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Den sidste af de første modstandsfolk
Som blot 15-årig var Helge Milo med til at stifte Churchillklubben, som senere blev kendt
som Danmarks første organiserede modstandsgruppe under 2. Verdenskrig. Sammen med
en række jævnaldrende kammerater i Aalborg ønskede han at genskabe Danmarks ære, som
drengene mente, den daværende regering havde sat over styr ved ikke at modsætte sig
besættelsesmagten. Det lykkedes drengene at stjæle våben og samtidig gennemføre 20-30
aktioner mod tyskerne før de blev arresteret. Tilfangetagelsen og den efterfølgende
fængsling satte dybe spor i de unge drenge, og flere af dem kom aldrig til at leve et normalt
liv. Helge Milo forsøgte dog ihærdigt og har nu i en alder af 90 år skrevet en bog om sit liv
levet i skyggen af Churchillklubben, men også en bog, hvor han tør lange ud efter de danske
politikeres holdning til krigen såvel dengang som i dag.
Da Helge Milo den 8. maj 1942 blev arresteret af politiet for at sabotere den tyske
besættelsesmagts virke i Danmark, vidste han ikke, at den efterfølgende fængsling ville
komme til at påvirke ham hele livet. Helge Milo havde kun et halvt år forinden været med til at
oprette en modstandsgruppe sammen med nogle jævnaldrende kammerater i Aalborg, hvor
han gik på katedralskolen.
”Vi dannede Churchillklubben med det formål at vise besættelsesmagten, at de var uønskede i Danmark trods den danske regerings
officielle samarbejdspolitik, og det lykkedes os at få fat på nogle våben og et par granater. Med det gennemførte vi cirka 20-30 aktioner,
ikke alle lige vellykkede, men nok til, at Churchillklubben blev landskendt – for nogle som landsforrædere, af andre som helte, der havde
startet den danske modstandsbevægelse,” fortæller Helge Milo.
I dag er Helge Milo 90 år. Han er den sidste tilbage af Churchillklubbens medlemmer, og sammen med journalist Tina Storgaard
Støttrup har han skrevet erindringsbogen Nogen måtte gøre noget, der udkommer den 18. januar.
Vil gerne kritisere det officielle Danmark
Aktiviteterne i Churchillklubben har påvirket store dele af Helge Milos liv, og derfor er det også begivenhederne under og lige efter 2.
Verdenskrig, som er det centrale i hans erindringer. Bogen er dog også en kritik af Danmarks officielle holdning til krigen, både dengang
og i dag. Senest oplevede Helge Milo statsministerens udtrykke sin opfattelse af Danmark som allieret allerede fra krigens start. Det
skete den 29. august 2017 i forbindelse med en mindehøjtidelighed for de danske søfolk, der havde mistet livet under 2. Verdenskrig.
”Statsministeren omtalte, hvordan langt størsteparten af besætningerne på danske skibe, som blev beordret til dansk havn den 9. april
1940, i stedet valgte at sejle til allieret havn, hvor de meldte sig under engelsk flag og således kunne betragtes som Danmarks bidrag til
kampen mod nazisterne. I talens løb konkluderede han dette, som at Danmark faktisk havde kæmpet mod besættelsesmagten fra
besættelsens første dag, og at han derfor med stolthed kunne se det danske flag vaje sammen med de allieredes i Washington på
halvfjerdsårsdagen for landgangen i Normandiet i 1944. Hvis det var sandt, havde Churchillklubben ikke haft nogen
eksistensberettigelse, og hvorfor blev Danmark så ikke inviteret til fejring af 50-året for den allierede invasion i Normandiet? – Fordi vi
ikke blev betragtet som allierede, før vi blandede os i krigene i Mellemøsten,” siger Helge Milo, som også husker, hvordan den
daværende justitsminister i 1942 besøgte Churchillklubben i Nyborg Statsfængsel og skældte Helge og de andre drenge huden fuld, fordi
de gennem deres handlinger forsøgte at ødelægge det gode forhold mellem besættelsesmagten og Danmark.
Selvom Helge Milos lange liv har været præget af hans oplevelser som ganske ung og givet ham en evig rastløshed, gennemførte han
efter krigen en uddannelse som civilingeniør og blev ansat på B&W. I 1962 blev han tilknyttet Det Norske Veritas i Oslo, hvor han
arbejdede på Norges første computer. Efterfølgende specialiserede han sig i programmering og systemudvikling, som han arbejdede
med frem til sin pensionering i 2002.
Helge Milo giver gerne interview. Han kan kontaktes på telefon 26 73 90 51 eller via mail til milodk27@gmail.com.
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