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Supplement til bogen ”Ærø besat 1940-1945”

Aksel Anker Høy 
01.01.1909 – 01.02.1945

Aksel Høy var født i Marstal den 1. januar 1909, og var søn af den tidligere sognepræst i Marstal, 
Christian Theodor Høy1.
   Den 1. februar 1945 opholdt Aksel Høy sig i baglokalet i marstalleren Otto M. Pedersens2 
bagerforretning, Bernstorffsvej 158 i Hellerup, da to mænd trængte ind til ham og skød ham. Han 
blev ramt af tre skud i hovedet. De to mænd var tilkaldt af Henning Larsen, som var svend hos 
cyklehandler Grandjean Petersen, Bernstoffsvej 160. Henning Larsen havde netop talt med Aksel 
Høy i baglokalet hos bagermesteren. 
   Bagermesterens mor, Anna Johanne Petersen, som havde overværet likvideringen, ringede til 
vagtværnet og til Zone-Redningskorpset. Det blev fra Amtssygehuset i Gentofte meddelt, at Høy 
var død ved ankomsten til sygehuset. Fra identifikationspapirerne kunne personalet se, at den 
dræbte var søn af pastor Høy. Det blev vagtværnsmand, holdleder B. M. Jensen, som ringede til 
Ellinorsvej nr. 8, hvor pastorinden modtog den frygtelige besked. Familien var overbevist om, at det
var tyskerne som stod bag drabet. 
   Dagen efter meddelte speaker Johannes Sørensen i en meddelelse fra BBC i London, at den meget
aktive stikker Aksel Høy var blevet likvideret. Meddelelsen blev gentaget i svensk radio. Også i de 
illegale blade blev begivenheden publiceret. ”Studenternes Efterretningstjeneste” nr. 137 af den 12. 
februar 1945, skriver: Den 36 aarige arkitekt Aksel Anker Høy, Charlottenlund, der forleden blev 
dræbt på Bernstoffsvej, var meget aktiv stikker. Det var Høy, der i sin tid angav politibetjent 
Alsvold, som blev fundet dræbt i sin bil i Holte.
   Den 83 år gamle pastor emeritus Høy holdt en smuk tale over sin søn, som han selv begravede. 
Han var naturligvis dybt præget over at få hæftet stikkerbetegnelsen på familien. Familien forsøgte 
at få oplysninger fra myndigheder, i håb om at kunne finde noget, som der kunne stilles spørgsmål 
ved. Der kom et lille håb, da minister Mogens Fog udtalte, at der kunne rejses berettiget tvivl om, at
Aksel var stikker.
   Grosserer Niels Andersen, han var svoger til pastoren og onkel til Aksel, var overbevist om at var 
sket en fejltagelse. Han kendte Aksel særdeles godt, og havde ofte hjulpet ham. Den 21. maj 1945 
sender Niels Andersen et brev til Hellerup Politistation:

Vedr. drabet på Aksel A. Høy
   Denne henvendelse skal ikke være en anmodning om på det nuværende tidspunkt at tage denne sag op 
til undersøgelse, vi har nemlig talt både med Statsadvokaten for Sjælland og med minister Mogens Fog og
vi har akkviesceret ved at vente lidt dermed. Min mening er blot, om jeg så må sige, ganske privat – at 
orientere Dem lidt om sagen. Det kunne jo tænkes, at De fik med forhold at gøre, der også greb ind i 
denne sag.
   Høy var udlært tømrer, intelligent og dygtig og udførte også primært murer- og malerarbejde, men han 
var ikke udholdende og det sidste par år havde han intet fast arbejde. Han var charmerende og fantasifuld,
ville gerne gøre sig gældende og han kom let med overdrivelser, når han fortalte. Traf man aftale med 
ham om at udføre et arbejde for eks. mandag, så kom han måske først om onsdagen og lod som ingenting.
Skønt det vist ofte ikke var så let for ham, så beklagede han sig aldrig. Han tjente noget hos mig ved 
forskelligt arbejde ved min villa, sætte badehuset ud etc. Og var der intet arbejde, så sørgede vi for penge 
til ham alligevel. Hans ældste søster, der boede hos os, sørgede for garderobe og vask til ham. En gang 
prøvede hans forældre at vise ham bort fra hjemmet, for om muligt at få ham til at søge fast arbejde. Ca. 3
uger efter traf hans søster ham i byen og han så temmelig forkommen ud. Hun gav lidt penge og vekslede 
derefter breve med ham gennem en kiosk og fik ham endelig til at komme hjem igen. Det gik altså ikke.
   Han var således en person, der havde visse forudsætninger for at falde for tyskerne. Og dog er sådan 
noget aldeles udelukket. Han var kerne dansk og elskede sit land. Det ville være ham umuligt at forråde 



2

en landsmand. Først på sommeren 1944 blev vi klar over, at han arbejdede for frihedsbevægelsen. Hen på
sommeren kom en gang 2 unge mænd, der angav at komme fra skattevæsnet, op til hans forældre og ville 
tale med ham. Han kom herned til os med alle de fotos, der var af ham hjemme, således at tyskerne ved 
en evt. husundersøgelse ikke kunne få at vide, hvorledes han så ud. Nu lagde vi pengedepoter ud til ham 
hjemme hos forældrene og hos en søster, der boede på Lyngbyvej. Men så i oktober var det vist, kom han 
en aften og fortalte, at nu skulle han til Sverige. Han fik tøj og penge og rejste samme aften. Ca. 3 uger 
efter fik jeg et maskinskrevet brev fra HD4, der fortalte at ”Skipper” hans dæknavn, længst var kommet 
til Sverige og var beskæftiget ved overfarten. I løbet af den nærmeste tid besøgte han os nogle gange, men
sidst i november, eller først i december 44 kom han en aften og fortalte, at nu skulle han have 14 dages 
ferie, der skulle tilbringes i Sverige. Tjenesten var nemlig streng sagde han og angreb hans nerver noget. 
Han så heller ikke godt ud denne gang og jeg er bange for, at han på dette tidspunkt er blevet borte, uden 
at sige besked derom. I den følgende tid flakkede han nemlig omkring og boede snart her og snart der hos
venner og bekendte i omegnen af byen. Da han blev dræbt fortalte bagerkonen mig, at der af og til kom 2 
”underjordiske” politibetjente hos hende og de lovede, at de ville undersøge sagen. 

Grosserer Niels Andersen var på opdagermaner, utrættelig gået ind i sagen. Han efterforskede på 
egen hånd, og pressede hele tiden politi og ministre for en forklaring på de oplysninger, som han 
fandt frem.

 Modstandsorganisationen Holger Danske (HD) gjorde den 18. juni, i et brev til Ministeriet for 
særlige Anliggender, rede for baggrunden for drabet:

D. 31-1-45 blev Axel Anker Høy skudt i bagerforretningen Bernstoffsvej 156 af folk fra HOLGER 
DANSKE.
   Høy havde i længere tid udvist en mærkelig adfærd og da Høy havde sin gang i kvarteret omkring 
bagerforretningen, og da Gestapo havde foretaget flere arrestationer og razziaer i dette kvarter, samlede 
mistanken sig på Høy. Yderligere blev det oplyst at en politigruppe, at Høy havde stukket politibetjent 
Asvold.
   Ved den pågældende aktion om morgenen i bagerforretningen ville man afhøre Høy, for at se at finde 
ud af hans forhold, men da folkene kom ind i baglokalet til Høy for at holde ham op, stak han omgående 
den ene hånd i lommen, og da folkene troede at han ville skyde, skød de på Høy, der blev dræbt på 
stedet3.
   Undertegnede der kendte Høy, skal prøve at belyse sagen bedst muligt.
   Høy havde sin gang på Zonens station på Bernstoffsvej 154 og hos Bernstoffsbilen, han lagde ikke skjul
på, at han havde arbejdet for tyskerne, OT, bl. a. i Marseille, hvilket han yndede at diskutere med fru 
Kisling4, der havde været i Marseille i længere tid. Desuden bestilte han tilsyneladende intet. Til tider 
havde han mange penge, i disse perioder morede han sig kraftigt, - til andre tider havde han ingen penge. 
Engang ”Flammen” var kørende i illegal vogn, var Høy meget interesseret og udtalte, at den vogn måtte 
han nok hellere kigge nærmere på. Alt dette tog undertegnede imidlertid ikke særligt alvorligt, idet jeg 
mente at Høy, der havde gået meget i kvarteret ikke kunne undgå at vide nogen besked om hvad der 
egentlig foregik af illegalt arbejde fra stationen5. Ved nytår 1945 begyndte Gestapo at afholde razziaer i 
kvarteret, først blev to HD-folk arresteret i en garage i Bernsstofvej 162, den ene dræbt, den anden sendt 
til Tyskland. En cyklesmed på nr. 158 blev arresteret, sendt til Tyskland, senere død, tre mand fra 
Bernstoffsbilen6 arresteret, senere løsladt, en malermester i 156 arresteret, senere død i Tyskland, og 
undertegnede ville Gestapo arrestere, men jeg var gået under jorden.
   Kort efter at jeg var gået under jorden, så jeg en dag på Rådhuspladsen Høy komme ud fra Dagmarhus7,
og jeg gik min vej for ikke at møde Høy, men skæbnen vilde at jeg kort efter løb på ham på Gl. Torv, han 
fortalte mig da, at han nu var gået under jorden, idet tyskerne var efter ham.
   Få dage senere hørte jeg at Høy var dræbt.
   Først efter kapitulationen fik jeg historien om likvideringen, og man havde da som hovedpunkt 
stikkeriet på Asvold, idet dette var anset som et oplagt tilfælde, men på grund af min indstilling overfor 
Høy, mente man det rigtigt at afhøre ham først, idet jeg naturligvis flere gange havde diskuteret Høy med 
forskellige HD-folk.
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   Det har ikke været muligt at få fat i politigruppen der i sin tid kom med de oplysninger, der senere er 
tilflydt Centralkartoteket, men vi mener absolut at disse er pålidelige.  

Navnet på ”undertegnede” er fjernet i brevet. 

Aksel Høy’s pas. Han smykkede sig med lånte fjer. Han var udlært tømrer og havde påbegyndt arkitektstudiet, men
aldrig fuldført det

Stemplerne i passet viser, at Aksel Høy foretog rejser til Tyskland længe inden Danmark blev besat.
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Arbejdskort for Organisation Todt-arbejdssted Marseille. Aksel er ansat hos firmaet Sager & Woerner med titel af
Bauingenieur (bygningsingeniør). 

. 
Grosserer Niels Andersen og Aksels Høys broder, Peter A. Høy, retter henvendelse til 
Landsretssagfører Jens Gelbjerg-Hansen, og anmoder ham om at bistå dem at få sagen opklaret. Det
var først og fremmest Justitsministeriet og Ministeriet for særlige Anliggender, som var deres 
”modstandere”.
Som det fremgår af redegørelsen fra Holger Danske, var anklagerne mod Aksel Høy følgende:

 Det var Høy, der i sin tid angav politibetjent Alsvold, som blev fundet dræbt i sin bil i en 
garage på Vejlesøvej i Holte den 20.12.1944.

 Han havde været i besiddelse af Ausweis fra Organisation Todt (O.T.) udstedt den. 
15.10.1943. Han havde arbejdet for O.T. fra den 20.11.1942 til den 19.11.1944, bl. a. i 
Marseille.

 Aksel Høy havde givet udtryk for, over for overassistent Christian Kisling, at være gået 
under jorden, på et tidspunkt da Christian Kisling havde set ham komme ud fra Dagmarhus. 

 At have udvist en mistænkelig adfærd ved sine hyppige besøg på Zone-Redningskorpset og 
på hos Bernstoffs Bilen på Bernstoffsvej, og derved opsnappet oplysninger som han havde 
ladet gå videre til Tyskerne. Han fortalte at han kunne skaffe tyske våben, og at han havde 
kontakter hos tyskerne.  

 I området arresterede tyskerne flere modstandsfolk, flere af dem overlevede ikke krigen. 
Cyklehandler Grandjean Petersen omkom i KZ-lejren Dachau, medens medarbejderen, 
cyklesmeden Chr. Petersen overlevede opholdet i KZ-lejr.
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Dette anonyme brev blev sendt til en af Aksels søstre. Politiet fandt ikke afsenderen, og man betragtede det som et
falsum (ikke sendt af Holger Danske).

Mange personer blev afhørt af politiet i forbindelse med opklaringen af sagen. Nogle af de 
væsentlige ting som kom frem, var blandt andet:

 Aksel Høy havde ikke noget med mordet på politibetjent Alsvold at gøre. Stikkeren var 
fundet og sad fængslet.

 Fru Kisling, gift med Christian Kisling fra Zone-Redningskorpset, havde boet sig i 
Marseille. Aksel havde arbejdet for O. T. i Marseille, og ville gerne fortælle fru Kisling om 
sine oplevelser i Frankrig. Det kunne forklare hans interesse for at ”snuse” rundt på 
stationen.

 Aksel kendte bagermester Otto Petersen og bagermesterens mor fra Marstal. Otto Petersen 
var født og opvokset i Marstal, og kom til Hellerup i 1943. 
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 Efter at to mænd fra ”Skattevæsnet” i sommeren 1944 havde henvendt sig til pastor Høy, og 
spurgt efter Aksel, var han gået under jorden. Aksel boede indtil da hos forældrene. At han 
derefter ikke havde et fast opholdssted, kunne forklare hans hyppige besøg hos 
bagermesteren og på Zone-Redningskorpset. For ”iagttagere” havde han imidlertid en 
mistænkelig opførsel.

 Christian Kisling havde set Aksel forlade Dagmarhus, på et tidspunkt hvor Aksel sagde, at 
han var gået under jorden. 

 Aksel nævnte i breve sendt til familien, at han var medlem af en Holger Danske gruppe, 
HD4. H. D. tilbageviste dette, Aksel havde aldrig været medlem af H. D..

 Forskellige vidner gav en meget andet karakteristik af Aksel, end den onklen, grosserer 
Niels Andersen, havde givet i sit brev af den 21. maj 1945. Aksel var upålidelig, drikfældig, 
karaktersvag, viljeløs. Aksel havde været gift, men på grund af udskejelser, var hustruen 
rejst til England. Han pralede med sin kontakter til tyskerne, fortalte at han havde en pistol 
(som ingen dog havde set), og gik rundt pistolpatroner i lommen, som han ofte viste frem. 

 Cyklesmeden Henning Larsen som tilkaldte HD-folkene da Aksel blev likvideret, tilstod 
stikkervirksomhed mod tre personen. En tilståelse som han trak tilbage og efter en længere 
fængselsperiode, måtte politiet opgive sagen mod ham.

Peter Høy’s hustru, Peter var bror til Aksel, var fjernt i familie med studenten Patrick Schultz. 
Patrick Schultz, som var meget aktiv modstandsmand, havde til sin familie givet udtryk for, at han 
havde et indgående kendskab til Aksels forhold. Patrick afviste at udtale sig, og henviste til ledelsen
af Holger Danske. Ved en afhøring hos politiet, nægtede han ethvert kendskab til sagen8.
   Myndighederne kunne ikke bevise at Aksel Høy havde været stikker. Undersøgelsen viste 
tværtimod, at det havde ham med stor sandsynlighed ikke. Den 5. februar 1947 skriver Ministeriet 
for særlige Anliggender til pastor C. T. Høy:

[.......] Uanset at man, som det fremgår af foranstående, må gå ud fra, at Aksel Høy ikke har gjort sig 
skyldig i angiveri overfor besættelsesmagten, må ministeriet imidlertid mene, at Aksel Høy ved sin 
forbindelse med besættelsesmagten og i det hele ved sin færden selv har været årsag til, at man med føje 
har anset ham for farlig for modstandskampen, og ministeriet har derfor ikke ment, at der er grundlag for 
at foretage videre i sagen.

Familien var ikke tilfreds med denne erklæring, og forlangte fortsat en uforbeholden 
æresoprejsning. I efteråret 1950 fremsender ministeriet så et formuleringsforslag til en erklæring, til
C. T. Høy. 
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Pastor emeritus Høy erklærer sig tilfreds med den foreslåede formulering til æresoprejsningen. Han ville dog gerne
have, at Aksel blev nævnt som arkitekt og at bekendtgørelsen blev sendt gennem radioen kl. 18.45.

Den 27. november 1950, udsender Justitsministeriet gennem Ritzaus Bureau følgende meddelelse:

Den 1. februar 1945 blev Aksel Anker Høy, søn af pastor emeritus C. T. Høy, Charlottenlund, dræbt af 
medlemmer af modstandsbevægelsen9 efter ordre, idet han ved sin adfærd på forskellig måde havde været
årsag til, at man anså ham for farlig for modstandskampen.
   Ved en efter kapitulationen foretagen undersøgelse er det godtgjort, at afdøde med urette har været 
mistænkt for angiveri, og der er ved undersøgelsen ikke fremkommet oplysninger om, at han skulle have 
gjort sig skyldig i andet strafbart forhold.

Endelig kunne den 88-årrige C. T. Høy se familiens navn blive blevet renset.

Pastor Høy og hustru med deres otte børn.(Marstal Lokalarkiv)
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Kilde:
Rigsarkivet, Justitsministeriets 3. kontor
Journalsager, pakke 2846 (sag nr. B2919/1946)

2

Otto Marius Petersen, f. 27.06.1906 i Kirkestræde i Marstal 
3

 Høy havde hverken våben eller våbentilladelse på sig.
4

 Fru Kisling var gift Christian Kisling, som var stationsleder på Zonens redningskorps på Bernsstofsvej.
Se note 92
5

 Se note 92
6

 Hyrevognsfirmaet ”Bernstoffs Bilen” var involveret i megen illegal aktivitet, og flere ansatte blev 
arresteret af tyskerne.
7

 Dagmarhus var tyskernes hovedkvarter. Gestapo holdt til på Dagmarhus og på Shellhuset.
8

 Patrick Schultz var, ifølge Modstandsdatabasen, en af de modstandsfolk, som påtog sig 
likvideringsopgaver.
9

 Likvideringen blev udført ”efter ordre” af en afdeling af Holger Danske, ledet af den kendte 
modstandsmand Gunnar Dyrberg ”Herman”: Peter Birkelund, 2009

Marstal den 25.01.2014
John Kristensen
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 Christian Theodor Høy var præst i Marstal fra 1903 til 1915. C.T. Høy har skrevet bogen: Træk af 
Marstals historie.


