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Erindringer – Sabotøren (Uddrag)
Da den første sabotagegruppe blev oprettet i Odense, og Peder blev optaget i den, blev der spurgt
om vi kunne stille vor lejlighed til rådighed som samlingssted, og det sagde vi ja til, så derfor var det
uundgåeligt, at jeg fik noget kendskab til, hvad der foregik, og i enkelte tilfælde hjalp lidt til. Jeg
lærte på det tidspunkt Kai Hansen at kende, han var leder af gruppen, elektriker, kommunist, og
dygtig organisator. Når der skulle være aktion, fik jeg besked i forvejen, dels for at der ikke skulle
være gæster, at Pelle var på sit værelse eller legede med Larsens børn og ikke kom hjem før de alle
var gået, og at jeg sørgede for, at en af mine afdelingsmedlemmer holdt sig hjemme og ikke gik på
restaurant de sidste dage før de skulle ud på sabotage.
De kom to og to, og var i alt 12, senere blev de flere. Jeg kendte gennem en række år nogle af dem.
Otto og Ejner Jacobsen, Chr. Olsen, Charles Beck, ”Tonny” Poulsen, ”Henning”, Robert Andersen,
Staub, ”Walther”, lærte jeg først at kende, da de kom ind i gruppen. Min mand var med den første
tid, men engang sprang en ”bombe” for tidligt. Jeg tror han fik et chok og der begyndte at opstå
forhindringer, når han skulle ud på sabotage, den ene gang sprang kæden af cyklen, den anden gang
svigtede dynamoen, den tredje gang var der noget andet i vejen. Jeg følte, at han var blevet bange,
og sagde til Kai ”Tag ham ud af gruppen og sæt ham til noget andet.” og så kom han over i
studiekreds arbejdet, og det var mere hans felt.
Det var først jernbanesabotage gruppen arbejdede med, så udviklede det sig til andre områder, vi
havde forbindelse til mange steder og befolkningens tilslutning blev større og større, jeg kunne
komme af med de illegale blade til en masse husstande i de omliggende gader. Det var et farligt
arbejde, og flere af kammeraterne måtte nogle måneder i fængsel, både Tonny og Kai var i fængsel
(10 måneder for Kais vedkommende) men det blev først rigtig farligt, da tyskerne overtog det.
Engang kom Kai, jeg lukkede ham ind og han sagde: ”Kan vi ikke gå ind på Pelles værelse, du skal
ikke tænde lys” da vi kom ind sagde han ”ræk din hånd frem” han gav mig noget i hånden, det var
ikke alsammen nøgler. ”Kan du gætte hvad det er?”, ”Nej ikke helt”, ”Det er tyveværktøj, det lange
er en dirke, du skal give det videre til den sabotør, der kommer om lidt.
Jeg kendte ikke alle sabotørerne, men brødrene Jacobsen oppe fra Skt. Jørgens gade 113, hvor min
datter en overgang blev passet, og Charles Beck og Christian Olsen havde kommet hos os fra de var
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lærlinge, de andre kendte jeg kun af udseende eller slet ikke, og jeg lukkede dem bare ind og viste
dem vejen til stuen, til de blev van til lokaliteterne.
De kom meget stilfærdigt, og gik også stille deres vej, og så stod jeg der tilbage i den mørke lejlighed
ved altandøren og ventede på glimtet af en sprængning, og på min mand, der kom stille listende op
ad trappen. (…)
Albert Andersen havde været arresteret, og kom ud til os, Marie var med, og vi inviterede dem til
middag. Albert fortalte løs og morede sig over at de havde ladet ham gå, men jeg vidste allerede for
meget til, at jeg kunne tie stille. ”Hør nu Albert, jeg tror, du skal tage det mere alvorligt, det er ikke
umuligt, at de kommer igen, du må hellere forberede dig på at flytte et andet sted hen” Albert
bakkede på sin pibe og blev tavs og eftertænksom, desværre nåede han ikke at følge et godt råd,
han havnede i Stutthof, hvor han døde i 1944. (…)

