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Med hilsen fra modstandsbevægelsen 

Af Ninna Falck , 27 JUN 13

Det svenske ’Viken Sjöfartsmuseum’ ligger i havnen
i den lille by Viken nord for Helsingborg. Her er i
anledningen af 70-året åbnet en særudstilling om
jødetransporterne mellem Danmark og Sverige i
1943. Kommandør Jens Walther holdt åbningstalen.

Kommandør Jens Walther holder åbningstalen foran Viken Sjöfartsmuseum. 

”Undsætningen af de danske jøder er - såvel i dansk historie som i dansk-svensk
historie - et bemærkelsesværdigt eksempel på humanitet og beskyttelse af de
menneskelige rettigheder”.

Chef for marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther, holdt 23. juni
åbningstalen for en lille særudstilling på ’Sjöfartsmuseet’ i den lille svenske by Viken,
som ligger nord for Helsingborg.

7.056 danske jøder reddet over Øresund

Særudstillingen handler om jødetransporterne mellem Danmark og Sverige i oktober
1943. Det er et velvalgt sted for udstillingen, da Vikens havn netop var en de
svenske havne, som modtog jøderne, når de i nattens mulm og mørke var blevet
sejlet over af blandt andet danske fiskere. Det lykkedes ved den modige
dansk/svenske indsat at redde 7.056 af de ca. 7.600 danske jøder over Øresund til
Sverige.

Jens Walther var blevet inviteret af museets bestyrelse, som også gerne havde set
et marinehjemmeværnsfartøj i dagens anledning, men det ville aldrig have kunne
lade sig gøre i den lille havn. Til gengæld lå den gamle danske fiskekutter, Vilhelm
H458, fra Gilleleje Museum i Viken havn og mindede om, hvilken type kuttere mange
sejladser var foregået i dengang for 70 år siden.

Jens Walther, og Gunna Bake. 

Stukket af Gestapo og sendt til Auschwitz

Til stede ved åbningen af udstillingen var også rigsdagsmedlem Tina Ackentoft og
ikke mindst den 94-årige Gunna Bake. Gunna Bake boede under krigen med sine
forældre i Charlottenlund. Da jødeaktionen startede efter at den danske regering gik
af i 1943, og der blev erklæret undtagelsestilstand, gemte hun sig med sin familie på
loftet i Gilleleje Kirke.

Hun og hendes forældre nåede dog aldrig den planlagte sejlads over Øresund. De
blev stukket og taget af Gestapo. Gunna Bake blev dermed en af de 481 danske
jøder, som ikke blev reddet  til Sverige. Hun blev sendt til nazisternes
koncentrationslejr Auschwitz. Gunna klarede opholdet og kom i 1945 med ’de hvide
busser’ til Sverige, hvor hun har boet lige siden.

En hilsen fra modstandskampen

"Jeg er glad for, at jeg blev inviteret og fik mulighed for at deltage, ikke mindst fordi
Marinehjemmeværnet i Danmark har en stærk tilknytning til de gamle modstandsfolk
og dermed også til hele den danske besættelseshistorie, hvor jødernes lykkelige
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redning var et kæmpe lyspunkt i en mørk tid”, sagde Jens Walther i sin åbningstale,
hvor han kunne berette om en anden 94-årig, som dengang var aktiv i
jødetransporterne.

”I Hjemmeværnet har vi søgt at bevare kontakten til de gamle modstandsfolk, og
selv om vi i år markerer 70-året for jødernes flugt til Sverige, er der stadig tidligere
modstandsfolk, der lever, som deltog i undsættelsen af de danske jøder. Én af de
mest kendte er den senere leder af modstandsgruppen HOLGER DANSKE II,
kræftforskeren Jørgen Kieler, som i dag er 94 år gammel. Kieler drev med sine
kammerater en flygtningerute med jøder fra Københavns Nordhavn til Barsebäck.
Jeg talte med Jørgen Kieler i går, og han bad mig hilse og sige, at man heller ikke
skulle glemme den svenske indsats for at redde jøder i krigens sidste hektiske
dage", sagde Jens Walther og overførte dermed en hilsen fra en modstandsmand,
som har del i de bedrifter, museet beskriver.

Kommandøren fortalte desuden i sin tale om, hvordan transporterne af danske jøder
over Øresund også er blevet kaldt ’Lille Dunkerque’. Og med Jørgen Kielers
egne ord fra en af hans bøger: "Lad Lille Dunkerque være en påmindelse om den
civiliserede verdens forpligtelser overfor de forfulgte i fremtiden", erklærede Jens
Walther udstillingen for åben.

Herunder:
Rigsdagsmedlem Tina Ackentoft holder tale i Viken for Gunna Bake (på stolen) og

fremmødte tilhørere ved åbningen af særudstillingen.
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