
Flugten til Sverige

af Finn Rudaizky
I oktober 1943 flygtede Finn Rudaisky til Sverige med sin familie. Nyt Babel har fået lov
at bringe hans beretning, som han fortalte ved en markering i Dragør i anledning af 75-
året for det vi kalder jødeaktionen og evakueringen af de danske jøder.

F I N N  R U D A I Z K Y S  B E R E T N I N G

Jeg var kun 18 måneder gammel, da jeg på Dragør havn sammen med min mor, far og
storesøster  i  oktober  1943 blev hjulpet  ombord i  en af  Dragørs  fiskekuttere  for  i  al
hemmelighed  at  blive  sejlet  til  Sverige  på  flugt  fra  nazister  og  håndlangeres
jødeforfølgelser under 2. Verdenskrig. Af frygt for nazi-patruljernes kontrol på vandet fik
jeg et trygt sovemiddel.  Så var barnegråd elimineret.  Dragør og Tårbæk er i  mit liv
blevet steder, som jeg holder utroligt meget af. Det har min livshistorie bestemt.

At  blive sejlet  af  en fisker  og hans  kutter  fra  Dragør var  ikke alene en uselvisk  og
livsfarlig gerning af fiskeren.  Men andre modige borgere i Dragør,  hjalp også. Ellers
havde de mange lykkelige “fisketure” med forfulgte jøder, aldrig have kunnet lade sig
gøre.  Eksemplet  er enestående fra datidens Europa, hvor mange landes befolkninger
lukkede øjnene og var  passive,  da jødeforfølgelserne satte ind.  Derfor  er  Dragør og
Gilleleje enestående eksempler på en dansk befolknings mod ved, med livet som indsats,
aktivt at redde deres jødiske landsmænd og sejle dem til Sverige. Vores lille familie blev
sejlet  til  Linhamn.  Ikke  uden  problemer.  For  motoren  sagde  stop  undervejs,  men
alligevel  lykkedes  det  at  få  båden  og  de  jødiske  flygtninge  sikkert  i  land.  Det
mindesmærke, som Dragør har sat op på Dragør Havn er for mig derfor mere end blot
en  mindeplade  med  en  historisk  begivenhed.  Den  fortæller  mig  også  om
samvittighedsfulde Dragør-borgere. Kun i Albanien og Bulgarien så man faktisk noget
tilsvarende ske. Den lokale befolkning var aktivt med til at forhindre, at nazisterne kom i
gang med deres ellers planlagte udryddelseskampagne af jøder.

Og  hvorfor  blev  Tårbæk  også  et  elsket  sted  for  mig?  Det  blev  det,  fordi
droschevognmand Sven Severin fra Arresøgade på Nørrebro kørte min mor, storesøster
og mig til Pension Fønns i Tårbæk, da vi blev advaret om, at nazisterne var på vej til
vores lejlighed i Guldbergsgade 101. Min far var ikke med, for han skulle aftale overfart
til Sverige med Dragørs fiskere og deres medhjælpere. Den nat, vi boede på Pension
Fønns på Tårbæk Strandvej, kom nazisterne med støvletramp og stor transportbil til vort
overnatningssted.  På  pensionatet  boede  permanent  to  ældre  jødiske  damer.  De  var
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begge tæt på 95 år gammel. De blev “transporteret” væk som en sæk kartofler. Målet var
transport til de uhyggelige KZ-dødslejre.

Den ene dame døde på en kuldamper fra Langelinie til  Tyskland, mens den anden
dame bukkede under i KZ-lejren i Theresienstadt. Igen og igen har jeg stillet mig selv
spørgsmålet: Hvad pokker skulle nazisterne og deres danske stikkere dog med de to syge
ældre damer? Jeg har aldrig kunnet give mig selv et andet svar, end at det måtte være en
grusom ondskab, som lå bag den beskidte handling.

Min familie blev ikke taget den nat, men min mor har fortalt mig, at hun hørte megen
larm og støvletramp. Da nazisterne var kørt væk med de to damer, blev vi hjulpet væk
fra vores gemmested. Hvordan min mor så fik etableret kontakt til min far, kan jeg ikke
huske at have fået oplyst. Det må have været svært, for der var jo ingen mobiltelefoner.

Jeg er dybt beæret over at være inviteret til Dragørs markering af 75-året for redningen
af danske jøder. Jeg kommer i dyb ærbødighed og med stor respekt for de familier, som
påtog sig en livsfarlig opgave for at redde andres liv. Især derfor står Dragør for mig som
et livskraftigt lys ih en ellers så trist tid.

Tak til fiskerne, Dragørs borgere og deres familier. Det var fantastisk, hvad I præsterede.
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