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1. Indledning
Odense Ting- og Arresthus blev opført i 1861 af Odense Amtsråd og Odense Byråd og står i dag
som Danmarks ældste stadigt fungerende arresthus1. Det havde under besættelsen en kapacitet til 60
indsatte, men der har i perioder været anbragt over 150 fanger. Ligesom andre arresthuse i Danmark
blev Odense Arrest delvist benyttet af den tyske
besættelsesmagt. Det påvirkede den normale
arbejdsdag for arrestpersonalet, der skulle vænne
sig til tyskernes tilstedeværelse i den daglige drift
samtidig med, at de lagde beslag på en del af
arresthusets kapacitet. Tyskernes brug af celler og
Tegning af Odense Arrest efter dennes opførelse i
1861. (Odense Bys Museer).

den

stigende

medførte

en

kriminalitet

under

overbelægning

af

besættelsen,
arresthuset.

Arrestforvarer i Odense var H.O. Stuhr, og det var ham, der måtte sikre samarbejdet med
Værnemagten om dennes brug af arrestplads. Kort efter d. 9. april 1940 disponerede tyskerne over
10 celler i Odense Arrest, men pladsbehovet tog drastisk til, og i den politiløse tid opnåede de i april
1945 at disponere over 28 celler, dvs. hele arrestens øverste etage.
Min interesse for den tyske anvendelse af arresthusene i Danmark under besættelsen begyndte, da
jeg opdagede, at der ikke var forsket inden for emnet. Da tyskernes samlede brug af arresthusene på
Fyn ville være et for omfangsrigt emne, valgte jeg at beskæftige mig med Odense Arrest, da Odense
for besættelsesmagten, var Fyns vigtigste by.
Følgende bachelorprojekt belyser den tyske anvendelse af Odense Arrest under besættelsen.
Projektets problemformulering er: Hvordan anvendte den tyske besættelsesmagt Odense Arrest fra
d. 9. april 1940 til d. 5. maj 1945?
Projektets analyse falder i to dele. Analysens første del tager udgangspunkt i materiale fra
Landsarkivet for Fyn og Odense Stadsarkiv. Den er inddelt i tre underafsnit: Første afsnit
omhandler den tyske anvendelse af Odense Arrest fra besættelsens begyndelse d. 9. april 1940 til
samarbejdspolitikkens sammenbrud d. 29. august 1943. Andet afsnit drejer sig om perioden fra d.
29. august 1943 til den politiløse tid d. 19. september 1944. Tredje afsnit belyser perioden fra d. 19.
september 1944 til befrielsen.

1

Kildemoes, Torben mfl. Domhuset i Odense. Gylling: Forlaget Thomson A/S, 2002. P. 11.
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I analysens anden del bruger jeg et interview med en indsat fra arrestens tyske afdeling. Igennem
den personlige skildring forsøger jeg at trænge ind bag murene i den tyske afdeling og herigennem
belyse, hvordan tyskerne anvendte Odense Arrest.
Samlet set fokuserer jeg på tyskernes indsættelser af fanger, oprettelsen og udvidelsen af den tyske
afdeling samt en skildring af en tidligere indsats ophold i afdelingen. Fremstillingen behandler kun
kort beslutningsprocesser og aktører omkring tyskernes brug af celler. Den vil ikke belyse
udviklingen i arrestens organisatoriske og institutionelle forhold. Disse aspekter er således ikke
behandlet, idet kildematerialet ikke har givet grundlag for en tilbundsgående analyse af aspekterne.

2. Metode og materiale
Denne fremstilling tager udgangspunkt i projektets problemstilling, og jeg har benyttet empirisk
kildekritisk analysemetode til dens besvarelse.
Erik Carlé har skrevet forskningsrapporten: Fængselsvæsenet under besættelsen2. Den er skrevet på
grundlag af Direktoratet for Fængselsvæsenets arkiv. Carlé var medhjælper for præsten i Vestre
Fængsel i 1948 og ydede kirkelig bistand ved ca. 30 henrettelser af landssvigere 3. Derfor må det
antages, at han er præget af sit arbejde.
Rapporten er det eneste publicerede materiale, der behandler den tyske anvendelse af arresthusene i
Danmark under besættelsen. Dog bliver emnet kun kort berørt, da den hovedsageligt beskriver
overbelægningen af de danske fængsler. Den belyser blot en episode i Odense Arrest, hvor tyskerne
i den politiløse tid, krævede yderligere arrestplads. I projektet har jeg anvendt rapporten til delen
historisk baggrund, samt oplysningerne om Odense Arrest for at underbygge analysen.
Da der ikke er publiceret nogen trykte kilder, der behandler tyskernes brug af Odense Arrest under
besættelsen, er en stor del af projektets analyse baseret på kildemateriale fra Landsarkivet for Fyn
og Odense Stadsarkiv. Arkivmaterialet har en tilgængelighedsfrist på 75 år, og jeg har søgt og fået

2

Carlé, Erik. Fængselsvæsenet under besættelsen – bind I-2. København: Justitsministeriet. Kriminalpolitisk
forskningsgruppe, forskningsrapport nr. 32, 1990.
3
Gejl, Ib. ”Erik Carlé: Døden i Vestre, 1980”. Historie. U.å. Bind (1979-1981) 4. URL:
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={carle}&type=cont&id=73235&query=carle&journal=all&fromyear=&toy
ear=&n=0&m=25&print=no. Citeret d. 14. juli 2010. Sidetal ikke opgivet.
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tilladelse til at se materialet. Jeg har skrevet under på ikke at videregive personlige oplysninger. Det
gør, at analysen ikke indeholder navne på indsatte eller underordnet personale.
En af mine kildegrupper er månedsrapporter fra 1940-1945 udarbejdet af Odense Ting- og
Arresthus. Jeg har foretaget en systematisk gennemgang af materialet. Det giver en præcis
optegnelse over, hvor mange fanger, der var indsat i Odense Arrest i perioden d. 9. april 1940 - d. 5.
maj 1945. Ulempen er, at det kun drejer sig om fanger i den danske afdeling, og at det ikke oplyser,
hvad fangerne var indsat for, samt hvornår fangerne blev flyttet eller løsladt. Det væsentlige i
forhold til projektets problemstilling er, at det indeholder en rubrik for særlige bemærkninger. Her
oplyses, hvis tyskerne indsatte fanger eller overførte fanger fra den danske til den tyske afdeling.
Yderligere indeholder det oplysninger om oprettelsen af den tyske afdeling. Månedsrapporterne kan
ikke bruges til at belyse den tyske anvendelse af Odense Arrest i den politiløse tid, da der ikke er
oplysninger om indsatte i den tyske afdeling efter d. 19. september 1944.
Jeg har bearbejdet månedsrapporterne ved hjælp af kvantitativ og kvalitativ metode. Jeg har brugt
materialet kvantitativt ved indsamlingen af antallet af fanger i den tyske afdeling. Disse oplysninger
har jeg anvendt til en analyse af tyskernes indsættelser af fanger i perioden d. 29. august 1943 – d.
19. september 1944. Yderligere har jeg ved hjælp af statistisk metode opstillet et diagram over
indsatte i den tyske afdeling. Jeg har anvendt materialet kvalitativt ved at bruge dets oplysninger til
en analyse af oprettelsen af den tyske afdeling.
En anden kildegruppe er arrestjournaler fra 1940-1945, der ligeledes er udarbejdet af Odense Tingog Arresthus. De indeholder fangers navn, arbejde, fødested, alder, indsættelsesårsag samt
indsættelses- og løsladelsesdato. Da materialet både omhandler fanger fra den danske og tyske
afdeling, har jeg foretaget en systematisk gennemgang for perioden d. 9. april 1940 - d. 5. maj 1945.
Jeg har anvendt materialet, når det oplyser indsættelse eller overførsler af tyskernes fanger. Det
oplyser i modsætning til månedsrapporterne indsættelsesårsag samt dato for flytning af fangerne og
giver et indblik i hvilke fanger, der var indsat i den tyske afdeling samt hvor, de blev flyttet til efter
opholdet i arresten. Ulempen er, at det ikke belyser tyskernes brug af Odense Arrest i den politiløse
tid. Der er således ikke anført fanger indsat af tyskerne efter d. 19. september 1944. Materialet kan
dog stadig fortælle noget om, hvordan den danske afdeling i perioden, blev påvirket af tyskernes
brug af celler.
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Jeg har anvendt kvantitativ metode til systematisering af arrestjournalernes oplysninger om antallet
af indsatte samt indsættelsesårsagerne, og bearbejdet disse ved hjælp af statistisk metode. Ydermere
har jeg anvendt oplysningerne til en analyse af tyskernes indsættelser af fanger i perioden d. 9. april
1940 – 19. september 1944 og til en analyse af indsatte dømt ved tysk krigsret.
Fra Odense Stadsarkiv har jeg anvendt afskriften af aflytningen af Gestapos telefoner, som ved
modstandsbevægelsens Fynsledelsens Foranstaltning fandt sted i Odense fra d. 19. juni 1944 - d. 5.
maj 1945. Materialet indeholder samtaler om undvigelser fra og udvidelser af den tyske afdeling
samt opkald fra personer, der ønskede at besøge indsatte. Det belyser i modsætning til
månedsrapporterne og arrestjournalerne tyskernes brug af Odense Arrest i den politiløse tid.
Ulempen ved materialet er, at det i mange tilfælde er umuligt at fastslå, hvem der taler sammen. Det
forhindrer dog ikke, at der ud fra samtalerne, kan drages essentielle oplysninger.
Materialet er endvidere bearbejdet kvalitativt, idet oplysningerne herfra muliggør en analyse af
undvigelserne fra den tyske afdeling og udvidelsen af afdelingen i perioden d. 19. september 1944 –
d. 5. maj 1945, samt en analyse af opkald fra pårørende, der ønskede at besøge indsatte i den tyske
afdeling.
I analysens anden del har jeg anvendt Oral History-metode i form af et interview med Ernst Aarup,
der var indsat i den tyske afdeling i marts 1945. Han er førstehåndskilde og hans vidnesbyrd, som
jeg optegnede d. 25.03.10, belyser, hvordan den tyske afdeling fungerede inde bag murene. Aarup
har givet mig rettighederne til at anvende interviewet til projektet samt at videregive det til anden
benyttelse. Transskriptionen af interviewet har ikke været fremlagt for Aarup.
Ulemperne ved materialegrundlaget til denne del af analysen er, at jeg kun har fundet én
overlevende, og at det er mange år siden, personen var indsat i Odense Arrest. Derfor er
erindringsforskydninger mere end sandsynligt. Dog må det antages at være unikt at finde en
overlevende i dag. Interviewet belyser forholdene i den tyske afdeling, tyskernes håndtering af
indsatte og giver personlig indsigt i, hvordan en fange husker sit ophold i afdelingen.
I Direktoratet for Fængselsvæsenets arkiv har jeg gennemset journalen for Fængselsinspektøren ved
Arrestvæsenet fra 1940-1945, idet der under Odense Arrest, var henvisninger til journaler med
tyske forhørsprotokoller og antal indsatte i den tyske afdeling. Disse oplysninger ville være
relevante til besvarelse af projektets problemstilling. Desværre var de henviste journalsager ikke
bevaret.
6

Maria Hjort Nielsen

Tysk anvendelse af Odense Arrest under besættelsen

Therkel Stræde

Ud fra materialet er det svært at belyse den tyske anvendelse af Odense Arrest i den tidlige periode
fra d. 9. april 1940 - d. 29. august 1943. I det tidsrum benyttede tyskerne arresthuset til indsættelse
af værnemagtssoldater, men efter alt at dømme ikke til danskere. Soldaterne skulle ikke indskrives i
arresthusets journaler. En belysning af denne periode vil formentlig forudsætte anvendelse af
materiale fra tyske arkiver, men det har jeg af forskningsøkonomiske grunde valgt at undlade.

3. Historisk baggrund
3.1. Tysk anvendelse af arresthusene i Danmark under besættelsen
Kort efter besættelsen i april 1940, fremsatte Værnemagten en anmodning om afgivelse af plads i
forskellige danske arresthuse til brug som tysk militærarrest. Tyskerne kontaktede Direktoratet for
Fængselsvæsenet, hvor de efterspurgte arrestplads til indsættelse af værnemagtssoldater ved
militære straffe på op til seks uger, hvorefter disse skulle afsones i Tyskland. D. 24. april 1940
mødtes den danske fængselsdirektør Erik Kampmann, viceinspektør ved Direktoratet for
Fængselsvæsenet Alfred Bentzen og fra Værnemagten Oberkriegsgerichtsrat Jänz, for at finde en
nærmere ordning om afgivelsen af arrestplads. Jänz havde, til mødet, medbragt et forslag til en
overenskomst, der blev underskrevet samme dag.4
Tyskerne fik tildelt 15 celler i hvert af arresthusene i Viborg, Århus, Kolding, Slagelse, Esbjerg og
Frederikshavn. Arresthuset i Aalborg blev helt overladt til tysk brug. Overenskomsten indeholdt en
række punkter5, der fastslog, hvordan tyskernes brug af arresthusene skulle fungere i praksis. Den
indebar, at tyskerne selv skulle stå for bevogtning og forplejning af fangerne og betale 1 kr. pr. dag
for hver indsat og hver mand i bevogtningspersonalet. Hvis de ønskede yderligere arrestplads skulle
det på bedst muligvis imødekommes. Politimestrene blev først telefonisk informeret om ordningen,
hvorefter den blev fremsendt skriftligt6.
Kort efter overenskomstens underskrivelse stod det klart for Direktoratet for Fængselsvæsenet, at
Værnemagten ikke overholdt aftalen. Der blev jævnligt indsat tyske militære fanger i arresthuse,
som ikke var omfattet af overenskomsten. Værnemagten udsendte i juli 1940 en skrivelse til de

4

Carlé, Erik. Fængselsvæsenet under besættelsen – bind I. København: Justitsministeriet. Kriminalpolitisk
forskningsgruppe, forskningsrapport nr. 32, 1990. P. 77. Herefter forkortes: FUB.
5
Overenskomstens punker er vedlagt som bilag 1.
6
FUB, pp. 77-79
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tyske militærmyndigheder, der henviste til, kun at benytte de anviste arresthuse. I august 1940
indberettede Aabenraa Arrest imidlertid, at der var indsat tyske soldater, og aftalen var brudt igen. I
august blev Vestre Fængsel også taget i brug af tyskerne7.
Problemerne med tyskernes brug af arresthusene i Danmark meldte sig også på et andet område. I
flere arresthuse nægtede tyskerne at betale for brugen af arrestplads. Værnemagten henviste til, at
overenskomsten stred imod de retningslinjer, denne havde aftalt med Indenrigsministeriet. Aftalen
lød her på, at tyskerne ikke skulle betale for benyttelse af statslige bygninger. D. 19. november 1941
blev overenskomsten revideret, så tyskerne ikke længere skulle betale for arrestplads, men kun for
lys, vand og varme. I overenskomsten blev det yderligere tilføjet, at der var afgivet arrestplads i
Hjørring, Aabenraa og Vestre Fængsel8.
Et akut behov for arrestplads meldte sig ved augustoprørets uroligheder i 1943. Særligt belastet blev
Vestre Fængsel og Aarhus Arrest, der afgav en stor del af deres kapacitet til tyskerne. Et
vendepunkt i den tyske anvendelse af de danske arresthuse skete ved samarbejdspolitikkens
sammenbrud d. 29. august 1943. Tiden herefter var præget af beslaglæggelser af arresthuse og en
udvidelse af de i forvejen eksisterende tyske afdelinger9. Personalet fra de beslaglagte arresthuse
skulle underskrive en erklæring, hvori det skulle oplyses, om de ønskede at fortsætte arbejdet under
tysk beskyttelse. Arresthusene kunne herved fortsætte sin normale drift. Underskrev personalet
ikke, kunne de ikke fortsætte arbejdet. Der er ikke eksempler på personale, der modsatte sig de
tyske krav10. Efter d. 29. august begyndte tyskerne at indsætte danske borgere i deres afdelinger11.
I provinsbyerne mærkedes tyskernes tiltagende brug af arrestplads også. I Faaborg havde
arrestforvareren fået besked på at rydde arresthuset d. 21. september 1943. Efter forhandlinger gik
tyskerne dog med til kun at få seks nye celler12. I november 1943 blev hele Aarhus Arrest, på nær
stueetagen, overladt til tysk brug. I Vestre Fængsel blev østfløjen afgivet til tyskerne d. 16. maj
194413.

7

FUB, pp. 80-83
FUB, p. 85-86
9
FUB, pp. 95-99
10
FUB, p. 129
11
FUB, p. 99
12
FUB, pp. 99-100
13
FUB, pp. 103-105
8
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I 1944 frygtede Værnemagten sabotage og befrielsesaktioner mod de danske arresthuse. Det
medførte skærpede sikkerhedsforanstaltninger i de arresthuse, tyskerne benyttede. Denne udvikling
prægede især den politiløse tid. Det danske arresthuspersonale fik i perioder frataget deres pistoler,
og der indførtes en skærpet visitation af fanger i de tyske afdelinger14. Tyskerne fortsatte helt op til
befrielsen med at udvide deres afdelinger og beslaglægge kapacitet i Danmarks arresthuse. Ved
befrielsen blev de tyske afdelinger nedlagt15.

Analyse del I
4. Tysk anvendelse af Odense Arrest fra d. 9. april 1940 til d. 29. august 1943
4.1. Værnemagtssoldater i Odense Arrest
Odense Arrest var ikke omfattet af overenskomsten, der blev indgået d. 24. april 1940. Selvom der
ikke var lavet nogen officiel aftale om tyskernes brug af Odense Arrest, peger kildematerialet på, at
tyskerne allerede fra besættelsens begyndelse anvendte arresthuset.
D. 15. august 1940 har to danske fanger under deres ophold i Odense Arrest ført samtale med tyske
vagter fra arresten16. Det må antages, at vagterne har holdt opsyn med de tyske militære fanger. At
tyskerne brugte Odense Arrest i besættelsens første år tydeliggøres yderligere ved en klage, der blev
fremsat af arrestforvarer Stuhr i juni 1941. Han klagede til Direktoratet for Fængselsvæsenet over,
at tyskerne ikke betalte for deres brug af arrestplads. Tyskerne fik i juni 1941 tildelt 10 celler i
Odense Arrest17.
I juli 1941 blev en tysk soldat indsat i en celle, der var overtaget af tyskerne. Han afsonede en
militær disciplinærstraf. Soldaten blev indskrevet i den danske månedsrapport, da han skulle erstatte
en ødelagt bog18.
I arrestjournalerne fra 1941–1943 er der gentagne eksempler på fanger med tyske navne.
Folkeregister, indsættelsesårsag og jurisdiktion er ikke oplyst. De må antages at være

14

FUB, pp. 110-112
FUB, p. 119
16
Arrestjournal 1940, l. nr. 6319, 6321, Odense Ting – og Arresthus (herefter OTA), Landsarkivet for Fyn (Herefter
LAF), pk. 130
17
Journal over attesterede eller anviste regninger juli 1941, OTA, LAF, pk. 298
15

18

Månedsrapport juli 1941, OTA, LAF, pk. 254
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værnemagtssoldater, hvor det danske arrestpersonale ikke har haft indsigt i fangernes personlige
oplysninger19.

4.2. Delkonklusion
Selvom der ikke var lavet nogen aftale om tyskernes brug af Odense Arrest, understreger
kildematerialets oplysninger, at tyskerne anvendte arresthuset til indsættelse af værnemagtssoldater
fra august 1940. Det belyser, at besættelsesmagten på Fyn, ikke overholdt 24. apriloverenskomsten. Dog kan det ikke udelukkes, at der har været en lokal aftale i Odense, omkring
tyskernes brug af Odense Arrest.

5. Tysk anvendelse af Odense Arrest fra d. 29. august 1943 til d. 19. september
1944
5.1. Dagene optil og efter d. 29. august
D. 29. august 1943 brød den danske regering samarbejdet med besættelsesmagten. I dagene efter
samarbejdspolitikkens sammenbrud beslaglagde tyskerne en lang række af de danske arresthuse 20.
Odense Arrest blev ikke beslaglagt, men der skete en ændring i tyskernes anvendelse af arresthuset.
De begyndte at indsætte danske borgere under tysk jurisdiktion. Augustoprørets strejker og
sabotageaktioner i Odense medførte, at der i dagene op til d. 29. august, blev indsat 30 danske
fanger i de tyske celler. De var indsat for sabotage og gadeuroligheder og blev dømt for at have
fornærmet Værnemagten. Flere af fangerne blev efter d. 29. august hentet af det tyske
sikkerhedspoliti og overført21 til Vestre Fængsel22.

19

Arrestjournal 1941-1943, l.nr. 6143, 6341, 6534, 7085, 6633, 6685, OTA, LAF, pk. 131-136
FUB, p. 95
21
I et arresthus sidder først og fremmest anholdte og varetægtsfængslede. Derfor bliver fanger efter domsafsigelse
oftest overført til et fængsel. Hvis fængslerne er overbelagte, kan fanger også afsone i det arresthus, hvor
domsafsigelsen har fundet sted, eller overføres til et andet arresthus.
20

22

Arrestjournal 1943, l. nr. 9213, 9291, 9263, 9388-9393, 9462, 9488-9492, 9525-9540, 9567, OTA, LAF, pk. 138
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D. 13. august 1943 blev en dansker indsat i Odense Arrest. Personen var indsat til straffeafsoning23
og blev d. 29. august, ledsaget af en tysk officer og to tyske soldater, indsat i de tyske celler24. D.
22. august blev en mand indsat for sabotage. D. 31. august blev han fjernet af Værnemagten. Dagen
forinden var der givet telefonisk meddelelse til Stuhr om, at Værnemagten ønskede samarbejde med
arrestpersonalet ved afhentning af fanger. Personalet skulle ikke forstå det som en ordre, men som
en opfordring, og hvis det modsatte sig, ville Værnemagten anvende magt for at få fangerne
udleveret. Herefter blev fanger fra de danske celler udleveret uden indvendinger fra det danske
personale25.

5.2. Oprettelsen af den tyske afdeling
D. 10. september 1943 blev den tyske afdeling i Odense Arrest oprettet. Afdelingen skulle bruges til
danske statsborgere indsat af tyskerne. Tyskerne rådede stadig over de 10 celler, som de fik tildelt i
juni 1941, men afdelingen blev nu betegnet som udpræget tysk.
Allerede samme dag, som afdelingen blev oprettet, krævede Værnemagten flere celler. Om
eftermiddagen d. 10. september 1943 indberettede Stuhr, at tyskerne havde fremsat et krav om at få
seks nye celler stillet til deres rådighed. Det tyske politi havde seks fanger, som de ikke havde plads
til i den tyske afdeling. Stuhr imødekom kravet og afgav det ønskede antal celler. Det tyske politi
var d. 10. september, om aftenen, ankommet til Odense Arrest, og havde indsat fem politiske fanger
i de nye celler. Næste dag blev en fange indsat i den sidste celle26. D. 11. september blev der
yderligere indsat fem danske sabotører i den tyske afdeling. Tyskerne overtog ved deres 16 celler
vagt og forplejningen af fangerne. De seks celler blev senere tilbagegivet til Stuhr, så tyskerne igen
disponerede over 10 celler27.

23

Straffeafsoning er en indsættelsesårsag for en fange, der har fået en dom i et andet arresthus. Fangen er overført til
Odense Arrest for at afsone straffen. Arrestjournalerne oplyser ikke hvad fangen er dømt for.
24
Arrestjournal 1943, l.nr. 9470, OTA, LAF, pk. 138
25
Arrestjournal 1943, l. nr. 9291, OTA, LAF, pk. 138
26
Månedsrapport september 1943, OTA, LAF, pk. 254
27
Arrestjournal 1943, l. nr. 9589-9593, OTA, LAF pk. 138

11

Maria Hjort Nielsen

Tysk anvendelse af Odense Arrest under besættelsen

Therkel Stræde

5.3. Indsættelsen af fanger i den tyske afdeling
D. 18. september 1943 blev en mand indsat i den tyske afdeling. Manden var desertør. Da han var
født i Danmark og havde et dansk navn, er det næppe sandsynligt, at han var tysk statsborger i
krigstjeneste for Værnemagten. Det er derimod sandsynligt, at han havde meldt sig til tysk
krigstjeneste i en frivillig dansk enhed. Muligvis var han på orlov i Danmark og vendte ikke tilbage
til fronttjeneste. Han blev d. 22. november 1943 overført til Vestre Fængsel. D. 23. september 1943
blev en dansker, indsat for hærværk, overført fra den tyske til den danske afdeling. Sagen blev
overgivet til det danske politi. Det er det eneste eksempel på en overførsel af en fange fra den tyske
til den danske afdeling28.
D. 6. oktober 1943 blev en dansk mand indsat i den tyske afdeling. Han havde fået fem måneders
fængsel for sabotage og blev senere overført til Vestre Fængsel. Både d. 11. og 12. oktober indsatte
Værnemagten yderligere to danske fanger29. D. 11. oktober blev tre danskere arresteret og indsat i
Odense Arrest. De var indsat i den danske afdeling for indbrud i tysk ejendom. Opholdet i
afdelingen blev kortvarigt. Grundet sagens akter blev de d. 12. oktober overført til tyskerne.
Overførslen skete med Stuhrs tilladelse. D. 21. oktober blev fangerne flyttet til Vestre Fængsel30.
D. 8. december 1943 indsatte Værnemagten to tyske soldater i den tyske afdeling. Den ene var
indsat for voldtægt og den anden var desertør. D. 22. december blev soldaterne hentet og ledsaget af
det tyske politi sendt til København31. Det er bemærkelsesværdigt, at tyskerne indsatte desertører i
samme afdeling som de indsatte danske fanger. Ved at indsætte tyske desertører i arresthuset, har
det danske arrestpersonale og de danske fanger i afdelingen fået indblik i, hvad der fandtes af
disciplinærproblemer i Værnemagten.
D. 12. december indsatte Værnemagten to danskere i den tyske afdeling. De blev løsladt den
efterfølgende dag. Både d. 19., 21. og 24. december indsatte tyskerne tre danske fanger. D. 30.
december blev en fange fra den danske afdeling afhørt af det tyske politi, hvorefter fangen blev
overført til den tyske afdeling. Overførslen skete med tilladelse fra Stuhr32.

28

Arrestjournal 1943, l. nr. 9624, 9650, OTA, LAF, pk. 139
Månedsrapport oktober 1943, OTA, LAF, pk. 254
30
Arrestjournal 1943, l. nr. 9715, 9716, 9717, OTA, LAF, pk. 139
31
Månedsrapport december 1943, OTA, LAF, pk. 255
32
Månedsrapport december 1943, OTA, LAF, pk. 254
29
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D. 2. januar 1944 blev fem danskere indsat i den tyske afdeling. D. 3. januar indsattes endnu en
dansker. Samme dag blev en fange fra den tyske afdeling løsladt. D. 4. januar blev en dansker
indsat af tyskerne. Samme dato blev tre danskere fra den tyske afdeling afleveret til det tyske politi.
D. 9. januar blev de ført tilbage til afdelingen. D. 5. januar blev to danskere indsat af tyskerne33.
Om formiddagen d. 8. februar 1944 indsatte Værnemagten to danske fanger i den tyske afdeling.
Om eftermiddagen blev endnu en dansker indsat. D. 15., 19., 21., 25. og 28. februar blev der i den
tyske afdeling, indsat en dansk fange per dag. D. 27. februar indsattes to fanger34. Om natten d. 25.
marts 1944 indsatte det tyske politi fire danske fanger35. De var indsat for sabotage. D. 15. maj 1944
blev en dansker indsat i den tyske afdeling. Fangen var indsat til straffeafsoning36. D. 9. juli 1944
blev en indsat flyttet fra den danske til den tyske afdeling. Fangen blev den efterfølgende dag
fjernet af det tyske politi og overført til Nyborg Arrest.37

5.4. Indsatte dømt ved tysk krigsret
I de første tre år af besættelsen varetog det danske politi og domstole retssager om sabotage og
undergravende virksomhed. Dog vedholdt Værnemagten sig retten til at slæbe danskere for tysk
krigsret i hele perioden. I november 1942 havde kun tre danskere fået fængselsdomme ved tysk
krigsret. Med sabotagebølgen i efteråret 1943 vendte udviklingen og frem til august 1943, blev 39
danskere dømt ved tysk krigsret. Straffene skulle stadig afsones i danske fængsler.
Samarbejdspolitikkens sammenbrud stoppede denne ordning. Værnemagten ville for fremtiden
overføre sabotører med fængselsstraffe på 4-5 år og derover til tugthuse i Tyskland38. I Odense
Arrest blev fem fanger dømt ved tysk krigsret.
D. 20. september 1943 afhentede Værnemagten tre danske fanger fra den tyske afdeling. De var
indsat for sabotage og var de første fanger fra Odense Arrest, der blev dømt ved tysk krigsret. De

33

Månedsrapport januar 1944, OTA, LAF, pk. 254
Månedsrapport februar 1944, OTA, LAF, pk. 254
35
Månedsrapport marts 1944, OTA, LAF, pk. 254
36
Arrestjournal 1944, l. nr. 10366, OTA, LAF, pk. 140
37
Arrestjournal 1944, l. nr. 10510, OTA, LAF, pk. 141
38
Christensen, Claus B. mfl. Danmark besat – Krig og hverdag 1940-45. Gylling: Høst og Søns Forlag, 2006. P. 569.
34
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fik hver 10 måneders fængsel. To af fangerne blev overført til Nyborg Arrest, og den sidste blev
overført til Vestre Fængsel.39.
D. 12. oktober 1943 blev en dansk mand indsat i Odense Arrest. Han blev d. 13. oktober hentet af
det tyske politi og overført til Århus Arrest. D. 19. november 1943 blev han igen indsat i Odense
Arrest. Han havde d. 14. oktober 1943 fået en dom ved tysk krigsret. Manden blev dømt for
underslæb, og fik 18 måneders fængsel. Han blev d. 26. november 1943 overført til Ærøskøbing
Arrest40.
D. 31. august 1943 blev en dansk mand indsat i den tyske afdeling. Han var indsat for sabotage, og
blev d. 14. januar 1944 udleveret til det tyske politi, for at blive dømt ved tysk krigsret. Dommen
lød på 12 måneder foruden de 137 dage, han havde siddet i arresten. Han afsonede hele sin straf i
den tyske afdeling i Odense Arrest41.

5.5. Undvigelser fra den tyske afdeling
I marts 1944 fandt den første flugt fra den tyske afdeling i Odense Arrest sted. Klokken fem om
eftermiddagen d. 25. marts lykkedes det to indsatte at undvige fra afdelingen42. Et halvt år senere,
om aftenen d. 17. september 1944, flygtede to fanger igen fra den tyske afdeling43.
Tyskerne blev tydeligvis rådvilde over de succesfulde undvigelser. D. 17. september 1944 blev
undvigelserne bragt op til debat i en samtale mellem to personer fra Gestapo. I første omgang troede
de ikke på, at det var lykkedes nogle fanger at flygte fra den tyske afdeling. Derfor kontaktede de
Odense Arrest. Først ønskede de at tale med Stuhr, men efter samtale med en tysk vagt fra
afdelingen blev situationen klarlagt. De to personer fra Gestapo blev rasende over undvigelserne.
Vagten fortalte, at fangerne var flygtet fra celle 44 på 2. sal. De havde firet sig ned ad muren med
en lang gummislange. Næste dag blev undvigelserne igen taget op til samtale. Gestapo var stadig
frustrerede over de undvegne fanger44

39

Arrestjournal 1943, l. nr. 9196-9198, OTA, LAF, pk. 137
Arrestjournal 1943, l. nr. 9723, 9863, OTA, LAF, pk. 138
41
Arrestjournal 1943, l. nr. 9525, OTA, LAF, pk. 138
42
Månedsrapport marts 1944, OTA, LAF, pk. 254
43
Månedsrapport september 1944, OTA, LAF, pk. 254
44
Telefonrapporten: Aflytning af Gestapos telefoner i Odense bd. I-II juni 1944-maj 1945, j.nr. 1995/135, p. 235,
Modstandsbevægelsens Region IV(Fyn) (herefter MR IV(Fyn)), Odense Stadsarkiv (herefter OS), pk. 235.
40
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5.6. Oversigt over indsatte i den tyske afdeling
Nedenstående diagram viser en oversigt over antallet af indsatte samt fangernes indsættelsesårsager
i den tyske afdeling i perioden d. 29. august 1943 - d. 19. september 1944.

Indsatte i den tyske afdeling fra d. 29. august
1943 til d. 19. september 1944
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Der var 142 fanger indsat i den tyske afdeling i perioden d. 29. august 1943 - d. 19. september 1944.
Diagrammet viser, at hovedvægten af fangerne i den tyske afdeling var sabotører. 49 % af fangerne
var indsat for sabotage. Den anden store gruppe på 27 % er indsættelsesårsagen ukendt.
Månedsrapporterne oplyser ikke indsættelsesårsagen, og fangerne har ikke været indskrevet i
arrestjournalerne. Dog må det antages, at en stor del af gruppen, også har været sabotører.

45

Arrestjournal 1943, l. nr. 9196-9198, 9213, 9291, 9263, 9388-9393, 9462, 9470, 9488-9492, 9525-9540, 9567, 95899593, 9595, 9624, 9659, 9715-9717, 9723, 9863, 10366, 10510, OTA, LAF, pk. 137-141
Månedsrapport sept. 1943, okt. 1943, dec. 1943, jan. 1944, feb. 1944, mar. 1944, sept. 1944, OTA, LAF, pk. 254-255
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5.7. Delkonklusion
Efter samarbejdspolitikkens sammenbrud blev der oprettet en tysk afdeling i Odense Arrest til
indsættelse af danske statsborgere. Tyskerne stod selv for vagt ved cellerne og forplejning af
fangerne i afdelingen. En stor del af de indsatte blev overført til Vestre Fængsel eller andre
arresthuse. Størstedelen af fangerne var indsat for sabotage. Mellem den tyske og danske afdeling
har der været en form for samarbejde. Tyskerne havde opfordret til samarbejde ved udlevering af
fanger og Stuhr, gav uden indsigelser tilladelse til udlevering af fanger fra den danske til den tyske
afdeling.

6. Tysk anvendelse af Odense Arrest fra d. 19. september 1944 til d. 5. maj 1945
6.1. Udvidelsen af den tyske afdeling
Da politiet d. 19. september 1944 blev interneret af besættelsesmagten, blev de tyske afdelinger i
Danmarks arresthuse betydeligt udvidet46. Den samme udvikling sås også i Odense Arrest.
D. 16. februar 1945 indberettede Stuhr, at Værnemagten havde ytret ønske om at få flere celler i
arresthuset. Stuhr ønskede at fremstille det tyske krav for de centrale myndigheder i København, og
lade dem tage beslutningen. Det blev dog fejet af bordet,
da tyskerne ville beslaglægge den øverste etage af
arresthuset, hvis Stuhr ikke imødekom kravet. Han mente
ikke at kunne afgive mere plads, men afgav alligevel tre
celler. Herefter rådede tyskerne over 13 celler, hvor der var
39 fanger indsat. Tyskerne ville tilbagegive cellerne, når
Kongres i Dansk Fængselsforbund, 1947.
Manden i midten af billedet er H.O. Stuhr,
der under besættelsen, besad jobbet som
arrestforvarer i Odense Arrest. (Odense
Stadsarkiv).

situationen i Odense havde forbedret sig47.
De nyligt afgivne celler blev dog ikke givet tilbage til
danskerne under besættelsen, derimod gik der ikke længe,
inden tyskerne igen ville have mere plads. Allerede d. 24.

februar 1945 stillede tyskerne nye krav om yderligere arrestplads. Stuhr prøvede atter at henvise til
myndighederne i København, men det blev afvist fra tysk side med den begrundelse, at det alene

46
47

FUB, p. 110
FUB, p. 100
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var et forhold, der angik Fyn. For at undgå flugt opstillede tyskerne desuden en skillevæg mellem
arrestens første og anden etage. Stuhr afgav tre enkeltmandsceller og to fællesceller til tysk brug på
den øverste etage af arresthuset48. Tyskerne rådede herefter over 18 celler i Odense Arrest.

6.2. Overtagelsen af arresthusets øverste etage
D. 7. marts 1945 indgik der i en samtale mellem to personer fra Gestapo en melding om, at tyskerne
havde 30 mand fra Husmandsskolen, der skulle indsættes i den tyske afdeling.
Senere på dagen kontaktede Gestapo en vagt fra afdelingen. Vagten fortalte, at der lige var anbragt
9 fanger, og at der i seks af de tyske celler allerede sad 10 mand i hver. Afdelingen kunne højest
rumme 15-19 mand til. Det var alt for lidt, da de på Husmandsskolen havde 50 fanger, og der ville
komme flere, så snart fangerne var blevet afhørt. Gestapo blev enige om at rette henvendelse til den
danske afdeling for at få mere plads.
Det skete d. 8. marts 1945. Stuhr henviste til, at arresthuset allerede var overbelagt. Tyskerne tilbød
at overføre fanger fra Odense til Nyborg Arrest. Det var imidlertid ikke muligt, da denne i forvejen
også var overbelagt. Stuhr havde dog ikke anden mulighed end at imødekomme de tyske krav, da
arresthuset ellers ville blive beslaglagt. Han afgav igen tre enkeltmandsceller og to fællesceller.
Dermed var hele den øverste etage af Odense Arrest taget i brug af tyskerne, der herefter rådede
over 23 celler49.
Tyskerne brugte en af fællescellerne som vagtstue. D. 9. marts ankom seks nye tyske vagter til
Odense Arrest. De afløste hinanden hver anden time. De nyankomne vagter klagede over, at de
havde alt for lidt service i afdelingen. De manglede mindst 25 sæt og skulle bruge en masse tid på at
lade fangerne spise på skift. D. 9. marts blev 32 fanger indsat i den tyske afdeling, og den 11. marts
var der i alt indsat 60 fanger. Seks af disse var kvinder50.

48

FUB, p. 100
Telefonrapporten: Aflytning af Gestapos telefoner i Odense bd. I-II juni 1944-maj 1945, j.nr. 1995/135, p. 796, MR
IV(Fyn), OS, pk. 235.
50
Telefonrapporten: Aflytning af Gestapos telefoner i Odense bd. I-II juni 1944-maj 1945, j.nr. 1995/135, p. 804, MR
IV(Fyn), OS, pk. 235.
49
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6.3. Besøgende i den tyske afdeling
De mange danskere, som var indsat i den tyske afdeling, havde venner og familie uden for murene,
der ønskede at besøge dem i arresten. De pårørende prøvede at komme i kontakt med indsatte ved at
ringe til den tyske afdeling. D. 24. februar 1945 blev der ringet tre gange til tyskerne. Det ene
opkald var fra en dame, der havde modtaget et brev fra tyskerne om, at hendes mand var indsat i
den tyske afdeling. Hun ønskede at besøge ham, men fik besked om, at manden allerede var ført
bort, og at tyskerne ikke kunne oplyse hvorhen. Det andet opkald kom også fra en dame. Hun fik
den besked, at det ikke var muligt at besøge fanger, der sad i tysk varetægt. Det sidste opkald var fra
en mand, der ønskede at snakke med sin bror. Han fik det svar, at broderen allerede var overført til
en anden lejr eller et fængsel. Samtalerne var korte, og informationerne sparsomme, da tyskerne
over telefon, ikke ønskede at videregive oplysninger. Der findes således ingen eksempler på
pårørende, der fik lov at besøge fanger i den tyske afdeling51.

51

Telefonrapporten: Aflytning af Gestapos telefoner i Odense bd. I-II juni 1944-maj 1945, j.nr. 1995/135, p. 796, MR
IV(Fyn), OS, pk. 235.
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6.4. Belægningen i Odense Arrest
Nedenstående diagram viser, hvor mange fanger, der var indsat i Odense Arrest d. 11. marts 1945.
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Odense Arrest havde under besættelsen en kapacitet til 60 indsatte53. D. 11. marts 1945 var 60
fanger indsat i den tyske afdeling. Tyskerne havde indsat det antal personer, som hele Odense
Arrest kunne rumme på den øverste etage. De havde således en overbelægning på ca. 60 % i deres
23 celler. I hele arresthuset var der 151 fanger indsat, hvilket svarer til 2,5 gange kapaciteten.
Odense Arrest havde overbelægning i både den tyske og danske afdeling.

6.5. Den tyske beslaglæggelsesordre
D. 4. april 1945 modtog Stuhr sin første og sidste officielle tyske beslaglæggelsesordre54.
Beslaglæggelsesordren var udarbejdet af intendanten hos den øverstbefalende for de tyske tropper i
Danmark. Den omfattede tre små og to store arrestceller med tilhørende inventar 55. Tyskerne rådede
herefter over 28 celler i Odense Arrest. Afgivelsen af celler havde hidtil fungeret med mundtlige

52

Månedsrapport marts 1945, OTA, LAF, pk. 256
Telefonrapporten: Aflytning af Gestapos telefoner i Odense bd. I-II juni 1944-maj 1945, j.nr. 1995/135, p. 804, MR
IV(Fyn), OS, pk. 235.
53
Arrestjournal 1945, opgørelse over antallet af indsatte i Odense Arrest i tidsrummet 5. - 12. maj 1945, p. 1, OTA,
LAF, pk. 143
54
Beslaglæggelsesordren er vedlagt som bilag 2.
55
Tyske troppers ophold i Danmark 1940-45, arkivsag 47 del 39, Odense Kommune (borgmestersekretariatet), OS, pk.
13
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aftaler mellem Stuhr og Værnemagten. At Stuhr i dette tilfælde ikke afgav cellerne, kan forklares
med, at Odense Arrest var så overbelagt, at han ikke kunne afgive flere celler frivilligt. En anden
forklaring kan være, at Stuhr ønskede en beslaglæggelsesordre for at kunne bevise, at han var
tvunget til at afgive celler med henblik på at undgå kollaborationsstraf efter befrielsen.

6.6. Den tyske indflydelse på den danske afdeling
D. 20. marts 1945 blev en mand løsladt fra den danske afdeling. Tyskerne havde fremlagt et
dokument for Stuhr, hvori der stod, at manden arbejdede for dem og derfor skulle løslades. Det er
sandsynligt, at han har arbejdet som stikker uden for murene. Eksemplet understreger, hvor stor
indflydelse tyskerne havde i Odense Arrest og ikke kun i deres egen afdeling, men også på den
daglige drift i den danske afdeling56.
Odense Arrest var stærkt påvirket af at have måttet afgive så mange celler til tyskerne. Det blev
tydeliggjort i besættelsens sidste måneder. D. 22. februar 1945 blev den første fange fra den danske
afdeling løsladt pga. pladsmangel. Løsladelsen fandt sted seks dage efter tyskerne d. 16. februar
overtog yderligere tre celler. I de følgende måneder løslod Stuhr adskillige kriminelle fanger med
den eneste begrundelse, at der ikke var plads til fangerne i den danske afdeling. Fra d. 22. februar
1945 og indtil d. 5. maj 1945 blev 24 fanger løsladt pga. pladsmangel. De løsladte var alle indsat for
tyveri, bedrageri eller underslæb. Det, at arrestforvareren var nødsaget til at løslade fanger, viser, at
Odense Arrest i besættelsens sidste måneder var stærkt hæmmet i udførelse af sine opgaver pga. den
tyske anvendelse af arresthuset57.

6.7. Delkonklusion
Den tyske afdeling i Odense Arrest blev i den politiløse tid betydeligt udvidet. Stuhr valgte at
efterkomme de tyske krav om flere celler, og først hen mod besættelsens afslutning blev der
fremlagt en beslaglæggelsesordre. Tyskerne gik fra at have 10 til 28 celler og rådede over
arresthusets øverste etage. Det var ikke muligt for pårørende at besøge danske fanger i den tyske
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Arrestjournal 1945, l. nr. 11171, OTA, LAF, pk. 142
Arrestjournal 1945, l. nr. 11133, 11141, 11155, 11165, 11170-73, 11176, 11183-84, 11218, 11224-25, 11232, 1123637, 11241, 11247-49, 11256-57, OTA, LAF, pk. 142-143.
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afdeling. Den tyske anvendelse af Odense Arrest havde stor indflydelse på den danske afdelings
daglige drift og kapaciteten i afdelingen. Både den tyske og danske afdeling var overbelagt med
fanger, dog den tyske mere end den danske.

Analyse del II
7. Odense Arrest set med en indsats øjne
7.1. Det illegale arbejde
Ernst Aarup er født i 1924 og kommer oprindeligt fra Himmerland i Nordjylland58. Den nordjyske
dialekt hænger stadig ved, selvom det er mange år siden, han flyttede til Fyn. Aarup har i sit liv
arbejdet med landbrug, frugtavl og gartneri. I 1943 flyttede han til Brændekilde på Fyn. Han
flyttede ind hos sin onkel og moster. Onklen havde sit eget landbrug, hvor Aarup arbejdede som
medhjælper. Hverken da han boede i Nordjylland eller i Brændekilde, mærkede han noget særligt til
besættelsesmagten i sin hverdag. Der skete dog en moderat ændring i hans rolle i forhold til
besættelsesmagten, da han flyttede til Fyn, idet han blev involveret i illegalt arbejde. Allerede da
han flyttede ind hos sin moster og onkel, husede de en sydslesviger ved navn Christian Jørgensen,
der var desertør fra den tyske hær. Ydermere var hans fætter involveret i distribution af illegale
blade. Efter opfordring fra sin familie begyndte Aarup også at distribuere illegale blade.

7.2. Anholdelsen
Det illegale arbejde forløb ubemærket indtil d. 6. marts 1945. Klokken var 23:00 da to Hipoer og en
Gestapomand brasede ind på Aarups værelse. Han blev truet på livet med pistol, hvis de fandt
illegale blade. Det gjorde de, men gjorde dog ikke alvor af deres trusler. Endnu i dag husker Aarup
anholdelsen som en meget voldsom oplevelse. Den tyske desertør blev anholdt og kørt til Århus
Arrest. Aarup blev sammen med sin søster og fætter transporteret i et ”salatfad” til Odense Arrest i
Albanigade. Onklen og mosteren nåede at gå under jorden.
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7.3. Indsættelsen i den tyske afdeling
Aarup blev indsat i den øverste etage af Odense Arrest, der på det tidspunkt var overtaget af
tyskerne. Han blev indsat i en enkeltmandscelle, men udover ham selv var der fire andre fanger
indsat. Aarup fortæller om cellen: ”Ja, cellen, den var aflang, og så
var den ret smal. Der var et bord og to stole og så en køje. Sådan en
seng. Ja, vi var jo fem mand, så vi måtte ligge på gulvet. Der sov vi
så på madrasser. Pladsen var meget trang.59”. Ifølge Aarup var
forholdene i den tyske afdeling kummerlige. Han husker cellen som
uhygiejnisk og ulækker. Både madrasserne, og de tæpper, de fik til at
sove med, var beskidte. De måtte fem mand deles om et toilet, der
var placeret ovre i det ene hjørne af cellen60. Aarup kan ikke huske,
hvad de fik af mad i arresten, men fortæller, at tyskerne ikke var
fedtede med portionerne. Maden blev serveret af tyske vagter fra
vogne. Det samme gjorde kaffen, der på vognene, var placeret i store
baljer.
Aarup blev aldrig bekendt med, hvad hans cellekammerater var
Ernst Aarup som soldat i Fynske
Livregiment efter befrielsen.
(Odense Stadsarkiv).

indsat for. Han var meget forsigtig, når han snakkede med de andre
fanger. Han vidste, at tyskerne nogle gange indsatte en stikker i

cellerne. Med cellekammeraterne snakkede han derfor kun om ubetydelige hverdagsting, aldrig om
hvorfor han var indsat, og hvad han havde lavet af illegalt arbejde.
I sin tid i den tyske afdeling, havde Aarup aldrig kontakt med andre end de personer, han sad i celle
med. Han var isoleret fra de andre fanger. Aarup fortæller, at han var på gårdtur hver morgen, men
kun med fangerne fra sin celle. Han så på gårdturene aldrig andre indsatte. Aarup fortæller om
gårdturene: ”De var to vagter, der fulgte os ned. Ja, og så holdt de øje med os nede i gården…
Tyskerne bar selv nøgler. Det var dem, der lukkede os ud og ind. De havde nøgler til de døre, vi
skulle igennem for at komme ud til gården”61. Gårdturen var ikke ret lang, men for Aarup betød det
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Bilag 3, p. 39.
D. 15.04.10 kontaktede jeg pr. telefon den nuværende Arrestinspektør for Syd-, Sønderjylland og Fyn, Jens Tolstrup.
Han fortalte, at der under besættelsen i Odense Arrest, ikke var installeret toiletter med træk og slip i cellerne. Der var
toiletter på gangene, men kun natpotter i cellerne. Aarup husker forkert, da han fortæller, at der var rigtige toiletter i
cellerne.
61
Bilag 3, p. 41.
60
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ikke noget. Det var dejligt bare at komme udenfor og mærke luften som en afveksling fra opholdet i
den trængte celle.
Tiden i arresten blev hurtigt lang. De måtte ikke have bøger el.lign. i cellerne. Aarup og hans
cellekammerater brugte tiden på at ryge tobak. De rullede cigaretter af toiletpapir. De fik ikke ny
tobak, men måtte gerne ryge det, de havde haft med i cellen.
Aarup husker, at der ved cellerne var opstillet tyske vagter med pistol i bæltet. Om de tyske vagter
fortæller han: ”Jo, de behandlede mig sådan set nogenlunde. Jeg kunne ikke lide, at det var
tyskerne, der bestemte det hele, men de var sådan set flinke nok”62. Aarup fortæller om samarbejdet
mellem det danske arrestpersonale og tyskerne: ”Det mærkede vi ikke noget til… Der, hvor jeg sad,
var det kun tysk, og der tror jeg ikke, danskerne havde noget at gøre”63. Han så heller ikke nogen
tyske fanger i arresten.

7.4. Afhøringen på Husmandsskolen
Aarup husker tydeligt den dag, han blev hentet fra sin celle for at blive kørt til forhør på
Husmandsskolen i Tarup. Han blev transporteret i en tysk bil ledsaget af tre Gestapomænd. Aarup
fortæller: ”Ham, der sad på forsædet,
havde hele tiden en revolver pegende imod
mig”64. Han blev forhørt af Gestapo, men
til stede var også en dansk tolk ved navn
Herbert Rusch65. Aarup blev behandlet
Anholdte personer som har begået mishandlinger i Gestapos
tjeneste. Markeret på fotografiet er tolken fra Husmandsskolen,
Herbert Rusch. (”Kendte Husmandsskole-Ansigter i Politiets store
Billedbog”. Fyens Stiftstidende. 4. januar 1945. Odense. Nr. 4:6.)

særdeles brutalt. Både Gestapo og Rusch
råbte og skreg, hvor han havde fået de
illegale blade fra. Eftersom han ikke

svarede, blev han banket i ryggen med en knippel gentagne gange. Trods de mange tæsk holdt han
smerterne ud og røbede ikke noget. Det var det eneste forhør, Aarup var udsat for i sit ophold i den
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Bilag 3, p. 44.
Bilag 3, p. 44.
64
Bilag 3, p. 45.
65
I afskriften af aflytningen af Gestapos telefoner, findes der gentagne eksempler på en mand ved navn Rusch, der
anvendtes som tolk for Gestapo ved afhøringerne på Husmandsskolen. (Telefonrapporten: Aflytning af Gestapos
telefoner i Odense bd. I-II juni 1944-maj 1945, j.nr. 1995/135, pp. 799-805, MR IV(Fyn), OS, pk. 235).
63
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tyske afdeling. Hans cellekammerater blev også forhørt på Husmandsskolen, og havde været udsat
for den samme voldsomme behandling. Ingen af dem blev forhørt i Odense Arrest.

7.5. Søsteren og fætteren i den tyske afdeling
Under sit ophold i Odense Arrest havde Aarup ingen kontakt med hverken sin søster eller fætter,
der også var indsat i den tyske afdeling. Efter befrielsen fortalte hans søster, at hun var indsat i
arrestens øverste etage i en afdeling for kvinder. Hun delte en enkeltmandscelle med fire andre
kvindelige fanger. Hun sad i arresten i fjorten dage og blev herefter løsladt. Hun blev ikke forhørt
under sit ophold i den tyske afdeling. Fætteren blev ligesom Aarup forhørt på Husmandsskolen.

7.6. Overførslen til Frøslevlejren
D. 16. marts 1945 blev Aarup overført fra Odense Arrest til Frøslevlejren. Han blev transporteret
sammen med andre fanger i en åben lastbil. Blandt fangerne var også hans fætter. På lastbilen var
der to tyske bevæbnede vagtposter. Aarup fortæller om turen til Frøslev: ” Ja, jeg kan tydelig huske
stemningen derned. Den var meget spændt. Vi vidste jo ikke, om vi ville køre over grænsen, eller
hvad vi skulle. Cigaretterne gik på omgang. Vi røg en masse… Jeg var meget lettet, da vi drejede af
ved Frøslev”66.
I Frøslevlejren kom Aarup på stue med elleve fanger. De blev fotograferet og sat i arbejde, og
Aarup syntes, at han blev behandlet pænt i lejren. Når han tænker på opholdet i Odense Arrest og
opholdet i Frøslevlejren, står opholdet i arresten som den værste oplevelse. Han mener som helhed
ikke, at han blev behandlet dårligt af tyskerne i Odense Arrest. Han sultede ikke og kom på
gårdture, men forhøret på Husmandsskolen, anholdelsen samt den trange celle står i dag stadig for
Aarup, som yderst ubehagelige oplevelser.

7.7. Retsopgøret
Efter befrielsen blev Aarup kontaktet af Odense Arrest i forbindelse med retsopgøret. Han var et af
flere vidner i retssagen mod tolken Rusch fra Husmandsskolen. Rusch indrømmede, at han havde

66

Bilag 3, p. 47.
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fungeret som tolk for Gestapo og havde deltaget i flere anholdelser, men benægtede anklagerne om
sin deltagelse i mishandlinger mod fanger på Husmandsskolen67. Anklageren havde krævet
dødsstraf, men Rusch blev idømt 14 års fængsel og frakendelse af almen tillid for livstid68. Efter
befrielsen blev Aarup soldat i Fynske Livregiment.

7.8. Delkonklusion
Aarups beretning understreger, at tyskerne i Odense Arrest, indsatte for mange fanger i deres celler.
Det gjorde at de indsatte måtte sove på madrasser på gulvet. Fangerne i den tyske afdeling kom på
gårdtur hver morgen. Tyskerne forhørte ikke fanger i Odense Arrest, men på Husmandsskolen i
Tarup. Ved forhørene anvendte tyskerne vold. De sørgede for, at de indsatte var isoleret fra andre
fanger end dem, de delte celle med. Mænd og kvinder var adskilte i den tyske afdeling.

8. Konklusion
I projektets begyndelse opstillede jeg problemformuleringen: Hvordan anvendte den tyske
besættelsesmagt Odense Arrest fra d. 9. april 1940 til d. 5. maj 1945? Denne kan besvares på
følgende vis:
Tyskerne benyttede Odense Arrest allerede fra besættelsens begyndelse, og anvendelsen har haft tre
forskellige tendenser i perioden. Fra besættelsen til samarbejdspolitikkens sammenbrud indsatte
tyskerne værnemagtssoldater i Odense Arrest. Det er overraskende, at tyskerne lod deres soldater
afsone i arresthuset og ikke på den besatte kaserne i Odense. Ved at bruge arresthuset fik danskerne
indblik i disciplinærproblemer i Værnemagten. Hvis der var et element af modstand eller
insubordination

i

soldaternes

disciplinærbrydende

adfærd,

synes

det

bestemt

ikke

sikkerhedsmæssigt ideelt at lade disse soldater få kontakt med dansk personale og måske danske
indsatte. Det er muligt, at der ikke var indrettet celler på kasernen i Odense, eller måske var der så
mange soldater, der skulle straffes, at Værnemagten var nødsaget til at bruge plads i Odense Arrest?

67

”Gestapo-Haandlanger nægter oprørende Fange-Mishandlinger”. Fyens Stiftstidende. 31. oktober 1945. Odense. Nr.
298: 3. Artiklen er vedlagt som bilag 4.
68
”Gestapo-Tolken fik 14 Aars Fængsel”. Fyens Stiftstidende. 7. september 1946. Odense. Nr. 246: 3. Artiklen er
vedlagt som bilag 5.
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Augustoprøret, regeringens funktionsophør og skærpelsen af den tyske modstandsbekæmpelse efter
generalstrejkerne og sabotagebølgen bevirkede, at den tyske anvendelse af Odense Arrest ændredes.
Det markeredes d. 10. september 1943, da den tyske afdeling til indsættelse af danske statsborgere
blev oprettet. Herefter skulle arrestpersonalet i højere grad samarbejde med Værnemagten om
udlevering af fanger fra den danske til den tyske afdeling. Samarbejdet fungerede formelt mellem
tyskerne og Stuhr, da tyskerne alligevel ville tage fangerne med magt, hvis arrestforvareren
modsatte sig de tyske krav.
Den politiløse tid var præget af alvorlig pladsmangel i Odense Arrest, idet den tyske afdeling blev
udvidet flere gange. Tyskerne indsatte store grupper af fanger på op til 32 mand i perioden.
Udvidelserne af den tyske afdeling påvirkede, at den danske afdeling fik mindre kapacitet. Det
medførte at Stuhr måtte løslade fanger pga. pladsmangel i arresthuset i besættelsens sidste måneder.
Aarups beretning har givet et indblik i, hvordan den tyske afdeling fungerede inde bag murene.
Tyskerne isolerede de indsatte danskere fra hinanden. De sørgede selv for forplejning af fangerne
og vagt ved cellerne. Tyskerne havde nøgler til Odense Arrest og passerede selv dørene uden
kontakt med det danske arrestpersonale.
Til viderearbejde med projektet kunne det være interessant at lave en komparativ analyse af Odense
Arrest i forhold til andre af Danmarks arresthuse under besættelsen. Ydermere kunne det være
vedkommende at undersøge hvilke danske og tyske aktører, der tog del i beslutningsprocesserne om
tyskernes anvendelse af Odense Arrest.

9. English summery
Shortly after the German occupation of Denmark on the 9th of April 1940, the occupational
authorities requested that space in certain Danish jail facilities be made available for their use.
By June 1941 the occupational forces had at their disposal ten of the cells located in the Odense city
jail on the island of Funen. From the 9th of April 1940 to the 29th of August 1943 the Germans
mainly utilized these facilities to confine military personnel from their own army.
When the Danish government ceased collaborating with the German occupational authorities on the
29th of August 1943, the Germans began to put Danish citizen in the Odense jail, and a separate
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German section was established. The majority of the prisoners were transferred to other jails and
prisons throughout Denmark.
On the 19th of September 1944 the Danish police were interned by the Germans. Following this the
German space requirement in the jail increased several times. In March 1945 the Germans took over
the entire top floor of the Odense jail. At the end of the occupation in May 1945 the Germans had at
their disposal more than 28 cells.
Ernst Aarup was one of the prisoners in the Odense jail. During the month of March, 1945 he
experienced firsthand the conditions in the German section. He occupied a cell with four other
inmates. The quarters were tight, so he and his cellmates had to sleep on mattresses on the floor. He
was isolated from other prisoners than his cellmates. After his stay in the German part of the jail he
was transferred to the KZ-camp in Frøslev where he remained until the end of the war.
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Bilag 1
Overenskomst indgået mellem Direktoratet for Fængselsvæsenet og den tyske besættelsesmagt d.
24. april 1940.

Overenskomstens punkter
Mellem den tyske besættelsesmagt og Direktoratet for Fængselsvæsenet blev følgende punkter
vedtaget:
Punkt 1
Der blev i hvert arresthus (Viborg, Århus, Kolding, Slagelse, Esbjerg og Frederikshavn) stillet 15
celler til rådighed til indretning af Standortarrestanstalten for besættelsesmagtens Feld- eller
Ortskommandanter. Ved skærpet behov skulle arrestforvareren stille yderligere celler til rådighed.
Punkt 2
Besættelsesmagten stod selv for bevogtning. Bevogtningspersonalet fik ophold i arresthuset.
Punkt 3
Kommandanten stod for forplejning af indsatte og personale.
Punkt 4
Den danske forvaltning stillede lys, varme, vand, service, bad, WC, vask og rengøringsudstyr til
rådighed for besættelsesmagten. Yderligere blev inventar til celler og tjenesterum stillet til rådighed
for det tyske bevogtningspersonale.
Punkt 5
Erstatning for punkt 2 og 4 betaltes af Feld- eller Ortkommandanturen. Betalingen blev fastsat til
1,00 kr. pr. dag for hver indsat og hver mand i bevogtningspersonalet.
Punkt 6
Hvilket inventar der overtoges af besættelsesmagten, forhandledes med den stedlige arrestforvarer.
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Punkt 7
Der skulle i hver Standardarrestanstalt laves en belægningsbog. Denne skulle være grundlag for
betaling af arrestplads. Belægningsbogen skulle også underskrives af den danske arrestforvarer 69.

69

Carlé, Erik. Fængselsvæsenet under besættelsen – bind I. København: Justitsministeriet. Kriminalpolitisk
forskningsgruppe, forskningsrapport nr. 32, 1990. Pp. 77-78
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Bilag 3
Transskription af interview med Ernst Aarup.
Flintagergårdvej 12A, 5250 Odense SV. D. 25/03 2010.

Interviewer - Maria Hjort Nielsen (MN)
Informant – Ernst Aarup (EA)
(MN): Ja, jeg vil lige til at starte med takke dig for, at du har villet sakke med mig i forbindelse
med udarbejdelsen af min BA. Jeg vil lige starte med at høre, om du er afklaret med at give mig lov
til at bruge dette interview til mit projekt, og øh til at videregive det til anden benyttelse?
(EA): Øh, ja det ser jeg ikke noget problem i.
(MN): Øh, og jeg er jo som sagt interesseret i at høre om dit ophold i Odense Arrest, men jeg vil
godt starte med at høre lidt om din baggrund, om hvor du er vokset op henne?
(EA): Ja, øh, ja jeg er jo vokset op i Nordjylland. Jeg boede i Himmerland. Men jeg var på en
frugtplantage her i Brændekilde dengang jeg blev arresteret.
(MN): Ja, men du kommer så oprindeligt fra Nordjylland?
(EA): Ja, ja.
(MN): Hvilket årstal er du født i?
(EA): I 24.
(MN): I 24, ja.
(MN): Hvilken slags familie kommer du fra?
(EA): Ja, det er en ganske normal familie. Min far han var tømrer min mor var hjemmegående. Og
så havde jeg søskende. Det var en ganske normal familie ja.
(MN): Ja, fint. Øhm, hvad har du så arbejdet med gennem tiden?
(EA): Øh, ja det har været landbrug og frugtavl og øh, gartneri.
(MN): Hvornår er du så flyttet til Brændekilde?
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(EA): Øh […] Det gjorde jeg i 45.
(MN): I 45?
(EA): Ja […] Nej, det var i 43 jeg flyttede til Brændekilde. Det er rigtigt.
(MN): Ja, var der nogen grund til du flyttede?
(EA): Jeg ville gerne over til min onkel herovre på Fyn. Han boede på et landbrug.
(MN): Ja.
(EA): Ja, jeg og så ville gerne se noget andet.
(MN): Boede du så hos din onkel da du flyttede hertil?
(EA): Ja, det gjorde jeg. Og så hos min moster.
(MN): Arbejdede du så hos ham eller?
(EA): Ja, ja, det gjorde jeg.
(MN): Hvad arbejde du så med?
(EA): Ja, jeg arbejdede som medhjælper hos min onkel. Det var landbrug og frugtavl, ja […] Og så
mosteri.
(MN): Ja, okay.
(EA): Ja.
(MN): Hvordan opfattede du så øh den tyske besættelsesmagt på Fyn? Mærkede du den i din
hverdag eller?
(EA): Nej, jeg mærkede den ikke sådan rigtig i hverdagen. Nej, nej. Det gjorde jeg ikke.
(MN): Øh, var der forskel, på hvordan du opfattede besættelsesmagten i Nordjylland i forhold til
Fyn?
(EA): Nej, det var det samme.
(MN): Nå, så det var det samme?
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(EA): Ja, det var nøjagtig det samme, ja.
(MN): Ja, men så kan jeg forstå, at efter du flytter til Fyn, bliver du involveret i illegalt arbejde?
(EA): Ja, det er rigtig. Illegale blade. Ja, øh, øh og så havde vi en sydslesviger, der var deserteret fra
den tyske hær.
(MN): Ja?
(EA): Ham havde vi også ude hos min onkel. Han blev også taget samtidig med vi andre.
(MN): Øh, kan du huske navnet på ham I skjulte?
(EA): Øh, ja det kan jeg godt. Ja, han hed Christian Jørgensen.
(MN): Ja, og ham skjulte din moster og onkel allerede inden du flyttede hertil?
(EA): Ja, han var her da jeg kom.
(MN): Ved du hvorfor din onkel og moster valgte at skjule desertøren?
(EA): Ja, de følte nok det var deres pligt.
(MN): Okay, så de følte altså med ham?
(EA): Ja, ja, det gjorde de da.
(MN): Øh, så din familie var allerede i gang med illegalt arbejde da du flyttede ind?
(EA): Ja, ja. Min fætter havde gang i illegale blade. Ja, han blev også taget med sammen med mig.
(MN): Du begynder så også på illegalt arbejde. Øh, var hvad var grunden til det?
(EA): Ja, øh, det var det var bar, ja det var sådan en indskydelse. Ja, eller jeg blev opfordret til det,
ja.
(MN): Ja, så det var ikke fordi øh det var dig selv der tog initiativet til det eller?
(EA): Nej, jeg blev opfordret til det, ja.
(MN): Ja okay, var det så af din familie?
(EA): Ja, det var det egentlig.
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(MN): Ja, okay.
(MN): Hvad gik dit illegale arbejde ud på?
(EA): Ja, det var med blade. Det var med blade det hele, kun med blade.
(MN): Kun med blade, ja.
(MN): Hvad, fremstillede du blade eller?
(EA): Nej, de kom fra København. Blev sendt. Ja, de blev sendt fra København til Knarreborg
Station og så til Holmstrup Station. Det var der, de blev hentet.
(MN): Ja, ja.
(MN): Uddelte du så bladene?
(EA): Ja, det gjorde jeg. Her i Odense.
(MN): Havde du på fornemmelsen, at tyskerne havde fået mistanke om det illegale arbejde inden
anholdelsen?
(EA): Øh, ja. Jeg tror, der er en eller anden der har stukket os på en eller anden måde.
(MN): Ja?
(EA): Men hvem det er, ved vi ikke.
(MN): Øhm, så kunne du ikke mærke, noget ikke var som det plejede inden du blev anholdt?
(EA): Øhm, ja. De blev jo sendt til Knarreborg Station og derfra til Holmstrup Station. Der tror jeg
nogen har fået mistanke.
(MN): Ja.
(EA): Ja, jeg kunne forestille mig det var der det var kommet fra.
(MN): Okay, men du havde ikke på fornemmelsen inden selve anholdelsen, at der var noget galt?
(EA): Nææh, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde været til gymnastik den aften de kom.
(MN): Ja, men så får tyskerne det så at vide, og ja, hvad sker der så?
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(EA): Ja, så bliver jeg anholdt. […] Ja, det gjorde jeg. Ja, de kommer og jeg var lige kommet i seng
klokken elleve. Jeg havde øh, jo været til gymnastik. De slæbte mig ud af sengen. Ja, jeg blev jaget
ud og de sagde jeg havde våben. Det havde jeg altså ikke. Ja, vi havde jo altså ham sydslesvigeren
og så røg vi med.
(MN): Nå han var der altså stadigvæk på det tidspunkt?
(EA): Ja, det var han desværre, vi fik ordre på at trække i tøjet.
(MN): Hvem blev du anholdt af, kan du huske det?
(EA): Øh, af Hipoer.
(MN): Af Hipoer. Der var ikke nogen tyskere med ved anholdelsen?
(EA): Jo, det var der. Ja, der var en Gestapomand.
(MN): Øhm, hvordan opfattede du anholdelsen, var den voldsom?
(EA): Arh, ja lige der var de. Ja, de var meget voldsomme. De truede mig med revolver. De truede
med at dræbe mig, ja, hvis de fandt nogle blade. Ja, jeg vidste jo nok de lå i klædeskabet.
[Interviewet bliver afbrudt da Ernsts kone, Inger, kommer med kaffe]
(MN): Mange tak.
(EA): Finder vi nogen så skyder vi dig med det samme, sagde de.
(MN): Nå okay, det var voldsomt.
(EA): Jeg vidste jo godt de lå der, og de fik også fat i dem, men der skete så ikke noget. Ja, de råbte
og skreg om de illegale blade. Det var ganske ubehageligt.
(MN): Ja, så de var voldsomme?
(EA): Ja, det var de godt nok.
(MN): Gennemrodede de så dit værelse?
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(EA): Ja, det må man sige de gjorde. Da jeg gik ud af mit værelse, lå alle mine ejendele i en bunke
på gulvet. De havde kigget i alle mine ting. Det hele lå i en stak midt på gulvet. Det var ikke rart at
øh se.
(MN): Hold da op. Ja. Hvor mange Hipoer var der med?
(EA): Ja, der var to Hipoer og en Gestapomand.
(MN): Hvad, kan du huske datoen på den dag, du blev anholdt?
(EA): Det var den, øh, det var den, hvad var det. Det var den 6. marts.
(MN): Ja, i?
(EA): I 45.
(MN): Ja, okay. Hvad skete der så med dig efter de havde gennemrodet dit værelse?
(EA): Ja, så blev jeg kørt ind i Albanigade.
(MN): Så du blev kørt til Odense Arrest?
(EA):Ja, ja. Og vi sad så fem i den celle der. Der var fire udover mig selv.
(MN): Var der nogen fra din familie med?
(EA): Nej, nej.
(MN): Øhm, jeg tænker på om der var andre i huset, der blev anholdt samtidig med dig?
(EA): Ja, min fætter han blev ja. Og så, ja min søster. Ja, min […] hun sad kun i Albanigade i
fjorten dage, så blev hun løsladt igen.
(MN): Okay.
(EA): Ja, men mig beholdt de.
(MN): Hvad med din onkel og moster, hvad skete der med dem?
(EA): Ja, de sneg sig ud. De gik lige ind til naboen og sagde de smuttede nu. Ja, så gik de under
jorden i Svendborg.
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(MN): Men de var altså hjemme?
(EA): Ja, men de nåede at snige sig ud, og så var de altså væk.
(MN): Ja, men hvordan blev du så transporteret ud til arresten?
(EA): Det var i en politibil. Ja, i et salatfad kalder man det.
(MN): I et salatfad, ja. Og det var så dem som havde anholdt dig, der kørte dig til arresten?
(EA): Ja, ja. Det var det.
(MN): Ja, så blev du altså indsat i Odense Arrest. Hvor i arresten blev du indsat?
(EA): Ja, i Albanigade.
(MN): Ja, men i hvilken del af arresten blev du indsat?
(EA): Øh, ja, det var i den øverste del. Det var den tyskerne havde.
(MN): Okay, så hele den øverste etage var tysk?
(EA): Ja, det var kun tysk.
(MN): Kan du huske hvordan det så ud i din celle?
(EA): Ja, det øh kan jeg sådan set godt. Ja, cellen, den var aflang, og så var den ret smal. Der var et
bord og to stole og så en køje. Sådan en seng. Ja, vi var jo fem mand, så vi måtte ligge på gulvet.
Der sov vi så på madrasser. Pladsen var meget trang. [Ernst griner].
(MN): Hvad med dyner og puder, havde I det?
(EA): Nej, vi havde sådan nogen tæpper, øh, ja tykke var de altså ikke, men puder havde vi ingen
af. Vi måtte ligge med hovedet øh, på madrassen. Ja, øh jeg kan godt huske tæpperne, de havde ikke
været vasket. Beskidte var de i hvert fald.
(MN): Okay. Var det en enkeltmandscelle eller en fællescelle du blev indsat i?
(EA): Det var en enkeltmandscelle. Ja, og der sad vi jo så fem mand. Det var altså lige rigeligt.
Plads var der altså ikke meget af, nej der var ikke.
(MN): Nåh, ja øh så har det jo været noget trængt, må man sige.
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(MN): Hvordan kom I så på toilettet?
(EA): Der var et lille et i det ene hjørne. Det var ikke særligt appetitligt. Vi skulle jo deles om det
fem mand. Ja, så blev det jo hurtigt ulækkert.
(MN): Nej, det kan jeg godt se. Men det var et rigtigt toilet ikke en spand?
(EA): Ja, det var et rigtig toilet. Med træk og slip og det hele.
(MN): Okay. Hvordan fik I så mad i arresten?
(EA): Ja, de tyske vagter kom kørende med sådan nogle vogne og gav os maden.
(MN): Kan du så huske hvad I fik at spise?
(EA): Tjo, vi fik skam udmærket kost.
(MN): Men I blev ikke sådan underernærede?
(EA): Nej, nej. Det gjorde vi ikke […]Det var skam udmærket mad.
(MN): Hvad fik I så at spise?
(EA): Tja, jeg kan faktisk ikke rigtig huske konkret hvad vi fik at spise, nej.
(MN): Øh, var det varmt eller koldt mad?
(EA): Jeg kan faktisk ikke huske det. Husker det bare som ganske almindelig mad.
(MN): Ja, okay. Du siger, at I kom på gårdtur, kan du fortælle lidt om det?
(EA): Ja, ja. Vi var skam på gårdtur. Vi fik en tur hver morgen.
(MN): Okay, så I var simpelthen ude hver morgen. Kom I ud andre gange på dagen?
(EA): Øh, nej det var kun den ene gang.
(MN): Var I mange på sådan en gårdtur?
(EA): Nej, det var vi godt nok ikke, vi var kun dem jeg sad i celle med. Det var kun os fem, der var
ude sammen.
(MN): Så dine cellekammerater var de eneste, der var i gården, samtidig med dig?
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(EA): Ja, det var kun os fem.
(MN): På din vej ud i gården, så du så andre fanger?
(EA): Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Jeg så aldrig andre fanger, end dem jeg var indsat med.
(MN): Hvem fulgte jer så ned i gården?
(EA): De var to vagter, der fulgte os ned. Ja, og så holdt de øje med os nede i gården.
(MN): Hvordan kom I så ud til gården? Blev I lukket ud af dansk arrestpersonale?
(EA): Øh, nej. Tyskerne bar selv nøgler. Det var dem, der lukkede os ud og ind. De havde nøgler til
de døre, vi skulle igennem for at komme ud til gården. […] Danskerne så jeg aldrig noget til.
(MN): Okay, så på dine ture ned til gården, så du aldrig nogen danske vagter?
(EA): Nej, jeg så slet ikke nogen danskere. Det var altid kun tysk.
(MN): Okay, spændende. Hvor lang tid varede sådan en gårdtur så?
(EA): Ja, den var som sådan ikke ret lang. Det gjorde mig nu ikke så meget […] Jeg husker bare, ja,
det var jo sådan så dejligt at komme ud af cellen. Det var jo bare dejligt at se noget andet.
(MN): Når du sådan tænker tilbage, hvad synes du så om forholdene i arresten?
(EA): De var ikke gode. Nej, det var de godt nok ikke. Den første afhøring jeg var til, det var ude
på Husmandsskolen. Der skulle du have set mig på ryggen hvordan jeg så ud. Ja, de havde slået
mig. Det var ikke rart.
(MN): Det lyder ikke rart, men det med din afhøring, vil jeg godt vende tilbage til senere.
(MN): Jeg vil først høre lidt om dem du var indsat med i arresten. Kan du huske hvad de var indsat
for?
(EA): Nej, det kan jeg ikke huske. Vi skulle være forsigtige, for en af dem sagde til mig, at du skal
være forsigtig omkring hvad du siger, fordi de sætter sommetider en stikker ind i en celle.
(MN): Nåh, så der var altså mulighed for, at der sad en stikker, som tyskerne havde sat ind sammen
med jer?
41

Maria Hjort Nielsen

Tysk anvendelse af Odense Arrest under besættelsen

Therkel Stræde

(EA): Ja, det var der. Derfor var jeg lidt forsigtig med hvad jeg sagde.
(MN): Så I snakkede aldrig om hvad I var indsat for, eller hvad I havde lavet af illegalt arbejde
inden I blev indsat?
(EA): Nej, det gjorde vi aldrig. Det turde jeg slet ikke, hvis der var en stikker. Det havde jeg jo, øh
hørt.
(MN): Så du snakkede måske slet ikke rigtig med dem du sad i celle med?
(EA): Jo, jo, det gjorde jeg skam. Bare ikke om noget seriøst. Vi snakkede som sådan en del
sammen, men det var mere ligegyldige hverdagsting. Noget skulle man jo få tiden til at gå med
[Ernst griner].
(MN): Havde du nogensinde kontakt med andre fanger, end dem du sad i celle med?
(EA): Nej, nej. Det havde jeg ikke. Det var kun dem. De der fire andre jeg sad sammen med.
(MN): Så du havde slet ikke nogen kontakt med fanger fra den danske afdeling?
(EA): Nej, nej. Det var kun dem i min celle jeg så. Jeg snakkede aldrig med andre fanger, og jeg så
heller aldrig nogen. Kun de fire der som jeg sad med i cellen. Min fætter var der jo også, men han
sad længere nede. Han sad i en celle længere nede, men vi måtte ikke hilse på hinanden.
(MN): Nej, okay. Så du hverken så eller snakkede med din søster eller fætter?
(EA): Nej, nej. Jeg vidste jo godt at de var der, men jeg så dem ikke. Ja, min fætter så jeg jo, da vi
skulle til Frøslev, men ikke i Albanigade.
(MN): Du har jo siddet i arresten i mange timer, og jeg kunne forestille mig tiden den var lang. Øh,
kan du huske, hvad du fik tiden til at gå med?
(EA): Ja, tiden gik godt nok langsomt, det gjorde den altså. Ja, jeg gik meget frem og tilbage.
(MN): Ja. Det må da have været trængt.
(EA): Ja, det var det også. Men jeg gik så meget jeg kunne komme til. Bare for at få tiden til at gå.
Jeg prøvede en dag at tælle hvor mange skridt jeg skulle gå for at komme til Brændekilde. [Ernst
griner].
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(MN): [Maria griner]. Nåh, ja. Man er vel opfindsom, når man sådan sidder og keder sig.
(EA): Ja, og så gik tiden jo med at snakke med de andre fanger. Men jeg var meget varsom med
hvad jeg sagde. Det måtte man være. Ja, og så røg vi cigaretter.
(MN): Nåh, I fik måske cigaretter af tyskerne?
(EA): Nej, nej. Det gjorde vi skam ikke. Det var nogen vi lavede selv. Vi havde noget tobak og så
rullede vi dem af toiletpapir, og ja så gik cigaretten på omgang.
(MN): Nåh, så tyskerne havde ikke taget jeres tobak inden I kom ind i cellen?
(EA): Nej, det måtte vi godt have med ind.
(MN): I fik ikke lov til at læse eller noget i den stil af tyskerne?
(EA): Nej, nej. Overhovedet ikke. Vi måtte underholde os selv.
(MN): Så vil jeg godt høre, om der var tysk vagt ved arresten?
(EA): Ja, det var tysk vagt, det var det.
(MN): Så det var kun tysk, ikke nogen danskere?
(EA): Ja, det var kun tyskere.
(MN): Har du nogen ide om hvor mange tyske vagter der var?
(EA): Nej, det har jeg faktisk ikke, vi var jo lukket inde, og kunne ikke se ud. Vi kunne jo ikke se
hvad de lavede udenfor hele tiden.
(MN): Bar vagterne våben?
(EA): Ja, de bar en revolver hernede. Du snakkede om maden.
(MN): Ja?
(EA): Ja, de kom kørende uden for, med sådan en rund en på sådan nogen vogne. Der var sådan en
sæk og balje på. Vandet det var så helt sort, det var så kaffe. Det fik vi på den måde.
(MN): Nåh, så I fik også kaffe. Det lyder ikke som den bedste, men det var vel bedre end ingenting.
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(MN): Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvad du syntes om de tyske vagter. Hvordan var
de overfor dig?
(EA): Jo, de behandlede mig sådan set nogenlunde. Jeg kunne ikke lide, at det var tyskerne, der
bestemte det hele, men de var sådan set flinke nok.
(MN): Så de slog ikke eller havde en voldsom adfærd?
(EA): Nej, de råbte ikke eller noget. De kom bare og tog os med på gårdtur og kom med mad.
(MN): Nu siger du godt nok, at du ikke har set nogen dansk personale i arresten, men kan du
fortælle noget om samarbejdet mellem tyskerne og det danske arrestpersonale?
(EA): Det mærkede vi ikke noget til.
(MN): Nej, okay. Så du så aldrig det danske personale sammen med tyskerne?
(EA): Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Der hvor jeg sad, var det kun tysk, og der tror jeg ikke
danskerne havde noget at gøre.
(MN): Så du mener, at det udelukkende var tyskerne, der kontrollerede den øverste etage?
(EA): Ja, det tror jeg. Så aldrig noget dansk.
(MN): Så du nogen tyske fanger?
(EA): Nej, det gjorde jeg ikke du. Jeg tror kun at det var danske fanger der sad i den øverste etage.
(MN): Kan du sige noget om hvilken slags fanger der var?
(EA): Det er svært at sige noget om. Jeg så jo aldrig andre end dem fra cellen, og vi snakkede ikke
om den slags, men det var altså ikke bare den normale slags kriminelle. Jeg tror at det var fanger
ligesom mig, der havde lavet nogle blade eller noget andet illegalt, der generede tyskerne.
(MN): Okay. Nu vil jeg gerne vende tilbage og høre noget om dit forhør?
(EA): Ja, det foregik på Husmandsskolen.
(MN): Du blev ikke forhørt i selve arresten?
(EA): Nej, det gjorde jeg ikke.
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(MN): Okay. Og der var ikke nogen af dem du sad inde med, der blev forhørt i arresten?
(EA): Nej, det hele foregik på Husmandsskolen.
(MN): Hvordan blev du så transporteret ud til Husmandsskolen?
(EA): Ja, det blev jeg i en Tysklands bil. Der var tre Gestapomænd med. Ja, de havde alle sammen
våben med. Ham, der sad på forsædet, havde hele tiden en revolver pegende imod mig. Det var ikke
rart. Der sad en ved siden af mig og så en der kørte bilen, og så ham på forsædet med revolveren.
(MN): Hvordan forløb forhøret så?
(EA): Ja, jeg blev sat ind i et lille lokale. Jeg blev forhørt af forskellige Gestapomænd og så var der
en dansk tolk. Ham husker jeg tydeligt i dag. Han hed Herbert Rusch. Første gang stod jeg lidt væk
fra væggen. Så fik jeg med en knippel, så jeg røg over i væggen. Og så kom der en officer ind, han
havde en projektil med, og så stod han og bankede mig oven i hovedet med det der skarpe projektil.
(MN): Nåh, det lyder da ret barskt.
(EA): Ja, det var ret hårdt. Ja, de råbte og skreg alle sammen hvor de illegale blade kom fra. Jeg
sagde, at de bare var kommet med posten. Så fik jeg bare endnu flere bank. De bankede igen og
igen med en knippel på min ryg, og råbte de samme ting. Jeg sagde altså ikke noget. Ja, og ham den
danske tolk tog en jakke over mit hoved, og så fik jeg endnu flere slag på ryggen.
(MN): Det lyder til at have været en voldsom oplevelse.
(MN) Hvor længe varede forhøret?
(EA): Ja, øh det var jo barskt og det føltes meget længe, men jeg tror det var omkring tre timer,
inden jeg blev kørt tilbage til arresten igen. Ja, inden jeg blev sluppet fri, skulle jeg skrive under på
et forhørsdokument. Det var skrevet på tysk, så jeg forstod ikke hvad der stod skrevet. Men jeg var
så forslået, at jeg bare skrev under. Der ville jeg bare væk.
(MN): Det lyder til at have været en grum oplevelse. Var det dit eneste forhør, eller kom der flere af
samme slags?
(EA): Øh, nej. Der var kun et forhør hvor jeg fik alle de bank, og så var det slut med det.
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(MN): Det var måske også godt nok. Hvad med dine cellekammerater øh, blev de også forhørt på
Husmandsskolen?
(EA): Ja, det gjorde de. De havde også fået samme behandling som mig.
(MN): De havde altså også fået bank?
(EA): Ja, det havde de.
(MN): Hvad med din fætter, som jo havde lavet illegalt arbejde sammen med dig, var han også til
forhør på Husmandsskolen?
(EA): Ja, det var han, men han fik ikke samme behandling som mig. Han fik ikke alle de bank. Jeg
ved ikke hvorfor de lige var mig, der skulle have dem.
(MN): Nej, I havde jo lavet det samme, så det er da lidt mærkeligt?
(EA): Ja, men det har jeg aldrig rigtig tænkt over.
(MN): Hvad med din søster, blev hun også forhørt under sit ophold?
(EA): Ja, min søster så jeg jo først igen efter krigen var slut. Hun blev aldrig forhørt. Hun sad bare i
arresten i fjorten dage, så måtte hun gå igen. Ja, men mig beholdt de jo. Hun sad ligesom mig
sammen med fire andre fanger. Hun sad i den kvindelige afdeling som var helt nede i den ene ende
af den øverste etage.
(MN): Var der en del af den øverste etage, som tyskerne kun brugte til kvindelige fanger?
(EA): Ja, det var der. Det er jeg sikker på. Nede i enden. Ja, der sad altså kun kvinder, der hvor min
søster var. I Frøslev havde de også en særlig afdeling for kvindelige fanger.
(MN): Hvis du i dag skal kigge tilbage, hvad der så dit helhedsindtryk af dit ophold i Odense
Arrest?
(EA): Jo, ja, det var egentlig ikke godt[…] Tyskerne bestemte jo det hele. Det kunne jeg ikke lide.
Tyskerne behandlede mig som sådan fint. Vi blev som sådan behandlet godt. Jeg fik jo min mad og
et sted at sove. Og jeg kom på gårdtur. Det var ikke så godt med det forhøret, det var det altså ikke.
Og så var der cellen der var for lille, og toilettet, det var heller ikke godt.
(MN): Hvad skete der så, efter dit ophold i Odense Arrest?
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(EA): Ja, så kom jeg til Frøslev. Der var vi lige til d. 5. maj.
(MN): Kan du huske hvornår du blev overført?
(EA): Ja, det var d. 16., det var d. 16. marts.
(MN): Ja, okay. Hvordan blev du så transporteret til Frøslev?
(EA): Ja, vi blev hentet i sådan en stor åben lastbil. Vi var jo mange, der skulle af sted så vi måtte
stå op hele vejen. Vi stod meget tæt. Min fætter han var også med. Jeg husker, at jeg på vejen holdt
en fange. Han kunne ikke selv stå. Tyskerne havde banket ham under hans fødder, så jeg måtte
hjælpe ham.
(MN): Var der nogle vagter med i lastbilen?
(EA): Ja, det var der da. Der var to tyske vagter, de havde begge maskinpistoler. Ja, jeg kan tydelig
huske stemningen derned. Den var meget spændt. Vi vidste jo ikke, om vi ville køre over grænsen,
eller hvad vi skulle. Cigaretterne gik på omgang. Vi røg en masse. De gik på runde i lastbilen. Jeg
var meget lettet, da vi drejede af ved Frøslev. Det var heldigvis Frøslev. Den sidste vogn var kørt
over grænsen fjorten dage inden.
(MN): Hvad skete der så med dig i Frøslev?
(EA): Ja, der blev vi bare fotograferet. Ja, og så blev vi sat ind i lejren, og så skete der ikke mere
der.
(MN): Det var måske ikke så slemt?
(EA): Nej, det var det egentlig ikke. Vi arbejde jo. Øh, men det kan godt lade sig gøre. Det var ikke
sjovt, men gjorde mig som sådan ikke noget. Vi kom på stuer, hvor vi skulle sove. Der var 11 mand
på den stue jeg var. Der lå vi tæt på madrasser. Ja, så om aften, der satte tyskerne skodderne for så
det kom altså ikke til at lugte godt i løbet af en nat.
(MN): Ja, det kunne jeg forestille mig.
(MN): Hvis du så skal sammenligne dit ophold i Odense Arrest med dit ophold i Frøslevlejren,
hvilket var så værst?
(EA): Der må jeg sige, at Frøslev var altså bedst. Det var det.
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(MN): Det var altså værre at sidde i Odense Arrest?
(EA): Ja, det var det altså. Der havde vi jo ingen plads, og så var der det forhør jeg stadig tydeligt
husker. Så Frøslev var altså bedst.
(MN): Ja, blev du efter krigen nogensinde kontaktet af Odense Arrest igen?
(EA): Nej, nej. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Jo, jo, det passer ikke. Jeg blev kaldt ud til
Domhuset, for at se om jeg kunne genkende min tolk. Ham der Rusch, der var tolk ude ved forhøret
på Husmandsskolen. Og det kunne jeg altså. Jeg kunne genkende ham med det samme, selvom han
sagde det ikke var ham. Ja, han sad nu i cellen i Albanigade.
(MN): Ja, ham blev du altså kaldt ind for at udpege?
(EA): Ja, og jeg kunne se det med det samme. Det var ham.
(MN): Blev han dømt, ved du det?
(EA): Ja, det gjorde han skam. Han fik fjorten års fængsel for alt det han havde lavet for tyskerne
på Husmandsskolen.
(MN): Hvad med den tyske desertør, ved du hvad der skete med ham?
(EA): Ja, han blev dødsdømt, han blev kørt til Aarhus Arrest, der efter han blev anholdt. Der blev
han dødsdømt. Der var en generel lige i, lige i slutningen af krigen, han skulle underskrive
dødsdommen, men han havde så meget at lave lige i den tid, så han slap fri.
(MN): Nå, ja okay. Det var da heldigt. Efter krigen, hvad beskæftigede du dig så med?
(EA): Ja, jeg blev faktisk soldat. I Fynske Regiment. Det var lidt noget andet end frugtavl.
(MN): Ja, det var da lidt af et skift.
(MN): Ja, men så tror jeg bare, at øh jeg vil sige mange tak, for at du gad og snakke med mig.
(EA): Ja, det var fint, og jeg håber du kan bruge det til noget.
(MN): Ja, det kan jeg helt sikkert.
(MN): Øh, ja og så vil jeg lige her til sidst høre om du ønsker at se en transskription af interviewet?
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(EA): Næh, det behøver jeg ikke.
(MN): Nej, øh okay, men tak for det i hvert fald.
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