.14.00.
Æret være Svend Egon Andersens minde.
Mogens Skjøth

