
Jane og Preben Andreasen 
Har Guldbryllup fredag d. 
19/9-2014. 

BIOGRAFERNE
I HELSINGØR

CINEMA CENTER 
RØNNEBÆR ALLE 110  

(bag McDonald’s på Kongevejen) 
Billetbestilling tlf. 49 26 67 15 

eller www.cinemacenter.dk 
Biografen åbner 1 time  

før 1. forestilling

GRATIS PARKERING 
LIGE UDEN FOR DØREN

THE MAZE RUNNER Vejen ud af labyrinten 
PREMIERE Torsdag den 18.september
Hver dag kl. 16.00, 18:30 & 21.00
BEGRAVET I FORTIDEN Krimi med Liam Neeson 
PREMIERE Torsdag den 18.september 
Hver dag kl. 18:30 & 21.00
THE PURGE; ANARKI Rystende gyser. 
PREMIERE Torsdag den 18.sptember 
Hver aften kl. 20.30 

KAPGANG  Velkommen til de voksnes rækker 
Komedie/Anders W Berthelsen,Sidse Babett Knudsen 
Hver dag kl. 16.00, 18.15 & 21.00
BOYHOOD ”Intet mindre end mesterligt!” 
������ Politiken ������ Berlingske ������ BT
Tirsdag og Onsdag kl. 15:30 & 20:30 
Fra Torsdag d. 18.9. Hver dag kl. 15:30 & 18:45
HUNDREDEFODS-REJSEN med Helen Mirren 
Tirsdag og Onsdag  kl. 16.00 og 18:30 
Fra Torsdag den 18.9. Hver dag kl. 15.30 & 18:00
DET ER ALDRIG FOR SENT  
Michael Douglas/Diane Keaton 
Tirs og Ons kl. 19.00  Lørdag og Søndag kl. 14.00
 

Vi viser følgende børnefilm; FLYVEMASKINER 2,  
ÆSKETROLDENE, SÅDAN TRÆNER DU DIN 
DRAGE2 og TEENAGE MUTANT NINAJA TURTLES   
For spilletider; se  www.cinemacenter.dk
DOXBIO;  SÅ MEGET GODT I VENTE  af Phie Ambo 
Lørdag d. 20.9. kl. 13:30   Sidste Chance”
SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 2  
Tegnefilm, dansk tale. Lørdag og Søndag kl. 12.00
PEACEMAKERS  Film der markerer Årets Fredsdag! 
Vises kun Søndag d. 21 septemnber kl. 14.00

HUSK Fredag 3. oktober kl. 10:30 & 13:00
SENIORBIO  

hvor vi viser den herlige nye film;
HUNDREDEFODS-REJSEN 

med Helen Mirren. Kun adgang for alle over 50!  
Gratis kaffe & kage

HUSK Torsdag d. 25.9. kl. 19:30
Viser vi Rossinis glade opera; 

BARBEREN I SEVILLA  
i en direkte transmission fra Opera de Paris

LANDINSPEKTØR-
GRUPPEN
Niels Øvlisen

Olaf Poulsens Allé 5
3480 Fredensborg
Tlf. 48 48 01 61

Røde Kors

Danmark mod katastrofer

-bliv indsamler

Søndag d. 5. oktober

Kl. 11 – 14

Tilmeld dig på www.rodekors.dk 
eller ring 70 10 00 00. 

Du kan også tilmelde dig direkte hos
Røde Kors Fredensborg-Humlebæk
på tlf. 48 48 38 29, mail: mniel@rodekors.dk

Markedsdag/Åbent hus

Nivå Camping
Lørdag den 20. september kl. 14-17

Evt. overskud går til Børnehjemmet
Sunway Children i Indien.

Vel mødt
Eva & Bent

Sølyst Alle 14, 2990 Nivå
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Af Jannie Fjordside

REDNING  En oktobernat bevæ-

ger en lastvogn sig gennem 
mørket på Strandvejen mellem 
Humlebæk og Nivå. I ladet lig-

ger Nadja Tschernia, stuvet 
sammen med sin familie og 
en fl ok mennesker, hun aldrig 

før har set. De ved, at en enkelt 
vogn med den forkerte num-
merplade kan koste dem deres 
sikkerhed, måske endda deres 
liv. Og så lyder meldingen: Der 
er tyskere på Strandvejen. 

Nadja er en af de over 7.000 
jøder, der i oktober 1943 tog 
fl ugten fra Danmark til Sveri-
ge. Dengang var hun kun otte 
år gammel, men hun husker 
familiens fl ugt natten mellem 
den 8. og 9. oktober, som om 
det var i går.  

Første stop på fl ugten fra 
hjemmet på Amager er hos en 
familie i Lyngby, hvor de hol-
der sig skjult. Herfra går turen 
videre nordpå.

”Vi får at vide, at vi skal tage 
toget til Humlebæk. Vi må ikke 
have noget som helst bagage 
med, så vi har masser af tøj på 
ovenpå hinanden,” fortæller 
Nadja.

I Humlebæk venter en grup-
pe frihedskæmpere. De står 
spredt med cirka 50 meters 
afstand og læser avisen, og 
Nadja og familien følger dem, 
som de har fået besked på. De 
ender i Humlebæk Havn, hvor 
en privat fi skerfamilie tager 
imod dem.

”Der kommer vi så ned til de 
her fi skere, og de åbner døren, 
og vi kommer ind – og der sid-
der fyldt med mennesker i det 
her hjem. Det gjorde et fanta-
stisk indtryk på mig, at de her 
mennesker havde åbnet deres 
hjem for, at vi kunne blive red-
det,” siger Nadja og fortsætter:

”Til vores store glæde og 
overraskelse er mine bedste-
forældre også havnet hos den-
ne fi skerfamilie.” 

Da det bliver aften, og mør-
ket falder på, venter to lastbi-
ler med åbent lad. De skal køre 

fl ygtningene til Nivå Havn, 
hvor en stenfi sker venter på at 
sejle dem til Sverige. Men på 
vejen patruljerer tyskerne, får 
de at vide.

”Vi må ned fra lastbilerne 
og ind gennem plantagen og 
ned til teglværket,” fortsætter 
hun.

Nivaagaards Teglværks 
Ringovn består af femten kam-
re bygget, så de danner en cir-
kel. Hvert kammer er forsynet 
med en åbning ud til det fri, 
som mures til, når en bræn-
ding er i gang i det pågælden-
de kammer. Oven på kamre-
ne ligger brænderloftet, hvor 
brænderne frem til 1967 fyre-
de op gennem små bluslignen-
de huller i gulvet, skiftevis fra 
kammer til kammer.

”Vi kommer ind på teglvær-
ket, og først prøver de at skjule 
os i ovnene – altså, der var selv-

“De stod med geværer og passede på os...”
En mørk nat i oktober fl ygter Nadja Tschernia sammen med sin 
familie. Hjælpen kommer fra borgere i Humlebæk og Nivå, og 
her, over 70 år senere, mindes hun fl ugten og den store hjælp, 
som om det var i går

Nadja sendte Dronningen et takkebrev, efter hun i nytårstalen 2013 nævnte de private danskere, som hjalp under redningsaktionerne. De enkelte, private danskeres indsats er nemlig ofte blevet overset, mener hun. Foto: Jannie Fjordside

Familieportræt - Nadja sidder længst til venstre på 

første række.



EFTERÅR 2014
i Karlebo, Kokkedal

og Humlebæk

Kirkekunst 
runde

Aktualitet med dybe rødder.
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kirkekunst.
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cand. teol. og mag. 

BIRGITTE BECH.

Arrangør: 
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Egedal Kirke
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kl. 10.15 – 12.00
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træk i ny dansk kirkekunst.

Kokkedal Kirke 
lørdag d. 25. oktober 

kl. 10.15 – 12.00
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Humlebæk Sognegård 
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Kl. 10.15 – 12.00
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REDNINGSAKTIONEN OKTOBER 1943
Nivaagaards Teglværks Ringovn blev fl ere gange brugt til at skjule • 
jøder, der fl ygtede til Sverige.

Flugten over sundet blev for eksempel påbegyndt fra Nivaagaards • 
Teglværks udskibningsmole i Nivå og fra Sletten Havn. 

’Lyngby-gruppen’, der blev ledet af gymnasierektor Aage Berthel-• 
sen, estimeres til at have reddet omkring 1.000 jødiske fl ygtninge 
til Sverige fra Sletten og omegn. 

Georg Ferdinand Duckwitz, skibssagkyndig ved det tyske • 
gesandtskab i København, er i den danske historieskrivning blevet 
fremhævet som manden, som på afgørende vis advarede om 
nazistpartiets forestående aktion mod de danske jøder. Fremstil-
lingen af hans rolle er dog siden blevet kritiseret, eksempelvis af 
historikeren Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson. 

Kilder: www.auschwitz-dag.dk og artiklen ”Ich weiss was ich zu 
tun habe. En kildekritisk belysning af Georg ferdinand Duckwitz’ 
rolle i redningen af jøderne i 1943,” udgivet i Rambam 15, Tids-
skrift for jødisk kultur og forskning, 2006. http://fornleifur.blog.
is/users/5c/fornleifur/fi les/ich_weiss_med_forside_lille_17541.
pdf )  

FAKTA
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På brændeloftet i 
ringovnen gemte 
Nadja og hendes 
familie sig. Foto: 
Jannie Fjordside

følgelig ikke ild i dem. Men det 
var for tydeligt, at der gemte 
sig nogen bagved, så vi bliver 
vist op på loftet oven på ovne-
ne, og der kunne vi så lægge os 
ned. Nedenfor trapperne stod 
frihedskæmperne med deres 
geværer og passede på os. Jeg 
kan stadig se det for mig,” for-
tæller Nadja.  

En nat på Øresunds mørke 
Flugten fortsætter. Efter en 
rum tid lyder der melding om 
fri bane, og i buldrende mørke 
baner de sig vej tilbage gen-
nem plantagen og over Strand-
vejen ned til havet. Her venter 
en lille båd, som sejler dem ud 
til stenfi skeren, der ligger 50 
meter fra land. De bliver stu-
vet sammen i lasten, omkring 
200 mennesker, og venter på, 
at skibet skal sætte i bevægel-
se. Men det rører sig ikke.

Noget er gået i stykker, så 
kaptajnen sejler mod land for 
at skaffe hjælp. Og mens de 
200 fl ygtninge venter på hjælp 
i natten, 50 meter fra land, 
patruljerer tyskerne op og ned 
ad Øresund.

”Det var et spørgsmål om 
tid, før nogen opdagede os – 
eller om, at nogle vendte ryg-
gen til. For jeg tror da, at det 
var der lige så mange, der 
gjorde.”

Kaptajnen vender tilbage, 
men uden hjælp. Motoren på 
skibet vil stadig ikke starte. 

”Han beslutter sig for at sej-
le båden over alene og kaster 

et tov ombord på skibet, og 
så slæber han denne her store 
båd. Han har en motorbåd – 
du kan forestille dig billedet, 
ham den ene mand og den sto-
re båd, han slæber.”

Et sted på sundet bliver de 
mødt at to svenske både, som 
lægger sig på hver side af sten-
fi skeren, så de kan kravle over, 
og Nadja og de andre fl ygtnin-
ge bliver sejlet sikkert i neu-
tralt land. 

Et gensyn med ringovnen
70 år efter fl ugten vender Nad-
ja tilbage til ringovnen ved et 
rent tilfælde. Hun er til middag 
hos en god ven, og her fortæl-
ler en af gæsterne, at hans bror, 
Jørgen G. Berthelsen, er blevet 
formand for Den selvejende 
institution Nivaagaards Tegl-
værks Ringovn. 

”Så siger jeg til ham, at det 
var da morsomt, for dér fl yg-
tede jeg fra som barn – og så 
gik trommerne jo…,” fortæl-
ler hun.

Det blev arrangeret, at Nad-
ja besøgte ringovnen og for-
talte sin historie på mindeaf-
tenen for 70-årsdagen for red-
ningsaktionen den 4. oktober 
sidste år. 

Historien er også blevet for-
eviget på ’Lorry’, og her er det 
en tydeligt berørt Nadja, der 
fortæller sin historie.

”Tænk, jeg kan slet ikke 
huske, at jeg lød sådan,” siger 
hun, mens hun genser nyheds-
klippet på sin iPad. 

Det er med en anderledes 
fast stemme og spil i øjnene, at 
hun på en hed aften i juli for-
tæller historien til Uge-Nyt. 

”Det er en historie og en 
oplevelse, jeg aldrig nogensin-
de glemmer. Når jeg tænker på 

fi skerfamilien, og hvordan vi 
sad der i stuen, som var stop-
fyldt af mennesker, som skulle 
med på transporten – de satte 
sig selv i fare for at blive opda-
get, men det mærkede man 
ikke. Der var åbne døre.” 


