
På egen hånd i Odense 
Erindringer fra besættelsestiden 

Af Sven Arnvig 

Tilskyndelsen til at skrive denne beretning om mit såkaldt illegale arbej

de under den tyske besættelse af Danmark har jeg fået ved at se TV

udsendelsen om Hiltgunt Zassenhaus og ved at læse hendes bøger om den 

modige indsats, denne dristige unge pige gjorde for at hjælpe danske og 

norske fanger i tyske fængsler og kz -lejre. 

Det er ikke min hensigt at stille mig op som en stor helt, men der er 

mennesker, hvis navne ikke er nævnt andre steder, og som jeg føler, jeg 

skylder at drage frem i lyset, selv om det er noget sent efter hændelserne, 

venner, som ikke veg tilbage for at hjælpe, da min kone og jeg var efter

søgt af Gestapo for et mord , jeg ikke havde begået. 

Det begyndte 2 . december 1943, og vi endte som flygtninge i Sverige 

den 12. december. 

Helt fra gymnasietiden og gennem studieårene var jeg pacifist og anti

militarist. Men da jeg som journalist havde lejlighed til i Berlin på min 

krop at stifte bekendskab med de brune nazi-horders brutalitet og så, 

hvordan de behandlede andre mennesker, ændrede jeg indstilling .Jeg læ

ste desuden Hitlers >> Mein Kampf« og hørte hans taler i radioen . Da blev 

jeg klar over, at Hitlers udenrigspolitik på et eller andet tidspunkt måtte 

føre til, at Danmark kom i fare. Og jeg indså, at vi måtte have et forsvar, 

og at jeg selv måtte gøre >>et eller andet<< til forsvar for vort land og dets de

mokrati. 

På en måde begyndte jeg allerede tidligt i trediverne . Mange tyske poli

tikere, intellektuelle og jøder flygtede ud af det land, som var ved at blive 

et helvede for dem . En del fik et midlertidigt hjem i Danmark, Norge eller 

Sverige; et opholdssted på vejen fik nogle i Odense. De blev hjulpet gen

nem landet af journalist Rasmus Petersen, kaldet Holmes, ved den fynske 

Socialdemokrat. Han havde gode forbindelser på begge sider af grænsen 
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og var i begyndelsen af Hitlers regime mest optaget af at få nyheder hjem . 

Men efterhånden blev flygtningene det vigtigste, og en gang imellem kun

ne jeg hjælpe ham med at finde et sted, hvor en flygtningkunne overnatte. 

Forberedelser 

Vi nærmer os den tid, hvor jeg blev aktivt engageret i tidens begivenhe

der. 

Netop som Miinchen-mødet, der forrådte Tjekoslovakiet, fandt sted, 

var jeg på vej hjem fra København. I toget traf jeg min gode ven politi

kommissær Mogens Frost, Odense, som kom fra et politimøde i Oslo. Vi 

var af samme mening: At der ikke kunne være langt til krig, og vi havde 

begge truffet sikkerhedsforanstaltninger, som vi fortalte hinanden om . 

Mogens Frost havde den aftale med sin bank, at den ville forsyne hans ko

ne med penge, hvis der skulle ske ham noget. Jeg havde en mere omfat

tende ordning. Jeg havde skaffet mig en anden identitet til illegalt brug i 

påkommende tilfælde . Den var sikret med grundlag i en kirkebog og med 

efterfølgende indførsler i folkeregistre og lægdsrulle, sluttende med en 

kontrakt med en jydsk forretningsmand, i hvis virksomhed jeg havde en 

anpart. 

Et par dage før besættelsen, vistnok den 7. april, kom en englænder op 

på redaktionen og spurgte efter mig. Han præsenterede sig som kommen

de fra konsulatet, og han ønskede »en af dagene<< at tale nærmere med 

mig. Det blev af gode grunde aldrig til noget. Men efter krigen mødte jeg 

ham igen ved en reception på et britisk krigsskib i Odense havn. Der gen

kendte jeg værten som den mand, der hin aften havde opsøgt mig. Det var 

den senere chef for SOE's afdeling i London under krigen, C.R. Holling

worth. 

Besættelsen 

Den 8. april fik jeg fra to kilder i Sønderjylland et varsel om , at der var 

store tyske troppestyrker på vej op gennem Sydslesvig, og jeg vidste også, 

at der var gået tyske skibe op gennem Storebælt. Kl. 2om natten, da avi

sen var gået i trykken, gik jeg over til Mogens Frost på hans kontor i Dan

sestræde. Han havde ikke fået nogen forholdsordre, men havde på egen 
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4 .Bataljon på vej hjem fra den håbløse kamp i Sønderjylla nd. På Sdr. Boulevard råbte ufor· 

standige tilskuere smædeord til soldaterne, hvoraf nogle havde tårer i øjnene. (Fot.: Nor

mark) . 

hånd forberedt sig på, hvad der måtte kunne ske. Så gik jeg hjem. Men kl. 

4 blev jeg vækket ved en telefonopringning fra trykkefaktor E. Schmal· 

feldt, som jeg havde den aftale med, at han skulle se efter på fjernskrive· 

ren, inden han standsede trykningen. Og nu stod de første meddelelser fra 

Ritzaus Bureau på strimlen. 

Jeg cyklede straks ind til Fisketorvet og gav mig til at forberede udsen· 

delsen af en løbeseddel, så den kunne være klar, når der forelå tilladelse 

til at trykke . Denne tilladelse kom på fjernskriveren nogle timer senere, og 

så udsendte vi regeringens og kongens proklamationer. I mellemtiden var 

redaktør S.P. Qvist og de tre redaktionssekretærer Carl Frederiksen, 

Knud Madsen og Mogens Geismar kommet til, og Qvist drøftede med os, 

om han skulle skrive en leder som sædvanlig til næste dags avis eller lade 

lederpladsen stå blank. Jeg holdt stærkt på, at netop Fyns Tidende ikke 

måtte savne en leder næste morgen, og det blev så besluttet, at Qvist ville 

skrive en ganske kort introduktion til dagen den 10. april. 
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Næste dag, den 11. april, bragte Fyns Tidende opråbet fra den kom

manderende tyske general, Kaupisch, og ved siden af en leder med over

skriften >>Der kommer en sommer« - det motto, hvorunder Fyns Tidende 

gik ind i besættelsestiden. 

Her kan - og bør - jeg fortælle om en episode i Stockholm i februar 

1945. Nogle ledende danske personligheder holdt et møde for at høre, 

hvad Christmas Møller - på besøg fra London - og Thomas Døssing - på 

besøg fra Moskva - havde at sige om regeringsforhandlingerne i Danmark. 

Christmas Møller holdt på, at kun folk fra de gamle partier kunne danne 

regering, mens bl.a. landsretssagfører Ernst Petersen fra Odense ivrede 

for, at han da kendte folk uden for politikernes kreds, som var egnede, 

f.eks. biskop Øllgaard og redaktør Qvist. Om denne sidste sagde Ernst Pe

tersen, at han jo havde været den åndelige fader for modstanden i Oden

se. Hertil udbrød Døssing spontant: >>Ja, det ved da Gud og Hvermand<<! 

Det kan tilføjes, at den tyske presseattache Meissner en gang ved et mø

de, hvor bl.a. Qvist talte ham imod, sagde sådan noget som:>>Jeg ved godt, 

at Fyns Tidende og Katedralskolen er de værste uroreder i Odense>>. 

Ind i det illegale 

Den 6. juni 1940 blev en skæringsdag for mig. Jeg blev opsøgt af en ung 

mand, der legitimerede sig som Niels Petersen og havde forskellige anbe

falinger med som bevis for, at han var >>god nok<<. Det var Niels Petersens 

opgave at hverve mig til at udføre efterretningsarbejde, politisk og mili

tært, og sende mine meddelelser til en adresse på Nørrevold i København. 

Niels Petersen genså jeg et par år efter, da han sad i arresten i Odense, t a

get af det danske politi for illegalt arbejde. 

Det passede mig ganske godt med en sådan opfordring. Jeg havde alle

rede konstateret, at en journalist , som daglig måtte arbejde under censur, 

nærmest var som en magnet, der tiltrak sig oplysninger. l Tidens løb fik 

jeg uden at måtte gøre noget stort arbejde, meget at vide, som under nor

male omstændigheder ville være gået min næse forbi. Fortalt i korthed 

vidste jeg meget hurtigt besked om kommunisternes grupper, om tidligere 

Spaniens-kæmperes sabotageaktioner, om faldskærmsmanden Peter 

Carlsen og kredsen omkring ham (hvordan han havde mødt sin kontakt

mand i Odense, hvordan han havde fået en cykel, og hvor han boede). Jeg 
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hørte også om den fynske modstandsbevægelses telegrafist og om, hvorfra 

han telegraferede med London. Det blev mig heller ikke ukendt, at Ib 

Nødund sad i en villa i Skibhuskvarteret og dirigerede kommunisternes 

arbejde i 1943, august måneds strejkedage. 

Da den første engelske flyver faldt ned uden for Odense, vidste jeg, end

nu inden jeg var nået op på avisen, at Knud (en ung mand jeg kendte) 

havde været ved vraget kort efter styrtet og havde taget et gevær med sig 

derfra, mens en af garnisonens unge officerer havde taget noget spræng

stof (det brugte han siden til et »fornuftigt« formål). Knud kom nogle da

ge efter op til mig på bladet og fortalte, at han havde klippet tyske tele

fonledninger over. Jeg sagde til ham: »Lad være med sådan nogle små

ting. Vi skal nok få noget vigtigere til dig senere<<. løvrigt rejste han til Ål

borg og blev medlem af Churchill-klubben. Officeren stod siden i spidsen 

for meget »godt« på Vestfyn. 

Jeg fik også kendskab til mange, der var på »den gale side<<, og andre, 

som man skulle være forsigtig med at fortælle noget. Jeg har sat mig for 

ikke at nævne nogen af dem ved navn. Dels er der gået så lang tid, og dels 

er mange af dem døde. 

Forpurret nazi -demonstration 

I det illegale arbejde skulle man ikke blande sig i andet end det, som var 

ens opgave. Men det viste sig, at det ikke kunne undgås, at man af og til 

fik fingrene i noget andet. Det kendte de fleste illegale til. Havde man 

f.eks. arbejde med et blad, kom man meget nemt også med i sabotage. 

Og det endte også galt for mig, som det vil fremgå senere. 

En temmelig uskyldig ting tog jeg mig af i sommeren 1941 . Den 30. juni 

1940 havde danske nazister sammen med tyske soldater demonstreret i 

Roskilde og var kommet i kamp med en mindre politistyrke. Den 8. de

cember skete noget lignende i Haderslev, hvor politiet måtte tilkalde hjælp 

fra bl.a. Odense mod et optog af spadebærende nazister. Under denne 

batalje blev politikommissær Godtfred Rasmussen fra Odense slået i hove

det med en spade. Han kom heldigvis godt over det, og siden kaldte vi 

ham indbyrdes »Haderslev-Rasmussen<<. 

I juni 1941 kom jeg på en eller anden måde under vejrs med, at der 

forestod »noget<< i Odense, og ved aflytning af et sagførerkontor opsnappe-
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de jeg en plan om, at nazisterne havde i sinde den kommende søndag at 

arrangere en demonstration af partifæller fra hele Fyn. Dette meddelte 

jeg til chefen for sikkerhedspolitiet A. Thulesen, som gik til en af de im

plicerede og lod ham vide, at en sådan demonstration ikke ville blive tålt . 

Partiet aflyste. 

Selv om jeg altid gik stille med dørene, kom der af og til nogen til mig 

med en »sag«. Et eksempel: En aften i august 1942 kom Walter-gruppens 

leder, Erik Olsen , op til mig på bladet og bad om en oplysning. Han vid

ste, at der stod en tysk jernbanevogn på et spor ved toldkammeret og ville 

gerne vide, hvad den indeholdt. 14 dage senere kunne jeg fortælle ham 

det - og det blev til et ordentligt brag! 

Men jeg må tilføje, at jeg ellers så vidt muligt holdt mig fra sager med 

sabotage. 

Engang i løbet af sommeren 1942 måtte jeg søge hjælp hos min gode 

ven, politikommissær Frost, skønt jeg godt vidste, at han sagde, han holdt 

sig til kongens ord om en værdig og korrekt optræden. Jeg vidste også, at 

han gerne hjalp modstandsbevægelsen, og at han ikke var uvidende om, 

at nogle betjente var deltagere i modstanden. 

Boghandler Viggo Madsen henvendte sig til mig. Han vidste, at en an

den af byens boghandlere var kommet for skade under afhøring af tysker

ne at fortælle, hvorfra nogle bestemte forbudte bøger var kommet. Viggo 

Madsen ville gerne have forlæggeren i København advaret, hvad kunne 

jeg gøre? Jeg gik til Frost og bad om at måtte låne hans luftværnstelefon, 

så en københavnsk modstandsmand, som tilfældigvis opholdt sig i Oden

se, kunne ringe til København på denne lukkede linie og få forlæggeren ad

varet. Det gik Frost med til, manden fik sin advarsel. Men det mærkelig

ste af det hele ved denne historie er, at forlæggeren dagen efter kom til 

Odense og forundret spurgte, hvad advarslen skulle betyde. Han var ikke 

blevet opsøgt af tyskerne - og blev det for resten heller ikke før meget sene

re og i anden anledning. 

løvrigt var der nok at gøre på bladet. Censuren gjorde det nødvendigt 

at gennemse alt stof grundigt, når det da ikke lige kom fra Ritzau eller det 

tysk betalte Skandinavisk Telegrambureau. Nedstyrtede flyvere og deres 

begravelser måtte ikke omtales. Alligevel hændte det et par gange, at en 

sådan meddelelse kom i avisen, og så mødte en tysk officer op og gjorde 

vrøvl. Mit svar var altid: »Jeg taler ikke tysk, De må henvende Dem i 
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Udenrigsministeriets pressekontor«. Det slap jeg godt fra, og kun en gang 

kom der en påtale fra UM, som ville tale med mig. Vi ordnede nemt sagen 

med en lille bod, og fra den dag kunne jeg stole på Karl Eskelunds hjælp. 

(Herom senere). 

Ved en anden lejlighed var en flyver styrtet ned på Hindsholm. Vor 

medarbejder i Kerteminde havde smuglet en bemærkning om det ind i 

noget andet materiale -med den kedelige tilføjelse, at flyveren var blevet 

anmeldt til politiet. Jeg fik standset meddelelsen, og en politimand, Kaj 

Christiansen, hentede flyveren og kørte ham til København for at få ham 

over til Sverige. I bilen skulle han lade, som om han var døvstum, men de 

slap helt for visitation på vejen. 

Provinsen rejser sig 

Vi springer lidt i tiden. 

De »gamle« politikere holdt lukkede (?) >>dagligstuemøder« rundt om i 

landet og fortalte, hvad der skete på Rigsdagen, og om forholdet til de ty

ske myndigheder. Mange vælgere var godt tilfreds med at få noget at vide 

om det, som aviserne ikke kunne fortælle, men der var også utilfredse, 

navnlig mange ansvarlige, som havde mulighed for på anden måde at få 

ting og sager at vide, som politikerne tav med eller gav undskyldning for. 

Det kom stærkest til udtryk, da Scavenius i november 1941 rejste til 

Berlin for at forhandle med Hitler om Danmarks tilslutning til anti

komintern-pagten. Der havde allerede været uvilje mod regeringens be

handling af kommunisterne, som var blevet forbudt -og mange interneret 

-den 22. juni 1941, da Tyskland angreb Sovjetunionen. I Odense eksiste

rede >>Oktober-kredsen«, hvori der var mænd som biskop Øllgaard, lands

retssagfører Ernst Petersen, landsretssagfører Sven Krogsgaard, bankdi

rektør Henning Hoffmann, direktør Erik Scheibel, skoleinspektør Henrik 

Hansen og flere. Da deltagelsen i denne kreds efterhånden blev for stor, 

dannede nogle af dens medlemmer >>November-kredsen«. Den bestod af 

færre indflydelsesrige personer af borgerskabet, som på Bispegården ud

arbejdede en protestnote til regeringen mod Scavenius' politik. Det skete 

lige i begyndelsen af november 1941, da min kone lå alvorligt syg på ho

spitalet, så min opmærksomhed var noget svækket over for andre ting. 

En deputation med Ernst Petersen som ordfører afleverede protesten til 
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Biskop H _ Øllgaard . 

de fynske rigsdagsmænd, som gennemgående tog godt imod den. Der var 

dog en (nomen nescio), som afviste henvendelsen med et brysk: »Det skal 

vi nok selv ordne«. Henrik Hansen riposterede, at »hvis politikerne fortsat

te som hidtil, kunne det ende med, at man ville gå i aktiv modstand<<. 1 

Ernst Petersen var allerede den gang på vej ind i illegaliteten. Da Petra 

Petersen blev løsladt fra internering i juli 1941, henvendte hun sig til 

Ernst Petersen og bad ham om at overtage udbetaling af indsamlede mi d

ler til internerede kommunisters familier, og det havde han sagt ja til. 

Da jeg efter min kones sygdom begyndte at »arbejde<< igen, opsøgte jeg 

Ernst Petersen, og vi blev enige om at udveksle nyheder, så jeg kom nu 

jævnligt op til ham. Derved fik jeg bl.a. at vide, da Ernst Petersen med 

Elias Bredsdorff som mellemmand fik tilknytning til Frit Danmark, hvis 

blad af den kommunistiske ledelse i København blev sendt til Ernst Peter

sen til videre fordeling. Ernst Petersens tilknytning til kredsen om fald-
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Landsretssagfører 

Ernst Petersen 

skærmsmanden Peter Carlsen blev jeg dog ikke indviet i. Det måtte jeg 

selv snuse mig til. 

På et tidspunkt fik jeg ved denne tid en oplysning om, at tyskerne var 

ude efter en polak, som skulle være knyttet til det polske efterretningsvæ

sen i Danmark. Da jeg ikke ville kompromittere mig over for en mig 

ukendt mand, henvendte jeg mig i stedet til pastor Javorski ved den katol· 

ske kirke og bad ham advare polakken. Han forsvandt da også fra byen og 

dukkede senere op ved de tyske befæstningsværker i Vestjylland, hvor han 

lavede tegninger, indtil han blev taget, da en stor del af det polske net 

blev rullet op. 2 

Augustdagene 1943 

I november 1942 begyndte krigen at tage en gunstig vending for de allie

rede. Montgomery startede sin fremrykning mod Rommel i Afrika, og 

den allierede landgang fandt sted i fransk Vestafrika. Den 21. januar 
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Optakten til drabet p å den tyske løjtnant Wieseler, der den 19. august 1943 i Jernbanegade 

skød på demonstranterne og selv måtte bøde med livet. Odense by blev i den anledning 

idømt en bod på l million kr. Checken blev aldrig hævet og hænger nu i ramme på borgme· 

sterkontoret . (Frihedsmuseet}. 

1943 overgav 91.000 tyske soldater sig i Stalingrad. I Italien blev Mussoli

ni afsat den 25. juli. 

Disse tilbageslag for Rom-Berlin-aksen styrkede modet i de besatte lan

de, måske ogsåjo1· tidligt, og i Odense mærkedes det tydeligt. Blandt an

det fordi tyske soldater og danske frikorpsfolk optrådte brutalt over for 

byens befolkning. Det førte til sammenstød med unge danske, som samle

de sig til demonstrationer, rudeknusninger osv. Vreden i byen tog til, da 

nogle fotografier, som viste, hvor brutalt nogle mænd var blevet slået af 

tyskerne på kasernen, spredtes blandt folk. 

Politikommissær Frost havde det største besvær med at styre tingene, så 

tyskerne ikke kunne bruge våben mod danske. Frost's indsats for at holde 

afstand mellem parterne blev misforstået af mængden, og på et tidspunkt 

bad jeg en medarbejder i Fyns Tidendes tekniske afdeling, hvis forbindel

ser jeg kendte, om at sørge for, at det kommunistiske blad >>Trods alt« 
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holdt op med at angribe denne gode, danske mand, der kun så det som 

sin opgave at beskytte danskerne. 

Hele byen samledes i protest mod de tyske overgreb, og ved denne tid 

fik jeg et nært samarbejde med biskop Øllgaard, som en dag sendte bud, 

at han ønskede en samtale. Det blev til mange samtaler, fremgår det af 

biskoppens kalender, som han førte med meget forsigtige bemærkninger. 

Det kan også ses, at han støttede de industrifolk, som ville betale deres ar

bejdere løn for de dage, de havde strejket. Redaktør Qvist talte ved et mø

de i Handelstandsforeningen sammen med flere andre meget stærkt for, 

at arbejderne ikke skulle lide for deres nationale indsats. 3 

Den 29. august 

Det er bekendt, at uroen i Danmark førte til, at dr. Best fik en røffel af 

Hitler og måtte overlade styret af Danmark til den militære komman

dant. Han gik straks hårdt til værks. Det blev til kampe ved de danske mi

litære forlægninger, undtagelsestilstand og gidseltagning i hele landet 

samt internering af det danske militær. 4 

Blandt gidslerne var der en odenseaner, som på en mystisk måde blev 

løsladt fra Horserød før andre. Han blev ved min mellemkomst sendt til 

Sverige, fordi nogle illegale i byen frygtede - med eller uden grund - at 

han kunne skade deres arbejde. 

Midt om natten til den 29. august blev jeg hentet hjemme af en trykke

riarbejder, som faktor Schmalfeldt havde sendt ud efter mig, da telefonen 

var lukket, og der stod nogle anvisninger på fjernskriveren. Efter nogle ti

mer på redaktionen så jeg, at en tysk officer var ved at kapre den lastvogn, 

som skulle køre aviserne til toget. Jeg gik ned og protesterede på dansk, 

som han godt forstod -men han stak sin pistol i maven på mig, mens hans 

mandskab i en vogn på gaden sigtede på mig. Det forstod jeg, og jeg for

stod også hans rasende: "Wir brauchen den Wagen, so oder so<<. Så var 

der jo ikke andet at gøre end at få aviserne læsset af. 

Hen på formiddagen fik bladet besøg af en større deputation. Det var 

den konstituerede politimester, fuldmægtig H. Rasmussen, den tyske kon

sul Bohme og nogle tyske officerer, blandt dem den kommanderende 

oberst i byen. Deres ærinde var, at de skulle have trykt nogle plakater om 

undtagelsestilstanden. Tyskerne havde medbragt teksten på tysk, og fuld-
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Chefredaktor S. P. Qvist . 

mægtig Rasmussen bad mig om at oversætte og sørge for, at teksten kom 

til trykkeriet. Der var jo ikke andet at gøre, når fuldmægtig Rasmussen 

var med, så jeg sendte bud efter en af lederne i trykkeriet, A. Clausen, så 

Fyns Tidende gik altså på en måde tyskernes ærinde den dag. 

Jøde-aktionen 

Den 30. august måtte der ikke udsendes avis, men den 31. var vi på gaden 

igen, og jeg havde en hel del at meddele mine forbindelser i København. 

I løbet af et par uger fik jeg nu forbindelse med to unge jøder. Den ene, 

Alfred Forchheimer, havde i sin lejlighed gemt et gevær, og jeg havde op· 

snappet, at politiet vidste det. Jeg gik ud til ham og advarede om, at der 

forestod en razzia. Han nåede imidlertid ikke at få geværet fjernet, før 

kriminalbetjent E. Strøbech indfandt sig. Men han var ••rigtig nok« og 
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Under folkestrejken væltede nogle unge mennesker en politibil i Asylgade. Uheldigvis faldt 

dette billede i hænderne på politiet, som genkendte en af urostifterne og anholdt ham. (Fri

hedsmuseet) , 

skrev ingen rapport på sagen. >>Per« var en anden jøde. Han var fra Berlin 

og hed Heinrich Waldmann. Han er nu kendt i Danmark fra TV og lever 

under sit hebraiske navn Uri Yarri, efter at han i en årrække har boet i Is

rael. Han ville ikke til Sverige, men blev i Odense for at fortsætte sit ille

gale arbejde i en kommunistisk gruppe. Han havde allerede fået samlet 

adresser på jøder rundt om på Fyn og i det sydlige Jylland, så han kunne 

hente dem, hvis rygtet om en aktion mod jøderne talte sandt, hvad det jo 

gjorde. 

Per var undertiden noget dumdristig. Som da han en aften var ude på 

sabotagejob og efter udførelsen kom op til mig på bladet. Det var i en pe

riode, hvor der var udgangsforbud, så jeg sagde til ham:>>Du er da tosset. 

Hvordan vil du klare dig, hvis du bliver standset af en tysk patrulje«. >>Så 

har jeg den her som legitimation«, svarede Per og trak sin pistol op fra 

inderlommen. Den forlangte jeg, at han skulle give mig, og så henviste jeg 

ham til, at han kunne overnatte på et værelse øverst oppe i den ejendom, 
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hvor urmager Berg havde forretning. Der havde jeg lånt et værelse afkon· 

ditor Enevold Sørensen, »Prior<<, til brug ved slige lejligheder. 

Pistolen stak jeg i min mappe, da jeg kørte hjem om natten. I Vesterga

de blev jeg standset af en tysk patrulje, men fik uden videre lov at fortsæt

te, fordi jeg havde passerseddel -og pistolen lå ubemærket i mappen, da 

jeg kørte videre. I de tider, da vi havde udgangsforbud, havde jeg aldrig 

pistol på mig om dagen, fordi man ikke kunne vide, om man løb ind i en 

gaderazzia. Pistol hørte kun nattens gerninger til. 

Forchheimer havde underrettet mig om, at han i København havde 

hørt, at der forestod en aktion, som skulle bringe de danske jøder til tyske 

kz-lejre. Dette fortalte jeg biskop Øllgaard, og der er vist ingen tvivl om, 

at det blev drøftet på bispernødet i København den 24. september. Det 

var en af Øllgaards talrige rejser til København , som han i følge kalende

ren foretog uden at meddele sin familie i København, at han var i byen. 

Den 29. september sendte Danmarks biskopper til de tyske myndighe

der et åbent brev, hvori de skarpt tog afstand fra, at der fandt forfølgelse 

af jøder sted af racernæssige eller religiøse grunde. Dette brev blev søndag 

den 3. oktober læst op i landets kirker. Men i Fyns Stift fik hyrdebrevet en 

skarpere tone, efter at biskoppen havde konfereret med nogle præster, 

som var enige med ham i, at det officielle bispebrev var for tamt. Om 

lørdagen havde biskoppen ifølge kalenderen besøg af præsterne E. Jeppe

sen, Kærum, K. E. Løgstrup, Sandager, E. Hindse-Nielsen, Nyborg, og 

flere samt V. Kvist fra Varde, så han havde sikret sit >>bagland<<. Man be

mærkede, at hyrdebrevet på Fyn også tog afstand fra, at tyskerne havde 

givet det udseende af, at aktionen mod jøderne var en forudsætning for 

frigivelse af det internerede danske militærpersoneL Dette afsnit var må

ske særlig personligt for Øllgaard, fordi en søn var interneret i Jægerspris. 

Allerede søndag eftermiddag ringede den tyske konsul til Bispegården 

for at protestere. Hvad Øllgaard svarede, vides ikke, men man kan tage 

en hændelse dagen efter som en slags svar. En lille, fattig jøde stod i bis

pens stue for at bede om hjælp. Han var blevet afvist af racefæller, og >>så 

var der<<, sagde han, >>jo ikke andet at gøre end at bede den danske kirke 

om hjælp<<. Øllgaard hjalp både ham og mange andre jøder med at kom

me til Sverige. Alt det, han kom ind i dette efterår, gjorde det klart for 

ham, at han nu var parat til at give sig selv helt. 5 

Det bragte ham til sidst ind i Frihedsrådet. 
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Den 24. august 1943 opfordrede disse plakater på Fyns Tidendes mur til at slutte folkestrej

ken. (F o t.: E . Christoffersen). 

Min egen »første jøde<< har denne historie: En af mine søstre i Køben

havn ringede og sagde, at hun havde en pakke, hun gerne ville aflevere. 

Det viste sig at være en ung jøde, som ikke kunne finde vej til Sverige. Det 

hjalp jeg ham med gennem advokaterne Moltke-Leth og Carstensen, hvis 

kontor jeg derefter brugte i mange tilfælde. 

Til Odense kom en dag en jødisk familie på ti medlemmer, som Øll

gaard bad mig tage mig af. Jeg fik dem indlogeret i et lille værelse på fjer

de sal i Valdemar Juulsejendom i Istedvænget, og der boede de et par da

ge, mens jeg ordnede det fornødne med rejsen og sørgede for, at de fik n o

get at spise. Flere af byens læger hjalp også til, nogle kørte langt ud på 

landet for at finde dem, der skulle hjælpes, og jeg tror ikke, nogen blev 

glemt. Der var desuden også nogle, som klarede sig selv. Øllgaard og jeg 

brugte Frk. Maraldos plejehjem i Allegade som mellemstation for mange 

jøder. 

Et særligt tilfælde kom jeg ud for. En mig ukendt mand henvendte sig 

til mig på bladet og fortalte, at der i Hans Jensensstræde lå en syg jødisk 

kvinde, hvis mand var blevet taget aftyskerne, som havde ladet hende lig

ge, da hun besvimede på trappegangen. Jeg fik hende i en Falck-vogn 
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bragt på sygehuset, hvor reservelæge Lyndrup tog sig af hende, indtil jeg 

kunne få hende hjulpet til Sverige. Hun blev indlagt på kirurgisk afdeling 

og fik store forbindinger på underlivet, såLyndrupi givet fald kunne sige, 

at hun netop var blevet opereret og lå til efterbehandling. 

To mislykkede aktioner 

Alt imens vi havde travlt med jødetransporter, blev jeg mod min vilje 

blandet ind i et par sager, der drejede sig om mislykkede aktioner . 

l den første var det nogle unge mænd, som havde villet gøre indbrud i 

Otterup Geværfabrik. Det lykkedes ikke, og de blev hentet hjem til Oden

se i en af Falcks sygevogne. Uheldigvis blev der glemt en af de cykler, som 

de var kommet til Otterup på, og den cykel fik Politiet fat i. Jeg blev rin

get op og bedt om at tale med den kriminalbetjent, som havde sagen, og 

med Falck-manden. Jeg satte dem stævne på en restaurant og indskærpe

de dem, at de måtte »glemme alt om den sag, ellers---« (sagt ganske uden 

mandat, men med det rigtige tonefald!) Hvad jeg ikke vidste før bagefter 

var, at J. M . T roeisen fra politiets tekniske afdeling havde cyklen og havde 

gjort den uanvendelig for politiarbejde ved at fjerne dens kendemærker. 

Den anden sag blev alvorligere. To grupper havde slået sig sammen om 

at fjerne >>noget<< fra et militærdepot på Hunderupvej. Seks mand mødtes 

derude og arrangerede efter bedste mønster en mand sat på vagt uden for 

villaen. Men en nabo opdagede, hvad der foregik og ringede til politiet. 

En vogn fra sikkerhedspolitiet kørte ud til åstedet, -uden at bruge udryk

ningshornet for at advare, hvad der ellers var en aftale om. Politiet an

holdt tre af de unge mænd, og de blev sat ud i arresten. 

Om eftermiddagen blev jeg ringet op af en mand, jeg kendte flygtigt, 

om jeg ville komme til et møde på lrs. Moltke-Leths kontor. Der fikjeg hi

storien og blev bedt om, hvis jeg kunne, at få de tre anholdte på fri fod -

den ene af dem var fra Studenternes Efterretningstjeneste i København og 

ville i uheldigste tilfælde kunne røbe denne organisations inderste kerne. 

Jeg var ikke meget for at blive blandet op i sagen, men påtog mig alligevel 

at gøre et forsøg. 

Jeg var klar over, at det måtte ske ved en befrielse fra arresten, og jeg 

gik derfor først til arrestforvarer H. Stuhr, som kendte mig fra et besøg et 

årstid i forvejen i en celle hos Niels Petersen. Stuhrs første reaktion var: 
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»Hvor tør De komme til mig med sådan noget?<< Jeg svarede, at jeg jo vid

ste, at han var »god nok<<, og han gik da også med til, at vi gjorde et for

søg, hvis jeg fik politimesterens tilladelse. Stuhr gav mig en tegning over 

arresthusets indre og viste mig, hvor de tre sad. Han gav mig også nøgler 

både til yderdøren og til celledørene og viste mig på tegningen, hvor lys

kontakterne sad. Man kunne ordne sagen om natten lige efter det tyske 

vagtskifte, og »befrierne<< skulle foregive at være to betjente, som bragte 

en ny fange. Jeg var sikker på at kunne skaffe en politiuniform, så der ville 

der ikke blive nogen vanskeligheder - den anden betjent kunne bare være 

civil. 

Jeg opsøgte nu den konstituerede politimester, fuldmægtig Hans Ras

mussen, og fik hans tilladelse, og gik så til den mand, som havde startet 

mig på affæren. Der fik jeg udtaget tre mænd, og en fjerde skaffede p o li

tiuniformen. Jeg kunne ikke selv deltage, fordi jeg den aften skulle redige

re avisen, men fik de tre mand, som skulle udføre aktionen, instrueret om 

forholdene i arresthuset. Kl. 19.30 ringede fuldmægtig Rasmussen til mig 

på bladet og satte mig stævne på Grand Hotel, bryllupssuiten. Her mødte 

jeg vicepolitidirektør Arthur Dahl fra København, som Rasmussen havde 

tilkaldt for at få rygdækning. Dahl fik hele historien og gav sin tilslutning 

med den tilføjelse: »Hvis der sker en dansk arrestbetjent noget, holder jeg 

Dem ansvarlig!<<. Jeg kunne kun svare: »Naturligvis<< og dermed skulle sa

gen være klar på bedding. 

Mens dette korte møde stod på, havde en kollega passet jobbet på bla

det, og jeg benyttede lejligheden til på tilbagevejen at gå ind til politikom

missær Frost i Dansestræde og bede ham om hjælp. Han lovede beredvil

ligt, at han i løbet af natten ville sende politiets store udrykningsvogn ud i 

en anden del af byen, mens aktionen stod på. 

Men kl. halvtre om natten blev der ringet på min gadedør. Det var le

deren af gruppen- befrielsen var slået fejl: Da gruppen kom til døren i ar

resthuset, holdt der en almindelig politibil med en kraftig projektør rettet 

lige hen imod indgangen til arresthuset. (Det viste sig senere, at der havde 

været tilkaldelse til et indbrud i gaden). Jeg besluttede ikke at give op, 

men gøre et nyt forsøg. 

Jeg gik tidligt om morgenen til kriminaldommer E. Lunøe, hos hvem de 

tre anholdte skulle fremstilles kl. 10. Jeg spurgte, om vi måtte befri de tre 

under retsmødet, jeg ville selv stå i spidsen for gruppen. Dommer Lunøe 
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gik med på planen under den forudsætning, at der ikke blev nogen skyd

ning i retssalen, og det var jeg naturligvis indforstået med. Kl. halvti rin

gede dommer Lunø.e : Tyskerne havde hentet de tre anholdte, og de var 

allerede ude af byen.· Så måtte jeg opgive. 

Den mand, som havde startet det hele, rejste senere på dagen til Sverige 

sammen med sin familie og to andre. 

To af de deporterede overlevede, men den tredje omkom under et bom

bardement af Berlin, hvor han var på arbejde med en udkommando fra 

kz-lejren . 

En trussel. 

Endnu en sag hører med i denne sammenhæng. Der blev gjort et forsøg 

på at skyde en nazist i en forretning i Nørregade, men det mislykkedes. 

For at høre mere om denne affære gik jeg til sikkerhedspolitiet. I gangen 

foran kontoret talte jeg med min ven , Kaj Christiansen, da en anden kri

minalbetjent kom til. Det var ham, der havde sagen fra Nørregade, den 

samme, som var rykket ud til Hunderupvej uden at bruge hornet. Da han 

præsenterede sig , sagde jeg: »Nå, så De er X<< , hvortil han svarede: »Og 

De er Arnvig«. Og så tilføjede han: »Men det vil jeg sige Dem , at hvis der 

tilstøder mig noget, så ligger der et brev i min skrivebordsskuffe med De

res og Christiansens navne«. Manden kom efter krigen for en tjeneste

mandsret, for der var »kommet mere på ham«, mens jeg var i Sverige. 

Kort tid forinden var der sket en likvidering. En bestemt frikorpsmand 

var meget ivrig efter at opsnappe jøder, når de om morgenen kom til ba

negården for at rejse til København. Det var lykkedes ham at få fat i nogle 

»transporter«, men en morgen, da han ventede ved banegården, blev han 

skudt ned af en forbipasserende cyklist . Jeg havde en anelse om, hvem 

cyklisten var, så jeg besluttede sammen med min kone at gå »under jor

den« en uges tid, og denne lille ekstra ferie tilbragte vi på Bregninge Kro, 

hvorfra vi foretog nogle udflugter til Svendborg og Christiansminde . På 

det sidstnævnte sted lå et bådeværft, som havde nogle arbejder for tysker

ne . Jeg benyttede lejligheden til at foretage observationer og konstatere

de, at den eneste måde , hvorpå værftet kunne saboteres, var ved at svøm

me dertil. Den observation lod jeg gå videre til rette vedkommende, som 

dog vistnok ikke benyttede sig af den. 

4 Fynske Arboger 1981 
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K vinder taget i stedet for deres mænd 

Per havde fået forbindelse til en gestapomand, som var modstander af 

naziregimeL Den slags mærkelige ting skete også. Den 21. november gav 

dette bekendtskab bonus. Gestapomanden fortalte Per, at det var menin

gen, at byens kommunistiske spidser skulle arresteres om aftenen. Jeg sat

te mig straks i forbindelse med en kommunist i bladets tekniske afdeling, 

for at han kunne advare Petra Petersen , men det viste sig, at hun var flyt 

tet. Det gik ikke bedre med en anden i teknikken, men han kendte dog en, 

som måske kendte Petra Petersens ny adresse . Denne tredje mand fik jeg 

så et møde med på Fisketorvet, og han kendte adressen og var altså den 

rette at fortælle, hvad Petra Petersen skulle advares om. 

Advarslen bredte sig i byen i rette tid. Nogle af de eftersøgte var allere

de »under jorden«, andre slap bort. Men nu skete det uforudsete, at fire 

hustruer blev taget, da Gestapo ikke fandt deres mænd . De blev sendt til 

den frygtede kvinde-kz-lejr Ravensbriick. I dag lever endnu de tre af de fi

re, men de er naturligvis præget af deres oplevelser. 6 

I løbet af denne sommer havde de danske myndigheder formået tysker

ne til at lade de unge mænd fra Churchill-klubben blive flyttet fra tugthu

set i Rendsbarg til dansk jurisdiktion, dvs. til Horsens Tugthus for at afso 

ne resten af deres straf der. Da jeg fik at vide, med hvilket tog de skulle 

køre op gennem Jylland, gik jeg til Knuds mor og spurgte hende, om hun 

ville med til Fredericia og snakke med Knud under togrejsen. Det ville 

hun selvfølgelig gerne , og da toget rullede ind i Fredericia, fandt jeg vog

nen, hvor fangerne sad, bevogtet af danske betjente. Jeg spurgte overbe

tjenten, om Knuds mor måtte tale med sin søn, og det havde han ikke no

get imod. Så nu fik mor og søn lejlighed til at hilse på hinanden, og det 

oven i købet uden vidner. 

Churchill-klubbens medlemmer blev et årstid senere befriet fra Hor

sens. Det formede sig på denne måde : En betjent fra fængslet var som 

flygtning i Stockholm. En dag kom han op til mig på Kontaktudvalgets 

kontor, medbringende en plan over Tugthuset i Horsens samt oplysninger 

om personel og vagter . Dette materiale sendte jeg pr. kurer til modstands

bevægelsen i Horsens, og med fængselspræsten som forbindelsesled blev 

befrielsen ordnet, så både Churchill-klubben og et par andre fanger slap 

fri. Efter at have været »under jorden« i nogle dage blev de sejlet til Sveri-
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ge, og omkring årsskiftet 1944-45 kom fem af dem til Stockholm for at 

melde sig til den danske brigade. I ventetiden boede de hos mig, hvor der 

var plads, fordi min kone var på rekreation. 

Jeg havde også ubehagelige oplevelser i mit freelance-arbejde, f.eks. en 

gang, da jeg måtte tage den strenge mine på over for et kommunistisk æg

tepar, som havde fået besked på, at de skulle til Sverige. Inden afrejsen 

ville hustruen have noget nyt tøj, og hun gik til Lauritzen & Ross for at kø

be ind . Imidlertid var hun så ufornuftig at fortælle ekspeditricen, at hun 

skulle til Sverige, men den unge dame var til gengæld så fornuftig at for

tælle sin chef, købmand Thyge Thygesen, derom. Han sendte bud over til 

mig på bladet (jeg vidste ikke, han kendte til mit >>ekstra arbejde <<), 

og da jeg fik adressen på ægteparret, kørte jeg ud til dem. I samtalens løb fik 

jeg opklaret, at de havde fået en adresse i København, hvor de skulle bo, 

indtil de blev hentet. Med hustruens uforsigtighed i tankerne sagde jeg til 

dem, at de måtte slå sig ned et andet sted, og at de ville få en ledsager 

med, som skulle kende deres vente-adresse og sørge for, at de blev sendt 

rigtigt til Sverige . Jeg vil ikke skjule, at jeg gav fruen en opsang for hendes 

uforsigtighed. 

En nordmands død i Danmark 

Jeg kom til at spille en rolle i kulisserne i et drama, hvor en gammel ven og 

kollega, den norske journalist og forfatter Fredrik Ramm, var hovedper

sonen. Han sad et par år i tugthuset i Rendsborg, hvor han fik dobbeltsi

det lungetuberkulose. Om ham har fangernes >>engel<<, Hiltgunt Zassen

haus, fortalt i sine bøger. 7 

Da Ramm var blevet så syg, at han faktisk var dødsmærket, blev han 

løsladt og sat i et tog nordpå. Et sted undervejs ringede en behjertet mand 

til overlæge E. Barfred i Odense og fortalte om Ramm. Barfred fik toget 

standset i Årup, hvor Ramm blev indlagt på tuberkulosesanatoriet. Bar

fred ringede til mig, om jeg ad mine >>kanaler« kunne få udvirket, at fru 

Ramm fik lov at rejse til Danmark for at mødes med sin mand. Jeg ringe

de til Karl Eskelund i Udenrigsministeriets Pressekontor, og han lovede at 

tale med Oslo. Der gik et par timer, så ringede Eskelund tilbage, at selve 

Norges bøddel Terboven gennem presseattache v. Hagen havde fået sa-
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gen forelagt og havde givet sin tilladelse. Fru Ramm var allerede i toget 

på vej gennem Sverige. Men hun nåede kun til Gøteborg, da man var 

nødt til at give hende den sørgelige meddelelse, at hendes mand var død. 

Stukket 

Den 2. december 1943, da jeg kom på bladet, blev jeg mødt med den be

sked, at to mænd, som ikke talte helt godt dansk, havde spurgt efter mig. 

De var gået, men ville komme igen. Næsten samtidig ringede min sviger

inde, at vi havde ubehagelige gæster derhjemme, hvor vor syv år gamle 

søn lå med røde hunde. Mens Gestapo gik op ad hovedtrappen på Fyns 

Tidende, gik jeg ned ad bagtrappen og over gaden til Frost. Jeg forklare

de ham sagen, og da vi sagde farvel til hinanden, lod han mig forstå, at 

han nu for alvor ville tage den gode sag op. Desværre førte det til, at han 

den 19. september 1944 blev taget ved tyskernes politiaktion, og han døde 

den 23. november i kz-lejren i Buchenwald. 

Jeg gik nu over på politistationen, hvor jeg ordnede nogle sager med 

kriminalbetjent Strøbech og overbetjent V. Kallan, som før havde hjulpet 

og som nu påtog sig at sørge for, at en dame og hendes lille søn kom til 

Sverige. Da jeg hos politiet fik at vide, at Per var taget om morgenen, var 

jeg klar over, at jorden for alvor brændte under mig, og jeg indstillede 

mig på, at når jeg kunne komme hjem til vor villa og hente mine papirer, 

da at tage min ny identitet i brug og rejse til Jylland. Jeg gik op til Ernst 

Petersen for at aftale nærmere med ham, og fra hans kontor tilkaldte vi 

min kone, som var et sted i byen, hvor jeg kunne finde hende. Hun blev 

skrækslagen, og da hun havde en svag anelse om noget af mit arbejde og 

kendte nogle navne, og da vi vidste, at Gestapo var begyndt at tage koner

ne, når de ikke fik mændene, (se foran), sagde Ernst Petersen: »Så må I til 

Sverige begge tO<<. 

Inden vi kørte ud af byen, fikjeg samlet nogle oplysninger sammen om, 

hvordan jeg var blevet afsløret. Det var en mand fra S. E., som letsindigt 

havde fortalt en anden, han ikke kendte noget til, men blot havde mødt 

på cafeen Set. Knud, om mit illegale arbejde, og denne anden var i Gesta

pos sold. 
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Uden om Storebælt 

Vor rejse til Sverige skal kun omtales i forholdsvis korte træk, skønt den 

varede ti spændende døgn. Vi kørte først ud til dr. V. Ingerslev i Søhus, 

som havde været en hyppig gæst hos os , når han var ude på patientbesøg. 

Han skaffede os overnatning hos pastor K. Larsen i Lumby og kørte så til 

folkeregisterføreren i Næsby for at få falske papirer til os begge. Jeg kunne 

ikke så godt hente min falske identitet hjemme , hvor to gestapomænd sad 

og ventede på os i to døgn. Da folkeregisterføreren så billedet af mig, 

smilte han og sagde: »Ja, når jeg har gået i skole med ham, kan jeg vel og

så give ham nogle papirer<< . Papirerne lød på pastor Madsen og frue . (Bå

de lægen og præsten blev senere illegale!) 

Fra præstegården kørte vi næste dag tillærer F. J. Ring i Højby (som 

havde hørt , at jeg var blevet skudt) . Han skaffede mig, passende til min 

ny identitet som præst, et Ny Testamente og en salmebog. Det gik ikke at 

lægge vejen over Storebælt, for vi havde fået at vide, at Gestapo havde ta

get billeder af os begge to fra en hylde i vort hjem. Vi måtte nu sørge for 

at sløre vore spor og holdt derfor ind hos folketingsmand Erik Eriksen, 

Brangstrup, som gav mig et par uldne sokker Ueg var ikke klædt på til vin

terudflugt) . Videre gik det til Svendborg i en ny taxa til mine skolekam 

merater apoteker Johs. Larsen og dr. William Keld. Lægen kørte os til 

V emmenæs på Tåsinge, og derfra tog vi med færgen til Rudkøbing, hvor 

jeg opsøgte provst V. Thelle, som je!{ havde haft en del privat forbindelse 

med. Han påtog sig uopfordret at køre til Bagenkop og finde en fisker, 

som næste morgen tidligt ville sejle os over til Lolland. Fra Tårs spadsere

de vi ad den øde landevej i dagbrækningen, indtil vi fik kørelejlighed med 

en mælkebil, som netop kørte ud fra et mejeri . Fra Nakskov tog vi til Ny

købing F. og derfra med tog til København. Vi opsøgte i Gentofte min go

de ven fra Italien, fru Edle Beckett, som tog imod os med åbne arme og 

husede os fem - seks nætter. 

Det farlige Øresund 

Den 10. december begyndte vor videre rejse fra Gentofte via Valby sam

men med 15 andre flygtninge. Vi skulle samles i et sommerhus på Stevns 

og der hentes af en b åd. Men den blev op bragt af tyskerne, så vi måtte alle 
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17 overnatte på et koldt halmloft på hovedgården i nærheden. Dagen ef· 

ter skulle vi så fortsætte nordpå. Sammen med tre andre kørte min kone 

og jeg i en taxa , og på vejen gjorde vi ophold hos vor gamle ven , pastor K . 

Kristiansen, Snoldelev , som vi kendte fra hans tid i Odense. Derfra kørte 

vi i en anden taxa til Glostrup og spiste frokost. Så videre til Roskilde, 

hvor vi igen tog en ny taxa. I Charlottenlund skiltes vi fra kammeraterne 

(vor bil var punkteret lige for næsen af Gestapos hovedkvarter), og da bi

len var i orden igen, kørte vi to så til vor ven og kollega Kaj Johansen i 

Espergærde, selv illegal. Der blev vi næste aften hentet af vor rejseleder 

Christian (Ahlgreen Petersen), som -trods lungebetændelse og 39 graders 

feber - for at hente os var løbet fra Helsingør, hvor alle de andre havde 

været indkvarteret. Nu blev holdet påny samlet , igen i et koldt sommer

hus, denne gang i Snekkersten. Det var fuldmåne og bidende koldt. 

Omkring midnat skulle vi over med en fiskerbåd. Men da vi første gang 

skulle starte ned mod havnen, måtte vi opgive, for tyskernes vagtskifte var 

ikke afsluttet, og der var ganske uventet kommet en tysk patruljebåd ind i 

havnen. Da den igen var stukket til søs, kunne vi endelig gå ned til vor båd 

og begynde sejladsen mod Sverige. Vi blev stuvet ned i fiskedammen i bå

den med strenge ordrer til hverken at tale eller så meget som stryge en 

tændstik . Sejladsen var lige ved at ende ubehageligt, for den tyske patrul

jebåds mandskab havde i den stille, tågede nat hørt vort tøf-tøf og satte 

efter os. Da den var p å skudhold, affyrede den et par skud, som dog gik 

langt udenom. Men så løb vi på grund, dog heldigvis lige inden for den 

svenske søgrænse. Skipperen lod ankeret gå, og nogle stærke mænd i vor 

båd hev os fri af grunden . Da var tyskerne lige ved at være på siden af os, 

men til alt held kom der en svensk patruljebåd og lagde sig mellem vor 

båd og den tyske, og så var vi reddet og kunne kort efter gå i land i Hel

singborg. 

Vi blev ført til modtagecentralen, hvor vi skulle anmeldes og registre

res. Den danske betjent , som tog imod os, sagde, da jeg opgav mit navn: 

»De skal ind til oberstløjtnant L. Bjarkov«. Denne officer sad der for som 

efterretningsmand at samle oplysninger fra flygtninge, og han ventede 

mig for at høre, hvad jeg havde at fortælle. Det var først og fremmest om 

den flyveplads, som tyskerne ville anlægge nord for Odense. Det traf sig så 

heldigt, at jeg dagen før vor afrejse havde været oppe på borgmesterkon

toret og med hjælp af assistent Niels Knudsen havde studeret kortet over 
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flyveplads-anlægget. Det havde jeg i hovedet og kunne tegne pladsen ind 

på det Fynskort, som Bjarkov lagde foran mig. 

Desuden havde jeg en lille uventet godbid. I toget fra Nykøbing havde 

vi siddet i samme kupe som en ung tysk officer og to tyske telefonpiger, 

som alle tre var på vej til Norge. Jeg sad i kupehjørnet med min frakke 

over mig, som om jeg sov, men i virkeligheden lyttede jeg til officerens be

retning om, hvad han havde set i en ny flyvemaskinefabrik, han havde be

søgt lidt syd for Berlin. Den var bygget nede i jorden, og der blev lavet 

nogle ny, spændende flyvemaskiner, som kunne tage meget større last end 

de gamle. 

Det var en god overraskelse for Bjarkov, og det blev sikkert også en 

overraskelse for tyskerne, da fabrikken kort efter blev bombet lige ned i 

indkørslen. 

Dermed sluttede en epoke i mit og min kones liv. Og en ny begyndte, som 

lærte os meget nyt om mennesker og forholdet mellem dem og os. 

Mit arbejde i Sverige blev på sæt og vis en fortsættelse af det derhjem

me, da jeg blev sekretær i et udvalg , som var sammensat af repræsentan

ter for grupper hjemme i Danmark .8 
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5. Halfdan Lefevre: Mændene i Danmarks Frihedsråd. 
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