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Supplement til Ærø Besat 
John Kristensen 

 
I august 2013 kom Klaus Fogemann ind på Marstal Søfartsmuseum med en plastikpose med papirer. Han 

spurgte, om museet var interesseret i papirerne, som havde tilhørt modstandsmanden Carlo Christensen fra 

Ærøskøbing. Papirerne havde han fået af Carlo Christensens svigersøn. 

   Papirerne var i højeste grad interessant, idet de indeholdt en masse oplysninger, som jeg forgæves havde 

søgt i forbindelse med udarbejdelse af bogen Ærø Besat. Dokumenterne fremmer forståelsen af, hvordan 

modstandsbevægelsen var organiseret i Ærøskøbing og på den vestlige del af øen. Der er information om, 

hvordan den tidlige vagt ved Oldemarkslejren fungerede, og om modstandsbevægelsens ”vognpark”. Vi ser, 

at Carlo Christensen havde en central administrativ funktion som modstandsbevægelsens bogholder. 

   Ofte må historiskrivning ændres, når der fremkommer nye oplysninger. Det er der ikke tale om i dette 

tilfælde, men de nye oplysninger kaster lys over forhold, som ikke er omtalt i bogen. 

 

Modstandsbevægelsens organisation og medlemmer
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Modstandsbevægelsen var organiseret i tre delinger, og havde på befrielsestidspunktet denne 

sammensætning: 

 
Delinger Vest Midte Øst 

Delingsfører Martin Bundgaard Johan Friderichsen Harry Bjerregaard 

Gruppefører i Søby Hakon Jensen 

 Chr. A. Christensen 

  

Gruppefører i Bregninge  Gustav Andersen 

 Kristen Laurits Petersen 

 

Gruppefører i Vindeballe  .................................................. Harald Petersen 

Gruppefører i Ærøskøbing   .................................................. Mads Eriksen Albertsen 

  Erik Pyndt 

  Kåre Hjalmar Kjærsgaard 

Medlemmer af ledelsen .......  .................................................. Carlo Christensen 

  N. Th. Creutz 

  Jens Petersen 

 

Gruppefører i Marstal  ..................................................  .......................................................  Sofus Kristian Nielsen 

   Jens Emil Ploug Hansen 

   Christen Stenhof Albertsen  

Medlemmer af ledelsen  ........................................................  ................................................. Hans Lindholm 

   Kaj Kirkeby 

   Ejnar Eriksen 

   Axel Grube 

   Hans Hermansen 

   Knud Rasmussen 

   C. J. Albertsen 

   Kristian Albertsen 

Chr. Hansen 

 

I Marstal delte man, først og fremmest gruppeførerne, opgaverne mellem sig. Først den 6. maj 1945 

valgte man en ledelse i Marstal, og på det tidspunkt blev navnene, der er sat i kursiv, placeret i 

organisationen. Af ledelsen i Marstal havde Kristian Albertsen (borgmester) og Chr. Hansen 

(mægler), ikke været medlem af modstandsbevægelsen. 

 

Løjtnant Axel Kaj Larsen fra Lille Rise og søløjtnant Anker Nielsen fra Marstal var ledere af de 

militære grupper. 
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C010 

Liste med modstandsfolk fra Ærøskøbing og Vindeballe 
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C027 

Liste med modstandsfolk fra Søby og Bregninge. 

 

Midt i maj måned var Helge Christensen fra byledelsen i Svendborgs på besøg i Marstal. Han 

takkede de ærøske grupper for deres indsats. Ved samme lejlighed udnævnte han Ford- og 

Maskinhandler Carlo Christensen fra Ærøskøbing til leder for Ærøskøbing og Vindeballe, Carlo 

Christensen afløste derved Johan Friderichsen, som havde haft denne post. Friderichsen fungerede 

derefter stadig som kontaktperson til ledelsen i Svendborg. 

 

Kystudkiggen og Kystpolitiet
2
 

Det var af største vigtighed at få kontrol med trafikken på de ærøske havne. Den 7. maj 1945 

formidler Johan Friderichsen i en håndskrevet instruks et direktiv fra Frihedsrådets afdeling på Fyn: 

 
Ingen tyske fartøjer må forlade havnene. Såfremt fartøjet alligevel gør det, vil vedkommende fartøjs chef blive 

stillet for retten og betragtet som krigsforbryder. Foranstaltninger vil blive truffet for at bringe skibene tilbage til 

havnen, f.eks. ved bombning fra luftfartøjer. Denne information skal gives til de tyske havnevagter, som skal 

informere skibene i havnene. Hvis der ikke er nogen tysk havnevagt, skal skibscheferne informeres direkte. Der 

skal udarbejdes lister med data på de i havnene liggende tyske skibe. Det skal indberettes når et fartøj forlader 

havnen. Overbringeren af denne besked skal bære uniform. Intet skib må uklareres før det er blevet undersøgt og 

frigivet af modstandsbevægelsen. Toldvæsnet skal meddele fartøjets ønskede afgangstid til 
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modstandsbevægelsen, som rapporterer når fartøjet er frigivet. Modstandsbevægelsen skal sammen med stedlige 

politimyndigheder undersøge alle skibe, med henblik på at finde hippofolk, som man antager vil søge ud i 

periferien med skibe. 

 

Ud- og indrejse fra/til Danmark måtte kun finde sted ved paskontrolstederne. Det system virkede 

ikke på Ærø, hvorfor der blev oprettet en kystbevogtning, som skulle holde øje med sydvestkysten 

fra Skjoldnæs til Eriks Hale, samt de tre ærøske havne. Kystbevogtningen (Kystudkiggen) skulle 

forhindre illegale personer i at komme til og fra øen. 

 
 

 
C029 

Instruks for Kystudkiggen 
 

I juli 1945 blev kystbevogtningen overtaget at det nyoprettede kystpoliti. Kystpolitiet sorterede 

under rigspolitiet og blev ledet af overbetjent Gether Caspersen fra distrikt Sydfyn. Kystpolitiet 

havde to fartøjer stationeret i Marstal og to i Søby. 
 

Modstandsbevægelsens køretøjer
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I Marstal stillede doktor Fenger-Eriksen sin bil til rådighed for modstandsbevægelsen, men det store 

kørselsbehov kunne ikke dækkes med doktorens bil, og han var naturligvis afhængig af at have 

bilen til rådighed til sine patientbesøg. Under direktiv fra Fyns Ledelsen dannede 

modstandsbevægelsen sin egen ”vognpark”. Bager K. J. Albertsen i Marstal, tandlæge V. P. Hansen 

i Ærøskøbing og vognmand Kr. Hansen i Tranderup stillede i starten hver en personvogn til 
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rådighed. Ford- og Maskinhandler Carlo Christensen i Ærøskøbing stillede en lille.½ tons lastbil til 

rådighed. Fra Fyns Ledelsen blev vognparken dog forlangt reduceret til tre vogne. Ejerne fik 

kompensation for at stille vognene til rådighed, og benzinen blev stillet til rådighed/betalt af Fyns 

Ledelsen. Ordningen blev administreret af Carlo Christensen, der også skulle sørge for, at de 

forsikringsmæssige forhold var i orden. 

 

 

 
C019 

I juli måned så modstandsbevægelsens vognpark således ud. 

 

 

 

 
C020 

Modstandsbevægelsen havde fået tildelt autorisation til tre køretøjer. I vinduerne skulle køretøjerne vise skiltene S.44 

henholdsvis S.49 og S.50. samt en nummereret 32 takket stjerne. 

 

 

 

 
C021 

Stjerne til at klister på køretøjets forrude. 

 

 

 

Bevæbning og våbenfordeling
4
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I en rapport til Fynsledelsen oplyste Johan Friderichsen i maj 1945, at Ærø havde fået tildelt tre 

maskinpistoler og 23 canadiske geværer, ”som blev fordelt på bedste måde mellem øens 95 

medlemmer”. I løbet af maj måned blev næsten alle modstandsfolkene bevæbnet, idet 

modstandsbevægelsen fik ca. 60 tyske geværer og mindst 14 håndgranater tildelt. Baggrunden for 

denne voldsomme bevæbning skyldes vel, at tyskerne i Oldemarkslejren endnu ikke var afvæbnet. 

 

 
C012 
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Fyns Ledelsen udbad sig lister over, hvilke modstandsfolk som havde fået hvilke våben. Denne liste omhandler 

våbenfordelingen til Søby -, og Bregninge grupperne. Listerne var udarbejdet af Carlo Christensen. 

 

 
C011 

Carlo Christensen rapporterer hvilke våben han er i besiddelse af. 

 

Carlo Christensen havde ikke bare en central rolle i våbenfordelingen og administrationen heraf, 

han var også modstandsbevægelsens bogholder. Som sådan var han ansvarlig for lønudbetalinger, 

pengeoverførsler, kørselsregnskab, køretøjer m.m.. 
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C013 

Regnskab fra den 15. maj 1945. Fra Byledelsen i Svendborg er der til Ærø overført 10.000 kroner. 
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C022 

Opgørelse over lønudbetalinger. Modstandsbevægelsen havde konto i Landmandsbanken i Ærøskøbing. 

 

 

 
C024 

Modstandsbevægelsen har fået overført 4000 kroner. 
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C023 

Udgifter i forbindelse med at modstandsfolkene fra Odense var på Ærø for at lede efter Poul ”Tysker”
5
 blev sendt til 

Carlo Christensen. Der var også en regning fra en fru A. Petersen fra Olde på 309,75 kroner. Regningen var vel fra Anni 

Pedersen, som havde skiftet klientel fra tyske soldater til modstandsfolk. 

 

Bevogtningen af Oldemarkslejren
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Den 8. juni ankom major Balfour med to kampvogne til lejren og modtog lejrchef, løjtnant Wilhelm 

Rottgardts overgivelse. De ca. 75 tyske soldaters våben blev beslaglagt og låst inde i lejren. 

Englænderne efterlod syv geværer til brug for intern vagttjeneste. Løjtnant Rottgardt fik lov til at 

beholde sin revolver, som han måtte bære inden for lejrens område. 

   Modstandsbevægelsen skulle nu holde vagt ved lejren, men vagterne var placeret i stor afstand fra 

lejren. Bevogtningen bestod af fire mand, som havde seks timers vagter. Nogle følte sig provokeret 

af tyskernes opførsel, ”som kun holdtes indespærret” fra kl. 19 til 06. Alene det, at man stadig 

kunne møde dem på vejene i deres køretøjer, oplevedes provokerende. 
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c001+c002 

Reglement for vagten i Oldemark 
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c003.2 

I krydset, hvor vejen fra lejren støder til Tidselhøjvej (1), var der stationeret to vagter. Den ene af vagterne skulle 

patruljere til Tranderupdal (2). Ved gårdejer Chr. Møller Lauritsens gård (3), var der stationeret en vagt. En vagt skulle 

patruljere fra Lille Risemarkvej (4) til Peter Thomsens ejendom (5) på Søndre Kystvej. Pos. 6 er Johan Larsens 

ejendom, hvor tyskerne ved de to sydøstlige radarstationer, hentede vand. Denne ”lang distance” bevogtning fandt kun 

sted i ca. en uge. 

   I efteråret 1944 afspærrede tyskerne et stort område omkring Oldemarkslejren. For at færdes i det skraverede området, 

skulle man have speciel tilladelse. 
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c004 

Lejrchef Rottgardt har udstedt tilladelse (Ausweis) til at en soldat kan hente et eller andet i Ærøskøbing. 

 

Den engelske øverstkommanderende for Royal Air Force på Fyn, major Dods, ankom den 16. juni i 

fly og landede ved Oldemarkslejren. Der blev strammet op på bevogtningen, og ingen, heller ikke 

den tidligere kommandant for Ærø, løjtnant W. Rottgardt, måtte forlade lejren uden et særligt pas. 
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c005+006 

Det nye vagtreglement. Under ”Vagtens opgaver”, blev der tilføjet et pkt. 7: Tyskernes vogne skal visiteres af vagten, 

og varer kan afkontrolleres med indkøbsbogen. 
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c008+c009 

Vagtliste fra den 24. juni. Trætårnet med YL-installationen, der var placeret i marken nord for Klintevej, benyttedes 

som vagttårn. 

 

John Kristensen, den 3. september 2013 
 

                                                           
1 Omtalt i Ærø Besat på side 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 151, 152 og 164. 
2 side 203, 204, 205, 206 og 207. 
3 side 133 og 153. 
4 side 121, 123, 131, 132. 
5 side 171 og 172. 
6 side 190, 192, 196, 197 og 198. 


