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1 60-ÅRET FOR DE DRAMATISKE

BEGIVENHEDER 1 1943:

Besættelses
tiden
- belyst i erindringer og artik
ler, som ikke tidligere har væ
ret offentliggjort.
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Danmarks særlige forhold og modstandskamp:

BESÆTTELSESHISTORIE
af Holger Dahl, årg. 1926
FØR BESÆTTELSEN
1930ernes Europa var domineret af ar
bejdsløshed og valutakriser.-1 Tyskland
fik nazisterne magten og Hitler blev dik
tator. Han afskaffede arbejdsløsheden
ved at bygge autostradaer og opruste,
og til Folkeforbundets frustration annek
terede han grænseområder. -Stalin var
Sovjetunionens hårde leder. Man kollek
tiviserede godserne og industrien, og
man støttede aktivt den internationale
kommunismes kamp for en verdensre
volution. -Europa blev rystet, da Nazityskland og Sovjetunionen d. 23. aug.
1939 sluttede ikke-angrebspagt, og Tysk
land herved garderede sin østfront. - D.
1. sep. angreb Hitler Polen, og England
og Frankrig, de allierede, erklærede
straks Tyskland krig. Det tog kun 19 dage
for tyskerne at knække den stærke pol
ske hær, medens de allierede skulle op
rustes, før de kunne hjælpe. - Sovjetunio
nen ville have flyttet den finske grænse
ved Leningrad, hvorfor de startede krig
mod Finland d. 30. nov. -Det fik franskmændene på den ide, at de allierede
kunne hjælpe finnerne ved at landsætte
soldater ved Narvik i Norge og via de sven
ske malmfelter sætte dem ind på den
finske front, og englænderne bifaldt pla
nen; men d.13. marts 1940 sluttede Fin
land og Sovjetunionen fred.- Tyskernes
krigsproduktion var afhængig af den
svenske malm, og for at sikre sig denne
besluttede de at besætte Norge og Dan
mark, medens Sverige ved at garantere

leverance og transportvej bevarede en
slags neutralitet.

UNDER BESÆTTELSEN
Under besættelsen, siger vi, medens man
i andre lande siger; under 2. verdenskrig.
Nogle siger blot; under krigen, og andre:
under den store fædrelandskrig. - At vi i
de fleste situationer siger; besættelsen,
skyldes nok en usikkerhed om vor stil
ling. Faktisk var vi slet ikke i krig. Dan
mark blev invaderet af den tyske krigs
magt, uden at vore soldater fik ordre til at
forsvare landet. Vi beholdt Kongen, fla
get. regeringen, rigsdagen, domstolene,
ja, også forsvaret og politiet beholdt vi. Vi
havde accepteret en fredsbesættelse
uden folkeretlige regler, ganske vist med
en efterfølgende protest, og Danmark var
neutralt skønt besat af en krigsmagt. 1
det memorandum, den tyske gesandt
overrakte udenrigsminister Munch, hed
det;.. .at Tyskland ikke har til hensigt ved
sine foranstaltninger hverken nu eller for
fremtiden at antaste kongeriget Dan
marks territoriale integritet eller politiske
uafhængighed.
Danmark havde haft ikke-angrebspagt
med Tyskland, men den viste sig selvføl
gelig at være uden betydning, og vort
svage forsvar havde ikke haft en chance
overfor verdens stærkeste hær, så det
eneste regeringen kunne håbe på var, at
tyskerne værdsatte ro i landet, så man i
forhandlinger kunne benytte sig af trus
len om at gå af. - Allerede d. 15. april kræ
vede tyskerne at få anvist dansk arbejds-
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modstandskamp
ingen kan sige, hvornår eller hvor den
danske modstandsbevægelse opstod.
Den groede op uden forestilling om mid
ler og muligheder. Vi, der gik i de større
skoleklasser ved besættelsen, husker vo
res sympati for englænderne og afsky
for tyskerne fra den første besættelses
dag. Grupper af skoleelever, som
Churchill-klubben i Ålborg, fandtes gi

— Jeg er Quisling.
— Og Navnet?
kraft til anlæg af flyvepladser. Nægtede
regeringen ville man tvangsudskrive ar
bejdere eller indskrive arbejdere fra Tysk
land. De større danske entreprenører blev
bedt om at påtage sig udførelsen, og det
var begyndelsen på en samarbejdspolitik,
der fik dagligdagen for de fleste til at for
løbe normaliseret.- De danske ydelser blev
betalt over en værnemagtskonto i Natio
nalbanken, som voksede til ca. 5 milliar
der 1945 kroner.

Det danske kommunistparti var lille, og
dets rolle før besættelsen var med danske
øjne destruktiv. I krigens første fase under
den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt
holdt partiet lav profil; men så skete der
noget. - D. 22. juni 1941 brød Tyskland ikkeangrebspagten med Sovjetunionen, ope
ration Barbarossa startede.- Nu krævede
tyskerne de ledende kommunister arreste
ret, og regeringen måtte straks lade poli
tiet gå i aktion. 1 alt blev ca. 300 arresteret,
og man beholdt ca. 100 af dem i Horserødlejren; og man vedtog kommunistloven,
som forbød kommunistisk virksomhed. Da
mange kommunister havde erfaring med
illegalt arbejde, viste det sig snart, at de
blev en hovedfaktor i den gryende

vetvis mange steder, om end knap så
aktive, og vore årgange var da også se
nere gode leverandører til modstands
bevægelsen. Der var ingen tendens til,
at ungdommen faldt for de sejrrige ty
skere. - Der er desværre ikke opinions
undersøgelser fra besættelsestiden, og
historikere kan ikke noget sted læse om
ungdommens indstilling i almindelighed.
Kun få skriver, hvor de har deres
ungdomsideer fra, derfor er hukommel
sen hos os, der nu er på vej mod de 80 år,
dagens bedste kilde til modstandens
start.. Jeg tror, at den startede netop
blandt vore årgange, og det var også os,
der kunne finde BBC på radioerne.- Vore
forældre havde for det meste sympati for
vores indstilling, og mange skolelærere
var meget nationalt indstillede. Nogle få
hørte og læste om folk af Hal Koch's støb
ning; men mange flere af os fik gennem
kammeratskaber i sportsklubber inspira
tion fra Dansk Samling til at gå imod, og
vi blev meget hurtigt immune over for
tysk propaganda.

Der var en vældig dobbelthed i modstan
den, dels mod besættelsesmagten og
dels mod regeringen og myndighederne.
Det forhold, at regeringen tilskyndede
til samarbejde, holdt mange modne
mennesker til såkaldt besindighed, og
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hertil kom personlig risiko, og de ubetin
gede fordele, der var ved samarbejds
politikken. -De første demonstrationer
fra en bredere del af befolkningen mod
regeringens politik kom, da Danmark
underskrev anti-komintern-pagten i no
vember 1941.- Det så jo unægtelig også
ud som om tyskerne ville vinde krigen.
Det var meget overvældende at se den
tyske krigsmaskine nedkæmpe Holland,
Belgien og Frankrig, og nogle danskere
gik da også videre og tænkte med på de
storrumstanker, nazisterne havde for
fremtiden med germanere som over
mennesker o.s.v.; men hos det store fler
tal af danskere var der bitterhed over na
tionens ydmygelse. Derfor blev Kong Chri
stian X's 70 års fødselsdag, d. 26 septem
ber 1940, en demonstration for danskhed
over hele landet, og derfor hævdede man
sig ved alsangsarrangementer o.l.- og der
kom aldrig et betydende dansk naziparti.

Den konservative leder Christmas Møller
var handelsminister i Staunings regering.
Han karakteriserede tyskerne som fjen
den, og de forlangte derfor hans afgang i
okt. 1940. Da han alligevel blev ved med
at tale, måtte han nedlægge alle politi
ske hverv også sit folketingsmandat i jan.
1941. Senere mødtes han med kommuni
sternes leder Aksel Larsen, og de beslut
tede at udgive en avis; men de indså, at
de ville få trusler om beslaglæggelse og
anholdelse, ligesom Dansk Samling
havde med sine skrifter. Man dannede
derfor en bredere kreds og valgte at ud
give den illegale avis, ”Frit Danmark". 1
programartiklen, skrevet af Christmas
Møller, blev det fastslået, at den anonyme
udgiverkreds havde en al-politisk sam
mensætning, og at bladets tværpolitiske
mål var: At samle.

Tyskernes offensiv i Sovjet sigtede mod
Leningrad og Moskva, og Hitler forlangte,
at krigen skulle afsluttes inden vinteren;
men det skulle gå meget anderledes, og
der skete mange andre store ting. - Af
gørende var japanernes angreb på USA's
stillehavsbase. Pearl Harbour. d. 7. decem
ber 1941. Få dage efter erklærede Hitler
USA krig, og Verdenskrigen var en reali
tet.

1 Sovjet hindrede efterårets mudder en
hurtig tysk fremrykning i 1941, og den
hårde vinter var umenneskelig for solda
terne. Leningrad blev dog omringet; men
selv 2 års ubarmhjertig belejring fik ikke
byen til at overgive sig. - De tropper, der
skulle erobre Moskva gik det endnu
værre. De kørte fast 20 km fra byen, da
nye sovjettropper blev sat ind og sam
men med sne og is lammede de den ty
ske krigsmaskine. Tyskerne ville nu gå
sydpå mod Stalingrad; men stødte sam
men med fire røde armeer. Slaget om
Stalingrad udviklede sig til krigens gru
somste. Der blev kæmpet fra hus til hus.
Bygninger kunne skifte hænder flere
gange om dagen. Banegården skiftede
hænder 15 gange. Tyskerne sled lang
somt sine divisioner op. D. 19. november
1942 afskar russiske kampvogne den 6.
arme og 250.000 mand var omringet. Vin
teren kom med -40 grader, og d. 31. ja
nuar 1943 overgav 6. arme sig. Sovjet
unionen havde ved Stalingrad mistet ca.
1 miil. mand, medens 90.000 tyskere mi
stede livet og 110.000 blev taget til fange,
hvoraf kun 5.000 kom hjem. Det var kri
gens egentlige vendepunkt, og selv om
det for begge parter gik op og ned, var
tyskerne herefter trængte.
De mange begivenheder på slagmarkerne
og herhjemme kan ikke medtages her;
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men om den hjemlige modstandskamp
skal nævnes, at kommunisterne oprettede
sabotageorganisationen, Bopa, og at
Christmas Møller d. 1. maj 1942 rejste til
London. Der var hele tiden demonstratio
ner, sabotager og strejker. Tyskerne de
kreterede undtagelsestilstand og stillede
krav, som til sidst selv ministeriet
Scavenius måtte sige nej til. Drømmen om
et mønsterprotektorat var forbi. D. 29. aug.
1943 overrumplede værnemagten de
danske kaserner, og internerede vore sol
dater, og kongen blev sat under tysk be
vogtning- Tyskernes situation var uklar.
General v. Hanneken overtog den ud
øvende magt med magtens ret; men be
sættelsesmagten havde ikke beføjelser til
det, da der ikke forelå en krigstilstand.
Den tyske befuldmægtigede dr. Best på
pegede overfor v. Hanneken, at regerin
gen ikke var afskediget, og at den i hvert
fald måtte beordre tjenestemændene til
at fungere og derefter selv demissionere.
Regeringens stilling lod sig ikke fastslå.
Den var ikke kommet i parlamentarisk
mindretal; men den var efter tysk ordre
ophørt at fungere, og en afskedsans
øgning kunne hverken vedtages af mini
steriet eller bevilges af kongen, da begge
var sat ud af funktion. Dilemmaet blev
løst ved, at regeringen til trods for, at den
var ophørt, alligevel mødtes og vedtog
den afskedsbegæring, der forblev ube
svaret af kongen. Kongen stod således
formelt ikke uden det forfatningsmæssigt
nødvendige ministerium, selvom det altså
ikke fungerede.

Danmarks faktiske forhold var herefter, at
vi ikke kunne betragtes som allieret; men
der var dog nu den klarhed, at modstand
skampen herefter var rettet mod én
fjende, besættelsesmagten.- Og besæt
telsesmagten måtte have en ny regering

at forhandle med, ellers måtte der etab
leres et direkte tysk styre. Det forelagde
dr. Best direktøren for udenrigsministe
riet, Niels Svenningsen, som igen talte
med politikerne; men de ville ikke lave
regering, og kongen støttede dem. Man
opfandt
derfor
det
såkaldte
departementschefstyre.
Departementcheferne og embedsmændene havde jo d. 29. august stadig arbej
det for at forhindre kaos, idet hver admi
nistrationschef handlede efter eget skøn,
og man besluttede, at herefter skulle
cheferne mødes til hyppige fællesmøder
uden at der var tale om noget styre. Lan
det havde ikke nogen politik; men
Svenningsen kunne meddele Best, at
man ikke behøvede et tysk styre, stats
forvaltningen kunne videreføres uden en
regeringsoverbygning. På denne med
delelse kom der aldrig svar.

Begivenheden, der mere end noget an
det gjorde tyskerne til fjender, var aktio
nen mod jøderne d. 2. oktober 1943. Jø
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derne var heldigvis blevet advaret, og af
ca. 7000 blev kun ca. 200 fanget, og det
lykkedes at få 95% af dem til Sverige. Så
vel jødetransporter som andre illegale
transporter foregik for en stor dels ved
kommende fra havne og strande på vore
nordlige dele af Øresund og tilhører der
for vor egen lokalhistorie.
Efterhånden var den samlede befolkning
enige om nødvendigheden af at føre en
modstandskamp, og om at støtte det
netop etablerede Frihedsråd. Friheds
rådet havde konstitueret sig uden de fjer
neste beføjelser med det formål at koor
dinere de spredte modstandsgruppers
virke. Det drejede sig om Frit Danmark
(Mogens Fog), De frie Danske (Erling
Foss), kommunisterne (Børge Houmann),
Ringen (Frode Jacobsen), Dansk Samling
(Jørgen Staffeldt) og SOE (Special Opera
tions Executive ved Flemming B. Muus).
De kom til at udfylde et politisk tomrum
og fik hurtigt videregående opgaver og
en stærk stilling. Til trods for. at befolk
ningen i almindelighed ikke vidste ret
meget om det illegale Frihedsråd, opnå
ede det stor popularitet gennem sine
opfordringer og henstillinger.

Frihedsrådet stod over for oprettelsen af
en undergrundshær efter at landets mi
litær var afvæbnet. Kommunister og
Dansk Samling var i færd med at danne
grupper, og i London forhandlede Muus
om en sådan hærs våben- og kommando
forhold. Opgaven blev kompliceret af, at
de danske officerer, der var interneret ind
til oktober, gik i gang med at rekruttere
uden kontakt med Frihedsrådet; men
begge parter var interessede i et samar
bejde, og det kom i stand i december. En
række politikere afslog at indtræde i
Frihedsrådet og ubetinget slutte op om

kamppolitikken; men det hindrede hel
digvis ikke, at der omkring nytår 1944
blev oprettet en enhedskommando. Rå
det fik også en aftale med London om, at
rådet skulle lede grupperne indtil en
eventuel invation, og disse skulle heref
ter overgå til den vestallierede over
kommando. Undergrundshæren vok
sede stødt. Ved årsskiftet 1944-45 var den
på ca. 25.000 mand, og i april på ca. 43.000.
Man nåede snart til, at der i praktisk talt
hver by var grupper, der på en eller an
den måde var placeret i det illegale net.
Alle led var indkapslede af foranstaltnin
ger til beskyttelse af den illegale sikker
hed. og det gjaldt om at kende så få og
at vide så lidt som muligt
Allerede i november 1943 udsendte
Frihedsrådet pjecen; Når Danmark atter
er frit-. Det var en gennemarbejdet plan
for den første frie periode med mottoet;
Hvis vi vil vinde freden, må vi forberede
den under krigen.- En ny regering skulle
umiddelbart ved besættelsens ophør
ud nævnes af Kongen og have bestemte
opgaver: Fængsling af nazistister, afvæb
ning af korps, udskrivning af valg inden
et halvt år o.s.v. Den skulle foruden al
mindelige samfundsproblemer tage stil
ling til nedsættelsen af parlamentariske
kommissioner om forholdene omkring d.
9. april og om forholdene under besæt
telsen, og den skulle lave love om ueg
nede tjenestemænd, om erstatninger, om
krigsgevinster, om antidemokratisk virk
somhed og om domstole til behandling
af disse sager. Frihedsrådet opfordrede
befolkningen til at drøfte pjecens ind
hold. Man ønskede efter besættelsen at
kunne gennemføre tingene rigtigt og
ublodigt for hurtigst muligt at skabe nor
male. frie tilstande.- Uanset at krigen på
daværende tidspunkt slet ikke var af-
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standsbevægelsen

Under »Undtagelsestilstanden« efter den
29. August 1943 lod Københavnerne, som om
Tanken paa Raadhuspladsen var noget gan
ske dagligdags. Et Cyklebud, som havde et
Ærinde i Kiosken i Nærheden, stillede gan
ske simpelt sin Cykle op ad den tyske Tank.
Det syntes de tyske Soldater alligevel var
en for grov Krænkelse af deres Vaabenære,
og de begyndte derfor at skælde ud.
— Naa ja, sagde Svajeren resigneret. Naar
I er saa bange, for at Komfuret skal vælte,
saa maa jeg vel hellere flytte Rokken.

gjort, virkede pjecen opbyggende for
modstandsmoralen.
Mange episoder udspandt sig i
besættelsens sidste år, der var demonstra
tioner og sabotager modsvaret af tysk ter
ror. Størst opmærksomhed var der nok om
drabet på digterpræsten Kaj Munk d. 4.
januar 1944. Tiden var blevet rigtig rå;
men den tyske terror bidrog til yderligere
sympati for modstandskampen, der næg
tede at lade sig knægte. Tilbagegang i
Sovjet og Nordafrika var frustrerende for
tyskerne, og de allieredes landgang i
Normandiet d.6. juni 1944 åbnede den 2.
front - en situation Hitler altid havde fryg
tet. Det har også bidraget til nedbrydning
af de tyske soldaters moral, at de hørte
om elendighed på hjemmefronten og
voldsomme bombardementer. Tyskerne
stolede heller ikke på det danske politi,
og d. 19. sep. 1944 blev ca. 2000 betjente
arresteret og sendt i koncentrationslejr,
hvor 81 døde. De øvrige betjente gik un
der jorden, og de fleste gik ind i mod

Krigens sidste kapitler nærmede sig, og
det blev en mere end spændende tid. Det
var klart, at tyskernes strategiske tilbage
trækninger måtte få ende; men usikkert
hvor indædte de sidste kampe ville blive.
Modstandsbevægelsen forberedte sig på
at kampene kunne fortsætte op gennem
Jylland og videre til øerne Man vidste, at
russerne
rykkede
frem
langs
Østersøkysten, og at englænderne nær
mede sig Jylland fra syd, og alle var hidtil
gået ud fra at det var englænderne, man
skulle understøtte. Sådan blev det også;
men det viste sig. at Montgomery's kamp
vogne kun kom 12 timer før den russiske
spydspids. Der findes ingen sovjetisk plan
for erobring af Danmark; men var Stalin
kommet først til Jylland, havde det så ikke
været fristende at fortsætte? Nu løste
spørgsmålet sig afsig selv, og krigens af
slutning gennem meddelelsen fra BBC d.
4. maj om de tyske troppers overgivelse,
var en operette værdig. Der kom ingen
kampe til Danmark, men fest og glæde. Frihedsrådets ledelse og modstandsbevæ
gelsen skulle hurtigst muligt etablere en
ny hverdag, og trods al den kritik, der har
kunnet rettes mod enkelte forhold, kan
man godt sige, at det lykkedes. - Den
omstændighed, at Bornholms tyske kom
mandant ikke ville overgive sig til rus
serne, og at det medførte bombardemen
ter og besættelse, viser hvor tæt Danmark
egentlig var ved at blive befriet af Sovjet,
og hermed udsigt til en anden fremtid.

EFTER BESÆTTELSEN
Når vi vurderer hele forløbet af Danmarks
situation gennem 2. verdenskrig, er det
eventyrligt, som vi har været heldige og
nu kan betragte den som en besættelses
tid.
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Vi undgik at få landet smadret. Vi undgik
at lide nød. Kun 3.200 døde, 6.000 i
kocentrationslejre samt 1200 dræbte i tysk
krigstjeneste. Modstandsbevægelsens
betydning er selvfølgelig usikker; men
der var mode i at historikere nedvurderede den. Det er forskruet ikke at
tillægge
industriog
jernbanesabotagerne værdi, når man
tænker på logistikkens betydning i krig.
Og selv om modstandshæren bestod af
urutinerede soldater med lette våben, var
der tale om unge mennesker i god form,
og først og fremmest var de lokale, og de
skulle ikke operere alene. Heldigvis er
dette hypotetisk snak, da kamp
situationen ikke opstod. Men alle er enige
om, at modstandsbevægelsens betyd
ning lå i den moralske og politiske rolle,
den fik til trods for, at den i starten havde
så mange imod sig. - Jeg er sikker på, at
den overvejende del af modstandsbevæ
gelsens folk ærgrede sig over den helte
status de blev tillagt ved befrielsen; men
glade blev de, da Danmark lige efter be
frielsen fik anerkendelse som allierede.At modstandsbevægelsen ikke beholdt
den politiske indflydelse, den havde ved
befrielsen undrer nogen; med der var tale
om folk af mange anskuelser. Nogle blev
sure over at se de gamle politikere om
fadet igen; men de fleste var i gang med
en uddannelse eller var ved at blive gift
og at etablere sig, og i disse situationer
var der ikke tid til politik. Desuden havde
mange politikere fortrudt deres holdning
overfor modstandsbevægelsen. Ja. de var
oven i købet klar til at svare for den, når
der var kritik. Her skal citeres, hvad den
tidligere venstrestatsminister Knud Kri
stensen skriver i "set fra mine vinduer" i
1954: - "Jeg har sagt det før, og jeg vil
gerne gentage det her, at jeg indrømmer,
at jeg har bedømt modstandsbevægel

sens betydning på væsentlige punkter
forkert. Jeg anser den for at have hoved
æren for, at Danmark blev befriet for den
skam og skændsel, det efter min mening
ville have været, om Danmark efter kri
gens slutning havde stået som Tysklands
allierede og dermed som moralsk garant
for den største forbryder og de største for
brydelser, som historien hidtil har beret
tet om. Desuden ville vi også have stået
som et land, der ganske vist efter fattig
evne, men dog efter evne, havde styrket
Tyskland mod dets modstandere, af hvis
sejr vor frihed var afhængig. For øjeblik
kelige fordele havde vi ofret vor fremtid
som hæderlig nation. Det er denne dåd,
jeg. som en, der ikke har del deri, gerne
vil bidrage til, at vi i al den kritik, der nu
rejses og efter min mening ikke altid med
urette, ikke skal glemme."
Besættelsestiden er langt fra er glemt, og
der udkommer stadigvæk nye bøger om
emnet. Her skal således erindres om dr.
phil Hans Kirchhoffs bog "Samarbejde og
modstand under besættelsen" fra 2oo2.
-Når vi her finder, at ”Egebækken" netop
nu også skal beskæftige sig med emnet,
er grunden den, at det netop i år er 60 år
siden, de begivenheder, der forandrede
krigen, fandt sted. Tyskerne måtte opgive
at erobre Stalingrad, og den danske be
folkning gik til modstand.- Året 1943 står

for os. der oplevede det.
skæbneår.

som krigens

Kildemateriale:
BESÆTTELSENS HVEM-HVAD-HVOR
Politikens forlag 1965
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Harry Henriksens erindringer om flygtninge-transporterne
under besættelsen:

Fra Sommariva til Sofiero og til Neuengamme.
af Else Elbæk
Der foregik mange mærkelige ting under
besættelsen.

Som nu f.eks. Harry Henriksens ture frem
og tilbage over Øresund - i kajak ! Harty
Henriksen, som netop er fyldt 82 år, bor
nu i Espergærde sammen med sin kone
Anna. Og her fik Holger Dahl og jeg lov at
kigge indenfor og høre om oplevelser un
der besættelsen.
Som ung fik Harry en kontoruddannelse
på gummifabrikken Tretorn i Helsingør.
Han aftjente sin værnepligt i marinen, og
da han i 1942 var tilbage i Helsingør, be
gyndte han så småt at skrive, trykke og

fordele illegale blade.
Men tyskerne strammede grebet om
Danmark, og det blev aktuelt at hjælpe
danskere til Sverige.

Mange af transporterne foregik fra
Snekkersten Havn, og her fik Harry Henrik
sen nye opgaver: - "Det begyndte med at
jeg eskorterede flygtninge fra Helsingør til
Snekkersten, hvorfra de blev sejlet til Hel
singborg i fiskerbåde. Men efterhånden
fik tyskerne næsten stoppet den slags ille
gale transporter. Så var det jeg "lånte” en
to-mands kajak fra oplagspladsen. Jeg
havde været kajakroer i mange år, så jeg
kendte det fartøj, og i august 1944 sejlede
jeg så den første passager fra Helsingør

Nordhavn
til Helsing
borg Havn.
Det var en
forfærdelig
tur.
Min
passager
sad med
ryggen til
mig og han
havde
svært
ved at
holde
Hany Henriksen fortæller
balan
i denne artikel om sine
cen. Vi
ture over Øresund i kajak.
var flere
gange
ved at kæntre, men ind kom vi da, og vi
meldte os til politiet. De arresterede også
mig, så vi tilbragte natten i brummen. Men
dagen efter fik vi da overbevist dem om,
at vi ikke havde onde hensigter, og politiet
kørte mig og kajakken til Sofiero - og klok
ken 22 om aftenen satte jeg kursen mod
det mørke Danmark."

Det blev til mange ture over Øresund.
Ruten blev forlagt, så turene nu gik fra
Sommariva til Sofiero. Passageren blev
lagt ned i kajakken med benene ud i stæv
nen under sejldugen og hovedet i Harrys
skød. Det gav større stabilitet i båden. Og
mange ture gik godt. En kajak er ikke
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Hany Henriksen ses her
fotografereti 1981 ved
siden afden kajak, som
han brugte til transpor
terne over Øresund.
Kajakken tilhører nu
Helsingør Bymuseum,
hvor billedet også er

taget.

særlig synlig på et nattesort Øresund, men
én gang var der dog virkelig fare på færde.

gået hjem".

Men det gik alligevel galt
- "Jeg var på vej ind i svensk territorialt far
vand, da jeg hørte motorstøj, og med ét fe
jer en lyskegle hen over vandoverfladen.
Den rammer os, og jeg fik meget travlt. Til
alt held kommer der et svensk patruljeskib
og sejler ind mellem os og det tyske fartøj.
Men puha, det var tæt på. En anden gang
havde jeg en kurer med fra Sverige til Dan
mark. Det var dejligt måneskin, og da vi
nærmer os kysten, ser jeg et tysk patrulje
fartøj, som ligger netop der, hvor jeg skulle
lande. Jeg besluttede at sejle nordpå til
Julebæk. Imens var månen på vej ned, og
jeg kunne derfor sejle tilbage mod
Sommariva, inde i skyggen og indenom
det tyske fartøj. Så jeg lagde til ved den
sædvanlige landingsplads, og kunne
skjule kajakken under verandaen ved dr.
Kaldans store hvide villa. Vi havde ellers
den aftale, at jeg normalt landede ca. kl.
23. Ved den tid gik Bent og Moster på
Strandvejen, og agerede kærestepar. De
havde et par små lygter med. Når de
blinkede grønt kunne jeg trygt lande, men
hvis de blinkede rødt, skulle jeg ikke
nærme mig kysten. Men netop den aften
var jeg jo forsinket og "kæresteparret" var

Som regel vidste Hany Henriksen intet
om de mennesker, han sejlede til Sverige.
Han kendte ikke deres navne, vidste ikke
hvor de kom fra, eller hvorfor de flygtede.
Og det var med fuldt overlæg, for - som
Harry siger:
- "Jo mindre man ved, des mindre kan
man røbe, hvis man bliver fanget".
Men på den sidste tur over Sundet bad
passageren Harry tage til København, til
Hannibal Sandres renseri i Gothersgade.
og aflevere beskeden: "Skyggen er kom
met godt over". Mens Harry var i rense
riet blev ejendommen omringet af
Gestapo og Harry bragt til afhøring i
Shellhuset.

Derfra gik turen til Vestre Fængsel, hvor
Harry sad i enecelle i en måned, mens de
ubehagelige forhør fortsatte.

1 november 1944 blev Harry Henriksen
flyttet til Frøslevlejren - til endnu en må
ned i enecelle. Og sidst i december gik
turen til KZ-lejren Neuengamme ved
Hamborg. Transporten foregik i en krea-
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Efter befrielsen og
hjemkomsten
samledes mange
af de fanger, som
havde været sendt
til Dalum-lejren i
Tyskland. Det
skete ved en
festlighed i Lorry
den 11. nov. 1945.
Blandt deltagerne
var også Harry
Henriksen.

turvogn. Der var næsten ingen forsynin
ger, og nødtørften blev forrettet i et hjørne
af kreaturvognen. Hany Henriksen hu
sker ankomsten til Neuengamme: - "Vi
blev brutalt modtaget af SS’erne. 1 en
bygning måtte vi aflevere vore værdi
genstande. som blev lagt i en kuvert. Så
blev vi ført til en anden bygning, og på
vejen passerede vi krematoriet. - uden
for var en kæmpestor bunke af sko sta
blet op."

”1 den nye bygning måtte vi aflevere vort
tøj, så blev vi kronraget og fuldstændig

barberet over hele kroppen. Efter atvære
smurt ind med en modbydelig salve, der
sved i huden, fik vi udleveret stribet
fangetøj. Så fik vi - langt om længe, noget at spise. I en af de uhyggelige
spisebarakker smagte jeg for første gang
lejrens kost: vand og kålrabisuppe. l sovebarakken skulle vi ligge 3 i hver køje, og
det betød, at vi skulle ligge på siden med
et tyndt snavset tæppe over os. Hver mor
gen og aften skulle vi stille til appel, og

der var altid
nogen, der faldt døde om. De kunne ikke
klare den hårde kulde".
Hukommelsen forsvandt

Mens Harry husker turene over Øresund,
tiden i Vestre Fængsel og Frøslevslejren,
togturen til Tyskland og ankomsten til
Neuengamme, så husker han så godt som
intet fra månederne i Neuengamme, el
ler den korte tid i KZ-lejren "Dalum", hvor
nogle af danskerne var sendt hen for at
grave skyttegrave. De var der kun kort
tid, for tyskerne påstod, at danskerne la
vede sabotage - dårligt arbejde - så
skyttegravene brasede sammen. Derfor
blev
de
hurtigt
returneret
til
Neuengamme. Men Harry husker det
ikke. - "Jeg tror simpelthen, at nogle af
hjernecellerne er forsvundet og har taget
hukommelsen med. Blæst den ud. Hvad
jeg i dag kan fortælle dernedefra, er næ
sten altsammen noget, jeg siden har fået
fortalt af de kammerater, jeg fik dernede.
Dem havde jeg for resten også svært ved
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Da præsident Bill
Clinton besøgte Dan
mark i juli 1997, be
søgte han også Minde
lunden, hvor han hil
ste på en række tidli
gere modstandfolk heriblandt
Harry
Henriksen.

at genkende, da jeg traf dem mange år
senere".
Hjem i de hvide busser
Sidst i april 1944 hentede Bernadottes
hvide busser danskerne i Neuengamme.
- "Vi blev kørt til Frøslev, hvor vi var nogle
dage. Der var ingen kontrol, vi kunne
spadsere omkring. Det var dejligt atvære
næsten fri", siger Hany Henriksen.

Efter nogle dage i Frøslev kørte bus
serne videre til Nyborg, og i Korsør steg
de tidligere fanger på toget. Det var en

betingelse for frigivelsen, at fangerne
skulle videre til Sverige og der afvente
krigens afslutning.
Men Harry ville hjem til sin mors fødsels
dag den 1. maj, og han ville opleve befri
elsen i Danmark.
- "Da toget kom til Valby kørte det meget
langsomt. Det var næsten som om det
indbød os til at stå af. Og det gjorde jeg
så. Jeg var med til mors fødselsdag og jeg
oplevede 5. maj i København. Men jeg
kan stadigvæk ikke huske ret meget fra

tiden i Neuengamme og Dalum".

Carl Kronlein husker:

Sådan blev gadelygterne slukket
Allerede den 9. april 1940 - samme dag, som tyskerne besatte Danmark, blev der beordret
total mørklægning. Imidlertid kneb det ganske gevaldigt for NESA at få slukket al gade
belysningen i hele deres store område. 1 Espergærde måtte den lokale landbetjent, Laust
Sørensen, kaldet „Snup-Søren", derfor tage sagen i egen hånd: Han greb siit luftgevær
og skød simpelthen pærerne i lygtepælene i stykker!
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Christian Sørensens erindringer om begivenhederne vedr.
de danske jøders flugt over Øresund fra Snekkersten
havn i efteråret 1943.

Jødetransporterne fra
Snekkersten Havn
Af Christian Sørensen

Snekkerstenlægen Jørgen Gersfelt skrev
efter besættelsen en fin lille bog om de
illegale jødetransporter til Sverige. Bogens
første mange sider omhandler især sej
ladserne fra Snekkersten, som det tyske
politi „GESTAPO" så brat stoppede ved
at arrestere en del Snekkersten-fiskere.

Dr. Gersfelts bog går ikke i nærmere detal
jer omkring det skete med hensyn til
personnavne og lignende - vel af hensyn
til de involverede fiskerfamilier. 1 år 2003
er det imidlertid 60 år siden, begivenhe
derne fandt sted, derfor tillader jeg mig,
som selv deltog, at fortælle lidt nærmere
om, hvem det var, som satte liv, familie og
båd på spil for at sejle forfulgte jøder til
Sverige.
De første jødetransporter

1 september 1943 overvejede den tyske
besættelsesmagt at arrestere de danske
jøder, da de efter tyskernes mening var
årsagen til de forværrede forhold i Dan
mark. Da rygtet sivede ud, flygtede mange
forudseende jøder med det samme for at
slippe væk i tide. De strømmede ud til de
små fiskerlejer langs Øresund, hvor de
mod betaling illegalt blev sejlet over til
Sverige af fiskere og andre, som var villige
til at løbe den store risiko at sejle tværs

over sundet,
hvor tyske pa
truljebåde
holdt vagt. Fi
sker Christian
Johannessen
mener jeg. var
den første,
der vovede at
sejle jøder
over sundet
midt om da
gen med sin
motorbåd
Christian Sørensen,
„Glenten".
fot. 1943
Det rygtedes
hurtigt, at her
var en hurtig
transport. De sidste dage i september var
det helt galt. Jøderne sad på trapper og
gange i fiskerhusene og tiggede om at
komme over. Min familie boede et par huse
fra Christian Johannessen og hans kone
Helga og kunne ikke undgå at se og høre,
hvad der foregik, men vi tav selvfølgelig
over for fremmede.

Gersfelt og Thomsen
De fleste af jødetransporterne blev or
ganiseret af dr. Gersfelt og kroejer
Thomsen fra „Snekkersten Kro". De for
delte jøderne og aftalte det økonomi
ske med fiskerne. Tyskerne syntes ikke
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Kystbetjenten flyg
tede
Det var nøjagtig, hvad
de gjorde, men Gersfelt
holdt som planlagt
midt på vejen med stop
pet motor. Det sinkede
tyskerne så meget, at
den sidste båd også
kom af sted. Denne
sidste båd, som forlod
havnen med jøder
ombord, var „Astrid",
der tilhørte fisker Jonas
Børgesen. Den danske
Den tyske Gestapochef i
kystbetjent ude på
vores område hed Juul.
havnen, som stemp
Gestapo boede på villa
lede bådene ud og ind,
„WISBORG" ved Helsingør.
havde også fået be
Jørgen Gersfelt fotograferet
Den 4. oktober om efter
sked om, at Gestapo
foran sit hus i Snekkersten
middagen kørte Juul med
kom. Så gik der panik i
efter besfrielsen - iført Den
sine folk ud til Snekkersten
ham! Han smed alle
danske Birgades uniform.
Kro, for at se efter skjulte
bådlisterne på gulvet i
flygtninge. Dr. Gersfelt fik
vagtskuret og stak af med Jonas Børgesen
omgående besked af hensyn til de mo
til Sverige. På det tidspunkt var tyskerne
torbåde, der lå klar i havnen med jø
ikke klar over, at der var noget galt; ikke før
der, der skulle af sted. På den sidste
de kom ud i vagtskuret, hvor kystbetjenten
tur over Sundet havde Hilbert Hansen
var
væk, og alle bådlisterne lå på gulvet.
og Ludvig Andersen et fattigt jødisk
Havnen blev straks besat, og så satte ty
ægtepar med uden beregning. De
skerne sig blot til at vente.
ejede ikke en øre. De var helt privat

at vise nogen særlig inte
resse. hvis de overhovedet
vidste noget om det. der
foregik. Problemet var nok,
at de ikke anede, hvem
det var og hvor. Resultatet
blev, at mange andre fi
skere også gav sig til at
sejle jøder over om dagen
med motorbåde, når de
tyske patruljebåde var
længst væk, men den 4.
oktober 1943 gik det galt.

rejst til Snekkersten i håbet om at
komme over. Venlige mennesker havde
gemt dem i en kælder. Det var fisker
Henrik Hansens kone Anna, som kom
med dem til mig. Jeg bad dem bare
om at kravle ombord og ikke sige no
get. Nu var de fleste sejlet, men der
manglede en båd. Dr. Gersfelt, der bo
ede på Strandvejen 138 var klar med
sin bil til at bakke ud på Strandvejen og
prøve at stoppe Gestapo, hvis de fandt
på at inspicere havnen når de forlod
kroen.

Fiskerne blev taget af tyskerne
Da det blev mørkt, kom de 6 både tilbage
og sejlede lige ind i armene på tyskerne.
Der blev gjort flere forsøg på at advare
bådene, men det lykkedes ikke. Alle tolv
mand blev kørt til Horserødlejren. Den
syvende båd med fisker Jonas Børgesen
var klar over, at han ikke kunne vende
tilbage til Snekkersten havn. Han havde
jo haft kystbetjenten med til Sverige.
Betjentens revolver fik Jonas Børgesen.
Så den pakkede han ind i sejldug og
bandt den fast på en bundgarnspæl. og
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så satte han kursen mod Sletten havn.
Jonas Børgesen var klar over, at tyskerne
måske havde besat de små havne i håbet
om at opsnappe flere illegale både. Me
get forsigtigt gled båden ind mod hav
nen. Hvis tyskerne var der, ville han lade
sig glide i vandetog svømme i land uden
for havnen, men der var ikke nogen.
Blandt de tolv mand som havnede i
Horserødlejren kan jeg huske Christian
Johannessen, Rudolf Sørensen og bro
deren Ejnar Sørensen, Hilbert Hansen,
Ludvig Andersen, Knud Johannessen,
Børge Petersen, Henrik Duve Hansen,
Poul Johannessen. Af beslaglagte både
husker jeg Glenten, Grethe, Hilbert, Hå
bet og Duen.
Forhørene af de tolv mand i Horserødlejren
blev overværet af det danske politi, som
orienterede fangerne om, hvad deres
bådkammerat havde sagt ved forhøret,
så deres forklaring lød ens. De flestes
forklaring i retten lød på, at de personer,
de havde sejlet til Sverige, var danske jø
der, som de ikke kendte. Der var både
børn og gamle personer imellem. De var
meget ulykkelige, og det var umuligt for
fiskerne at modstå deres bønner om
hjælp!
Julius Johannessen forhandler med ty
skerne
Allerede den 9. oktober 1943 blevde arre
sterede løsladt igen. Det viste sig. at en
af de gamle fiskere, den 77-årige Julius
Johannessen var rejst til København og
fået foretræde for den tyske general i Dan
mark. Fiskeren forklarede, at det var lidt
af en katastrofe for det lille fiskerleje, at
alle deres unge fiskere sad inaktive i
Horserødlejren, og bådene var beslaglagt.
De burde alle være hjemme og fiske. Alle

deres fangster blev jo sendt til Tyskland.
Det kunne man ikke nu.

Og desuden burde den tyske værnemagt
være tilfreds med, at vi hjalp dem af med
de danske jøder. Nu manglede man bare
at høre, hvad dommen blev, men det trak
ud. Politimesterens anklageskrift blev af
leveret til dommeren midt i december
1943 og lød: „De tiltalte straffes for at have
hjulpet et antal personer til at rejse ud af
landet fra Snekkersten uden om paskon
trollen. De tiltalte har erkendt sig skyl
dige. Desuden skal de udrede sagens
omkostninger". Det gik ikke så stærkt.
Endelig faldt dommen dog midt i maj
1944: „De tiltalte skal straffes med hæfte
i 30 dage. Thi kendes for ret". Det var
dommer Olrik i Helsingør, som dømte
dem. Jeg mener ikke, at nogen af dem
nogen sinde blev indkaldt til afsoning.
Pengene
Det med „sagsomkostningerne" gik me
get godt. Der var jo en del penge fra de
res ture over Øresund. Prisen for en vok
sen var ca. 1000,- og 500,- foret barn. De
fleste af bådene havde ca. 10 personer
med hver hver tur gav en god skilling, i
1943 penge.
Men der var også lidt udgifter ved det.
Nu kan jeg kun tale for os selv d.v.s.
Hilbert og Ludvig som sejlede jøderne
over. Min opgave var at skaffe jøderne
og ordne det økonomiske. Båden lejede
vi af Hilberts morfar fisker Jakob Johan
sen. Han fik 1500 kr. for hver tur. Ende
lig var der kystbetjenten, som stemp
lede båd passet hver gang ud og ind igen
- og så ellers skulle lukke øjnene for, at
båden var fyldt med jøder. Det fik han
500 kr. for pr. gang. Afregningen for
transporterne foregik på Snekkersten
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de ikke. Efter en halv time
lod de mig omsider gå. Jeg
hørte aldrig mere om det.
Det var en lokalkendt, som
havde sladret til skattevæse
net, men hvem blev aldrig
opklaret.

Cocktail-party hver for
middag

kro. 1 etværelse på l.sal hentedejeg de
penge, vi havde til gode, for de jøder vi
sejlede over. Det var efterhånden ret
mange penge jeg havde at passe på.
Jeg gemte dem i min mors elektriske
rulle, men herfra flyttede jeg dem ind til
vores nabo fisker Thomas Thomsen. Oppe
på hans loft stak vi seddelbundterne ind
i stråtaget, her lå de til Hilbert og Ludvig
kom hjem fra Horserødlejren.
Til torskegilde
Så kom tiden da selvangivelsen for 1943
skulle skrives, men der var ingen, som
havde opført de beløb, de havde tjent på
jødesejladserne. Det resulterede i et større
„torskegilde" på Snekkersten Kro, hvor
til alle dem. som havde sejlet jøder, blev
tilsagt. Jeg skulle møde for Hilbert og Lud
vig i ligningskommissionen.

Det var kun mig, som skulle stå „skole
ret". De ville vide, hvor meget vi havde
tjent på jøderne, og hvor pengene var.
Jeg benægtede at have sejlet jøder, og
jeg havde derfor heller aldrig modtaget
nogle penge. Jeg ønskede så at blive
konfronteret med den eller dem, som
havde angivet mig. Det kunne eller ville

Efter at Gestapo havde stop
pet transporterne fra hav
nen, foregik det andre ste
der fra i det skjulte om nat
ten. Mange snekkerstenere
har tjent en god skilling på sejladserne.
Og der var også mange forskellige
måder, at bruge pengene på. En fami
lie købte sorte lædermøbler til stuen
og holdt coktail-party hver formiddag.
Andre turde ikke bruge pengene for
ikke at røbe sig overfor skattevæsnet.
En ældre mand (kaldet "Thorvald Bed
stefar") gav sine „jødepenge" til Børge
Jørgensen, som havde Skotterup Kro.
Her boede og levede Thorvald, til der
ikke var flere penge tilbage! Herlighe
den varede et halvt år. så sad han på
gaden igen! En fiskerhustru kørte rundt
med „jødepengene" i cykelkurven for
ikke at miste dem i tilfælde af indbrud!
En af de meget aktive fiskere i jøde
sejladserne blev en dag i 1945 opsøgt
af en jødisk kvinde, som ønskede sin
skindpels tilbage. Hun havde givet den
for at blive sejlet til Sverige. Men den
havde fiskerens kone allerede slidt godt
på, så hun fik den ikke!
Med de ord slutter jeg min lille beretning
om. hvad der foregik på Snekkersten havn,
i efteråret 1943. som jeg så og oplevede
det.
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Bndolf bernbard otnuu, fodt den 26« Marta 1B99 1 Tlkob
Soga, bosnda Berrarej 24» Mnekkeratan eg IJaar barald 8oreaaenv fodt

dan 31. Qktober 1900 1 TUab 8ogn« bosnda Borrerej B<t_SMakOratent
wattes sad folltlaesterens Anklageakrlft st 17. Ba an star 1943 end er <

THtalo sad Mottos for Balsinger Isbotad a.v. til strata Udalaa ag
Qdradalso at Sagans Qnkostnlnger for Osartradalaa af i J 1 Lor Br.

123 at 3o/3 1942 sad dan 4. Ok to bar 1943 1 forealng at base bjalpet *
Iv 2 er sonar til at re Jae ud at Lande t fra daesko rates udenon Kaokon«
troll an.
Be Illtaito bar ersendt olg ok/ldlgo.

XHtalte hsdolf Bemhard Sorensen bar forslaret« at de ter«
toner« baa befordrode til Brerrig« rar donate J^der, son rar ban abs-

sendto. Bor rar baado Born eg goals terooner laellea. Bo rar negot
Blgkaallge« og dot rar uaa oaullgt at so do tea dares Benner on hjnlp.

Illtaito Ilnar baraid Berenson« dor er fnldataadlg dor»
bar tiltrendt bodtiltaitee forklarlng.

Ba Illtaito bar benolddot 1 Moroeredlojren fra den 4. - 9.

Qktober 1943«
Do TH tai to rU hsretter after i ) 1 Lor Br. 123 at 3o/3

1942 rare nt anno nod on 3tmf at Bafta 1 3o Dago.
1 b 1

Mendes
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Mot
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Do TH tai to« kudoIf Barabard Søren own og kjnar Harald Berenaon« bar haaaattoo 1 bafta 1 Jo Dege.

De THtaito betaier derhea eon for begge og bogge for eon

Magana Onkootnlnger.
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Udakriftena Bigtlghed bekraftea.
Donneren 1 Melalngor Kabatad n.v.» $en 17. Maj 1944»

Her vises en
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Erling Boysen, der var med til at udføre Danmarks første
jernbanesabotage:

"Tyskerne skulle ikke føle sig
for sikre"
af Kjeld Damgaard
Erling Hein Boysen er søn af savværksejer
Peter Boysen og hustru Sigrid i Kvistgaard.
Da faderen holdt op overdrog han savvær
ket til den ene af sønnerne, nemlig Erling,
som også boede i Kvistgaard.
Erling Boysen, der igennem mange år har
boet i Canada, erindrer stadig meget fra
den tid, men erkender også, at han i
mange år har været plaget af onde
drømme om tiden. Hver gang han så en
krigsfilm, sov han i mange år ikke den ef
terfølgende nat. Bl.a. af den grund har
Erling Boysen i mange år ikke villet for
tælle om sine oplevelser under besæt
telsen.

Men den nu 84-årige Erling Boysen. har

alligevel i et brev samt i et interview alli
gevel løftet lidt af sløret for sine gøremål
i den periode.
"Jeg lavede jo mange ting for, at tyskerne
ikke skulle føle sig for sikre. Som oftest
var det små ting, som f.eks. at stjæle den
tyskers cykel, som hver søndag kom fra
Gurrehus for at købe kager hos bager
Hansen i Kvistgaard."

Den første jembanesabotage
"Det var i alt fald ikke nogen gruppe fra
Helsingør, som startede med den første

Erling Hein Boysen (f. 1919) var den ene af
de tre modstandsfolk, der gennemførte den
første jernbanesabotage Danmark. De to
andre var Knud Nielsen og Erik Larsen. Deri
mod var idemanden bag sabotagen. Eigil
Larsen ikke med. således som det ellers frem
går af flere beretninger om episoden.

organiserede sabotage her i området”,
fortæller Erling Boysen. "Det var Knud
Nielsen og jeg som begge var fra
Kvistgaard, der under ledelse af Kristian
Engelsen fra Nivaa, der startede det hele.
Ledelsen var godt nok BOPA, som jo
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egentlig var kommunistisk, men det så jeg
da stort på - de var jo da vores allierede
dengang, og jeg tror stadigvæk ikke, at
de allierede kunne have vundet uden rus
sernes hjælp.”
Ordren om at udføre Danmarks første jern
banesabotage kom fra Kristian Engelsen,
hvorimod den person, der senere gen
tagne gange er blevet udlagt som aktiv i
sabotagen, Eigil Larsen, slet ikke var i kon
takt med Erling Boysen. Eigil Larsen var
alene i kontakt med Knud Nielsen i nogle
tilfælde, og var slet ikke med i selve
jernbanesabotagen, således som det el
lers fremgår af diverse beretninger - men
der er næppe tvivl om, at idéen til aktio
nen, kom fra Eigil Larsen.

"Vi startede imidlertid med det mislykkede
forsøg i august 1942, hvor Knud og jeg
godt nok fik løsnet en skinne, men toget
ikke blev afsporet. Vi var kun os to den
aften. Da vi så fik besked på at prøve igen,
tog vi en ung mand med i gruppen, nem
lig Erik Larsen fra Nyrup. Vores Kvistgaardgruppe, der bl.a. også bestod af Knuds
broder, Karl Nielsen fra Reerstrup, havde
forsynet os med forskelligt værktøj fra min
faders værksted. Og anden gang havde
vi da også heldet med os. Det forsinkede
da transporterne til Norge i nogle dage og det var jo sagen."

Nedkastede våben
"Da vi senere fik våben og sprængstof,
gik det hele lidt nemmere. Nu kunne vi da
forsvare os.", fortæller Erling Boysen vi
dere. Våbnene modtog man fra England.
De blev i starten kastet ned i Gribskov, men
dette nedkastningssted blev opdaget og i
stedet oprettedes et nedkastningssted i
Søholm. Her var Karl Nielsen meget aktiv

ved nedkastningerne. Egentlig var der
flere nedkastningssteder, men ikke alle
kom i brug. Bl.a. var der ved Reerstrup
Gydehus et nedkastningssted - men der
kom aldrig en hilsen til "Elizabeth", som
stedet hed.
Flere af disse våben blev gemt i et lille
sommerhus (kaldet "Rends") på Peter
Boysens savværk. Efterhånden som kri
gens slutning nærmede sig, havde man
nemlig i denne Kvistgaard-gruppe både
fået engelske sten-guns og amerikanske
US-karabiner. Men derudover havde man
fået indsmuglede svenske Husqvarna
maskinpistoler, nogle finske geværer
samt erobrede tyske våben.

1 øvrigt fik tyskerne i marts 1945 kend
skab til dette våbenlager, og forsøgte at
få det opsnappet, men en broder til Er
ling Boysen, Allan, havde åndsnærvæ
relse nok til at fjerne hele lageret få mi
nutter før Gestapo ankom - så alle våb
nene var intakte ved krigens slutning.
Wisborg-aktionen

Det tyske politi, Gestapo, havde deres lo
kale hovedkvarter på den ejendom ved
Søndre Strandvej i Helsingør, som kaldes
"Wisborg". Der blev i samarbejde med en
nordmand samt England planlagt en ak
tion mod Wisborg. idet man ønskede at
befri nogle fanger, som tyskerne havde
spærret inde her. Om denne aktion hu
sker Erling Boysen:
"Dengang Wisborg skulle bombes af en
gelske flyvere, for at få fangerne ud, så
blev vores gruppe, samt andre fra omeg
nen pudset på opgaven - dem fra Hel
singør skulle ikke nyde noget! Jeg hu
sker at Knud Nielsen var med, og en fra
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Det afsporede sær-godstog i Egebæksvang. fotograferet morgensen efter sabotagen,
d.v.s. den 7. november 1942 (Foto i Frihedsmuseet).

Hellebæk, der senere fik et øje skudt ud:
Viggo Bahrenscheer. Heldigvis blev det
denne nat ved Wisborg så dårligt vejr, at
de engelske fly havde måttet vende om.
Flyverne skulle nemlig være kommet lavt
ind over Sundet fra Svenskekysten, men
det hus som vi skulle være i - og var hele
dagen - lå så uheldigt, at hvis bomberne
røg ved siden af, var de røget lige ind i
huset hvor vi var. Egentlig skulle de kun
skyde toppen af Wisborg. og så skulle vi
skyde tyskerne og glide med fangerne.
Men vi var aldrig sluppet levende fra det,
hvis det var gået efter o-gruppernes plan,
men så havde de været af med os!"

Erling Boysens angreb på o-grupperne
skal ses i det lys, at der dengang var et
mistillidsforhold mellem a-gruppernesom
Erlings gruppe tilhørte og så o-grupperne,
der mest bestod af militærfolk og folk, der
absolut ikke sympatiserede med de mange
kommunister, der opererede i a-grupperne. Erling Boysen har godt nok både

under og efter krigen erklæret, at han
ikke var kommunist, men at det ikke be
tød noget for ham at være med i en del
vist kommunistisk gruppe.

Flere små aktioner
Efter hvad folk, der var tilknyttet grup
pen har kunnet berette, var Erling
Boysen ikke helt tilfreds med at være
bundet af ordrer. Han ville udnytte si
tuationer, som f.eks. da han engang pas
serede jernbanebroen ved Kølles Gaard,
netop som et tysk tog passerede på skin
nerne nedenunder. På godsvognene stod
der tyske biler og fly. Desuden var der
vogne læsset med hø, og da Erling
Boysen lod en lille brandbombe falde ned
i høet, var der jo hurtigt "blus på lam
pen”, som han udtrykker sig.
"Jeg kunne skrive en hel bog om de små
ting jeg lavede på egen hånd. Jeg fik
godt nok strenge ordrer til, at det måtte
jeg jo ikke gøre, men jeg kunne ikke lade
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være - og det var jo kun materiel det gik
ud over", beretter Erling Boysen. "Alle
rede i 1942, da jeg opholdt mig på "Alfa"
i Mørdrup, var jeg også med til at lave de
illegale blade, "Land og Fjols", som vi
kaldte dem."
Gruppen trevles op
Den 26. marts 1945 gik det imidlertid galt
for gruppen. Ved en tilfældighed blev
Karl Nielsen taget og ca. 14 dage efter
slog Gestapo så til mod den øvrige gruppe
som foruden de nævnte personer også
bestod af Thorvald Mohr, som dengang
boede ved Flynderupgaard. Også en an
den Kvistgaard-gruppe, som bl.a. bestod
af KlF's kasserer, Hans Christensen, en
anden Knud Nielsen fra Granvej samt mu
rer Otto Christiansen samt flere af hans
brødre, blev ved samme lejlighed også
optrevlet.

Ved den lejlighed undslap Erling Boysen
imidlertid i sidste øjeblik ved at springe
ud af en loftslem på Karl Nielsens ejen
dom, som han havde søgt tilflugt på: "Det
var med nød og næppe, at jeg undslap.
Kun ved at løbe i zig-zag og gemme mig
bag en hæk. medens tyskerne skød efter
mig, lykkedes det mig at komme hen til
et hus, hvor jeg så kunne gemme mig",
husker Erling Boysen.
Befrielsen og tiden derefter
"Efter befrielsen skulle jeg jo være ham,
der var den øverste på "Rosenlund" i Espergærde. Det var en udnævnelse fra Hæren.
Jeg skulle være under opsyn af kaptajn
Krabbe fra Livgarden. Det var jo et rigtigt
liv, for nu var krigen jo forbi, og jeg var
såmænd ligeglad med det hele, der blev
jo ikke skudt med skarpt mere. Og så havde
jeg sådan et sjov med de militære regler.

Kaptajnen holdt godt øje med os, for vi var
jo kendt som en kommunist-rede, selvom
kaptajnen hurtigt fandt ud af, at det var
jeg da ikke. Men en dag kom han og sagde,
at reglementet var, at man som chef ikke
måtte køre selv, så Hans Lassen fik jo alle
tiders job. Han kørte i det hele taget mere
rundt for sig selv end for mig."

"Men så skulle jeg jo også have løn for det
- det var også en del af reglementet, så vi
havde en god tid på Rosenlund. Da det var
slut, blev jeg kaldt til et kontor i Køben
havn, hvor alle de store kanoner var til stede.
Dér fik jeg en meget fin skrivelse, at jeg
ville blive udnævnt til løjtnant af reserven,
hvis jeg ville gå på skole i 3 måneder. Det
havde jeg imidlertid ikke tid til, så jeg skrev
en ansøgning om at komme ind i Hjemme
værnet, og efter et stykke tid, fik jeg be
sked på, at jeg ikke kunne blive optaget.
Der var ingen begrundelse, men jeg kendte
alle dem, der sad i den bestyrelse - det var
alle sammen nogen, som jeg under besæt
telsen havde spurgt om de ikke ville være
med i en sabotagegruppe, men som alle
sammen havde undskyldt sig med at de
havde kone og børn. Men det havde jeg jo
også - og sådan nogle vataber skulle nu
komme og sige, at jeg ikke kunne bruges."
"Det var en af årsagerne til, at jeg sagde
Danmark farvel og flyttede til Canada", slut
ter Erling Boysen.

Denne artikel er baseret på interview med og
et brev fra Erling Boysen. Edmonton, Ca
nada samt et interview med Oda Nielsen,
Tved pr. Knebel, enke efter Knud Nielsen.
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Fini Pode Pedersen var med i

Vagtværnet i Espergærde
af Fini Pode Pedersen

Om formiddagen den 19. september 1944
foretog tyskerne under dække af en falsk
luftalarm en uforudset aktion mod det
danske politi og arresterede ca. 2000 be
tjente, der endte i tyske koncentrations
lejre. Hvordan skulle man nu opretholde
lov og orden i landet, hvor kriminaliteten
var steget enormt siden besættelsen ?
Hohrere SS- und Polizeifiihrer Giinther
Pancke havde en idé om at reorganisere
et politi under ledelse af en kendt dansk
nazist. Udenrigsministeriets direktør Niels
Svenningsen fik en aftale om, at der
kunne etableres kommunale vagtværn af
almindelige borgere, der ikke skulle være
i uniform og kun bevæbnede med knip
ler. Overvejelser om at udstyre vagtfolkene
med pistoler var opgivet, og det blev se
nere sagt, at det havde reddet livet for
flere vagtmænd. idet revolvermænd i no
gen grad var tilbageholdne med at skyde
på vagtfolkene. Efter nogle dage accep
terede landets borgmestre at oprette kom
munale vagtværn, og der udarbejdedes
et cirkulære vedrørende disse, som god
kendtes
af
den
tyske
rigsbefuldmægtigede dr. Werner Best.

Den 3. november 1944 behandledes sa
gen på Tikøb Sogneråds møde, og det
vedtoges, at der skulle oprettes vagtværn
i Espergærde, Snekkersten, Humlebæk og
Hellebæk samt i Tikøb - til udrykning i
landdistrikterne i påkommende tilfælde.

Det var man ikke tilfreds med i Kvistgård,
og ugen efter havde der meldt sig 31
mand til et vagtværn der.
De skulle bestå af en patrulje på 2 mand
til afpatruljering af gader og veje samt et
vagthold, der kunne kaldes til hjælp. En
af vagtholdets deltagere skulle antages
som vagtleder. Denne og patrulje
tjenesten skulle lønnes, medens vagt
holdet i øvrigt skulle udføres som frivillig
tjeneste, dog med mulighed for at få godt
gjort tabt arbejdsfortjeneste med 2,50 kr.
pr. time. Vagtlederen skulle lønnes med
140 kr. om ugen, patruljetjenesten med
2,50 kr. pr. time; det steg efterhånden til
3,13 kr. pr. time. Hertil kom 15 kr. for en
udrykning om dagen og 25 kr. for en nat
lig udrykning. Den samlede udgift til løn
ninger ansloges til 7200 kr. plus 300 kr. til
forsikringer. Staten ventedes at give 80 %
i tilskud. Det oplystes, at sagen var i or
den i Espergærde og Humlebæk, samt at
den sikkert også ville gå i orden i Snekker
sten.

At politiet var savnet, og at der skulle gø
res noget for at erstatte det, var tydeligt.
Flere steder var der hurtigt blevet dannet
private vagtkorps; således vagtpatruljer
på Helsingørs gader hele døgnet; mand
skabet var netop udvidet til 12 mand.
Også i Espergærde var der allerede dan
net et vagtværn; men nærmere herom
har jeg ikke fundet. Tyskerne nærede
skepsis over for private vagtværn, idet de
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borgmestrene, f. eks. hundetegn, bevil
linger til dans og indsamlinger; andre
funktioner overgik til dommere og
embedslæger.
Den legendariske formand for Espergærde Idrætsforening cykelhandler Eigil
Christensen var den oprindelige leder af
vagtværnet i Espergærde. Han „fik for
fald". som det diplomatisk udtryktes i et
mødereferat i Helsingør Dagblad den
29.11.44 - sandheden var. at han var ble
vet arresteret af tyskerne og sendt til Frøs
levlejren. Han afløstes af gartner K. W.
Jacobsen, der ejede „Stenbjerggaard",
hvor han drev frugtavl, og hvor der nu er
rideskole.

Købmand Niels Karl Pedersen (18951983), var leder af vagtværnet i Espergærde fra november 1944 til befrielsen.
anså, at disse ville blive anvendt som
platform for modstandsgrupper. Jeg kan
ikke huske, at vore folk mødte tyske pa
truljer; ej heller, at vi var nervøse for dem.

Ud over de opgaver, som vagtværnene
skulle tage sig af, var der jo mange politi
mæssige funktioner, som krævede en ny
ordning. Der oprettedes afdelinger af
amtskontorerne, „Kredskontorer". Disse
skulle tage sig af mange civile og admini
strative anliggender, f. eks. tilladelser til
køb af benzin og generatorbrænde og af
sager vedrørende handels- og nærings
livet, strafferegistre, jagttegn og meget
andet. Visse funktioner blev henlagt til

På nævnte møde havde mange foretruk
ket en mand, der boede mere centralt.
Det kom til afstemning, og min fader køb
mand N. K. Pedersen (Niels Karl, 18951983), der havde forretning på Stokholms
vej 23, blev valgt. Han skulle kunne til
kaldes når som helst. Til næstkomman

derende valgtes mejerist Salomon Peter
sen, mejeriet „Nøddebo", Gylfesvej 18 B.
Vagtværnet skulle virke efter en instruks
med 11 paragraffer, der var udarbejdet af
kommunen, dengang Tikøb, og under
skrevet af sognerådsformand H. Sandell
den 15. november 1944. Paragraf 1 lød:
„Vagtværnets Opgave er at forhindre For
brydelser og opretholde Sikkerhed, Ro og
Orden indenfor Tikøb Kommunes Områ
der".

Vagtværnet
skulle
foretage
Afpatrouillering - sådan stavede man
dengang - af gader og veje efter en af
lederen udfærdiget plan og opretholde
en vagtstyrke til udrykning. Det skulle
navnlig søge at forhindre grovere forbry-
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delser som drab, brandstiftelse, røveri, ty
veri, afpresning, sædelighedsforbrydelse,
overfald og hærværk, endvidere skride ind
mod f. eks. „Sortbørs-Handel". Det havde
ret til at anholde folk. Anholdte skulle straks
afleveres i arresten i Helsingør.
Det blev organiseret i 20 hold å 5 mand
med vagtcentral i krostuen på Hotel Gefion,
ikke noget særlig hyggeligt sted, men vel
det bedst egnede. Holdets leder rapporte
rede i en simpel protokol, der i hvert fald i
en lang periode blev medbragt til jernba
nestationen for at få et stempel om. at
man havde været der. Den hyppigste rap
portvar: „Alt roligt".

Vagtværnet blev udstyret med legitima
tionskort og en stav - „gummiknippel" samt lygter, som man havde stort besvær
med at holde funktionsdygtige.
Instruksens § 10 beskrev nøje, hvorledes
staven måtte bruges:
„Den til Vagtværnet udleverede Stav maa
kun benyttes
1) naar det er nødvendigt for at forhindre
Forøvelse af grovere Forbrydelser,
2) til Afværgelse af personlig Overlast mod
Vagtværnets Medlemmer, eller
3) naar der er Grund til at tro, at en nød
vendig Anholdelse ikke paa anden Maade
kan gennemføres.
Staven bør anvendes med Besindighed for
ikke at tilføje større Overlast end nødven
digt. og det bør som Regel tilstræbes kun
at ramme Armene, Brystet eller Ryggen.
Om enhver Brug af Staven skal der straks
gives Melding til Vagtværnets Leder."

Som medlemmer meldte sig mange af by
ens handlende og håndværkere og andre
borgere. Jeg var yngste mand (22 år).
Patruljetjenesten fandt sted ved de to løn
nede folk tømrer Eigil Jensen - senere

Snekkersteni har nu frivilligt
Vagtværn! Snekkersten har nu

ogsaa faaet sit Vagtværn, der
træder i (Funktion allerede i Af
ten. Efter et Møde paa Skotterup
Kro er det lykkedes at samle 26
Snekkerstensbeboere til frivillig
Assistance i Vagtværnets Tjene
ste. Man regner endog med sene
re at komme op paa endnu flere
Frivillige. Vagtstationen bliver
paa iShekkersten IKtro, hvor der
til Stadighed vil være stationeret
4 Mland. En 'P'atimljetjeneste vil
senere blive sat i Gang af Tikøb
Kommune.
Helsingør Dagblad den 9. nov. 1944
kendt som socialdemokratisk viceborg
mester i byrådet i Helsingør - og Marius
Petersen. Begge fortsatte efter befriel
sen som fængselsbetjente i Horserød lejren. Gartner Valdemar Jensen var le
der af nabovagtværnet i Snekkersten.

1 vagtværnets gamle medtagne proto
kol, der er afleveret til Flynderupgaard
Museet, er den første rapport dateret den
14.12.1944 - og den sidste den 4.5.1945;
men der har sikkert været en tidligere
protokol. Jeg tror, man mødte kl. 22 og
gik hjem kl. 06. Der var hver dag to faste
ture til jernbanestationen, til nattoget ca.
kl. 0.25 og til morgentoget ca. kl. 5.00. Og
det var hver dag, både søgne- og hellig
dage, selv i jule- og nytårsdagene. Ven
tetiden gik med kort- eller billardspil eller læsning.

Om formålet med turene til stationen var
at hjælpe med at holde justits blandt
passagererne, husker jeg ikke. Af Helsin
gør Dagblad fremgår det. at man på
Frederiksværkbanen havde været nødt

25
til det. En del unge mennesker havde
fundet på at gøre rejsen så ubehagelig
for de øvrige som muligt. Blandt andet
havde de moret sig med at stjæle togets
pærer og kaste dem ind ad vinduerne i
husene langs linien.
De fleste udrykninger gjaldt steder, hvor
fra der var meldt om noget unormalt, tegn
på eller frygt for indbrud, eller lys, der
ikke burde være der. For at slukke lyset i
Biografen havde man engang måttet
tage turen over plankeværket og ind ad
bagdøren. En anden gang rykkede man
ud ianledning af et sprængt vandrør, som
der blev lukket for; også en gang til en
falsk brandalarm. „Fru Sørensen" alarme
rede vagtværnet, for at dette skulle fange
hendes hund. En anden hund var trængt
ind i en villa; den blev fulgt hjem.

En nat kl. 3 blev holdet alarmeret til en
ildebrand i køkkenet på et pensionat.
Man tilkaldte Tikøb Brandvæsen, og da
dette var ude, også Fredensborg Brand
væsen, men begyndte selv slukningsar
bejdet, og da brandvæsenet kom efter
en halv times tid, var ilden slukket, selvom
det havde været vanskeligt, da der var
meget røgfyldt. To mand var blevet på
vagt ved brandstedet de næste par ti
mer. indtil brandfogeden kom og afløste
kl. 5.30.
Engang (17.jan 45) blev der meldt om et
postrøveri. Ved den lejlighed var „mit"
hold kommet til Mørdrup. Det var nat, og
vi ville gerne høre nyt fra vagtcentralen,
så jeg ringede på hos møller Ove Jensen,
og både han og hans kone kom til døren
i nattøj, sikkert godt nervøse. Et andet
ærinde gik til Emma Gads villa på Strand
vejen i Humlebæk (rettereTibberup). Der
var nogen, der havde set lys i den ellers

ubeboede villa.
Ved én lejlighed indbragte en mand fra
Vagtselskabet et par unge mennesker på
vagtstuen. De havde begået flere tyve
rier, og han havde anholdt dem i en villa,
som han havde tilsyn med. De blev af-

ESPERGÆRDE VAGTVÆHNIliav-

de Manidhg Aften Møde paa Hotel
»Gefion«. .Der viar mødt 50—410 af
Værnet« Mddllemtmor, og Mødet fik
et livligt (Forløb. Malermester Chri
stensen redegjorde paa Udvalgets
Vegne for den foreliggende Situa
tion og fungeredb som (Dirigent. Ef
ter sidste Madle var Eigil Jensen og
Marius Petersen blevet fast ansat
til Patruljetjeneste. Eigil Christen
sen havde fungeret som Vagtdhef,
og efter hans Forfald havde Gart
ner K. W. Jacobsen været Lader. Da
mange foretrak en Mand, der boede
mere centralt, blev forskellige foreslaaet, og der blev foretaget Af
stemning, hvorved iKobmand' N. K.
Padlerøen blev valgt til Leder og
Mejerist Sal. Petersen til - Næst
kommanderende.
IPiatruljegangen
finder nu Stad) ved de to lønnede
Folk og foregaar efter en af Sogneraadet 'godkendt Plan. Til Udryk
ning opretholdtes et frivilligt Vagt
korps, der er patt fem Mand og har
til Huse paa Hotel »Gefion«. Dets
Telefonnummer er 82. Vagtværnets
Leder, Købmand N. K. (Petersen,
Stokholmisvej 23, Telf. 85, der kan
tilikalidles naar som helst. Det den
første Mødeaften valgte Udvalg fun
gerer stadog.
Helsingør Dagblad, 29.11.1944
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hentet af Helsingør Vagtværn til afhøring.
Ved andre lejligheder bad Vagtselskabet
om, at vagtværnet rykkede ud til steder,
hvor selskabet havde observeret noget
unormalt.
I „Rastløse erindringer" fortæller skibstøm
rer Lennart Wickholm om sin oplevelse ved
et møde med vagtværnet; men jeg med
tager lidt om hans rejse. Han havde arbej
det i Århus og ville nu hjem til Helsingør.
Fra Århus kom han til Korsør med en motor
jagt - herefter med tog til København; men
toget var blevet 3 timer forsinket, og Kyst
banetoget var gået. Det var sent en lørdag
aften i februar 1945, og næste tog til Hel
singør ville først gå om tirsdagen - der var
dengang kun togforbindelse tirsdag, tors
dag og lørdag. Med sine to kufferter star
tede han på at gå hele vejen. Ingen af de
fem biler han mødte undervejs turde
standse og tage ham med. 1 Rungsted blev

han stoppet af en tysk cykelpatrulje, men
fik straks lov at gå, da han vist sit
„ausweis". 1 Espergærde blev han stop
pet af „vagtværnet" - vel nok patrulje
tjenesten. De ville se legitimationskort;
men „De ville også se. hvad jeg havde i
kufferterne, om det var noget som var
stjålet. Jeg måtte nu ligge på Strandvejen
i sneen og åbne mine kufferter. De var
værre end tyskerne". Han var hjemme tid
ligt søndag morgen efter ca. 8 timers van
dring. 1 betragtning af forholdene den
gang var vagtfolkenes krav vel helt be
rettiget.
Min fader tog sig blandt andet af anmel
delser om tyveri eller nabostridigheder
og havde engang imellem held til at op
klare sådant og få en ordning istand mel
lem parterne. Han fortalte gerne om den
anerkendelse, dommer Olrik havde givet
ham, f. eks. for skriftlige erklæringer om

Vagtværnsmedlemmer
(Holdledere og enkelte andre. Øvrige navne haves ikke)
For rigtigheden af titlerne garanteres ikke - nogle er af senere dato, de fleste efter
hukommelsen; men de er taget med, fordi de trods alt giver et godt indtryk af, hvem der
deltog i Vagtværnet.
Murermester E. Andersen, Malermester Folmer Christensen, Arkitekt Per Christiansen,
Mejerimedhjælper Jens Christiansen. Gartner Ole Finn Christiansen. Anlægsgartner An
ton Dallgaard. Murer Edvin Ekegren, Slagtermester Chr. Hansen. Smed Georg Hansen,
Chauffør H. P. Hansen. Chauffør L. C. Hansen. Direktør Oscar Hansen, Sofus Hansen,
Biografdirektør Valdemar Hansen. Handelsgartner K. W. Jacobsen, Tømrer Eigil Jensen,
Kommis Leif Jensen, Falck-redder Torben Johannessen, Pedel Ernst Kristoffersen, Han
delsgartner L. M.Lang, Handelsgartner Marius Larsen, Murermester Emanuel Mathiasen.
Malermester Gunner Nielsen, Snedker Jens Nielsen, Urmager Harry Nielsen, Kørelærer S.
E. Olesen, Brandmand Børge Olsen, Købmand N. K. Pedersen. C.ing. F. P. Pedersen.
Marius Petersen, Fragtmand Richard Pedersen, Mejerist Salomon Petersen, Mælkemand
Henry Petersen, Barber Ejnar Ploug, Grosserer Petersen Paaske, Primdahl, Malermester
O. Rsamussen, Elinstallatør H. R. Simonsen, Uddeler A. Weng.
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sagens ordning, som begge parter havde
underskrevet.

vejen og råbte, at han i hvert fald ikke
skulle vise sig der på egnen mere.

Engang havde han indvilliget i at tage til
Gestapos lokale hovedkvarter på „Rosen
lund" på Strandvejen i Skotterup i stedet
for Valdemar Jensen. Mens han stod in
den for jernlågen og ventede på at blive
kaldt videre frem, mærkede han et varmt
pust på en hånd og kiggede ned. Der
stod en stor Schæferhund med gabet
åbent om hans håndled. Han blev ført
ned i et uhyggeligt kælderrum med blod
spor på gulv og vægge. Der lå en mand,
som tyskerne havde „indfanget". Det vi
ste sig at være en vagabond fra Tikøb, og
da Gestapo havde ladet sig overbevise
om, at han var ganske uskadelig, fik han
lov at gå. Han fik fart på hen ad Strand

En enkelt gang fik vi selv besøg af en til
en vis grad dansktalende Gestapomand.
Blandt vore naboer var et ældre, på mange
måder utiltalende ægtepar, som blev an
set for at være nazister - og som faktisk er
optaget i et kartotek over sådanne. En dag
var der blevet anbragt en bombeattrap en lille trææske med indhold af elektri
ske ledninger m. v. - på deres trappesten.
Tyskeren spurgte efter bombe fra den på
gældende ejendom. Min lillebror havde
allerede set den ligge i Søbækrenden, som
dengang ikke var overdækket, og da
Gestapo-manden havde fået tingesten,
drog han straks af igen. Godt at vi ikke
hørte engelsk radio ved den lejlighed.

Vagtværnets virke sluttede ikke
helt perfekt. To af dets folk ville
partout lukke krostuen på Hotel
Gefion den 4. maj 1945 - „befrielse
saftenen" - til nogenlunde normal
tid ud på natten. De tilstedevæ
rende
havde
flået
alle
mørklægningsgardiner ned - som
man jo havde gjort over hele lan
det - og der var mange der ville
feste videre, så de to fik både læst
og påskrevet af både kolleger og
gæster. Men ellers må man vel sige,
at det var en imponerende indsats
af mindst 100 frivillige i en van
skelig tid, og det er mit indtryk, at
folk var tilfredse med at have et
sted at henvende sig og få en vis
hjælp.
Side fra Vagtværnets protokol.
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Inge Krog om sin moder på Hornbækhus:

Oprejsningen kom
efter krigen
Af Inge Krog

Min mor Anna Margrethe Andersen blev
født 1905 i Brønshøj. Som 16-årig kom hun
i huset hos Frøken Emilie le Maire i Helle
bæk. Efter seks år samme sted blev hun
stuepige på Hellebæk Badehotel, hvor
min far var musiker. De blev gift i 1927.

Jeg vil tro. at min mor begyndte at ar
bejde på Hornbækhus i 1928. Hun nåede
at være der i 20 år, før hun døde i august
1949. Hun arbejdede fra påske til efter
efterårsferien. Arbejdstiden var fra kl. 7
om morgenen til ved ni-tiden om afte
nen med to timers fripause midt på da
gen. Det er ikke underligt, at hun nød
friheden i vinterperioden, hvor hun havde
tid og kræfter til mange forskellige inte
resser.
Edvard Johnsen og Hornbækhus.
1 1922 blev Hornbækhus købt af overtje
ner Edvard Johnsen og hans svenske fru
Margaretha. Hornbækhus blev hurtigt en
eksklusiv hotelpension, ofte med gæster,
der kom år efter år. Måske var omgangs
formen lidt formel, men jeg tror, at perso
nalet blev behandlet godt - til gengæld
blev det forventet, at arbejdsindsatsen
var i orden. Under middagen stod Hr.
Johnsen selv bag skærmbrættet for at
sikre, at alt forløb perfekt. Et af de goder,
der lettede min mor, var, at min far og jeg
hver dag fik den varme frokostret, så var
vi fri for madlavningen. Også vores tøj

blev va
sket. Min
mor
fik
gode fød
selsdags
gaver og
selv jeg
kunne
være heldig at få
f.eks. en
f i n bog,
hvis jeg
mødte hr.
Johnsen,
når
jeg

Anna Margrethe Andreassen, født Andersen (1905var ansat på Hornbækhus under besættelsen.
Her kom hun i et dilemma:
Hjælp til tyskerne eller
modstandsbevægelsen ?

hentede
min mor.
Når jeg nævner disse ting, som man vist
ikke må i dag, er det fordi, det var en stor
lettelse for min mor, og fordi jeg har hørt
hr. Johnsen omtalt som en hård arbejds
giver og lidt hævet over andre. Sådan tror
jeg ikke, det var, men af natur var han
ikke folkelig, og Hornbækhus og husets
gæster var hjørnestenene i hans liv. Den
hjælpsomhed han også besad, var ikke
noget han talte om. Da en gruppe dan
ske officerer under krigen blev interneret
på Hornbæk Badehotel inviterede John
sen disses ægtefæller på en uges gratis
ophold på Hornbækhus. Det var næppe
med henblik på P.R.

I de første krigsår tog tyskerne Hornbæk
Badehotel, Bretagne, Søbakkehus m.fl. På
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Hornbækhus forhandlede Johnsen med
Værnemagten. Folk snakkede - hvordan og
hvorfor kunne Hornbækhus slippe? Men
Johnsen må have været en dygtig forhand
ler. for kun sidefløjen blev indtaget af ty
skerne og betingelsen var, at Hornbæk
hus selv skulle holde fløjen ren. Så også i
årene 1943 og 44 kunne man holde åbent
for de sædvanlige gæster.

En balance på et knivsæg
Så kom chokket i vores familie. Min mor
kom hjem og meddelte, at Johnsen havde
bedt hende om at gøre rent i tyskernes
afdeling. Min far råbte og skreg og sagde,
at det forbød han, men min mor sagde
ganske roligt: "Jeg kan da ikke svigte John
sen i denne situation, han vil ikke have
nogen af de unge piger til det. og i øvrigt
har jeg sagt ja." I dag kan jeg forstå, at for
min mor har det ikke kun været et spørgs
mål om at hjælpe Johnsen, hun skulle
samtidig få min far til at acceptere det;
hun skulle imødegå den eventuelle slad
der, der måske ville opstå i den lille by. og
ikke mindst skulle hun omgås tyskerne i
det daglige, men ikke lade dem være i tvivl
om. at de havde besat hendes land. Det
må have været en balance på en knivsæg.

Vi børn lærte hurtigt, at soldaterne i de
grønne uniformer var vores fjender, men
mange af de tyske soldater var jo venlige
over for børn. Når vi kørte igennem Horn
bæk Plantage lå der en række røde barak
ker. Flere af dem havde små haver med
blomster og figurer. Kunne fjender bo så
dan? Det kunne være svært at forholde
sig til for et barn.
Forholdet til tyskerne
Den tyske Værnemagts første major i Horn
bæk var en sydtysk højskoleforstander.
Han var grumme ked af krigen, og han

Margaretha og Edvard Johnsen,
værtspar på Hornbækhus under
besættelsen

prøvede at få det hele til at fungere så
stilfærdigt, som var det muligt. Noget af
det værste for min mor var de triste og
usikre unge tyskere, som savnede kone
og børn. Når de skulle hjem på orlov vi
ste de min mor de gaver de havde købt.
Det var som regel til en stor overpris. Min
mor sympatiserede ikke helt med den
form for krigsførelse.
Min mor var både handlekraftig og frygt
løs. En dag hængte der skilte på toilet

terne hos tyskerne: "For menige" og" Kun
for officerer". Resolut tog hun skiltene
ned. "Hvem har gjort det?" rasede en af
officererne. ”Det har jeg”, sagde min mor,
"her i Danmark bruger vi de samme toi-
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letter, uanset om vi er menige eller office
rer". En dag kom tyskerne slæbende med
en gammel mand: de påstod, at han
havde holdt sig for ørerne, da et geled
soldater kom marcherende og syngende
forbi hans hus. Han holdt på. at han
havde sat hånden bag ørerne, for at
kunne høre bedre. Medens han var i for
hør, drejede min mor spontant nøglen om
til forhørslokalet. Hun huskede først på
det, da hun hørte nogen råbe og ruske i
døren. De spurgte naturligvis, hvorfor hun
havde gjort det. "Jeg synes ikke, at l kan
være bekendt at slæbe en gammel mand
i forhør for sådan en bagatel", var min
mors svar.

Da min bedstefar solgte sin købmands
butik, fandt vi en kasse med små kine
sere og skrubtudser. En dag medens de
spiste frokost satte min mor en tændstik
til en række af disse små kinesere. "I
skulle have set dem, da de skrækslagne
kom styrtende ud på gangen," sagde min
mor. "En dag bliver du skudt." sagde min
far. Så galt gik det heldigvis ikke.
Karl Niemann
Men krigen strammede til. Der kom en
ny major. En nordtysk nazist. Jeg tror, at
min mor var færdig med at lege spøge
fugl. Der kom også en ny værnepligtig,
han hed Karl Niemann. Han havde boet i
Danmark i en årrække. Han var dansk gift
og havde et par store piger, men han
havde ikke fået dansk statsborgerskab,
så han blev indkaldt til den tyske Værne
magt og havde været ved østfronten. Han
fortalte, at dybt inde i Rusland vidste
befolkningen knapt nok, at de var i krig.
Niemann sagde, at hvis ikke de russiske
kvinder havde kogt varm suppe til dem og nu ved jeg ikke, hvem dem er, for det

kan næppe have været en hel hær - så
havde de ikke overlevet i den russiske vin
ter. Nu havde Niemann fået det kedelige
hverv at køre rundt på gårdene og købe
kartofler. Det gik fint, indtil bønderne
hørte, at det var til tyskerne. Niemann for
stod dem så godt, men at komme hjem
uden kartofler, var næppe acceptabelt.

Den 9. maj 1981 læste jeg i "Aktuelt" et
interview med Karl Niemann. Her fortæl
ler han, at han var født d. 18. dec. 1908 i
Kiel. Han var feriedreng i Baarse og gen
nem kontakt med flere danske malere kom
han på Akademiets malerskole i Køben
havn. Han troede, at han var glemt i Tysk
land, men i 1942 blev han indkaldt. Man
forlangte, at han skulle være officer, men
da han ikke ønskede at aflægge ed til Hit
ler, blev han sendt direkte til østfronten.
Han fik en orlov i Danmark, da hans kone
blev alvorlig syg, men han turde ikke lade
være med at tage tilbage til fronten. Han
oplevede befrielsesbudskabet på Lyngby
vejens Kaserne. Frihedsrådet var indblan
det på grund af hans specielle situation,
så Frode Jacobsen sagde: Niemann kan
trygt tage hjem.” Artiklen fortæller tillige,
at Niemann var blevet ramt af en pludse
lig blindhed. Det er temmelig katastrofalt
for en maler. For at gøre Niemann færdig,
var der til min konfirmation fint tegnede
bord- og menukort, som Niemann havde
tegnet. Hr. og fru Johnsen holdt min
konfirmationsmiddag på Hornbækhus,
som tak til min mor. Niemann fik ved
samme lejlighed en lille økonomisk hånds
rækning. Det var den måde. Johnsen gav
udtryk for sin taknemmelighed og hjælp
somhed.
Befrielsen
Så kom befrielsen, som er beskrevet på et

31
Hotel
pension
Hombækhus.
Fløjen
til højre
vor den
som
ty
skerne
beslaglagde
under
besæt
telsen.

utal af måder. Vi der boede på landet, havde
ikke lidt nød på grund af sult, men allige
vel var der pludselig så mange ting, der
blev lettere. Mørklægningen forsvandt,
udgangsforbudet og soldaterne. Men en
af de første dage efter 4. maj kom min mor
hjem og var meget oprevet. Hun havde
set, hvordan man kørte rundt og hentede
de piger, der havde fraterniseret med de
tyske soldater. "De klipper håret af dem,
og spytter på dem, men det værste er, at
de tager dem, hvor der ikke er en mand i
huset”. Jeg husker tydeligt bemærknin
gen.

Jeg gik i skole i Gilleleje. Her havde ty
skerne taget skolen til flygtninge, så vi gik
i skole i Menighedshuset. Vi børn stod
udenfor og så denne uendelige række af
usle, magre, pjaltede og udtryksløse kvin
der og børn, der traskede af sted. Det vil
altid stå i min erindring som symbol på
krigens gru og rædsel.

Den endelige oprejsning
Kort tid efter kom min mors triumf.
Frihedsrådet holdt en fest på Hornbækhus, og min mor deltog. Måske var det
min mors endelige befrielse. Samtidig med
det lidet attraktive job blandt tyskerne,
havde hun sørget for Frihedsrådet, som
holdt til i en af de villaer, der hørte til
Hornbækhus. Hun morede sig meget over
en maskine, man kunne tale til; når bån
det blev spolet tilbage, kunne man høre
sin egen stemme. Det første møde med
en båndoptager.

Jeg var otte år, da krigen brød ud. Det
undrer mig, at jeg kan huske så meget.
Ikke mindst de bemærkninger, der er fal
det. Måske har min far senere fortalt no
get af det. men den daglige situation har
måske været så intens, at den har gjort et
uudsletteligt indtryk på et barn. Min mor
var en af de små brikker, der sammen
med alle de andre brikker var med til at få
Danmark helskindet ud af anden verdens
krig.

32
Edith Christiansen, f. 1935, om sin barndom på Teknisk Skole 1 Helsingør:

Krig i børnehøjde
Af Edith Christiansen f. Mortensen
Vi boede på Århusvej nr. 33. Den 9. april

1940 var jeg 5 år. Det var tidligt og jeg var
på vej ned af havegangen, da jeg hørt en
mærkelig brummen, derefter så jeg en
masse sorte flyvere komme op over
"Højreshus"- altså over Viborgvej. Jeg løb
alt hvad jeg kunne op til min mor, nu var
hun kommet ud på trappen. Hun sagde:
"l dag går vi ikke på arbejde”. Det var jeg
ikke ked af, for vi havde en dejlig have,
så jeg kunne lege hele dagen i den. Jeg
forstod jo ikke noget om krig.

Min mor gjorde rent på Teknisk Skole fra
kl. 5.00 - til kl. 7.00 - det var jo dengang
man ikke skulle se rengøringspersonalet.
1942 skulle min morfar, Wilhelm Jensen,
holde op som Pedel på Teknisk Skole, og
min mor talte med Forstanderen, Harald
Horneby, om hvorvidt min far, Jens Chri
stian Mortensen, kunne få det arbejde.
Han var udlært maskinarbejder, og det
fik han.
Vi flyttede derefter til Søndre Strandvej
nr. 10 . Vi skulle bo i kælderen, men der
var meget plads, og der var central varme
og træk og slip. Vi havde jo været vant til
gammeldags lokum i gården, så nu bo
ede vi rigtigt fint. Mor fik også vaskehus
inde - det var godt.

Min far havde Julius Stricker som hjælp i
fyrrummet til at skovle kul i fyret, der
skulle jo meget til. Julius Stricker var en
meget tavs mand, men en god hjælp. Han
havde en datter og 5 børnebørn. Den ene.

Leif, har jeg talt med og Leif husker også
en masse fra de 5 forbandede år. Under
Krigen måtte Julius Stricker imidlertid
ikke hjælpe min far.
De unge mennesker der gik på Teknisk
Skole var meget sure over, at der kom ty
skere til landet, og en aften var der nogle
der smed et æbleskrog ud af vinduet lige
da der gik nogle tyske soldater nede på
vejen. Der kom en masse soldater fra
Kronborg, men der var jo ingen, der vid
ste hvem der havde kastet det æbleskrog.

En aften da der var luftalarm, kom min
broders ven og bankede på. Han var lø
bet ind i haverne fra Kongevejen, og
kunne ikke komme hjem.
Nu var det jo Danmark blev besat af Ty
skerne, og det betød at alle børn og
voksne, der
skulle
i
skole måtte
gå nogle ti
mer
på
Falck statio
nen
i
Svingelport,
nogle timer
i Frelsens
Hær
i
Strandgade
og nogle ti
mer
i
Bethesda
på TvedesJens Christian Mortensen,
vej. Det var
pedel ved Teknisk Skole
meget be-
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sværligt at nå frem til tiden.

Vi boede på Teknisk Skole, men nu skulle
der bo tyske soldater. Der kom mange last
biler. med senge og alt det de skulle bruge.
Der kom også en lastbil med kålrabier. Der
blev bygget et feltkøkken i skolegården,
og min mor blev spurgt, om hun ville
hjælpe i køkkenet. Det ville hun. for ellers
fik hun jo ingen penge. Hun kunne også
på den måde se hvem der kom, og hvem
der var tyskervenlig.
Tyskerne sagde, at de havde en tysk sol
dat der kunne hjælpe. Det var en ung
mand på min broders alder. Hans Kremer
fra Køln. Hans kone var gravid, og hans
svigerfar var såret, så han var ked af kri
gen. Han fik lov til at komme ned hos os
og høre engelsk radio - BBC senderen.

Der blev bygget to store bunkers helt op i
baggården - den skulle vi op i når der blev
luftalarm. Vi fik spanske ryttere foran vo
res dør. det er træ stativ med pigtråd på.

så nu skulle vi gå ind ad porten. Des
uden skulle vi have et kort med navn på,
som vi skulle vise nårvi kom hjem, nårvi
havde været i byen eller når jeg havde
været i skole. Jeg glemte nogle gange
mit kort, så måtte jeg gå og vente på at
min mor så ud af vinduet, så hun kunne
hente mig. Ellers kunne jeg få lov til at
stå oppe i vagtstuen lige ved siden af
alle geværerne - så var jeg meget bange.
Vi fik trådnet - altså ligesom gitter - for
vinduerne, det skulle skrues af og på når
vi havde pudset vinduer, og så stod der

en Soldat med et gevær med en bajonet
bag ved til man var færdig. Når der blev
luftalarm kom soldaterne ned og hen
tede os, vi skulle med op i deres kasse
matter, men det blev for meget for min
far.

Nu var det sådan, at der hver dag var
parade uden for vores køkkenvinduer hver morgen og aften - det holdt vi me
get øje med for der var meget at se på.
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Der var bl.a. nogle tyske soldater, der fik
en reprimande. Nogle af soldaterne var
meget gamle og bl.a. var der var en, som
vi kaldte skrædderen - han blev sat til at
samle tændstikker op med store bælg
vanter på - det var ikke sjovt at se på.

Vi fik mange flyveblade af min storebror,
Jørgen. Han var modstandsmand og kom
hver dag for at besøge mor. Her lagde de
en plan. Mor og jeg skulle gå en tur på
stranden ved Trykkerdammen, når der
skulle sejles mennesker til Sverige. Så
skulle jeg lege med et horn, som havde
forskellige lyde. Da vi kom ned til stran
den sad der et par unge mennesker: En
tysk soldat og en ung dansk kvinde. Hvad
skulle vi gøre - det var lige ved den tid,
der helst skulle være fri bane. Min mor
satte sig imidlertid på bænken og så på
pigen, og så var der jo ikke noget ved at
sidde og kysse med vores fjende, så det
hjalp og de gik meget hurtigt.
Min moster kom også med blade, som vi
skulle give til andre. De blev så rullet ind
i min mors garn. Men pludselig kom
Wienerbarnet - det var en mand, der in
den krigen havde været i Danmark fra
Tyskland for at få lidt sul på kroppen og
derfor kunne han tale og forstå dansk samt nogle tyske soldater på husunder
søgelse. Soldaterne begyndte at stikke
med deres bajonetter i garnet, men min
mor sparkede alt garnet ind under ska
bet og bød på kaffe, og det ville tyskerne
gerne have. Men Wienerbarnet blev sur
over, at han ikke fik min mor hængt ud.

Senere blev vi inviteret til fest hos tyskerne
- de ville opføre et teaterstykke. Min far
ville ikke med, men min mor og jeg gik
derop, så vi så jo hvem der var tysker

venlig, det kunne vi sige videre.

Min onkel, Gunnar Hyll, var politimand.
Han blev taget af tyskerne og min moster
måtte så sende ham et par støvler. Det
var virkeligt et syn: Hun måtte nemlig
ikke sende nye støvler - det skulle være
gamle, men det havde min moster ikke,
så hun måtte gå lidt med størrelse 45 til
det så ud som de var brugte. Min moster
brugte normalt størrelse 34 J
Der var også på det tidspunkt mange
sortbørshajer, bl.a. var der en person ved
navn Meier. Han var en styg tyr, men han
tjente mange penge. Der var også Glar
mesteren i Stjernegade, som en gang
imellem fik sine vinduer slået itu. Der var
danske piger der tog med toget til Kø
benhavn hver dag bl.a. Fiske Inger. 1 Kø
benhavn fortalte de til Gestapo, hvad der
blev talt om og det førte ofte til, at dan
skere i Helsingør blev taget af Gestapo.
Under krigen var der rationeringsmærker
på sukker, kaffe, smør og meget andet,
så når jeg skulle handle nede hos vores
Købmand Madsen prøvede jeg at snyde:
Jeg sagde, at han havde fået mærkerne,
men jeg havde dem i hånden.

Den tidligere omtalte Gestapomand,
Wienerbarnet, havde et møde med sin
danske veninde lige uden for Teknisk
Skole. Han blev imidlertid skudt på vej til
byen - min far var lige gået ned til Falck
med papirer til eleverne, som jo gik i skole
der. Han så lige om hjørnet, at han faldt.
Efter stod der "undskyld" på det grå hus
i lang tid. Jeg kan også huske, at en aften
var der en mand der blev overfaldet. Han
skulle på arbejde nede på banen, der var
en lille sti lige overfor Teknisk Skole og
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der var meget mørkt.

svært for ham.

Det var også meget mærkeligt, at der på
vejen boede en politimand. Poul Flippen,
som var tyskervenlig, men hans kone og
søn var frihedskæmpere. Desværre kom
konen i en tysk lejr og sønnen og hans
kammerat blev skudt nede i Stengade. Flip
pen havde hængt sig blev der sagt.

Da de tyske soldater skulle rejse hjem,
var der mange af dem der kom ned til
min far og ville give ham alle de penge
de havde, men min far ville ikke mod
tage blodpenge, som han sagde det var.

Fru Jensen, der boede i Stengade nr. 19.
var også frihedskæmper, men hun kom i
tysk lejr. Hendes søn. Johan havde det
meget svært, en ung mand alene med sin
mor, som var frihedskæmper, og pludselig
blev hun taget af Gestapo. Hun kom til
Sverige med De hvide Busser i slutningen
af krigen. Men selv efter hun kom hjem
fra Sverige, fik hun det aldrig godt efter
den oplevelse. Johan flyttede til Amerika,
da han blev voksen. Her kaldte han sig
John Rune, da man ikke kan sige Johan i
Amerika. Han og hans hustru. Pat, har
været nede og se på mindetavlen, hvor
hans mor var under krigen. Det var meget

Efter krigen skulle vi jo leve som før de
tyske soldater kom til Danmark, men en
aften da mine forældre skulle spille kort
med deres gamle venner Hr. og Fru Olsen
fra Aarhusvej, kunne jeg høre, at der sta
dig var soldater der gik oppe i skolen hele
tiden. Jeg skulle i seng, men pludselig
kunne jeg ikke mærke mine ben og jeg
blev meget bange. Jeg kaldte på min mor,
men hun troede bare, at jeg ikke ville i
seng.

Jeg måtte smide mig ned på gulvet og
kravle ind til stuen. Nu var min tunge
blevet så tyk, at jeg ikke kunne tale. Mor
fik fat i vores læge, som fortalte, at det
var et nervesammenbrud, og der var to
andre. Aase og Svend,
som boede lige i nærhe
den, der også havde
samme sygdom. Jeg
kom på hospitalet, som
dengang lå i Fiolgade.
Der
blev
taget
rygmarvsprøver og jeg
skreg, så de kunne ikke
have mig på hospitalet.

Den unge tyske soldat, Hans Kremer, drømmer om sin
kone og to piger hjemme i Tyskland.

Jeg kom så hjem og min
far bar mig op i skolens
have hver dag. Det var
et tungt arbejde, for jeg
var blevet meget tyk.
Der i haven lå jeg så. til
min mor kom med mad
til mig. Jeg kunne ikke
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selv spise eller gå på toilettet, så der var
et stort arbejde for min mor og far. Jeg
måtte sove i soveværelset og mor og far
skiftes til at være hos mig. Jeg blev tyk
og fed, kunne ingenting, kunne ikke tale
eller spise selv. Min kusine havde en
masse bøger med ud til mig, men jeg rev
dem i stykker, jeg havde det lige som en,
der har ikke styr på sine bevægelser.
Min broder havde lært en jysk pige at
kende og jeg fik lov til at være på hendes
søster og svogers gård. Jeg kom derfor til
Haderslev på en gård, der hed
Gamlegaard. Der lå jeg i sengen den ene
dag efter den anden, men jeg lå og
tænkte på, at jeg ikke ville ligge sådan
altid - så når alle var gået ud i marken,
begyndte jeg at træne med et skridt ad
gangen, indtil jeg langt om længe kunne

gå helt hen til vinduet.

Nu syntes jeg, at jeg ville hjem, og min
far kom og hentede mig, men jeg blev
først rigtig rask efter meget lang tid cirka IV2 år.

Efter krigen var der meget at se til og
mange mennesker fik travlt med at finde
de piger, som var skyld i mange danskere
kom i tyske lejre. Danskerne klippede hå
ret af pigerne og rev deres tøj i stykker,
skrev hagekors på deres tyg og kaldte
dem tyskertøser. De blev kørt ud på
Antoniehus og vi var rigtige mange der
stod og spyttede på dem. Jeg kan huske,
at der var en lille dreng der med et træge
vær - Henrik Wederkop - tror jeg han hed.
Hvad mon der er blevet af ham?

Jan Koefoed:

To små episoder
Udskibning fra Espergærde
Tyskerne gik vagt ved Espergærde Havn for at forhindre jødiske flygtninge i at blive
udskibet. Vagterne gik langs stranden nordpå. Det blev så min opgave, at bortlede
vagternes opmærksomhed medens de flygtende jøder blev ført til havnen.
Jeg gik derfor lidt længere nordpå end vagterne og kastede en stor sten i vandet. De
tyske vagter gik efter tyden, og i medens kom alle jøder ned til havnen og jollerne sat ud.
Vagtposterne lyste ud over vandet, men dem der roede, havde fået besked på at lægge
årerne ned i vandet, så der ikke kom nogen refleks.

De kom helskindede over.
En rørende historie
Min forlovede var barnepige for en rig familie og gik tur på Langelinie med barnet. Her
blev hun stoppet af en tysk soldat, der spurgte om han måtte se barnet. Tove tog barnet
op, og tyskeren fik lov at holde hende. Så trillede tårerne ned ad hans kinder: -"Jeg har
sådan en lille en derhjemme. Hvad skal jeg i Danmark efter ?"
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Danske Kvinders Beredskab
i Tikøb Kommune
Af Kjeld Damgaard
Den 7. marts 1940 blev Danske Kvinders
Beredskab stiftet. Det skete efter forhand
ling med Indenrigsministeren og som en
underafdeling af Dansk Luftværns
forening. Den første landsformand var fru
Ellen la Cour Overgaard.

Det blev DKB’s opgave at stille alle de kvin
der til rådighed, som man fik brug for i
henhold til Dansk Luftværnsforenings
luftværnsplaner,
d.v.s.
hospitals
medhjælpere, sanitetshjælpere, vagter i
tilflugtsrum, telefonvagter m.v. Men der
udover skulle DKB i krisesituationer med
virke ved forplejningstjeneste, beskæfti
gelse og uddannelse samt pasning af børn,
hjemmesygepleje og indkvartering.
Voldsom start
Årsagen var naturligvis den krig, der var

udbrudt i efteråret 1939 ude i Europa. Tan

ken var nu, at DKB skulle gro langsomt
frem og danne sin egen struktur. Men al
lerede efter en måned blev alle planerne
væltet af den tyske besættelse.
DKB fik med andre ord en langt mere vold
som start end oprindeligt ventet. Med
støtte fra hhv. Dansk Kvindesamfund og
De danske Husmoderforeninger blev der
hurtigt oprettet 93 kvindeudvalg over hele
landet. Samtidig blev der uddannet 260
instruktører, således at uddannelses
arbejdet straks kunne komme i gang. Al
lerede i efteråret 1940 var der udenfor Stor
københavn uddannet ikke mindre end
20.000 kvinder.

Uddannelsen
Alle kvinder, der meldte sig til DKB, skulle
gennemgå den almindelige beredskabs
undervisning, der strakte sig over fire
gange to timer og omfattede en kort ori
entering om luftbeskyttelsesforhold.

Denne DKB-nål hørte til „uniformen" for enhver DKB-kvinde.
(Stillet til rådighed af Gurli Thye, Mørdrup)
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bf»»
gyader «om annonceret i Dag et
nyt Kursus i Espergzrde Skote.
Der tiKttedes med nogle oriente
rende Foredrag, og derefter vil
Deltagerne blive ddt i Hold til
Specialundervisning. Enhver, der
har Lyst til at deltage i Kuraus’et,
bnr melde sig i Aften.
Frederiksborg Amt Avis fra 20.05.1941
sanitetstjeneste, forplejningstjeneste,
hjemmesygepleje, indkvarteringshjælp
samt pasning og beskæftigelse af børn
indtil syv år.
Allerede kort efter starten af DKB lod man
indregistrere navnet Danske Lotter - et
navn, som man havde fået inspiration til
fra Finland.

efter inspiration fra Finland. Men dels
skulle medlemmet selv betale den, dels
var der mange som var såkaldte hjem
mehold, d.v.s. hold der kun var forpligtet
til at gøre tjeneste i nærheden af hjem
met. Det var derfor ikke alle, der havde
uniform.

Espergærde-Snekkersten
På Sydkysten var der allerede i foråret
1941 oprettet en afdeling som kaldte
sig D.K.B. Espergærde-Snekkersten. Af
delingens leder var lektor Berit Asmund
fra Snekkersten. Hun gjorde i oktober
1941 Tikøb Sogneråd opmærksom på den
situation, der ville opstå, dersom Gas
forsyningen fra Helsingør til Sydkysten
svigtede. 1 så fald stod befolkningen for
en stor dels vedkommende uden koge
muligheder, idet mange var afhængig af
bygassen til madlavning.

DKB tilbød sig derfor som hjælpere i en
Ved udgangen af 1941 var antallet af lot
sådan situation og opfordrede Sognerå
ter steget til ca. 40.000, hvoraf 33.000
det til at udarbejde en beredskabsplan.
havde gennemgået uddannelsen og
Men derudover planlagdes en lang række
stod opdelt i hold på 10 kvinder, hvoraf
den ene var holdleder og havde an
KVI8TGAABD
svaret for sit hold. 1 1944 dannedes
Baw
desuden en ungdomsorganisation for
Danske Kvinder« Beredskab holder i
unge i alderen 14 til 18 år: "De dan
Morgen Basar paa Kvistgaard Kro. Ba
ske Ung lotter”.
saren vil blive aabnet af Formanden for
Helsinger-Kredsen, Fru in genier VelEfter begivenhederne i 1944 fik DKB
strup, og der vil i Lebet af Dana bli
ve forskellig Underholdning, bi. a. vil
endnu vanskeligere arbejdsvilkår,
Benna Moe synge og Dyrluge G fe ften
men trods dette lykkedes det i de
tese op, medens en lille Pige vil danse
cember at uddele et betydeligt antal
Balletdanse. Isvrigt er der paa Basaren
såkaldte Julekurve - indeholdende
baade Tombola og forskellige andre
Forlystelser, foruden at man kan faa
diverse fødevarer til mindre bemid
Æbleekiver og Lagkage uden Ratiolede familier.
nerinesmurker. Hele Overskudet gaar
til D.KBs Virksomhed.
DKB's medlemmer var berettiget
til at bære uniform - en grå dragt
Frederiksborg Amts Avis. 24.09.1944
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kurser. Hertil fik DKB så
tilskud efter aftenskole
loven.
Tiden under og efter
besættelsen
Netop besættelsestiden
blev DKB's store periode.
Mange tusinde kvinder
over hele landet måtte
mange gange aften ef
ter aften - sommer og
vinter - cykle lange
strækninger gennem
Denn e stakkels dreng var prøveklud for medlemmerne
mørkelagte byer eller
af DKB ved en øvelse på Kvistgaard Stavfa brik i 1942
landdistrikter for at
komme på kurser eller
for at medvirke ved fremstilling af depot
uddannelseskurser ligesom der blev op
materiale af de forhåndenværende mid
arbejdet et depot til anvendelse i
ler, ofte gamle klude eller papir.
katastrofesituationer. En stor del af dette
fremskaffedes ved omsyning af gammelt
Ved besættelsens ophør blev meget af det
tøj.
fremstillede depotmateriale overflødigt i
Danmark, men alligevel gik det ikke tabt.
Nordkysten og Kvistgaard
Det blev sendt til trængende i Sydslesvig,
1 Hornbæk startedes i februar 1942 en
Norge og Holland. Ved besættelsens op
afdeling af DKB under ledelse af Poula
hør ved ikke mindre end ca. 42.000 kvin
Fensmark Hansen, og en tilsvarende for
der medlemmer af DKB, men snart op
ening i Hellebæk-Aalsgaard blev ledet
stod der ønske om omdannelse af organi
af lærerinde Bodil Due Larsen.
sationen. Og da der i 1946 oprettedes et
Danmarks Lottekorps, blev der pludselig
1 Kvistgaard blev der også oprettet en
tvivl om hvad der var hvad. Indenrigsmi
samaritergruppe under Danske Kvinders
nisteren skar imidlertid hurtigt igennem
Beredskab i maj 1942. Gruppen bestod
og erklærede at DKB skulle bestå som en
selvfølgelig også her af husmødre og
civil organisation under Dansk Luftværns
medhjælpende hustruer. Der blev straks
forening medens Lottekorpset skulle være
sendt en ansøgning til Tikøb Sogneråd
en militær afdeling under forsvarets le
om et tilskud på 400 kr. til indkøb af me
delse.
dicinalvarer, forbindsstoffer, spædbørn
støj samt til tryksager.
Danske Kvinders Beredskab ophører
DKB blev med andre ord under Dansk
Tikøb Sogneråd bevilligede dog kun 100
Luftværnsforeningsvinger. 11949 skiftede
kr. til formålet, men til gengæld gav man
Dansk Luftværnsforening imidlertid navn
tilladelse til at benytte Nyrup Skole til
til Civilforsvars-Forbundet. Igen i 1993
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Danske Kvinders Beredskab på kursus i Reerstrup 1943

ændredes navnet til Beredskabs-Forbun
det, men da var underafdelingen Danske
Kvinders Beredskab allerede ophørt. Det
skete i 1990 efter flere års faldende med
lemstal og en mere moderne organisati

onsstruktur i Civilforsvars-Forbundet - en
struktur, der ikke længere gjorde det hen
sigtsmæssigt at adskillige mandlige og
kvindelige arbejdsopgaver.

Forældres og andres indsats i oktober 1943

De var også med
af Fini Pode Pedersen

Min fader købmand N. K. Pedersen (Niels
Karl -1895-1983) og min moder Augusta
Pedersen (Augusta Marie -1896-1955) var
begge engagerede i at hjælpe jøder til
Sverige i oktober 1943.
Min fader havde købmandsforretningen
„Købmandsbo", Stokholmsvej 23. Espergærde - den, som købmand Fritz Frederik
sen gjorde til en halvstor forretning, in

den han flyttede til Espergærde Centret
og startede Favør.
Når det i telefonen (nr. 85) forlød, at der
den dag ville ankomme 2 kasser agurker
eller lignende, betød det, at der på et eller
andet tidspunkt ville dukke en jødisk fa
milie op. Det kunne være en frue fra Nivaa,
der ringede - en dame der senere blev
omtalt på en måde, så jeg fik opfattelse
af, at hun var „aristokrat".

Det kunne også være „Malle" (murer
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Emanuel Mathiesen - 1912-86), med
hvem min fader i forvejen havde et godt
samarbejde, idet han var kasserer i Espergaerde Skakklub, som min fader var for
mand for.
De flygtende havde ofte udstået strenge
strabadser, når de ankom. De kunne være
meget forkomne.
En jødisk dame var særlig medtaget, og
varme indendørs var ikke det, der var mest
af. Hende hjalp min moder ved at lægge
sig ned i sengen til hende, hvorefter da
men tøede op igen.

tog affære, og ved hjælp af mandens hat
øste hun uafbrudt vand ud af båden, og

Fædrene var ofte de mest oprevne. En af
dem truede sin lille søn med at ville kvæle
ham, hvis han ikke kunne forholde sig
rolig. Når det drejede sig om små børn,
blev doktor Gersfelt eller Halldor Finsen
tilkaldt til at give dem en kraftig beroli
gende insprøjtning.

En dag efter krigen kom der en mand ind
i forretningen, træt og udaset. Han havde
ledt det meste af dagen, men havde sat
sig for. at han ville finde frem og sige tak
for redningen.

En familie med en meget dominerende
mand og en underkuet kone kom ud for
det højst ubehagelige, at båden - en ro
båd, der åbenbart havde ligget for længe
på land - tog vand ind. Manden siges
nærmest at være gået amok; men konen

Familien Pedersen på Stokholmsvej 23
fotograferet i 1938.

turen endte vellykket.
Min fader havde engang i mørkningen
fulgt et hold flygtninge - en familie med
godt slidte nerver - ned til en robåd, der
lå i en have mellem Strandvejen og ky
sten. Emanuel Mathiasen gik vagt på for

tovet. da der kom en tysk patrulje. Ved at
slæbe sine jernbeslåede træsko ret så
hørligt mod asfalten blev de andre adva
ret, og alt endte lykkeligt.

Jeg selv aftjente på det tidspunkt min
værnepligt under den særlige ordning,
som Polyteknikere kunne bruge, og var
blevet interneret af tyskerne efter den 29.
august 1943. Jeg har derfor ikke overvæ
ret noget af dette og har det udelukkende
fra min faders beretninger. Min dengang
14-årige søster fortæller, at hun har væ
ret med til sammen med min moder at
bringe mad op til flygtninge i mit væ
relse på 1. sal. Efter at denne periode var
ovre, og jeg var kommet hjem fra inter
neringen, skete der ikke meget.

En morgen dukkede der en mig ubekendt
yngre mand op i køkkenet, hvor vi va
skede os. Han havde åbenbart overnat
tet hos os og kom fra Sverige for at rejse
hjem til København. Også et par opring
ninger fra præsten, pastor Bartholdy
Møller eller måske snarere hans søn Poul,
synes jeg at kunne huske, men derud
over ingen tegn på yderligere indsatser.
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Familien Skop fortæller om deres flugt til Sverige i okto
ber 1943:

Først snydt - dernæst hjulpet
Fortalt af Aron Skop til Dansk Jødisk Mu
seum, red. af Kjeld Damgaard

Den jødiske familie Skop, som bestod af
Frederikke og Samuel Skop samt deres
børn Miriam på 11 år og Aron på 9 år, fik

den 1. oktober 1943 at vide fra Frederikkes
broder, Simon Altermann, at tyskerne
planlagde en razzia mod alle danske jø
der.
"i må skjule Jer”, fik de at vide og om
natten mellem den 1. og 2. oktober skjulte
hele familien sig i pulterkammeret på
kvisten. Tyskerne banker forgæves på
hoveddøren, og lysprojektører bliver ret
tet mod lejligheden, men tyskerne ender
med at gå med uforrettet sag.
Den følgende dag kontakter Samuel Skop
en bekendt, bagermester Petersen, som
også bor i ejendommen og tilmed har for
retning der, for at høre om han kan hjælpe
med et skjulested og evt. kontakt til en
fisker. Familien bliver dernæst indkvarte
ret i et lille værelse som bagermesteren
råder over.
Den 4. oktober lykkedes det bagermeste
ren at få kontakt med en mand, som kan
hjælpe med overfarten til Sverige, og det
aftales, at familien næste aften skal tage
toget til Snekkersten Station, hvor en
mand med Politiken i hånden - det var
tegnet - skal hente dem.

Turen til Snekkersten foregik uden no
gen form for bagage - dog har alle så
meget tøj på som muligt uden at vække
opsigt. Det er aftalt, at bagermesteren skal
aflevere 4000 kr til kontaktmanden til
dækning af overfarten til Sverige og for
at klare dette beløb pantsætter Samuel
sit guldlommeur til bagermesteren.

Kontaktmanden møder også efter planen
på Snekkersten Station, hvorefter han
fører dem til kroen, hvor de bliver ført til
et loftsværelse. Men kontaktmanden for
langer nu flere penge for at hjælpe, men
da familien allerede har afleveret alt, hvad
de kan skaffe, forsvinder kontaktmanden.

Den følgende morgen ved 5-6 tiden be
giver familien sig modløse og næsten
opgivende ad Strandvejen indtil de bli
ver vinket ind i en villa af en dame, der er
i gang med at pudse vinduer, og som fat
ter, at der kunne være tale om en jødisk
familie på flugt. Hun kontakter straks en
bekendt, læge Jørgen Gersfelt, som straks
erklærer sig villig til at hjælpe familien til
Sverige. Samme dag, bliver familien ind
kvarteret i et sommerhus, som lægen rå
der over.
Så hengår 4 dage i sommerhuset i
Snekkersten - hvor stemningen i fami
lien svinger mellem angst og håb.
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Men den 11. oktober får familien besked
om, at den skal holde sig parat. Sent på
eftermiddagen standser en skraldevogn,
udstoppet med tæpper i det indre. Her
bliver familien anbragt og skraldevognen
fortsætter nu til andre adresser, hvor an
dre jødiske familier havde været skjult.
Da bilen er fuld af flygtende jøder, kører
den til en skov, hvor alle bliver sat af. l
grupper på 10 personer bliver familierne
dirigeret gennem skoven til Strandvejen,
hvor vagter søger for, at alle når ned på
stranden, hvor store robåde fører famili
erne ud til den ventende fiskerbåd.

Undervejs mod Sverige får fiskerbåden
motorstop, men efter en times sejlads
ankom båden til Helsingborg, hvor sol
dater i grønne uniformer bød flygtnin
gene velkomne. De grønne uniformer gav
jøderne visse associationer til de tyske
soldater, men de blev hurtigt klar over, at
det er Sverige, de er ankommet til.
Først omkring 1. juni 1945 vendte fami
lien tilbage til Danmark og til deres gamle
lejlighed. Gode naboer havde sørget for
at udleje den medens familien havde
været i Sverige.

til at forlade Snekker
sten Havn.
Sådanne papirer skulle
alle bådejere i Snekkersten (og andre havne)
have - til gengæld
havde de lov til at sejle
ud af havnen hvornår
de ville. Til gengæld
indskærpes det at det
ikke er tilladt at anløbe
udenlandske havne.
Denne tillaldelse blev
udstedt til fisker Ru
dolf
Sørensen,
Snekkersten.
(Dokument i Christian
Sørensens Arkiv)
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Spredte glimt fra
besættelsestiden
af Fini Pode Pedersen

Straks fra morgenstunden den 9. april
1940 var der flere lavtgående tyske fly
over Espergærde. Jeg husker især, da de
fløj over "Den vilde have” for enden af
Søbækvej. Jeg mener også, at vi fik fat i
et eksemplar af de nedkastede grønne
"Oprop”. En oplæsning af det kom først
klokken 8.30 i radioen som den første
underretning om, hvad der var sket. På

det tidspunkt vidste vel alle i hvert fald,
at vi var besat. General Kaupisch' "Oprop
til Danmarks Soldater og Danmarks Folk”
virkede på sit dansk-norsk-tyske
kaudervælske absurd komisk på den
dystre baggrund.

Senere hørte man så kongens og stats
minister Th. Staunings proklamation med
en opfordring til enhver om at passe sin
dont. Trods usikkerheden tog jeg toget
ind til Østerport station for at komme ind
til forelæsningerne, som dog vist var ble
vet aflyst. På baneskråningerne ved sta
tionen vrimlede det med tyske soldater.
Den ulovlige radio
Vi ryddede senere vore kælderrum for at
indrette sikringsrum, som myndighe
derne tilrådede, men fik ikke stivet
lofterne af. De tre krigsvintre slog jo alle
rekorder med ned til 32,6° frost. Sundet
frøs til, og mange pilkede torsk ude på
isen. Vandledninger frøs i stor udstræk
ning, også vor egen. Vi hentede vand i
baljer på en slæde fra skolen. Elektrikerne
fik travlt med at tø ledninger op, da
tøvejret satte ind, og det kunne nytte.

Det var
ikke nog e n
avance
ret radio,
familien
havde;
men ved
hjælp af
en "for
så t s".
Fini Pode Pedersen.
som
fot.1945
elektriker
mester Poul J. Hansen ganske givet havde
lavet, blev det muligt, at høre de engel
ske udsendelser til Danmark på kortbølge,
dog med en vis agtpågivenhed for ikke at
have den i gang ved et eventuelt besøg
af Gestapo. "England sender til Danmark"
ledsaget af et signal med 3 korte og 1 lang
bankelyd - morsetegnet for V (Victory, sejr)
- og Set. Jørgens march. "De hører os i 19
m-båndet". Efter nyhederne kom altid: "Vi
bringer en særmelding: Hilsen til Niels.
Jacob ...". Det sidste skulle oplyse om,
hvor der ville blive nedkastet våben fra
engelske fly.

En tur til Stockholm
l juni 1943 arrangerede professoren i vej
og jernbanebygning studietur til Stock
holm. Det var ellers nærmest umuligt at
få udrejsetilladelse dengang. Den tur var
naturligvis alle tiders oplevelse. Jeg stod
på det nærmeste op i toget hele natten
og nød den lyse sommernat. De elektriske
lys overalt var jo også et storslået syn på
baggrund af den hjemlige mørkelægning.

Vi besøgte Den tekniske Højskole - Teknis
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- og mange af byens store seværdighe
der; bedst husker jeg Stadshuset og Skan
sen, men engelske film var selvfølgelig et
stort nummer. Jeg fik en hilsen med hjem
fra en ung mand, der ville til England. Jeg
vakte nok opsigt hos tolderne, idet jeg
medbragte en veneziansk glaslysekrone
efter aftale med en god nabo, en svensk
født norsk gift frue, der på grund af kri
gen var vendt hjem til Stockholm.
Skakklubben
Under krigen fik foreningslivet en vældig
opblomstring. 1 1942 oprettedes eller
genoplivedes 10-12 skakklubber i amtet,
således også i Espergærde. Der havde
været en skakklub i 20'erne, og materia
lerne fra dengang var blevet opbevaret
hos os. Allerede to år senere var klubben
oppe på at have 35 medlemmer, et impo
nerende antal, når man betænker, at
Espergærde på den tid endnu nærmest
var et lille fiskerleje med under 1000 ind
byggere.
Hotel Gefion blev klubbens første hjem
sted; men man måtte flytte flere gange de
næste år til Skotterup Kro, Pension Sjølund
(Stokholmsvej 4), Afholdshotellet (Skov
kroen, Mørdrupvej), Hotel Ørenæs (Mirasol).
At tiderne under den tyske besættelse var
mere barske end nu, og at man tog stra
badserne i stiv arm. viser sig flere gange i
forhandlingsprotokollen. F. eks.: "Efter
udfordring fra Havreholm cyklede vi søn
dag den 16. april 1944 i øsende regn til
Tikøb Kro, hvor vi tilbragte en dejlig dag
med at banke Havreholm og Borsholm.."

Under en sådan cykeltur kunne det
hænde, at hele flokken blev standset af
tyskere, som så skulle overbevises om, at
vi virkelig skulle ud at spille skak. Eller:
"En turnering er forsøgt spillet skiftevis

hos deltagerne hver uge. Turneringen har
dog vist sig vanskelig at gennemføre, bl.a.
fordi nogle af medlemmerne på grund af
den tyske besættelse har været mere el
ler mindre "under jorden" i kortere eller
længere tid".

Et særligt møde i en kødvogn
Den 30. juni 1944 blev en ganske særlig
dag. Der var generalstrejke i København,
og DSB havde taget alt disponibelt mate
riel i brug, for at folk kunne komme ud af
byen. Jeg kom op i en kødvogn sammen
med en nydelig ung dame - som jeg
havde gået i klasse med og var blevet
konfirmeret sammen med. Vi stod op og
hang i en af de kroge, der ellers brugtes
til dyrekroppe. Det var en dejlig sommer
dag, og hun var i en kortærmet blå dragt.
Herefter fandt jeg ud af at besøge hende
på GI. Strandvej i Humlebæk. Aret efter
blev vi forlovede, og næste år blev vi gift.

Den 19. september 1944 undrede min til
kommende sig over, at der var så mange
politibetjente på Humlebæk havn. De har
sikkert haft tjenestested på Krogerup
Højskole, hvor der var politiskole. De var
ved at blive indskibet til Sverige og altså
heldige i forhold til de over 1900, der ikke
var blevet advaret om tyskernes planer
om at anholde det danske politikorps, og
som havnede i tyske koncentrationslejre.
Hun har ikke været nogen "kylling". En
gang havde hun lovet en bekendt at tage
en pistol med fra Humlebæk og aflevere
den til ham i København. Han kom ikke
til stationen som aftalt, og hun måtte tage
tingesten med hjem i sin håndtaske. Hun
gemte den i stråtaget, indtil hun kunne
være sikker på at komme af med den;
men rigtig rolig ved foretagendet havde
hun ikke været.
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Tre Mørdrup-Espergærde-beboere

Vil l snakke besættelsestid?
af Holger Dahl
Sådan spurgte jeg de tre MørdrupEspergærdere , Niels Peter Christensen,
Mogens Johansen og Werner Johansen.

Ja, lad os det, sagde Niels Peter Christen
sen. Jeg kom i november 1943 i elektriker
lære hos den gamle Simonsen, og 14 dage
efter var jeg for første gang alene ude.
Det var fru Alfrida Andersen, Tikøbvej 9,
der skulle have sat en lampe op, og stolt
var jeg, da det lykkedes. Så siger hun, at
hun også gerne vil have en stikkontakt i
soveværelset, så hendes mand Carl kan
bruge en varmepude. -Glad kom jeg hjem
til mester og fortalte, at jeg havde ordnet
lampen, og at fru Andersen også skulle
have en stikkontakt i soveværelset. "1 so
veværelset", skulede mester. "Det kan hun
ikke få. Hun har en i stuen". "Jamen nu
har jeg jo sagt, ja". "Nå, så spring over og
sig, at hun kan få en, hvis hun har en
kobberkedel i bytte". Så måtte jeg tilbage,
og da hun ingen kobberkedel havde, fik
hun ingen stikkontakt.

Og ved du hvad, sagde Mogens Johan
sen. Jeg hjalp i efteråret 1943 fragtmand
Sloth Jørgensen, og vi læssede vognen
på Fragtmandscentralen på Halmtorvet
sent, fordi Trælasthandler Reimers i Nivå
ville have tingene sent. En aften var vi
sidste vogn, da der pludselig stod to
mænd ved siden af. De skulle med, og vi
arrangerede et par huller mellem varerne.
1 Nivå kørte vi hen bag Nivågård Tegl

værk, hvor de sprang af, og over en grøft,
og løb ned mod stranden. Jeg vidste jo
ikke, at fragtmanden var med i Sundets
Venner; men nu vidste jeg, at jeg havde
været med til noget.
Næh, ved 1 hvad, sagde Werner Johan
sen. Jeg var jo i lære på Thygesen Poul
sens Maskinsnedkeri. Vi arbejdede fra 716 og gik på Teknisk Skole i Helsingør fra
18-20. Så en aften var der nogen, der
havde smidt æbleskrog efter nogle ty
skere, der gik forbi, og så kom der en flok
tyske soldater farende ind i forhallen og
råbte og truede. Vi var forskrækkede, da
der pludselig blev helt stille. Så kom en af
vore lærere, brandinspektør, kaptajn
Krieger skridende ned af trappen,- i fuld
uniform med kasket under armen og
blankpudsede støvler og med sin hund.
Tyskerne var duperede. De smækkede
hælene sammen og gjorde honnør, og
afleverede en høflig beklagelse. Men der
kom bagefter hængelåse på vinduerne,
så episoden ikke gentog sig.—
Og kan l huske skomager Svend Jensen,
der søgte om at få lidt petroleum til at
varme voks med. Han fik et fornemt af
slag og blev anbefalet at bruge gengasgenerator eller vindmøllekraft.
Samme Werner Johansen var i øvrigt både
aktiv i Vagtværnet og Modstandsbevæ
gelsen.
Som vagtværnsmand patruljerede
han med hjelm og knippel. De havde
til huse ved Hotel Gefion, og somme
tider blev de også kaldt, for at hente

47

Werner Johansens modstandsgruppe fotograferet efter befrielsen i 1945. Ovenpå
bilen ses til venstre Jens Nielsen medens manden t.h. ikke har kunnet identificeres.
Foran bilen ses fra venstre: Ricardt Petersen.Svend Erik Olsen, K. W. Jacobsen, Arne
Nielsen og Werner Johansen. Bilen som gruppen læner sig op ad tilhørte købmand
Edvard Johansen i Mørdrup.
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Gestapo havde villa Rosenlund næ
sten lige ved siden af. Werner Johans
ens kedeligste oplevelse var, da han i
dagene efter den 5. maj deltog i arre
stationen af nazister, som han kendte:

jødiske flygtninge ved Stationen og
følge dem enten til Dr. Finsen eller
til Solpletten, et udskibningssted
ved GI. Strandvej i Tibberup.
Som modstandsmand, havde de
blandt andet til huse i villa Sunshine
på Strandvejen i Skotterup, medens

men det skulle jo gøres.

Legitimationskort for Frihedskæmpere

__ Johansen
Adresse: Mordnipvej.. 5q Espergarde
Født:
20-10-25 i: Mondrup________
Kommando: Distrikt
Tlkdb

5_

Komp.:
Deling:
Dette Kort gælder som
Tilladelse til at bære Vaaben G&VæZ______________ _

Fabrikat: Q

<19

Nr.

Kort Nr.
Tjenestgørende fra:

4—5~9-5

til:

De modstandsfolk, der efter befrielsen gjorde aktiv tjeneste ved vagttjeneste, patrulje
ring m.v. fik udstedt et Legitimationskort som ovenstående. Kortet gav samtidig indeha
veren ret til at bære våben, i dette tilfælde et dansk fremstillet gevær, model 89. Bemærk
stemplet: „Modstandbevægelsen Distrkt Tikøb". Werner Johansen havde før den 4. maj
1945 forrettet tjeneste som gruppefører i Kvistgaard Deling fra marts 1944.
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Også Ungdomsskolen har i år haft besættelsestiden som
emne i deres succesfulde musical:

Blod og Ære
af Arne Hedegaard
Så lykkedes det igen! Atter kunne man
læse i pressen, at Espergærde Ungdoms
skole (EU) igen havde opnået succes med
sin årlige musical. Hvordan går det til. at
EU år efter år - og nu for 31. gang - har fået
fuld anerkendelse for en opsætning og
dermed også fulde huse ?
1 foråret 2003 så ligeså mange mennesker
musicalen „Blod og Ære", og det er et op
sigtvækkende lokalhistorisk faktum, at der
siden 1978 hvert år, med varieret indhold
og rollebesætning, er blevet gennemført
en ny musical.

Det hele starter i lærergruppen, en gruppe
på 3-5 lærere, som i samarbejde finder
frem til en idé, som skal være grundlaget
for årets musical. Lærergruppen gennem
tænker så hele processen, fremskaffer det
dramatiske stof, skaber den musikalske og
poetiske tone, fostrer forløb og ramme.
Hele processen omfatter m.a.o. mange for
skellige fag: tekstskrivning, komposition,
koreografi, dekoration samt kostumer og
sceneopbygning. 1 september måned præ
senteres eleverne så for oplægget.

Og elevgruppen er på sin side nok den
mest fantastiske. En sammesat gruppe
med ønsker om at komme til at spille,
synge, danse eller lave kostumer. Nye
håbefulde talenter blandet med „gamle"
garvede elever, alle mellem 14 og ca 20 år.

1 år meldte der sig 120 elever - ny rekord!
Men hvordan få plads til dem alle på sce
nen eller give dem alle replikker? Et
kæmpepuslespil.
1 små grupper starter eleverne så med
hver deres lille speciale. Gennem impro
visatoriske, selvkombinerende forløb, bli
ver handlingen til, men over lang tid. Ele
verne skaber selv deres tekster og der
med skabes de mundrette replikker, derlet kan læres og som gør sig godt.
1 år var det lærergruppens idé at man
skulle opføre en musical, der skulle
handle om det opgør, der var blandt de
danskere, der kæmpede på tysk side un
der krigen, og hvordan danskerne be
handlede de tyske flygtninge som kom
hertil i krigens sidste måneder. I sin idé
en videreførelse af musicalen fra 1994
med titlen „Tyskertøs".
Den tidligere EU-elev, Marie Honoré, nu
EU-medarbejder og litteraturvidenskabs
studerende skrev om Blod og Ære i Hel
singør Dagblad bl.a.:
/ Espergærdehallens mørke, der i disse
dage er ombygget til Danmark anno 1945,
blev publikum vidne til en fantastisk fore
stilling om efterkrigstidens Danmark. /
forestillingen møder vi Rikke Hansen, der
er forlovet med advokaten Jens Jacobsen,
nær ven med flere medlemmer af den
danske modstandsbevægelse. Forholdet
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brydes dog, da Rikke forelsker sig i Jens'
barndomsven, Oskar Lange, som er vendt
hjem efter at have kæmpet for det nazi
stiske Frikorps Danmark - et valg der nu
koster ham had og forfølgelse af de tidli
gere venner og han søger tilflugt i en af
de flygtningelejre, den danske regering
havde åbnet. I samme flygtningelejr
møder vi tre tyske søstre, der drømmer
om at vende tilbage til Tyskland, hvor de
håber, at finde deres far i live. Livet i lej
ren byder på sult, sygdom og uvished,
men kvinderne finder hurtigt ud af,
opildnetafden kontrære Irmgard Bøttner,
at der kan opnås goder ved at vise vel
vilje overfor de danske soldater. Som det
sig hør og bør i en musical, resulterer dette
i den umulige kærlighed mellem Viola
og den danske soldat Laurits Jacobsen,
derydermere er broder til den hævnlystne
advokat Jens Jacobsen. Konflikten mel
lem parterne tilspidses yderligere, før det
endelige retsopgør sættes ind - hvem
kan, når alt kommer til alt, sige sig fri for
skyld og kaste den første sten?

ensembleoptrin sat ind i en velfunge
rende scenografi. Talentmassen synes at
vokse år for år på Espergærde Ungdoms
skole - alle roller er utroligt velspillede.
„Blod og Ære" er skabt af lærerteamet
Thomas Høg, Lasse Aagaard samt Sune
og Geske Svanekier, men man må ikke
glemme nogle andre væsentlige forud
sætninger for gennemførelsen af en så
dan musical. Det er de såkaldte „Sydpol
ske Teltarbejdere" og „Vestestiske
Sypiger". Teltarbejderne er en styrke på
18 veltrimmede men gråhårede tidligere
elever, der knokler med teknikken.
Sypigerne er en gruppe på seks piger de bedste med nål og tråd. Og endelig er
der jo musikerne - et kapitel for sig.
Skulle man ikke have nået at se selve
forestillingen, er der alligevel en mulig
hed. Espergærde Ungdomsskole har
nemlig udgivet en video med hele fore
stillingen. Den kan købes ved henven
delse til Ungdomsskolens kontor.

Marie Honoré skrev videre at der var tale
om fine karakterskildringer og flotte

Historisk Forenings generalforsamling
Den årlige generalforsamling var besøgt af ikke mindre end 90 medlemmer! Det
betød, at der var for lidt kringle, men ellers forløb mødet uden dramatik. Forman
dens beretning vedtoges næsten uden debat. Regnskabet, der viste 6.596 kroner
i overskud, blev godkendt. På valg var Holger Dahl, Nina Etting og Jørgen Han
sen. Da sidstnævnte ikke ønskede genvalg valgtes i stedet Ruth Sølvhøj. Som nye
suppleanter valgtes Mads P. Vej-Hansen og Bjørn Andersen.
Medlemstallet er nu oppe på 336 - hvilket kan sammenlignes med medlemstallet
i 1994:117!
Efter generalforsamlingen vistes den meget interessante film om Set. Olais re
staurering - efterfølgende kommenteret af kirketjerner Torben Bill-Jessen.
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Udflugten til Gurre,
Tikøb og Esrum
af Mads P VeJ-Hansen
Søndag den 25. maj tog omkring 65 med
lemmer af historisk forening på forårets
bustur.
Turen gik i flot klart solskin til Gurre Slots
ruin, Tikøb Kirke og Esrum Kloster.

Gurre Slot blev påbegyndt omkring 1100
tallet, men det er først med udbygningen
i 1300-tallet forestået af Valdemar Atterdag, at slottet for alvor blev kendt. Vi fik
et levende og inspirerende foredrag af
Vibeke Etting, hvor vi bl.a. hørte om
Nationalmuseets udgravninger og det
sagn, der knytter sig til Gurre. Valdemars
kone Tove havde fået en tryllering af sin
mor. Den, der bar trylleringen, sikrede sig
et ubrydeligt kærlighedsbånd til kongen.
Da Tove døde, og Valdemar pga. trylle
ringen slæbte rundt på hendes kiste blev
det hofmanden hr. Lave for meget. Han
åbnede kisten og stjal Toves ring. Så kunne
Tove endeligt få fred og blive begravet.
Da hr. Lave ikke var til sligt, blev det ham
hurtigt for meget, at Valdemar kastede
sin gunst på ham. Han skilte sig derfor af
med trylleringen ved at stikke den dybt
ned i jorden. Valdemar var derfor resten
af sine dage draget af Gurre Slot. Selv da
han døde kunne han ikke få fred. Hver
nat ridder han hvileløst rundt i området
med sine mænd. Så hvis du en sen aften
kommer til Gurre og ser. at et af mark
leddene er lukket kan du hjælpe Valde
mar ved at åbne leddet.

Her til efteråret regner Nationalmuseet
med at fortsætte udgravningerne, og Vi
beke har allerede givet os tilsagn om at vi
må besigtige disse.
Turen gik herefter til Tikøb Kirke, hvor
sognepræst Anne-Mette Nissen fortalte
om kirken, orgelet og den forestående re
staurering. Der var mange spændende
emner, der godt kunne fortjene en ud
dybning på et senere tidspunkt.

Bussen kørte nu mod Esrum Kloster. Der
skete imidlertid et nedbrud, der gav 4045 minutters ufrivillig pause midt på lan-

Vivian Etting fortæller de mange
deltagere om udgravningerne ved
Gurre Slot.
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devejen. Men det var alligevel nådigt slup
pet. Hjælpen kunne hurtigt nå frem, da
det var et lokalt busselskab.
Med således næsten 1 times forsinkelse
kom vi frem til de ventende kroplatter (for
dem, der ikke havde valgt selv at med
bringe frokosten).
Herefter fik vi rundvisning og foredrag om
klosterets historie. Det var spændende.
Efter foredraget kunne vi gå rundt på

egen hånd og blandt andet se apotek
sindretning i gamle dage samt udstilling
om apotekervarer og redskaber til
medicinfremstilling. Også denne tema
udstilling var spændende.
Hjemturen gik uden uheld langs Esrum
sø, og vi kom trætte tilbage til Espergærde Centret efter en interessant og god
tur, hvor der også var plads til mange hyg
gelige snakke.

Bogen om Gurre
kan nu bestilles
Bogen, der er skrevet af Vivian Etting,
Lone Hvass og Charlotte Boje H. An
dersen, beskriver Gurre Slots spæn
dende historie og de nye opsigts
vækkende udgravninger på stedet.
Samtidig præsenteres for første
gang de mange genstande, som i
tidens løb er fundet ved borgen.

i
l
I

Bogen er trykt i farver, og udkom
mer i oktober 2003. Prisen er
299,- kr, men Du har mulighed
for at få bogen til kunr249,- kr,
men så skal bestillingen afle
veres til formanden senest
med udgangen afjuli måned
2003.

i
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Sesam

I
I
J

Ring eller skriv til Holger
Dahl.
Hyacintvej 19,
Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf. 49131716
- eller pr. e-post:
holgeritCdtiscali.dk
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Møder og arrangementer
SØNDAG DEN 24. AUGUST:

Byvandring i Mørdrup Strandvang
Med udgangspunkt ved Ewaldsstenen på Stokholmsvej starter en byvandring i den
del af Espergærde, som egentlig hedder Mørdrup Strandvang. På gåturen rundt i
området vil lokalhistoriker Kjeld Damgaard fortælle om mennesker og huse
langs bl.a. del af Stokholmsvej, Bakkegaardsvej og sidevejene hertil. Turen vil vare
cirka 2 timer og er som sædvanligt tilrettelagt således, at både nytilflyttere og „gamle"
indbyggere vil kunne have interesse i at deltage. Byvandringen er gratis for medlem
mer af Historisk Forening, hvorimod gæster/ikke medlemmer må erlægge kr 10,-

T1D OG STED: Søndag den 24. august 2003, kl 14.00 ved Ewaldsstenen (hjørnet af
Stokholmsvej/Ewaldsvej)

TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER:

Oktober '43 på 60 års afstand
Redningen af de over 6000 danske jøder ioktober 1943, er en af besættelsestidens
stjernestunder. Det er blevet en del af vor danske identitet, og den er formentlig den
eneste begivenhed i Danmarks nyere historie, som vil være almindeligt kendt i udlan
det. Det skyldes dens enestående karakter, set i forholdet til drabet på 6 millioner

jøder i Europa, der har gjort oktoberdagene til „et lys i Holocausts mørke". Mange
har talt om „miraklet ved Øresund". Dr.phil. Hans Kirchhoff har studeret og
skrevet om begivenheden gennem mange år og vil forsøge at forklare, hvorfor det
kunne lykkes at redde næsten alle Danmarks jøder til Sverige på bare 14 dage. Det
skyldtes ikke bare den danske indsats og svensk gæstfrihed, men også en udbredt
passivitet på tysk side, der kan føres fre, til selveste Werner Best. Vi ved i dag, at der
udløste aktionen, men også at han siden saboterede den via sin medarbejder, Duckwitz.
Hvordan skal vi forstå det tyske spil, og hvordan forstå den danske reaktion? Kirchhoff
vil præsentere forskningens seneste resultater og give sit eget bud på, hvorfor det gik
som det gik?

TID OG STED: Tirsdag den 16. september 2003, kl 19.15 på Espergærde Bibliotek.
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TIRSDAG DEN 14. OKTOBER 2003:

„Mands Minde“
Fhv. provst Erik Hoppe har levet et langt liv, og han har en god hukommelse. Erik
Hoppe er født i Thy i et indremissionsk miljø, søn af en meget aktiv landsbylærer og
en lige så aktiv lærerkone. Erik Hoppe blev præst - først i Skovshoved, senere på

Lukasstiftelsen, og derfter provst i Jægersborg.
Erik Hoppe vil fortælle om det stykke af Danmark har har oplevet. Om de forandrin
ger, der er sket i samfundet og de følger, han mener forandringerne har haft for os
allesammen.

TID OG STED: Tirsdag den 14. oktober 2003, kl 19.15 på Espergærde Bibliotek

TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2003:

Helsingør Bykerne fra 1970 til 2000
Eller: Vision og virkelighed i bevaringsporcessen.
Afdelingsarkitekt Per Godtfredsen fra Helsingør Kommune, viser billeder fra kom
munens righoldige billedarkiv og fortæller om bevaringsbestræbelserne for Helsin
gør Bykerne efter kommunesammenlægningen i 1970.

TID OG STED: Tirsdagden 28. oktober 2003, kl 19.15 på Espergærde Bibliotek

TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 2003:

Den syngende Skovfoged
Til julemødet får vi besøg af Mogens Mikkelsen - også kaldet „Den syngende Skovfo

ged".
Mogens Mikkelsen vil fortælle om skovens træer og dyr. Men Mogens Mikkelsen, som
er aktivt medlem af „Visens Venner", vil også synge skovens pris til egen guitar musik.
Og livet i skovenved Mogens Mikkelsen meget om. Han har været skovfoged i 37 år
med bl.a. Danstrup, Nyrup og Teglstrup Hegn som arbejdsfelt.

TID OG STED: Tirsdag den 9. december 2003, kl 19.15 på Espergærde Bibliotek

Andre interessante arrangementer
VI BRINGER HER ET PAR EKSEMPLER PÅ ARRANGEMENTER, SOM SIKKERT OGSÅ KUNNE

HAVE INTERESSE FOR MEDLEMMERNE AF HISTORISK FORENING:

DANSK SKÅNSK FORENING OG SKAANEUDFLUGTER HAR TO ARRANGEMENTER, SOM
MAN KAN TILMELDE SIG TIL VED HENVENDELSE TIL FORMANDEN, JØRGEN BRANDT,
TLE 45 8112 85 (bedst ml. 8-9):

SØNDAG DEN 6. JULI 2003

Bustur til Romelaas i Skaane
Afg. Ingerslevsgade ved København H, kl 09.00 og hjemkomst samme sted mellem kl
19.00 og 19.30. Pris: 300,- kr ind. middagsmad og eftermiddagskaffe (betales i bussen).
Turledere: Adam Wagner og Flemming Andersen.
Turen går til: Tulstorp, slottet Svaneholm, Dørrød, Romele Kro, Overløv Kirke, frilands
museet „Kulturens Østarp", Gunnerup Kirke. Ugglerup, Romelestuen og Hellested.
SØNDAG DEN 10. AUGUST 2003

Bustur til Bjergehalvøen og Baasted
Afg, Helsingør Banegård ved Sundkroen kl 08.40 og hjemkomst samme sted kl ca 20.00.
Pris 350,- kr. Turledere: Henning Bussenius Larsen og Flemming Andersen.
Turen går til Hallands Aas, Hov Kirke, Hovs Hallen, Salomanshøjen. Øster Karup, Roeskal,
Baasted Kirke og Dagshøj.

+ + + + + + +++-1--1--1-++ + + +
LØRDAG DEN 2. AUGUST KL 12.00-24.00
SØNDAG DEN 3. AUGUST KL 10.00-18.00

Udstilling om Borupgaard
Snekkersten Havn kan i samarbejde med Ritta Vognsen Jensen. Christian Sørensen og
Kjeld Damgaard præsentere årets udstilling i det gamle bådebyggeri. Den handler i år
om mennesker og huse på Borupgaard - både den egentlige gård Borupgaard, men også
om Borupgaards jorder - d.v.s. en stor del af det, der i dag regnes til Snekkersten. Det er
område, der hovedsageligt er blevet bebygget efter 1965. På udstillingen kan man bl.a.
at se hvordan der så ud før området blev bebygget.
Udstillingen er åben for alle - der er gratis adgang. Skulle man ikke have mulighed for at
se udstillingen i Snekkersten. er der en mulighed senere, idet den bliver vist på
Flynderupgaard Museet i januar og februar 2004.
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