
For mine efterkommere vi1 jeg her
18-årig var ud.sat for, gik ti1 og

berette om, hvordan det postrøveri, jeg som

hvilke følger, det fik:

Fra den 1' maj 1!4] var jeg ansat af Jernbanen, ti1 at tra-nsportere poet fra
posthuset i Haarby til' Jordløse station, hvor posten skulle med syv-toget
(slæberen) tir odense, da hverken posthuset efrer stationen måtte rigge med d.e
mange penge om natten.
Det var jo under krigen, hvor trarrsporten skulle foregå på cyke).. Tilmed skul-
le cykellygten være mørkelagt, der måtte kun være en smal- stribe lys midt på,
den aften ville min lygte sl_et ikke 1yse.
Jeg hentede posten på posthuset k1. r8.]o hver aften. Den 2J. december (ritte_
jureaften) skulle jeg også af sted. Det var meget mørkt den aften. Fra Jordløse
station og ti1 udkaaten af Haarby fulgtes jeg med min svoger liolger Duelund,
son netop var komrnet fra Jylland for at hol-de juI hos os, samt hans kammerat
Peder Kluver, Ilaarby, som var kommet ti.r Jordløse for at hilse på han.
De sku11e nu ned tiI Peder Klllver, som boede hos sine forælcre i udkanten af
Haarby' Holger skulle så følges med min søster Else hjem ti1 Jordl-øse senere
på aftenen, når hun var færdig i frisørsalonen, son 1å i huset ved siden af
Ped'er Kluvers hjem. Holger kørte på min Fars cykeI, hvor der var et Lad foran.
Da vi var kommet ned af Langedilbakken, spurgte jeg dem, om de ikke nok ville
følge mig hertil, når jeg skulle køre tilbage. Peder Klgver sagde da: rtrvorfor
det, du plejer da aldrig at være bangett. Jeg svarede: rrl.lej, det var bare en id6,
jeg fik,' Da vi nåede Peder Kltlvers hjem, sagde jeg larver og kørte videre gen-
nem l-.yen til posthuset.
Bestyrerinden på posthuset var ikke selv på kontoret, men den unge medhjælper,
Grethe, ekspederede mi"g og 8av mig en stor, tung postsæk sarnt en }iJ-le, 1et post.-
sæk og en pakke, hvorefter jeg startede mod Jorrll-øse.
Da jeg havde bes,rær med den tunge sæk på min cykel, stand,sede jeg hos peder
Klover og spurgte Holger, om jeg ikke måtte få Fars cykel hjem, så 5eg kunne
have den tunge sæk på ladet foran på cyklen. Holger og ped.er hjalp mig sækken
på cyklen, den li11e sæk og pakken satte vi i bagagebæreren, jeg sagde farvel
og startede mod Jordløse.
sorn jeg har rævnt, var det en meget mørk aften, og lygten ville i.kke 1yse, så
jeg kørte faktisk helt i blinde. Jeg havde kun kørt et kort stykke vej, da jeg
hørte noget knage bag ved mig, og jeg tænkte: rBare ved,konmende nu kan se at
komme uden om migrf. r det sarnme drejede jeg hovedet til venstre og fik i san-
me nu en kold genstand i pand.en, og en mand sagde: r?engene el1er livetr. Jeg
blev meget barrge og sagdei rrPengenefr. Hvorefter jeg gav han den store postsæk.
Han vendte straks cyklen og kørte tilba6e mod Haarby.
Deri var ingen huse lige i nærheden, så 5eg skyndte mig straks videre for at
komme til nærmeste hue; jeg kørte moget stærkt, nen var heLt rolig, indtil jeg
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nåede huset, så kom reaktionen, jeg smed cyklen udenfor og løb skrigende ind'
mens jeg råbte: tTlan har taget pengene - han har taget pengenerr. Jeg sprang

over nogle småbørn, der sad på gulvet, og konen i huset tog mig i hånden og løb

med mig ind ti} naboens, hvor der var telefon. Jeg ringede op hjem tilr det var

Mor, d.er tog telefonen, men jeg var nu så chokeret, at jeg dårligt kunne for-
klare, hvad d.er var sket. Manden i huset tog røret fra nig og fortalte, hvad

der var sket. Mor bad ham straks Lægge røret på, så ville hun alarmere Faabor6

Politi. Derefter ringede manden ned til min soster Else, og hun løb straks iad

til Peder Kltlver og Holger og fortalbe, hvad der var sket. De løb med hende til-
bage og ringede til Assens Politi. Derefter kom de op til husetrhvor jeg opholdt

mig, og tog mig med tilbage til min søster, hvor jeg skulle vente, til politiet
kom.

Faaborg Politi kørte omkring Jordløse Station og tog min Far med til Haarby.

Da Assens Politi også var kormet, kørte vi alle hen på Haarby Kro, hvor vi fi-k

en 1ille stue for os selv.
Jeg måtte nu fortælle alt, hvad der

Pol-i.tiet havde slået alarm til alle
sat vagt ved LillebæItsbroen.
Det blev oplyst fra Haarby Posthus, at der var ca. Jo,ooor- kr. i postseekkent

hvilket var maJlge penge dengang.

Senere på aftenen kcm der besked fra Odense Politi, at man ville kornme til
Haarby med nogle politihunde, da de kom, kørte vi alle ud på landevejen, hvor

røveriet var sket. Hundene skulle nu snuse til mig og løb så r":ndt på vejen og

i grøften og snuseiie. Jeg stod bomstille, mens hundene snusede til mig, jeg var

frygtelig bange for dem"

Jeg var efterhånden blevet meget træt og yar ved at segne omkuld, og endelig

kl. ca. 24.oo kørte politiet os hjem.

Jeg var helt udkørt og gik straks op på mit værelse og gik i. seng. Jeg stod dog

hurtigt op igen, kikkede under sengen, så efter, at al.le vinduer var grundigt

haspet og låste døren, hvorefter jeg gik i seng igen, men jeg kunne ikke falde

i sovn, og så pludselig begyndte jeg at skrige, og ieg blev ved med at skrige,

selv orn Far og Mor kom til og stod og hamrede på døren, men jeg turde ikke stå

ud af sengen og gå hen og låse op. Gnsider fik de mig beroliget så meget, så

jeg gik hen og låste døren op. De tog så min seng og satte den ind i soveværel-

set ved fodenden af deres seng, og vi gik alle til ro. Jeg havde stadig svært

ved at falde i søvn, of pludselig skreg jeg igen og var helt ude af detr ieg
kom så op at ligge imellem mine forældre og faldt omsider i søvn.

I.{æste aag (juleaftensdag) kom Assens Kriminalpolitir oB ieg kom i forhør igen'

det var kriminalassistent Heinfeldt, der ledede forhøret, han var et ualminde-

Iigt dejligt menneske.

var sket, og politiet skrev det hele ned.

politistationer på trele Fyn, og der blev



Vi var alle meget triste og beklemte denne juleaften.
Jeg husker ikke, om jeg var i forhør 1. juledag, men jeg tror det ikke.
Men 2, juledag fik jeg endnu et chock. (t'lln Far var denne dag !o år, men

p.g.a. si-tuationen var fød.selsdagen aflyst, kun Peder KlUver og Jørgen MøI-
ler Rasrnussen fra }iaarby skulle komme om aftenen). CIn formiddagen k1. 9.oo
kom kriminalassistent Heinfel-dt fra Assens sanmen med kriminalassistent Nimb,

fra Rigspolitiets Rejsehold. På grund af det store pengebeløb, som der var ta-
}e on, var sa6en overdraget t-i1 rigspolitiet. Ileinfeldt og I'lirnb bad mig følge
med ned i sognefoged Søbyes gård, her sad kriminalassistent Gjerløv fra rigs-
politiet bag det lange bord i folkestuen. (Vi hørte senere, at Gjerløv var Him-

melstrups førstemand). »a jeg korn ind, rakte je6 hånden frem og sagde goddag,

men han rørte sig ikke og hilste ikke, så blot på mig, som om jeg ikke var
rigtig kIog. Jeg blev anbragt på en stol ved bordet, lige over for Gjerløv,
og så begyndte forhøret. Her skal lige indskydes, at da politiet kørte med

migr sagde Far: tfBare sig sandheden hel-e tiden, så er der ingen, der kpn 6øre
dig nogetrt. Jeg tænkte: rEvad skulle de gøre migrt. Naiv som jeg var, strejfe.-
de den tanke mig overhovedet ikke, at jeg selv kunne blive mistænkt" Så jeg
b1ev fuldstændig rædseIsIagen, da jeg forstod, at Gjerløv anså mig for at
have taget pengene, og nu ejaldt det bare om at få mig til ai tilstå og for-
tælle, hvor pengene var, Gjerløv stillede spørgsmål-, og jeg svarede og fortalte
det heler som det var foregået. Nimb skrev det hele ned på maskine. Når vi var
nået igennem a1le spørgsmålene, begyndte Gjerløv forfra igen og stillede nøj-
agti6; de 6a,'r,me spørgsmåI, jeg svarede det samme igen o6 igen, og da jeg sagde

sand.heden' var alle mine svar ens, alligevel sagde Gjerløv: rllvorfor siger d.u

såCan nu, du sagde da noget andet førr. Jeg vidste helt bestemt, at jeg sagde

det samme hver gang, hvad han da også måtte kunne se på det skrevne hos Nimb.

Jeg blev nu kl-ar over, hvad, Fars ord betød. l"len der var nogle spargsmå1 , der
var helt umulige at besvare, b1.a. skulle jeg beskrive, hvordan røveren så ud,

rnen det var jo så mørkt, at jeg ikke kunne se hann, hvorfor jeg heller ikke kun-
ne sige, hvor ga"nmel han var. Gjerløv blev meget vred, da jeg ikke kunne svare
på aet, ha:r mente, at det var fordi, der slet ingen røver have været.
Jeg skul1-e også fortællerhvirken hånd jeg tog postsækken med, hvordan jeg
vendte hånden, samt hvordan jeg stod af cyklen, og hvordan jeg stod med cyklen
ir,ens, her forklarede jeg, at jeg hoppede blot ned fra cyklen, så jeg stod
overskrævs, hertil sagde Gjerløv, at det var umuli6t, når det var en herre-
cykel. Nu rejste Hej-nfeldt sig op og holdt med mig og t,egyndte at forklare,
men Gjerløv affærd.igede han og sagde, at nu var sagen hans, og hvis han ikke
vi1le tie stiIle' var han ikke ønsket ti.1 forhørene mere. Og desværre så jeg
ham hel-Ier ikke mere.

Pludselig blev Gjerløv så flink og talte så miLdt til arig og sagde: rrsig nu

ja, og fortæI, hvor pengene er, så skal vi nok hjæIpe dig at fortæIle Far og

Hor det, og den unge mand, 6otr har forført dig, skal vi også nok hjæIpett. Men



da jeg ikke ville sige ja til noget, jeg ikke havde gjortr og jo d.erfor heller
ikke kunne fortælle, hvor pengene var, så blev Gjerløv gal igen og spørgsmåle-

ne haglede ned over mig, og alt, hvacl jeg sagde, var helt forkert efter hans

mening. På et tidspunkt om eftermiddagen kom lru Søbye ind og spurgle, om hun

ikke nok måtte give mig en kop kaffe, men Gjerløv lordnede: ttNejtt, og hun for-
svandt skyndsomt. Først ved l?-tiden, uden at have lået hverken vådt eller tørt
hele da6en, kørte llimb og Eeinieldl mig hjem. Jeg kan huske, at de gik på hver

side ai mig og støttede mig, ind igennem ventesalen, som var fuld af rejsende,

og ind i stuen, hvor jeg faldt om i en l,ænestoll der sad jeg hele aftenen uden

at kunne spise eller sige et ord. Der var heller ingen , der sagde noget til
mig, de var alle klar over, at jeg havde været i meget skrap forhør.
Det var en meget kedeli-g 5o-års fødselsdag for min Far.

Gjerløv afhørte hele fa"rnilien, en dag kom de og bad Ho1ger følge med, han

spurgte dem da, hvad han kunne tjene i timen ved at la're klemmer, han morede

sig over d.et og var ikke så bange for dem, som jeg var. Også Peder Kl0ver,
samt en masse af Jordløse og Haarbys beboere var i forhør. Min søster Else var

kwr i forhør een gan6, hun skæIdte Gjerlov ud, så han slet ikke ville tale
rnere med hende. Far sagde tit: t'Var det dog bare Else, det var gåeb ud over,

hun kan bedre bage dettt. Iar fortrød også, at han ikke var kort efter posten

den 2J,, for den 22. om aftenen kørte han i stedet for mig' fordi ieg p,g,a,
julen havde meget tra.rlt og dårtigt kunne nå det, og da var der en person,

der kørte meget rreer på ham, Far fik da den ta::.ke, at det da vist va!'enr d.er

var ude efte-r" postsækken, men han iortalte det i.kke til mig, for iklle at gøre

mig bange.

Da røveren var afsløret, visle det sig, at han havde forsøgt aftenen før, men

var blevet ba:r6e, det var jo så nok, fordi har:. opd.ageCe, at det var min Far,

der kørte.
En dag kom Gjerløv og i{imb ind til Peder Kltlver, og Gjerløv sagde: I'Hvordan

var Aase den aiten, du var oppe tit hendes Fars )o-års fødselsdagrr. Peder

svarede: rt{un var såd.an, at hun ikke kunne sige et ordrr. Hvorefter Gjerlø.r

sagde: rtllå, hun har nok dårli.g sarnvittighedrr. Peder svarede: rtDet tror jeg

ikke, men I har veeret for hårde ved hende", Hertil sagde Gjerløv: t'N.j, det

har vi ikke, men det vi1 komrne, og.ri. kører derop nurr. Sa snarl de var kort,
løb Peder i.nd. til Else i frisørsalonen og fortalte, hvad Gjerlov havde sagt,.

EIse ringede omgående hjem og fortalte det, og da Mor havde fortalt Far, hvad

d.er forestod, og da båd.e hun og jeg blev helt ude af det, sagde Far', at vi
skul-le gå :.na i kontoret, hvorefter han låste doren for os og stak nøglen i
lommen. Kort efter kom Gjerløv og Nimb ind,. Gjerløv bad Far kalde på mi"g,

Far svarede således: rDe kan godt kore igen, hun skal ikke i forhør i dag,

hun skal- ikke helt ødelægges, det er ikke hende, der er forbryderentr.

Gjerløv fortalte da, at Od.ense Politi, 6om også arbejdede med sagen, netop

havde meddelt, ai de kunne ikke få andet ud af det, end at de+- var pigen selv,
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som havde gjort det. Vi hørte Far sige! fUeg tør 1æ6ge hovedet på Ulot<t<en 1lå,

at hun ikke har noget med det at gørerr. Gjerløv svarede, at sådan noget skulle
han ikke sige, det var ofte børn af bedre familier, der lavede sådan noget.
Far pegede på døren og bad dem forsvinde, de skænd.tes endnu en stund, tr€r ofi-
sider 6ik de, Men det var jo så blot den dag, je6 s1ap. Jeg var fry'gtelig ban-
ge hver 6ægr jeg skulle i forhør, jeg gentog det samme om og om igen, mens

jeg r:nåtte sidde ret over for Gjerløv og se ham i hans onde, stikkende øjne.
Bestyreren på Haarby Posthus 5jorde det heller ikke lettere for rnig. Je6 havde

fortalt Gjerløvr som sandt var, at det var med.hjælperen Grethe, §or:t var alene
på kontoret, der udleverede posten til mig, og at vi i.kke havde talt om, hvad

der var i sæk'ken. llens bestyreren fortalte Gjerløv, at hun selv havde udl-everet
posten og havde sagt ti1 mig, at der var særlig mange penge i den aften. Jeg

spekulered.e meget på, hvorfor hun sagde usandt, for politiet heeftede sig meget

vedr at pengene forsvaådt netop en dag, hvor der var flere end sædvanli-g. Jeg

holdt på r:rit, son sandt var, og mente, at Grethe da måtte kunne udrede dette,
men måske turde hun kun sige som bestyreren.
Så en dag meddelte nogle beboere oppe fra byen, at de havde set Gjerløv og

I{imb kore gennem byen. Jeg 6ik angst o6 bævende og ventede på dem, men de

kon ikJ<e. Jeg husker ikke, hvor malge dage der gik, men pludselig hørie vi
i rad.ioen, at der var fængslet en som var mistænkt for postrøveri-et. Nu hav-
de Gjerløv travlt med at forhøre ham, og jeg fik fred. En mandag morgen hvor
den rnistænkte var i forhør, men stadig nægtede at kende noget til postrøve-
::iet, blev han ført tilbage ti1 arresten, men et kvarter efter bad han selv
om at nåtte tale r:red Gjerlør,, og nu tilstod han postrøveriet.
(Se avisudklip i a:rebog nr. 1,) Yi hørte over rad.ioen, at han havde tilstået.
Jeg blev selvfølge1ig gIad. Jeg havde yæret så bange for, at det aldrig blev
opklaret, så vill-e mistal]<en jo altid hænge ved mig, d,et syntes je6 næsten

ilJre, jeg kurrne bære.

Or formiddagen, da postroveren havde tilstået, kom Gjerløv og Nimb op på

stationen. Gjerlov kon med en li1Ie sæk med pengene i hånden og sagde glad:
ItSe Aase, kan du se, hvad jeg har her, kan du Ii' mig nurr. Jeg så Utot på

ham og sagde ttl\ejtt. Evortil han svarede: ItNej, jeg ved nok, du ikke kan lide
nine øjne, det har jeg hørt, farvelff. Og så snurrede han rundt og gik. fkke
så me6et son en undskyldning fik jeg.
Postrøveren fik 1 år, men da harr havde siddet i 1| år, blev han benådet på

Kongens fød.selsdag.

Jeg havde meget svært ved at kornme på ret køl igen; jeg, der al-drig før havde

været bange for noget, var nu bange for alting. Jeg husker en dag, jeg skulle
hente tørv i pakhuset, det var højlys dag, pludselig 1øb jeg skrigende ind
uden at få tørvene med, jeg turde ikke oftere gå i pakhuset alene og turde

ikke gå nogen steder. Selv orn jeg havde følgeska.b, 1øb jeg og så nig tilbage
over venstre skulder hele tiden.



Jeg blev meget alvorlig syg og måtte iSennem en stor operation, hvor man

fjernede en stor svulst i underlivet. Også under mine mange sygehusophold

var jeg bange og havde natlige mareridt. Jeg havde været meget uroli-g

und.er operationen og bedøvelsen og havde tigget og nåUt forskelligt som:

tlPengene - han har taget a1le pengenert. Og flere gange havde 3eg råbt:
rrGjerlø.r, dit dumme svinrr. Jeg kon først rigtig til mig selv 8 dage efter
operationen. Grerl-æge Bjerre opdagede også under dette sygehusophold, al
jeg havde tabt håret midt på hovedet. Jeg hørte, at han dikterede til
Lægesekretæren: rfOverfal-det er muligvis skyld i håraffaldet og andre

sygdommefr.

Jeg er stadig bange for at være alene hjemme og kan endnu have mareridt

orn natten og råbe om hjælp.

El år elLer to efter postrøverieL boede Gjerløv o6 Nimb igen på Haarby Kro,

da de skulle opklare nogle ildebrande. De spurgte da rutebilchauffør l{ansen

om, hvordafl jeg havde detl de ville da op og hilse på mig, hvilket Hansen

også syntes, de skulle, men de kom aldrig. liogle år senere var |iimb igen i
Haar.by og boede på kroen, ha:r spurgte også denne gang til mig og sagde, at

harr vill-e op oB hilse på mig, men har:. kom ikke.
llimb var en ganske ung marrd L L941, nen jeg mener, at Gjerløv må have været

god,t >o ar.

Se iøvrigt avisudklip om postro'reriel i Aaebog nr' I.

Aase Stenmann Pedersen f, Larsen

Egelund.rej 16,

,454 Brenderup F.
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Renskrevet den 4. februar 1982.

xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


