OM FILMEN

Det er et stærkt cast, der spiller nogle
af de største ikoner fra besættelsestiden.

Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet
omkring sig til at spille nogle af de største ikoner fra besættelses
tiden. Kroejer og leder af gruppen Marius Fiil spilles af Jens Jørn
Spottag og Bodil Jørgensen er hans kone Gudrun Fiil. Niels Fiil spilles
af Thomas Ernst . Marie Bach Hansen er Tulle Fiil, hvis mand Peter
spilles af Jesper Rienfensthal .
Af andre store roller kan nævnes Bjarne Henriksen som dyrlægen
Albert Iversen, Anne Louise Hassing, dyrlægens kone, Jesper Asholdt
er Thorup Petersen, lægen fra Randers, der var med til at få Marius
Fiil til at danne gruppen, Mads Wille er Ole Geisler, SOE agenten, der
var leder af nedkastningerne i Jylland. 50 spillere er med i �ilmen om
Hvidstengruppen.
Hvidstengruppen, en af besættelsestidens berømteste illegale grupper
var kernejysk, og englænderne regnede gruppen for een af Europas

mest effektive grupper til modtagelse af våben og sprængstoffer, samt
SOE agenter, der blev kastet ned fra engelske �ly. Gruppens arbejde var
livsvigtigt for hele den danske modstandsbevægelse, og var forbundet
med stor fare, da både tyske patruljer og �ly var på jagt efter dem, så
snart de opdagede de engelske maskiner.
Hvidstengruppen lever i eftertidens minde med en næsten mytisk
glans. Det skyldes, at henrettelserne ramte en enkelt familie og en
lille lokalbefolkning usædvanlig hårdt, men nok også, at gruppens
medlemmer fremtrådte som udtryk for en stærk og sej urdansk
oprindelighed. Det var almindelige folk, der tog en beslutning om at
kæmpe for friheden. Vi kommer til at opleve, hvordan Hvidstenguppen
har følt det, da de blev anholdt, dømt og den lange ventetid i fængslet
og afskeden med deres familier. Det er en meget stærk menneskelig
historie, som vil ramme alle generationer.

marius fiil

gudrun fiil

Hvidsten Kro har fra 1634 været en
kongelig priviligeret kro, med dyb
forankring i det jyske. I 1884 blev
Familien Fill ejere af Hvidsten kro og
siden 1925 har Marius og Gudrun Fiil
været kropar på Kroen. Marius var meget
dansksindet og genforeningen betød så
meget for ham, at han rejste en sten i
haven med inskriptionen ”..halvvejen til
Dannevirke..” Marius havde ”næse” for at
�inde antikviteter på gårdene i omegnen,
som han bl.a. brugte til at udsmykke
kroen med. Som driftig markedsføring
af kroen, �ik Marius I samarbejde med
avisen i Randers, arrangeret at der kom
busser med gæster fra København.

Gudrun voksede op som den næstyngste i
en børne�lok på seks. Hendes far Kresten
Kristensen Søvang, havde en lille hedegård, hvor den tilhørende jord hovedsageligt bestod af sandjord. I det daglige
arbejde på gården var det nødvendigt at
alle børnene gav en hånd med. Så Gudrun
lærte fra barnsben, hvad arbejde og sammenhold betød, og Gudrun var bl.a. kun 6
år, da hun lærte at malke. Gudruns far og
mor var ivrige Grundtvigianere, og som
18 årig kom Gudrun på Vestbirk Højskole.
I 1913 traf Gudrun Marius, da Gudrun var
i tjeneste på den gård i Glud, som Marius
bror ejede.

bitten, gerda og niels fiil

tulle fiil og peTer Bergenhammer sørensen

Bitten hjalp til med at servere på kroen. Bitten var
14 år, da tyskerne kom til kroen, og kun på grund af
Tulles indgriben blev hun ikke taget med.

Kirstine Nicoline Fiil blev kaldt Tulle hele sit liv. I
april 1939 blev hun gift med Peter og de �lyttede
sammen I april 1940 I Tulles Hus, hvilket blev
brugt som skjulested for modstandsfolk.
Tulle og Peter �ik datteren Gulle d. 23/8-1942.

Gerda deltog i arbejdet på kroen, og var med til �lere
nedkastninger, hvor hun holdt vagt og skulle advare
hvis der kom tyske patruljer. Gerda var kun 17 år da
hun blev anholdt.
I Vinteren 1942-1943 var Niels elev på Ladelund
Landbrugsskole, og stod derefter for driften af
kroens landbrug og besætning. Niels modtog sin
dom, kort efter at han var fyldt 24 år.

Peter var Bryggeriarbejder på Thor i Randers.
Han blev kæreste med Tulle i midten af 30´erne
og hjalp til med regnskaberne på kroen.
Peter var en meget stilfærdig og rar mand. Mens
Peter og de andre var I fængsel, �lyttede Peters
forældre ind i huset og hjalp til på kroen.

Om hvidstengruppen
Motivation:

nogle må DØ for at andre kan LEVE
Filmens undertitel: NOGLE MÅ FOR DØ FOR AT ANDRE KAN LEVE, er hele
�ilmens omdrejningspunkt. Det er en �ilm, der skal få nutidens generationer
til at forstå det ufattelige mod, der er blandt et folk, når det gør oprør mod
uretten uanset konsekvenserne. Man kan kun rystes over den sovjetiske
nedkæmpelsen af oprøret i Prag 1968. Massakren på Den Himmelske Freds
Plads den 5. juni 1989 i Beijing og den brutale nedslagtning i Iran af det
grønne oprør i sommeren 2009, og sidst har vi fulgt oprøret i Ægypten, hvor
Tahrir Pladsen blev omdrejningspunktet for kampen for demokrati.
Citat fra Tahrir pladsen:
”For første gang føler jeg, at jeg gør noget for mit land.
Hvis jeg dør, vil det ikke være forgæves, men for friheden”.

Hvidsten 1943

Prag 1968

Beijing 1968

Cairo 2011

Niels Fiil fra Hvidsten gruppen i afskedsbrevet til sin mor:
“Kun med livet som indsats kan vi fordre den fulde frihed.
Jeg er ganske rolig og fortryder ikke min handling”.

I centrum stod Marius Fiil, der i 1934 havde
overtaget Hvidsten kro efter sin far. Han
var født på kroen i 1893. Hvidsten ligger
midtvejs mellem Randers og Mariager, i
St. St. Blichers land, præsten der digtede
‘Jyden han æ stærk aa sej’, Marius Fiils
yndlingssang. Den nationale arv og det
folkelige Danmark, betød meget for
Marius. Han førte kroens præg tilbage til
de gamle landsbykroers stil og fyldte den
med almuemøbler og andre antikviteter.
Udenfor satte han mindestene for nationale
begivenheder. Hans kone, Gudrun, stod i
køkkenet og lavede fremragende mad. Især
hendes �læskeæggekage gik der ry om. Selv
hyggede Marius om gæsterne i skjorteærmer
og hosesokker. Kroen blev landskendt.
Da den første nedkastning af engelsk
sabotagemateriel skulle �inde sted i
marts 1943, blev Marius Fiil kontaktet af
faldskærmsmanden Ole Geisler, der var
blevet kastet ned i februar og nu sammen
med godsejer Flemming Juncker var ved at
udbygge den illegale organisation i Jylland.
Fiil sagde omgående ja til at organisere
modtagelsen.
Det blev indledningen til et omfattende
og effektivt arbejde med modtagelse af
faldskærmsfolk, våben og sabotagemateriel.
Marius Fiils familie og adskillige af egnens
folk deltog. Selve Hvidsten-gruppen blev
desuden ofte bistået af faldskærmsfolk
under Geislers ledelse og folk fra Randers.
De �leste modtagelser fandt sted på en plads
ved Allestrup Gård, ikke langt fra kroen.
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Her kan du:
Se interview med
skuespillerne,
Anne-Grethe
Bjarup Riis
og Regner Grasten
Se masser af
historiske �ilmklip
Høre musikken fra
fra dengang
Deltage i den
historiske quiz

Se undervisnings
-materiale

-og meget mere!

På Gensyn!

