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Til minde om Helge Hansen 
 

Kz-mindestedet Neuengammes medarbejdere sørger over Helge Hansen, som 
døde den 1.februar 2016 93 år gammel, træt af dage. Hans datter og hans 
svigersøn var tilstede, da han døde. 

 

I 1943 havde den unge våbentekniker tilsluttet sig den danske modstandskamp 
mod de tyske besættere. Den 21årige uddannede modstandskæmpere i 
håndtering af våben og sprængemner, derudover deltog han selv i 
sabotageaktioner. Den 16. september 1944 blev han arresteret og derefter udsat 
for hård tortur. Dødsdommen, som han fik af tyskerne, blev ikke eksekveret, men 
han kom derimod på transport til kz-lejren Neuengamme i januar 1945. 

 
Her blev han sat til at arbejde i våbenfabrikationsfabrikken ” Walther-Werke“ og 
måtte også deltage i ligbjærgninger efter bombarderinger i Hamburg. Den 20. 
april 1945 blev Helge Hansen under rammen af redningsaktionen „ De hvide 
busser“ transporteret sammen med ca. 4000 skandinavische fanger over 
Danmark til Sverige ind i friheden. Den 6. maj 1945 vendte han hjem til Danmark. 

 

Helge Hansen fungerede i mange år som formand for forbundet af danske 
Neuengamme-fanger med navnet "Landsforeningen af kz-fanger fra 
Neuengamme". I november 2004 overdrog han dele af foreningens arkiv til kz- 
mindestedet i Neuengamme. Samtidig overgav han mindestedet personlige 
souvenier og minder om tiden som fange i kz-lejren. Helge Hansen har hans egen 
kloge og elskværdige måde i årtier bidraget til, at mindet om kz- lejren 
Neuengammes frygtelige historie blev holdt levende for eftertiden. Vi vil savne 
ham. 

 

 

 

Helge Hansen efter befrielsen i 1947 

( ANg F 2005 - 869 ) 



 

 
 

Helge Hansen efter overdragelsen af hans personlige souvenier til kz- 
mindestedet i Neuengamme fra hans tid som fange i lejren. November 2014 

 

( ANg F 2016 - 13 ) 
 
 
 
 

 
 

Et souvenir fra Helge Hansen til minde om sin befrielse: En lijlekonval, plukket 
under hans vej hjem fra Tyskland ved Neumünster den 21.4.45 
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