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Unden den bgøk.e be^œbiebae a£ banmank. Z ôte/ie 
19^0-45 pbggbede omknbng j8»ooo danakene bÂb Sventbg 
- dena£ ombienb habvdeben pi en ene^be mined - hernbig. 
okboben 19^3t da Hbbben havde deknebeneb anhaÅdeL&e 
og deponbabbon a£ øambbÅjge /jøden Z banmank»

AÅbenede Ånden beøæbbebøen havde man hønb om, /jøde- 
IcM/øZ^eZdetøe Z 7gøkbandt og deb van denpjn iJtbe *i< i 
maik.ebbgbt ab de danakn /øden puggbejde nageb bignende 
hent e/ben aZ bgøkjenne havde beøab bandeb*

Çang pi gang gbk. den eggben omf ab bgøkenne vÅbbe 
anneøbene /ødebne og Ånbennene dem. b \bgøk.e koncentna- 
blanaÅn/ne, men epbenhanden 00m nggbenne døde hen, 
Abog man Abg bib no med, ab negeningen nok. a kubbe, 
kunne pjehÅndne øidanne akblonen hen Z ZandeZ« \ 

beAuden van mange a/. den oppibbebie, ab AibLen Z 
pnopagandaø/jemed havde bib henabgb ab gøne den bgøke 
beoæbbeL&e a/. banmonk. bib en mønobenbeAæbbebae, og 
detbe vibbe Z hvenb pibd væle hebb u/anenebbgb med en 
eventueb /ødepjn/øbgebAe*

- JL
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Dien da tegelingen den, 29» august 7943 ttdd/e. ttt* 
bage, og det btev dektetetet undtageisestitstand, 
biussede lygietne op pang. - denne, gang, mete vedhol
dende. og /otutotigende end tidttgeAe»

Københavns biskop dt» theot» h» Tugisang Bamgded, 
deA. som. søndetgyde havde. ggott /øAste vetdensktig 
med som tysk s aidai., vat s& /oAUAøtiget avet Aggtet- 
ne, at han lettede henvendelse tit det. tyske Aiges 
be/utdmægtigede het i bandet dl» låeinet Best og 
sputgte lent ud, øm iggteine totte sandt»

Bi» Bests svaA vats^^øde/ot/øigelsel i dette tand 
kan kun ske avet mit tig"»

Bette svaA skat have betätiget mange gødet - mat- 
ketlgt nok., /oi dt» Best hveAken kunne - ettet tutde 
- svale andet end dementeAende, setv om han eventuett 
kan have ha/t kendskab tit den /oAestdende tyske 
gødeaktion»

Bei vatede dog ikte hænge, inden det /la /tele 
pdtidetige kildet indløb meddetetsetpm, at tysketne
natten mettem den 7» og 2» akto bel vitte ivælksætte.

vældigt, at den /jølste. vétkettge advaAset kom /Aa en

dig ved den tyske. ambassade t København havde /det
om aktionen og sdtedes vat sældeies godt undei—
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Han. undettetlede. omgående de. tø aoctaldemoktati~ 
ake folketingamænd. Hana Hedtoft og H» C« Hanaen om, 
at en landaomfaktende aktion mød de. danake jjødet 
ikke atene vat planlagt, men. at den. vat meget nat 
foteatâende.» Aktionen vat beoldtet af. Hitlet aetv, 
det là 3 aktbe t Københavna havn, aom akutle. aegle 
gødetne. tit 7yaktand, og det vat ankommet en føt- 
atatknlng af tgake potltlaotdatet, aam akutle. delta
ge Z aktionen»

De to folketlngamand lød huttigt advatalen gå 
vldete ttl telte vedkommende. - detundet ttl det mo- 
aatake ttoaaamfund, det føt øvtigt modtog lignende 
oplganinget fta den. avenake ambaaaade Z “København, 
aøm aamttdtg meddette, at Svettig atød åbent fot 
atle de fødet, det måtte flggte fta Danmatk»

Den 29» aepiembet - altaa 2 dage føt den piantag- 
te aktien - vat det motgengudatjeneate Z agnagogen 
Z København t anledning af det fødtake ngtSt, og 
eftet gudatjeneaten undetteikede man de tilatedevæ- 
tende om aktionen, øpfotdtede dem ttl at btinge aig 
Z aikkethed og Z øvtigt undettetke atle de gødet,

f 
aam de kendte ag havde fotbindelae med»

Aeauitatet af diaae. fothandaadvataiet vat, at 
ptaktiak talt atle Danmatka ca» 7»oao -jødet vat un- 
deitetket Inden aktionen, og tangt de fteate a øgte

V s 
attaka tikftugt høa ikke-fødiake vennet og bekendte, 
indtit den endelige flugt tit Svetttg kunne teatl- 
aetea»
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ÄW den. etfaelng, sam tgskeene vat Z besiddelse af 
fea tldllgete fadefaglet^ vidste de selvfølgelig^ at 
fadeene avet hele venden sædvanligvis fefnet del fødl- 
ske ngtåt Z hfemmene om aftenen, den. 7. oktobet, og det 
vat utvivlsomt detfot, at de havde planlagt aktionen, 
tit netop denne aften., Desuden blev aktionen begunstig 
get af, at dee. som. falge af undtagelsestilstanden vae. 
dekteletel udgangsfonbud fea kl, 22,ao, øg fon gdeell- 
gene at slkne aktionens heldige fonløb, havde tgskeene 
lukket samtlige københavnske telefoncentlalen, så In
gen kunne tinge og advane fadet mad aktionen,

Selve fødejagten foteglk. på den måde, at tgskeene - 
bistået af danske håndlangele - katte tundt 1 tean- 
spottlastbllet fea det ene fadehfem til det andet, men 
kun fotholdsvls få stedet leaf de nogen hfemme — som 
oftest ældte ellet sgge, som tnoede, at tgskeene 1 
hueet fald ville skåne dem, men heel tog de fefl, tg
skeene tog tub ag stub,

nattens fangst vat kummetllg: "Kun ca, 2oo fadet, som 
blev seflet til Tgskland og Internene! 1 koncenltatl- 
onsleften Thetesenstadt 1 Bøhmen,

fødefagten fontsaltes de naste pat månedeti. ag det 
''attesletedes alt 1 alt J4o danske fadet og desuden 
13a statslase fadet, som vat flggtet til Danmalk føn 
ktlgen.
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J ZreZ-taøl/Unø a/., at jødejagten. het t landet vat 
planlagt I god tid og tUtettelagt med vanlig tgok. 
gtundlghed og et/atlng /ta tldtlgete jødejagtet t 
Tg*kland og tgokbeoatte lande, vat teoultatel en. dtø- 
nende /taoko /ot tgoketne, Idet det kun. Igkkedeo /ot 
dem. at ateeotete 5 pet» a/ de danoke jodet, medeno 
95 pet» nåede at /tggte og btlnge olg t olkJcethed t 
Svettig.»

Tlugten. /ta banmatk. tit Svettig, /andt oted t hele, 
beoatteloeotlden., og det dtejede olg om både mand, 
kvindet og bøtn /ta alte oam/undoklaooet, oom a/ 
puggt /ot tgoketne vat nødoaget ttl at /oetade deteo 
hjem og ottlting ettet ethvetvovltkoomhed /ot at oø
ge aogt t Svettig, indtil kttgen. vat /otbt»

O/te dtegede det olg om enlceltpetoonet og ægtepat, 
hele /amtltet ettet omågtuppet, men. ogoå om otøtte 
gtappet /øtdett på /tete /attøjet - den. otøtote oam- 
lede ttanopotl på Ikke mtndte end 23a petoonet, det 
blev otnvet oammen. i en. okonnett, oom på gtund a/ 
møtotokåde måtte otabeo tit Svettig a/ en. møtatbåd»

En. det a£ /lugitutetne udgik /ta fylland, men. de 
/leo te vet nok. /ta Sjaltand - opeclelt Ootdo jailand, 
og t den. meot hektloke. /tagtpettode btev naoten. otte 
olago /attøjet løget t beug - lige /ta tobåde, könnet 
og kajakket ttl oejtoktbe og politiet* og toldvæoe- 
neto tjeneote/atløjet, men. /ot otøtotedelen. dog nok. 
/loke/jottøjet»
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flàb aahllg fiakefabbøfeb blev fobetbukkeb, vab det 
vel nok, fobdl fiakebne fba debea ebhvebv havde, nøje 
kendakab bil beaejlingafobhold, minefelteb og den 
donate og tgake kgabbevogining ag aøpaibuljeblng, og 
i w&igb gav fiatebnea ft&iden på havel aom begel Ilke 
anledning bil påfaldende mialænkaamhed.

Selv om enhveb flgginingetbanapøbb uab eb haaabdeAa 
beb og blaikalelt fobetagende, gik. deb aom begeb godt, 
men i adakilUge btlfælde blev fiugifabiøgebne apb&agt 
af bgakebne med efiebfølgende abbeabaiiøn a/ de om- 
bobdvæhende og konfbakailon af fabbøjet, ag l andbe 
tilfælde kom figginingene ud fob megen ubehagelig 
dbamabik., aaaorn kuidaejlingeb, dbukneulgkkeb, mobob- 
akade og langbida aegbada på gbund af ubendakab bil 
fabvandene elleb fejlnavigebing»

Hagle a/ flgginingetbanapabbebne blev obganlaebel 
af modabandagbu.ppeb, aom uab opabaeb aponiant med. deb 
ene fobmål ab komme fødebne bil hfælp - aåledea blandt 
andbe lægebne og deb øobige pebaonale på Biapebfebg 
hoapltal, deb obganiaebede flugten fob Uke mindbe 
end 2,ooo jødeb, deb alle alap til Soebbig I god be
hold.

Da den fobeatående fødegagt blev kendt, andbede 
høapltalet paUentebnea jødiske navne l Indlæggelaea- 
papibebne, og da delte ag anden fobatåelae fba hoapl_ 
taleia aide blev kendt, atbømmede jjødebne bil hoapl- 
talet, hvob man flebe gange Hidkvabbebede ag beapiabe 
op bil 2oo jødeb aamtidig*
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Den, videte fiugt blev detefte* ø*gandoe*et a£ hooø. i 
pjtstet - ftete gange på den. mide, at man. attangetede 
et tlgtog fta kapetlet med en. tom blømotetomgkket 
biote pi en. *uotvogn. futgt af de "oø*gende olægtnin.- 
ge" og vennet tit "afdøde", og et tlgtog tod tgoketne 
altid æebødigt paooe*e,

3 mundtltge betetninge* om beoætteiøeotideno itie- 
gate ftggtninget*anopø*te* ftemfjø*eo det ofte, at dan.* 
oke fiokete og andte bidfjøtete udnyttede ottuatlønen 
økonomlok ved at tage en. ublu betaling fo* at oejte 
deteo nødotedte landomænd tit Svetttg,

Olen, mundtltge betetndnge* bø* vet altid vu*deteo 
med en. vio vatèomhed øg okepoio - Ikke mkndot ni* de

9 V
et fø*katt og genfo*titt utallige gange gennem onatt 
et halvt athundtede, og alligevel et de* t nogle tit
fælde noget om onakken, men. mødoætnkngovio et de* 
ogoi ekoemplet pi, at de* ovethøvedet tkke et betalt 
- end ikke fø*tangt betaling - fo* ftggtntnget*anøpo*- 
te*,

3 nogle titfælde .jobbede flygtningene oetv t*an- 
opø*tp*toe*ne t vejtet ved at ovetbgde hinanden, fo* 
at komme t oikkethed t Svetttg oi huttigt oom muligt, 
men. detcet ogoi titfælde, hvo* bidejete ha* fotlangt 
op tit 1o,ggo ktønet p*o flygtning fo* t*anopø*ten.
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7o4. den fotan omtalte ttanapott af 23o figgtninge 
modtog øklppeten 7ao.ooo ktonet, men. økønt det. vat 
en faat aftale, at han-a medhjælpet -akutte, have. de 
25»ooo ktonet af. dette, beløb, nægtede, øklppeten at 
betale ham. ød meget øom en tød øte, ag fat at komme, 
af-ated matte ftggtningene -ad t øltid med aftalen 
affinde øig. med at betate medh-fælpeten de penge, -aam 
de t ha-at kunne -akaffe li-tvege. - 77»ooo ktonet.

Hvot -atate beløb, det all t alt et betalt fat 
-aamtltge ftggtningettan-apattet, findeø det -aetv-aagt 
Ikke nogen dokumentation fat, men man ved, at det 
fat ød vidt angdt Itanapotten af fødetne btev betalt 
amkting 72 mi-liionet ktonet, det vil -atge. omitenl 
2.ooo ktonet i gennemønit.

Da mødøtandøbevægelaen efiethdnden kom -Ind t bil
ledet og havde magt til at otganiøete Itanapotletne 
mete taiiøneit, kom itanøpøtiptløen ttt at ligge pd 
omkting 7.aoo - 5oo ktonet pt. ftggtn-lng - egentlig, 
ikke nogen uttmettg betating, nat omkøøtninget og 
øegltid. og øetvføtgeltg navnlig tløikoen toge-a i be- 
itagining.

Bddføtetneø tta-iko vat -jo betgdgdetlg øiøtte end 
ftggtntngeneø, føt de tløiketede at blive afø-løtei 
ogød eftet h-femkomøten fta Svettig. tit Danmatk, og 
i øddanne titfælde blev de atteøietede, fængøiede 
og eventuelt inletnetede i tgøke. køncenttationø-lefte, 
fattøget blev kønfiøketel, ag hvi-a det føt ek-aempel
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UbLl/iç.
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dtegede alg om en fdokat, vat han. må^ke tudneted, og 
famdldena ekedodenagtundlag gåed fdøfden.

En af de mange, det havde mad og mandahgetde did 
at dtodae dgådetne ag engagete tig akddvd d fdggrb- 
ningedtanapøtdetne, vat fd*ket Etding Pedetaen fta 
Nødede ^itand* og ded et hetom, det 4kad føtd&lde* 
d ded følgende., man føtød økad vd høte Iddd om manden 
øedv og han* devned*døb.

Harv* falde navn et

£ tddn g Pedetøen,

man blot man navnet navned Etding, øå ved adla, langø 
hoda Høge dugd og langt dnd d landed, hvem, dad dteget 
ødg om, -fat Etding, det nu et 68 åt, hat boed hat 
naøden hade øid Idv, Han et veldddd og teøpekdeted 
af aide, og han et en glimtende ag agøå meget foxnøf.- 
eldg fotdaldet — mad mdndte det da dige dtejat øig 
om mdlgøøpøtgømåd - øpejcdedt. føtutendngen af Høge 
bugt, fat øå kan ded nøk, vote, ad bødgetne gåt høgt 
- føt na ad bidve d fd*k.etøptoged, man hat dalet 
Etding gø agøå øom fotmand føt Bloøede og Høge havrv* 
fiøketdføtening — og d videte føtøiand på hede øam- 
funded* vegne.
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CtXùiçi efc aom nævnt /Itkatet - dag. Ikte biat /t- 
aket t almlndeltg /ataland, men /laket med Itv ag 
agæl* Jlaketlethvetvet og alt, hvad det kngltet atg 
hetltl ag tit aøen t øvtigt, et /at beting Intet 
mtndte end en Itvahaldning, ag hvottedea akutte det 
egentlig. ogaå. kunne wate andetledea, /at han hat 
ha/t med /lakett at gøte næalen hele alt liv, og han 
et ud a./ en gammel /laketalagt* 7adeten., bedate/ade- 
ten og olde/adeten, /atbtødtene ag /tete endnu., alte 
vat de /lakete, og Etting begyndte aetv aom en litte 
putk at gå. tlthånde l' /iaketlet* 7ot ham vat det mete 
/laketlet end akalegang, leg og apati, det ud/gldte 
hana batndom og gav livet Indhald cg detmed modnede 
ham tit hana manddama vltke9

Ctllnga /ædtene alagt vat opilndetig /lakete ved 
Çfteve altand, men t 7882 alag bedale/adeten alg ned 
aom /laket ved Bloaede altand - dengang en tel øde 
kgalaltaknlng med nagle /a huae het og det, men /t- 
akemullghedetne vat aætdetea gode, /at dengang kend
te man alet Ikke, kgat- eltet hav/atutenlng t ruitl- 
dena /ataland*

Olen /tak atene gøt det Ikke, de akutte /a ogaå. 
/angea, og /at en ngelabletel /taket med amå midlet 
vat /a tha Idene meget pttmltlve og beavætllge*
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Den uaA. nogen haurt - end ikke en mate etten
aniøbsbno, den uan hut nåd tit en tiÀÀe. ^egtjotle 
uden møton, ag AeZe. Zndlom^-ten .skutte -skaffers tit- 
ueje. ued hjælp. a/ de meat pnhmhtlve farugstnedskaben . 
- nemhtg knoge, ag ^månuoen, 0 åtesresonen am. eftetånei 

kunne, den. dag .suppienes med .såkaldte "RaAnevænk", 
det uit AÀjge. åiegånde fnejnstLltet af oammenftettede 
uidhegnene, men og^så det uan besuæntijgt, fan åte- 
gåndene .skutle nøgtes to gange. Z døgnet fon at få 
àiene teuende h hand - den ene gang ued midnatstid, 
men nån den <)å kunne uœne. en fanget på op mod eh 
pan hundnede kilo åt, gav man ^ehuføtgetig pakken i 
natte^søunen*

Bled ånene uduidedes ftskeAtet, oå den tithe bad 
måtte udokiftes med en .stønne, den. bleu tauet heote- 
tnukket opit ttt at tnakke båden på tand, den bteu 
fnemotillet fiene åtegånde, og den. bteu indkøbt 
bundgaAn, -då den også kunne fiskes hoAnfisk, mahnet 
og oild - undentiden et hett oitdeeuentgn, og hete 
fangsten bteu oejiet tit "København og afoat den»

Ulen det heit otote økonomiske opouing kam dog 
fønot unden fønote uendenokAig, den gav fiokeniet en 
opblømotning, oom man næppe hovde dnømt om, og den- 
ued bteu det rnutigt at fønetage mene betydelige in- 
uesteningen i bedne og mene tidoouaAende fiskegnej, 
bundgaAn og ikke mindst faAtøjen - oam oftest moton- 
dneune fiokehuttene»
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3 1928-29 byggede man den fot^te deZ af Bløaeda 
havn, og fat-at da vat dat akabt mukkghad fat, at 
fkakatna ved Blotede attand kunne, udøve, date* ethvetv 
tige aå tattoneit aom de fkeate andte fkakate i tan
ded.

Blen itgeaom nge tkdat akabet ruge akkk-ka, akabet de 
aom taget ogaå nge ptobkemat, og et af da aLvotkkgate 
ptabiemat, dat hat tamt fkaketne ved Blaaede attand, 
et den nakaorn bekendte, fotutening af "Kage bugt.

Som fo tmand fat fkakatifatenkngen hat Ctttng kam
pet håtdt fat at kamme, fotutenkngen tit tlva, og han 
hat ikke apotek aig aetv fat at tabe mgndighadetne 
op, men aetv om dat i de aenete åt ved mikfølavgiv- 
nkngena hgatp et akabt mukkghad fat at kanttatteta 
apkkdevandaudkadnkngen, agnea en tøantng på havfot- 
utenkngaptabiematne at kigge et godt atgkke ude t 
ftemkkden.

Ctkkng, det et fadt t 1917 f begyndte alkatede føt 
akatetiden at gâ tithânde t fiakatkethvetvei, og in
den han btev udaktevet fta akoten, kunne han gate 
fgkdeat aom en vokaen mand, betved tjente han aekv- 
fatgektg nagte tammeakkkiinget, og da han btev kan- 
fitmetei, kunne han aetv betake kanfktmakkanahabit- 
ten - 3o ktanat, dengang et bekgdekkgt betøb, men 
ttkkng vat godt ved muffen.
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Han. gik Z nkole han lœnen finved dornen Z Monede 
nkole, og han van en god og dggllg læren, men. den. 
dengang meged hgppige udnkd/tndng a/. iærenvlkaren 
nkadede nkolen og undenvionlngen temmelig meged*

Alligevel kunne, han godt lide al gå l nkole, men 
endnu bedne ad væte. /loken, og det en oom bekendt 
Ikke nemt ad tjene do kennen - ded ene job akal pan
nen, og ded anded må. Ikke /anaømmeo, og Ending van 
nu engang grebet a/ /Intended*

Sagen van nemlig den, ad Ending havde /unded ud 
a/, ad man Ikke alene kunne /ange ål l haved, hvad 
den jo en ganoke oedv/olgeldgd, men ogoå på nelve 
landjorden - endda l ned bedgdellgt om/ang, hvad den 
go nok. kan Igde lidt ovemankende*

Hån ålene d e/denoommenen vandrede /na haved Ind 
oven land /on ad aøge did de nærmende vanddøb, manen 
og vaAdhulden, odod Ending op am mongenen, /ør. en vin 
mand /ån oko og /angede landålene l gnæooed med 
de bane næven, ag l odn loen løb liden /na ham., ag 
oå kunne ded godt kndbe lldd med ad komme l nkole - 
I hvent /aid lid liden*

bedte gav anledning did, ad læren Lannen /ølte 
olg /oranledlged lid på embedn vegne al lø/de den 
pædagoglnke pege/lngen og gøne Ending opmænkoom på, 
al okolen okulte pannen prompte., og del namme gjorde 
Enlingn /oden, men dedv kantede vin tnok dem begge
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en /te£ de£ ^eZwirètuZndeZ^e, foe. egentLtg vaA. de. 
fubde a/, beundeing oveA. dette gbimAende og tndbebn- 
gende àbebnltiatÀJV,

da. lAbing vaA. bbevet konfiAmeAet og kämmet ud af 
økaben, blev han. fkøLeAmedhfælpeA. » øebvføbgebig 
hvad ebleAø, ag nu vaA. det øam fubdtldø beøhæftbgetøe 
ved fdøkeAbet am øommeien ag gaAnblndkngen am vknte- 
Aen, men. de£te. heA. med at gå. ag hygge øtg ag nøAkte 
med gaAnene vaA. tkk.e AÅgtbg efteA. Ihbingø bgøt ag 
temperament, og deAfoA. pakkede, han. køfeøækk.en ag 
øeflede £ langfart med fragtøkhbe £ en de£ af vtnter- 
hatvårene»

Tå. dkøøe vkntertagteA. kam lAtlng vbdt omkAbng £ 
de. danøke faAvande, og han. øeJplede med fbeAe forøket- 
■Lige fartøjet ag mange fotøkekJAge ølagø ftagtgodø - 
en overgang fra Abborg ttt fflaøede med cement ttt beug 
ved anlægningen af Qb. "Køgetandevej., og han øeflede 
ogøå udemlgø til HtpnbaAg og Abtona*

Arbejdøtiden vaA. - nattevagteAne medregnet - op 
til 78 timer. £ døgnet, ag bønnen vaA. kun 35—4o kra
ner om måneden, men det vaA. fo ogøå. dengang, en ft- 
økermedhfælpeAø årøbøn vaA. på. kun 700 - 1aoo kronet,

Irbingø ftemtldødAjøm vaA. øebvføbgebig at blive 
øelvøtændig erhvetvøfiøket med egen båd, og da han 
en dag £ fulb måned 193& øå. en båd - tige efter hanø
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øooLe - aue/Vte/leZ -tiZ -øabg b Thgbobøn, apbang han 
omgående bib bebe/anen, bbngede -Acelgeben op og /bk 
boden på hånden b 3 dage. - dog undeb /aendAtebning a/t 
ab han bbngede bgen bnden 7 bine, og gav næbmebe -be- 
-Aked, bdeb han /øbAb -Akubbe -Ae, om han kunne. -øka/^e 
de. -A-id-Abe 5oo kbaneb bib ud-bebabbngen»

Hu -Akubbe deb abboa handbe-A, og deb -Akubbe væee 
heb og nu, ag da /adeben -ikke kunne kbabe bebøbeb, 
/abeabag han Ebbing ab babe, med -beda-te/adeben, /ab 
"han hab penge på kbabebunden".

Bedabe/adeben blev -ja nok bidb avebbaakeb, /ab 
deb eb -ja bkke hebt abmbndebigb, ab en umgndbg 19-åba 
knø-A ebab-lebeb -Abg -Aom -Aebv-Abændbg ebhuebv-A/bakeb, 
men da Ebbbnga /adeb vab vbibbg bib ab -Abå /ab han- 
deben, -A-lap han omgående -Akblbingebne, og -inden deb 
vab gået 7 -time, nåede Ebbing ab binge -Atelgeben op 
ag meddebe ham., ab han -inden 3 dage vbbbe vcebe b 
Thgbobøn /ab ab -Ae på akbbeb.

Ebbing begede -Atbaka en bandgmcgkbej /bk en kamme- 
bab med bib ab tbanpe b pedabebne, ag n&Abe dag ved 
mbddagabid -Ababbede de, og -aô. kan deb nak vale, ab 
deb gbk debudad /ab /ubdb dbøn - kuba veat-nohdve-Ab 
Thybo bøn havn 3oo kblamebeb /abode»

Tuben gbk -Atbggende, og ved 23-biden vab de naeb 
bib HUddeb/abt - abb veb ombold, bolb-Aeb /ba, ab 
Ebbinga bagdeb vab -ao. mobe-Abebeb og hudbø-A, ab han
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flk. en tldze-budgettenet ekstraudgift 25 f-te. Ill 
Indkøb af pudder - e-t maikbant indgreb l en -slunken 
tegnebog, men det hfalp., og -så kunne. tunen fortsattes 
planmæssigt, og det betød ait for Ixllng»

Hasten margen glk. tunen videre oven Lillebælt ogV
op gennem. tyiland, og ved aftenstid havnede, de Z Zejn.- 
vig, og nu manglede de kun de sidste. 2a kilometer ill 
målet - Thyborøn» Olen pâ denne, strækning van nogle af 
vefene så sandede, at de Ikke. kunne cykle, men måtte 
bole tandemen, og selvom de på en del af vefen fik. 
kønelefllghed med hestevogn, varede tunen hele 3 timer» 

9 Thyborøn indlogerede de sig på Sømandshfemmet, og 
tratte og udasede, son de van efter strabadserne, gik. 
de stiaks på. hovedet 1 seng og sov sødeligt ttl naste 
morgen £Z, 7, oa, hvorefter de stod op og nød margen- 
kaffen på stedet - ovemalningspils kn» 1,35 (een kno— 
ne og tretifem øre) - Inclusive morgenkaffen»

Derefter henvendte de sig til havnefogden, den'van 
magien, og besigtigede fartø fet - en pragtfuld 32 fods 
fiskekutter, kun 1 ån gammel -, og eften en vellykket 
prøvesefiads enklatede Cnling Skuden en min"» 

De nalmene aftalen om handelen blev truffet l hav
nefogdens hfem oven et pan bafene, den af havnefogden 
van importeret udefra ag vistnok, de ildste l den ellens 
tørlagte kommune, ag således gik. det til, at det blev 
to tlhefsende ikke-afholdsmand, den gennemførte den 
endelige og totale tørlægning af Thyborøn kommune»
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Ued aføkeden bibbød havnefogden geneløøb Elbing en 
af. -dZne 72 døbte øom agbemage - flbb vatg, men. blb- 
budeb bbev dog. bkke modbageb, fol b Eiblngø hoved 
val dat kun. -Inbeteøøe fol en eneobe bing - økbbeb»»» 
økbbeb*». økbbeb»

På hjembulen cjgkbede Elbing og hanø kammetab blb 
Alhuø, delfta bog. de folgen blb "København, og noøbe 
moigen vat Elbing bgen hjemme hoø fambbben ved fflo- 
øede. øbtand*

Da papbietne vaA. oldneb og undetøkieveb, og deb 
ngelhvetvede fatbøj nogle dage, øenete økuble øejbeø 
hjem, bog Elbing og hanø fadet falgen København-Ab- 
boig ag delfta vbdeie med bog og buø blb Thgboiøn» 
Detefbet baøbede de fatbøjeb med eb pat baø fbøke- 
gtejei, øom fubgbe med b handelen, bankede op og 
gjalde øejbkbal, og eb pat dage øenete val hjemøej- 
badøen gennemfølb, og faibøfeb bå veb folbøjeb b 
Uloøede havn*

Eiblng val dagenø mand - .ingen bvbvb om deb, han 
val gbad og bblftedø, han havde leabløeteb øbn bivø- 
dløm-i han vat bbeveb øebvøbandbg eihvetvøfbøket b en 
abdet af kun 19 ål, og han val bbeveb ejet af deb 
øbøløbe og bedøbe fbøkefalbøj. ved hebe dlaøede øbtand.

Da fatbøjeb val bbeveb købhabeb, efbeiøeb og 
gjolb øejbkbal bib fiøketb, bog Etbing øammen med 
fadelen - ebbet en medhjobpel - på fbøkefangøb ved
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Mosede elled videde omkdlng Z Ødesund » om e/ledå^ 
det helt op til ÇZéZeZe/e /od at /ange, Hummed og 
lodsk, og på. lignende, måde, /odtsatles /Iskedlet også. 
1 de nadgest kommende åd*

ben 5» okløbed 794 a bleu Idling Indkaldt som ma- 
dlnesaldal ag gjo&de tjeneste ved todpedøstallønen 
1 Roskilde /jodd, huod han. vad beska/tlgel ved mine
tjenesten, og e/ted 9 månedels tjenestetid blev han. 
hjemsendt*

3 tjenestetiden kneb det selv/ølgellg /od Idling 
at undvade /Iskedlet, men da han stad sig godt med 
sine /ddesalle, /lk han o/le nøgle dages "/Iskeoilov", 
og så. log han Hjem. på. /Isketud, Hvad ded selv/ølgellg 
også. Indbiagle ham. et holdt tiltdoengl supplement til 
den meget kaddlge soldaleiløn*

Cn a/. /ølgedne a/ kdlgen vad, at ded blev udlagt 
mlnespaddlnged dundi om 1 de danske /advande - en 
slkledheds/odanstaltnlng, som vad til både ulempe og 
/ode /od sklbs/adten - og Ikke mindst /ød edhuedvs- 
/Iskedne*

bisse mines paddlnged måtte Ikke passedes uden 
tgsk lodsf men selv øm ded vad en lods ombodd, som 
både navlgedede øg /ødte /adle-jet, vad det alligevel 
en /ade/uld /add, /od det viste sig, al nøgle a/. mi
nerne Ud e/led anden unded ugunstige vejd/ødhold 
blev dievel bodt /da deles opdlndellge position*
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tn anden endnu «tete uùeteçneZZç uUne/ate ptenbød 
de a/ aZZZetede ££^uete nedia^Zede mapnetflUnet, ZdeZ 
d£44ei poadtdon ikke. vaA adedpeabed*

J ØAeaund vaA deA en 6 aømdL bled mdneapoAAing 
meidem. SjæLLand og fababeAbo ag deauden. ubâdanedapœA- 
ling ud pjA Kutten«

UndeA kAbgen bdev mange. piAdøgeA mdneapAangd d de 
donate ptAvande, og ogaa. epbeA kAbgen, da det vaA mb- 
neaiAøged oveAabt? akede det apAængndngeA af bkkei- 
ddenldfiaeAede mdneA»

Da kAbgen val pjibd, vaA deA abene på abAækningen 
medlem. Diagdena pgA og JadabeAbo 32 mineapAængbe £at- 
døJeA, aom. øiete ettet mindAe. ødedagde abod på bunden, 
med oveAdeben ovenfaA havoveifhaden.

Elbing, deA ptakede d ØAeaund undeA hede. kAbgen, 
hal addAbg aebv væAed udaat pjA mdneapAoengningeA, 
men han bdev vidne. bid fbeAe apAængndngeA - endda på 
Aed kald a^atand«

7Aa aid ptake^faAbøg oveAvaîenede. Elling engang d 
en afaband af kan 2 aømdl, ad ed dgak. oAiagafaAdøg 
med 25-26oo mand omboAd blev mineapAængd, og kun en 
eneade mand Aeddede idveh og avømmede d band på Søn - 
ca. 15 aømdl pta uhgkkeaadeded»

£n anden gang aa han på ad køAd afaband aom 5oo 
medel, ad en dgak. tAaviei med 3o mand omboAd bdev 
Aamd af en mine,, og kun 3-4 mand ahap bevende, pta 
apAoengningen, men de dmknede, poA man kam dem. ikke.



23

StZZagxj /ÀAk.eJaLtt&L 
deA. ■b-L&ir £øZZ Z Thi/Åjo^ørt Z 193&

og. ani/eruU. tÅÅ. ÀÀÀ,zgaÀ^. fdjggAjxin^eJJuu^po^teA, 19^3
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ttt hjalp fAn. det naïmeate tgake. vagtaklb, ag hvla 
andre faAtøjeA. ruatmede atg far at kamme. til hjalp, 
blev de beakudt fAa vagtaktbet.

Udfor Dragdena fgr vaA. Etting vidne til, at et 
tgak. troppetranapaAtaktb med 42aa mand ombord blev ml» 
mineaprængt af en magnetmine, ag alle ombordværende 
amkan»

Under krigen fiakede Erling agaà udfor Çitleleje, 
og her kam han udfor, at liget af en tgak. a o idat kam 
ind i faAtøgeta travl» Da Erling afleverede higet t 
havnen, kam han l faAhøt haa tyrkerne, ag det viate 
alg, at det vaA. en øatAlget, aam havde farrøgt at 
deaertere ved at apringe overbord fra et tgrk. trpp- 
petAanapaAtaktb underveja tit Uarge»

Efter at den donate regering l auguat 7943 vaA. 
trådt tilbage, afaerpedea danateAnea ma daætningafor
hold ttl tyrkerne, flere ag flere trådte aktivt Ind 
l madrtandrbevægeiren, rabatageaktianeme blev op
trappet, ag mange aabotøAer vaA. nødraget til at atik.— 
ke. af til SveAAlg af frygt far at blive afaløret»

En af diaae aabotører - en københavner, aam Etting 
havde kendt aam barn -havde Etting tovet at hjælpe, 
hala han akuile kamme l vanskeligheder»

Og den 72» november am aftenen ved 23 »tiden hen
vendte han alg aammen med to kammerater til Etting 
og bad ham am at sejle dem til SveAAlg, Idet de efter
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en t/eZ /e/tnùane^oZw-tnçe. Z UalJjg van. pigg—
tet put København i huj og haat og ikke tande blive 
hen i -Landet natten oven.»

Lttlng van. tkke neget -fon. at aejle til Svetnlg 
netop, denne nat, -fon. det pjaaktegnede og atonmede 
voldaomt pia agdveat, og hvla man. akutte væne blot 
nogenlunde alkket på at undgå ptojektønbeiganingen 
pia de tgake vagtaktbe, van. det nødvendigt at aejle 
mod agd tanga kgaten hett ned tit Stevna og pønat 
det/ta tage kunaen dtnekte tit Svetnlg, og det betød, 
at aejladaen ville biive dobbelt aå tang aom ettena»

Blen de tne aabotønet holdt på detea og inalatetede 
på at komme a/ated atnaka, og da Ltlkng Indaå, hvon 
alvontlg detea altuatlon vat, Indvilgede han t at 
tage tunen, hvoneptet han pik. udlevetei en akatpladt 
platol» beneften tlatede de ned tit aitanden, hvon 
aabotønenne gemte alg, medena Ctling gik. ud på hav
nen, atoppede aammennuttet hønaetnåd t bådena udatød- 
nlnganøn pot at dampe motonatøjen, men aå kom to 
danake politimand og apungte Cntlng, hvon han akutte 
hen på denne tid af. døgnet»

t-nting pontaite det hele, aam det vat, intet blev 
akjwlt, og han tilpøjede, at tnanaponten vat aå tvin
gende nødvendig, at han ikke ville gå aP vejen pot 
at gøne bnug aP akgdenen, hvia nogen aøgte at hindne 
gennempøneiaen aP togtet»
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PoZZtZrønde/ie -fotolød tttakt tttuatlonen, Etting 
gau ttgnat tit tabotø-tetne, de kon huttlgt onbo-td, 
mototen bleu ttattet, og tå gtk deZ ud a/. haunen 
langt kgtten tgdpå Itl Stevnt» Deteftet lagde, de 
katten dttekte mød T-teltebotg -fgt, og. natte, motgen 
ued 8-tiden landede, de t Suettlg t god behold., telu 
on de alle, uat neget, ttatte, tø artige og udatede 
eftet taten»

De kon tttakt t -fothøt hot de tuentke. mgndtghe- 
det, men blau t øutlgt uet modtaget, og -føttt da 
møtket -faldt på, vendte Etting katten hjemad»

På hjemturen blau Etting ptajet af en Igtk pattut- 
ja t gummtbåd, men på gtund af høj. tøgang kunne tg- 
tketne tkka boede tktbet, ag ued mtdnattttd uat Et
ting hjemme tgen og b-leu modtaget af de tamme polt- 
timand, men de uldtte jo gød betked»

H-ete taten haude tåledet uatet godt et døgn, og 
den gau tkka noget øknnomttk udbgtta - tuættimød, 
men dat uat haltet tkka meningen» Eating uat lettet 
o uet, at det hate uat gået godt, og han uat ttlfeedt 
med at haue hjutpet en god uen t nødent tlund og dee
med teodtet tgtkeene ag tpltiet den et pudt»

Røgte dage tenete -fit Etting en henuendette -fta 
en ouetbetjent, ton tammen med tin kone og lo jødet, 
det tkjutte tig t et tommethut ued Katltlunde tttand, 
ultle tejtet tit Suettlg»
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Dex b-lav tbUmdb I2»aoo ktanat fat aafZadaen, og 
da Etblng havde, undetaøgb pøZlbleta vagtZZabat øg 
fundat ad af, at dat vat de. aamma pa-Liblnænd. aom. 
aZdat, dat havde, vagt den. følgende. nat, -laveda han. 
at ae-jba undet fotudaætnZng af, at dat -Ingen tgaka 
vagbat vat ved attanden eblat på havnen.»

Dat bgLkedea fat able fZggtnbngana at -IZata ud 
på havnen, ag kanna ombotd tbl dan aftaZta tbd kb» 
23,aa, ag detefbet aojbede nan ad aamma tuba aom. 
aldate. gang ag tandede noeaten natgen. Z SvettZg Z 
gad behold*

Etbing opha-ldt -alg Z Svattbg haba dagan, og hat- 
undat fbk. han. eb ptaf on., ab dat vat tgakalndede 
a planet på havnen., aon. eventuebt kunna ni. ab undat- 
totte. tgak.etna hganma Z Dannatk, ai han tba-lketede 
ab blbve atteabeteb ved hfemhonaben»

Selv an. en hob deb danakete af aamma gtund bbav 
Z Svattbg tbl ktbgen vat. fotbb, tag Etbing dag chan
cen og aaflada hfemad afbat nøtkatø ftembtud*

J*a hfembuten bbav han ptafeb af en tgak. aøpattub- 
fe, dot kan. ombatd og undetaøgba fatbøfab, nan da c j 
atag aZg tbbtiZa ned Etblnga fatkZatlng om, ab han 
havda vateb pi Botnha-lm øg vat undatvafa hfen tbl 
ttloaede, og kb» 4, oa on. natganen nåede Etbing hjem. 
Z gad beha-ld»
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2)ea iAedke henvendeloe om en fkugtoejtajdo ZZZ 
SvextZÿ kam. fta en ung politibetjent, deA okutte ot- 
gantoeAe fiugten foe 8 jødeA»

beA btev tilbudt 6.000 kAoneA foA tAano potten, 
og da tuAen vaA aftalt og tilAetteiagt, modtog £a- 
ling 2»ooo kAoneA med løfte am, at Aeoten ville bli
ve betatt omboAd undeA tAanopøAteh»

Klan oejiede ad, oamme Aute oom de foAegaende gange, 
men på. denne. tuA vaA figgtningene meget uAolige og 
neAvøoe, og de vaA agoå oøogge, men man ankom dog 
ttt SveAAtg uden andte. komptikationeA»

Onden ttiing tog afoked med ftggtningene, bad 
han om at fa. Aeotbeiøbet, 4»ooo kAoneA, udbetalt, 
oam det vaA blevet aftalt, men deApâ ovaAede figgt- 
ningene, at politibetjenten otod foA betatingen og 
havde pengene høo oig, og oa kunne tAltng Aejoe hjem, 
med den beoked»

Han vaA dog ikke. meget foA at henvende oig ttt 
politibetjenten, men han foAtalte det ttl de to po
litimand, oom han kendte»

be btev begge meget -foAaAgede oveA koliegaeno 
handlemåde - tkke mtndot føAdk hano kone netop havde 
ekvipeAet oig med peiovatk - maoke tndkøbt foA 8a- 
ikngo tiigodehavende, og en politimand oøAgede foA, 
at oagen btev bAagt t oAden oom aftalt»

Politimanden btev afokediget efteA kAigen, men 
man ved tkke hvoAfoA»
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Den hengbk nu nogbe dage, nen øå kon del bgen en 
ZienuendeZie on en /Zy^Zn^nçeZnanô/ionZ bib Svenbg - 
denne gang /la bo mand /la Køge, den økubbe allongen 
/bagben pol 3a pødel, del boede, b “København*

Olen Eltbng val kbal ovel, ab deb e/beihånden val 
abnindebbgb øambabeemne ved øtianden, ab han abbeiede 
havde /olebageb 3 bbbegabe tlanø polbel tbb Svenbg, 
og han val bange, pol, ab tgøkeme økubbe bagi han på 
peløk geinbng, hvbo han bgen øe/bede ud /la Oloøede 
havn e/bei nølketø /lenblud*

Olen da de bo nand /øltabte, hval abvalbbg øhtua- 
tbonen val pol de 3o /bggtnbnge, del on/abbede bide 
mand, kvlndei ag bøln, enedeø nan on ab vove poiøøget 
/la Køge havn, hvol de tgøke vagbel bkke kendbe El
bing*

Samme e/belmbddag øe/bede Eibbng øamnen ned en 
nedhjabpel ud på Sundeb, e/bei ab øejbadøen val gpoit 
tbbpoibadebbg ned øadvanbbgb /bøkegnj. på dakkeb, 
og kb* l6,ao bandede de b Køge havn, hvol en a/ de 
to nand venbede på den* Da deb vbobe øhg, ab del val 
en heb deb tgøke vagbel på havnen, enedeø nan on b 
øtedeb pol ab a/øejbe /la Junkelø øavvasik*

Pbanen val, ab /bggtnbngene økubbe tage bogeb /la 
København blb Køge /einbaneøbatbon, og dei/la økubbe 
de to og bo begbve øbg blb Sønandøhpemmet, huol/la 
/bagben økubbe udgå kb* 23,oo*
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Bien tiden itak ud, og den. nand, det -atod fot itanr* 
-apotten, kam. tkke, og piudaelig b-lev det en fotfat- 
delig. latm. og et ftygteligt -akydetl» Bygningen vat 
amtinget af ty-akerne, og de -akaffede -aig adgang tit 
-atedet ved at -akgde døtlåaene itu og -apatke døtene 
ind»

Ru btev det en ftygtelig tumult i -lokalet, flygt
ningene græd. og -akteg af angat, og tgaketne -akød 
v-lldt omkring -aig og begyndte at -alæbe flygtningene 
ud i tranapattvognene»

Bildt undet kamptummelen fotaøgte Erling at fot- 
klate ty-aketne, at han og hana medhjælper vat -aømænd 
og boede på hjemmet, men en tgaket -aalte -attak-a en 
maakinptatol /at -bry-atet af ham. og -jagede -både ham. 
og medhjælperen ud i en mellemgang ag ind i et bag- 
tokate og lå-ate dem. -Inde der»

Etting vat -attaka klan o vet, hvon alvorlig -ailu- 
ai-lanen vat, det gjaldt fnlheden og må-ake -Livet, og 
derfor -a prangte han ag medhjælperen døten, -aå både, 
døt og kotm -faldt til jorden med et magliig brag, 
-aom dog til alt held ikke blev hørt af ty-akeme un
det tumulterne»

beteftet flygtede de ud af bygningen, og de vat 
-aå ap-aknæmte ag v-LLde efter at komme af-ated -aå hun
ligt -aam. muligt, at de næalen -aprang øvet et 2 melet 
højt piglråd-ahegn lige, udenfor ag dumpede ned på
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en ^i/eZZe^otoXhd opAja^pÅxLd^9 hum de. aÀjdLeÀj&à cnuja- 
ende. akbegdede og maaede alg Ånd k en atøk auelke- 
bunke. - dekula alkkede mad evenlnekk akgdekt pia 
Igaketne, men. de kukde Ikke /oklaætke {kuglen.

bek uak koldt, og de knagfkoa ag IÅ aå. ubekvemt, 
ak de eptek 4 timeka {oktøb uak aå {okkomne, ak de 
Åkke kunne udholde ak opholde akg Å. auelkebunken 
leengeke.

Bien da. de pkøuede ak komme ud pia bunken, havde 
aveikekne {otakubbek alg, aå de uak kommet Å. klemme 
ag {elte alg {angek aam kottek Å, en {ælde, ag {ok 
ak komme pik makke de med de bake næuek gkave en 
{okdgbnÅng k ptkdouek{ladena muddek ag pløke.

BepiÅet pta. aueklebubken kiatede de alg hen kik 
pÅgtkådahegnek på den modaakte aide, lavede huk k 
hegnek ag kom Ånd på naboena gkund, hvak de gemte 
akg k et bkxndeakuk.

bek nge ophaldaated uak meke bekvemt omend koldt, 
og alk uak tgat ag atllke, men om nokgenen ued 
6-7-tiden blev de apakkoemt ued Igden a{. {ødtkln, 
dek kam nætmeke og nækmeke, og k den tko,t at dek 
kunne uæke en tgakek med apø thunde, dek uak på veg 
kik dekea opholdaated, bevæbnede de alg med, hvad 
dek uak ued hånden, ggøkde alg kkak kik angkeb 
og ventede k andekoa apændkng.



: 33 -

ZZudaeZZç. -ôZexr døyten 4etre£ op, og en mand kam tid 
agne. Z âbntngen » da g tkLe en tgakee, nen en havne- 
atbegdet, aan Ceding kendte., ag de åndede. tottede op, 
hvaetnad havneaebefdeeen, dee. kan foe at hente, beån
de, btev tennedlg chakeeet, tndttd han genkendte 
Ceding ag ftk. faektaetngen på detea tdlatedevæeedøe.

Havneatbegdeten foeatad deeea attuatdon ag tnvt- 
teeede den tnd pd en kap noegenkaffe, og hana føeate 
udbeud, da han ad den tnden døee,vae:"Hvaedan t at 
veeden et det dag, 3 aee ud".

Sagen vae den, at deeea tøg vae fdpnaet t Laaee. 
af ptgtedden, ag anatgt, hændet ag kdædedeagt vae. 
tdlaøtet af muddee ag pløee fea udgtavntngaaebefdet 
L avetdebunkon, nen nu tag kanen t huaet atg af den. 
be ftk. kaffe og nad, tøget btev einpet aannen, ag 
de vaakede atg og kan eftethdnden ad neget tid hæg— 
teene, at de et pat tinet aeneee kunne faedade ate- 
det og aejde hgen tid Bloaede.

Cftet denne aptevedae gtk. det føtat eigttgt fae. 
atvat ap foe Ceding, hvae faedlgt og dundedatdgt 
det vat foe en ftakee at give atg af ned tdlegale 
fdggtndngeteanapattee, ag denne apfattetae btev gdee- 
ttgeee bekeæftet, da en af hana faebeødee btev atte- 
ateeet af tgaketne undee en tdlegat. teanapatt ved 
Snekketaten.



Etting et/atede aenete, at det vat en mand l Køge, 
det havde, angivet /iggtnlngene, og at igaketne havde, 
anholdt den mand, det atod /at Itanapatien, dg han i 
bil vat undetveja /ta København tit Køge., men /Iggt- 
ningenea videte. akæbne et ukendt« 

o^i /Igginingeitanapottet, men han a/alog hvet gang, 
han havde, /ået nok - det vat de/tnitivt atut med det« 

Alligevel /ølle han aig uitgg ved aituatianen, /at 
han vat klat avet, at han nåt aom hetat kunne, blive 
angivet a/ en atikket, og da en a/. hana /atbtødte, 
det vat havne/aged ved Bloaede havn, gav ham et pta/ 
øm, at det vat bud e/iet ham., atak. han a/ tit Botn^ 
holm øg /atiaaite aom /taket det, indtil ktlgen vat 
/atbi«

E/tet ktlgen blev de illegale /iggtningeitanapot— 
let mellem banmath.. og Svettig ø/te omtalt i vetdena— 
pteaaen, og det blev /temhmvet aom en helt eneatSende 
humanitoøt indaata, at danaketne havde itadaei Igaket— 
ne og vovet liv og lemmet /at at tedde, detea /ødiake 
og btinge dem i aikkethed i Svettig«

betved blev de iltegale /igginingeitanapottet 
/atmenilig medvitkende tit at højne banmatkd anae— 
elae i /athaldet til de allietede ktigamagiet«

Bg.H«
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