
Jee 'id,ler pa mir kontor og ind rrnJer flerc rrne r1st,e
.J orri,+r. Jes rEnlre, så. nu cr den sJt meil Jis!
Men dct var hclt :rnderledcs. De spurgrc, om de måttc
se tagpapf:brikkcn, hvilket de gerne måne. Selv gik
jcg ikke mcd. Eftcr besigtigclser srillede de igen på
kontorer og fremførtc, at vi jo savnede råvarer ril tag-
papfrbrikation. Ja, dct gjorde vi unægtclig. Jamen,
der liunne de skaffe. Jeg tærkte, ar det vnr bcdst at
føre en henholdende politik og sagde, at jeg gerne vitte
ovtrveje. IkLe så sn:rt var de ude af døren, før jeg
ringede handelsministeriet op. Det var Christmas Møl
ler selv, der kom til telefonen. Jeg husker hans ord som
der var i går. "Koed, jeg bcder dig om lkke at foretage
dig noget som helst, før du igen har talt med handeh-
ministeriet.. Jeg loretog mig intet og hørte ikke et ord
fra tyskernc i sagen.

Den anden gang bad besætrelsesmagten, om de måne
beny«e .L rf lagenkure lor rmmunirion.
Jes forklarede op ad stolper og ned ad vægge, hvor
farligr det var hos os med brand og eksplosioner, for-
talte om branden i 1915. Det kunne blive en frygre-
lig historie. De forlod skyndsomt lokalet.

Tredie gang var det indkvartering på fabrikkerne af
tyske llygminge. Det var andre folk, så jeg kunne også
nu benytte den samme historie. Også denne gang
slap vi.
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Jeg var ikke direkte impliceret i modstandsbevr-
gelsen. Derimod i kampen, og jeg havde stadig den ri-
siko, at jeg skulle blive afhenret en nat, navnlig da vor
salgschef Johs. M. Torvin og hustru, Aarhus, var
stærke modstandsfolk, og vi ved flere lejl;gheder hu-
sede Torvin, hvis hus var det førsre, der blev brændt

ned af Gestapo her i landet. Torvins havde dereftcr in-
rer blivende stcd. men boede ho' to*t.ll,ge vcnner.

mårte anlægge fuldskæg m. v. Vcd cn bestemr leilished
kom han med et par jøder, dcr skulle til Sverige Brevc

til og lra hars firma Phønix blev brændt eller tilintet
gjort, thi vi ventcdc hvert ojeblik en henvendelsc fra
Gestapo i Kolding, der åbenbart ikke havde forbin-
delse med Aarhus Gestapo. - Merkværdigt! Jeg vil al-
drig glemme denne redincde personlighed, Torvin, hvn
livret var stegt flæsk og persillesovs (med kartoflcr).
Nu er han desværre ikke mere blandt de lcvcndes tal. -


