
Kilde 1: Brev fra Greven

Grev Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn blev født 1916. Faderen var greve på Hvidkilde.

 Lennart var aktiv modstandsmand under dæknavnet Holger, men blev fanget under en 

razzia i Odense. Lennart blev henrettet i København af Gestapo onsdag d. 28. marts 1945. 

På Svendborg Gymnasium findes en mindetavle over Grev Lennart. Brevet herunder er 

skrevet natten før henrettelsen. Det blev første gang bragt i Svendborg Avis 12. maj 1945.

Læs Lennarts biografi i Modstandsdatabasen her: 

http://modstand.natmus.dk/PersonBiografi.aspx?7467 

Kære elskede Forældre
Nu maa I være tapre. Det frygtelige er sket, jeg har i dag været for en Krigsret og er dømt til Døden. Jeg er ikke selv bange, men for jeres skyld – elskede forældre – er jeg uendelig ked af det. I kommer til at lide under Savnet, men huske saa altid, hvorfor jeg døde, husk, at jeg døde for mit Land, den skønneste Død, man kan ønske sig. Saa i Stedet for at være bedrøvede, skal I være glade og stolte.

Lov mig det, Fader og Moder, saa først vil jeg gaa glad i Døden.Det er svært at samle Tankerne med en Dødsdom over Hovedet, men jeg er forbløffet over saa rolig jeg er, men det er blot svært at finde ud af, hvad jeg skal begynde med og hvor jeg skal slutte.
Tænk aldrig at skulle se Hvidkilde mere, aldrig at gaa Tur hjemme, aldrig at skulle se Søster Herman, Børnene og Axel og I – elskede Forældre! Aah, havde jeg blot foran mig synet af jeres glade Ansigter – glade fordi jeg ofrede mit liv for Danmark – lov mig, aah, lov mig, Forældre, at I vil være tapre og glade, tænk paa, at det er godt for vores Stand, at vi havde en, der ofrede sit liv for Dannebrog. Dette der nu sker, er Guds Vilje og Gud véd, hvad der er bedst.

Tak for alt, allerdejligste Forældre. Husk: Hold Hovedet Højt.
 

Jeres Lennart
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