FRA REDAKTIONEN
På opfordring af vores medlem Henry Pedersen (se side 5) vil redaktionen af Militaria-Nyt opfordre alle
medlemmer til at overveje at lave et indlæg til bladet i artikelserien ”Perlen i min samling”. Det kan være
en kortere eller længere artikel om en ting, som man har i sin samling, som man er rigtig glad for, og som
man gerne vil fortælle andre om i ord og billeder. Alle artikler skal være velkomne, og i det efterfølgende
vil jeg selv lægge ud med min Perle-historie.

PERLEN I MIN SAMLING
eller én af perlerne

HISTORIEN OM EN SS-HJELM
Tekst og billeder: Poul Christensen
For år tilbage kom jeg i kontakt med den tidligere modstandsmand fra Horsens, William Sørensen.
William var R1 mand og havde været med i flere aktioner i Koldingområdet.
Da jeg lærte William at kende, var han, på trods af sin høje alder, stadig meget aktiv. Han havde sit eget
maskinværksted i Horsens, hvor han lavede tekniske løsninger på højt niveau for produktionsvirksomhederne i området. Udover at være teknisk dygtig, så var han et utroligt venligt og
imødekommende menneske med en stor historisk viden, og så samlede William også på effekter fra
modstandskampen, eller nærmere: Han dokumenterede modstandskampen gennem illegale blade,
armbind, nedkastede effekter osv.
Dette ønske om at dokumentere havde William haft med sig fra tiden i modstandsbevægelsen. Når han
så en SS-hverveplakat blive hængt op i Kolding, så flåede han den ikke ned ved første lejlighed. Nej, han
løsnede den nænsomt fra væggen, rullede den sammen, og gemte den et sikkert sted til efter krigen,
hvor den så skulle bruges til at dokumentere, hvordan tyskerne havde forsøgt at hverve danskere til
deres kamp mod Sovjetunionen.
På samme måde, da hele Danmark i majdagene i 1945 festede, da gik William ind på Gestapohovedkvarteret i Kolding, Staldgården på Koldinghus. På depotet tog han den mindste SS-hjelm, han
kunne finde - en størrelse 54. Den skulle bruges til at dokumentere, at tyskerne anvendte børnesoldater.
Under et af mine mange spændende besøg hos William fortalte han mig om hjelmen og historien bag
den. Han bemærkede let, at han havde fået min fulde opmærksomhed og spurgte, om jeg kunne tænke
mig at se hjemlen ved lejlighed, og det kunne jeg selvfølgelig kun bekræfte.
Ved et senere besøg på Williams maskinværksted sagde han til mig, at han havde fundet hjelmen frem,
at den lå i en plasticpose på kontoret, og at jeg selv kunne gå ind og se på den. Da jeg tog den næsten
ubrugte hjelm op af posen, var mit hjerte ved at stoppe. Hjemlen var den senere model 1942, som
normalt kun findes uden skjoldmærker eller med et enkelt, men Williams hjelm var en dobbletmærket!!!
Blandt samlere kaldt en dobbelt dekal model 1942, eller kort en DD M42 og så fra Waffen-SS.
Disse hjelme er ekstremt sjældne, og mange samlere forsværger deres eksistens, og her stod jeg med
en sådan hjelm med fuld proveniens i hænderne. William kom ind på kontoret og smilede venligt til mig.
Jeg har nok set lidt rystet ud. Vi fik en kop kaffe og en god snak, og inden jeg forlod maskinværkstedet,
havde vi aftalt en byttehandel, og jeg fik Williams hjelm fra Staldgården med hjem - en fantastisk dag!
Hver gang jeg kommer forbi Williams hjelm i samlingen, sender jeg min gode og nu desværre afdøde ven
en venlig tanke for perlen, som han skaffede mig til min samling.
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Søger man på nettet, kan man finde følgende om modstandsmanden William Sørensen:
William Sørensen, maskinarbejder, Kolding. Illegal presse og sabotage. Region III (Sydjylland)
Litteratur: "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) side 222 og 286
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hkp62

4257

Hjelmskallen er i stålet stemplet: hkp62 4257. ”hkp” er en producentkode, ”62” er skalstørrelsen,
og ”4257” er et fortløbende nummer. I bunden skimtes et ovalt depotstempel (et gummistempel)
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