
Tyveri. Tyveknægte
har stjålet en smuk
dværgsyren fra butik
på Peter Bangs Vej.

Af Finn Edvard

- Jamen, vi synes bare,  at
det er så dårligt, siger den
ene indehaver af butikken
“Guld & Grønne Skove” på
Peter Bangs Vej. 

Gitte Thyme har i de sid-
ste tre år drevet forretning-
en sammen med sin datter
Line, og forleden syntes de,
at de ville pynte op på ga-

den med to smukke og op-
stammede dværgsyrener.

De fik lov at stå i tre dage.
Da pigerne skulle åbne bu-
tikken den fjerde dag,  var
den ene dværgsyren væk!

- Tyvene havde forsøgt at
fjerne både dværgsyren og
urtepotte, men det vejede
for meget, så det var bare
blomsten, der var væk. Nu
står den og pynter i en eller
anden have, men hvor er vi
henne, når folk begynder at
stjæle blomster fra hinan-
den, spørger Gitte.

Kæledyr
Læs temaet med
10 råd til god
hundeejeropfør-
sel, flåter og hår-
løse katte.

Citronen 
Den kendte mod-
standsmand “Citronen”
boede på Frederiks-
berg til sin for tidlige
død. 

45 fyres
45 medarbejdere
på rådhuset blev
mandag fyret. I
alt nedlægges 60
stillinger.
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Hverdagens heltinder
Varme hjerter. Frivillighedsprisen blev torsdag uddelt for tredie gang, hvor de lokale ildsjæle blev
hædret for deres uegennyttige indsats for nogle af samfundets svageste.
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Fy-fy skamme!
Gitte Thyme med den ene dværgsyren, der er tilbage.
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Historisk. I forbindelse
med premieren på fil-
men Flammen og Ci-
tronen steg interessen
for de to modstands-
folk, der under Anden
Verdenskrig kæmpede
for Danmarks befri-
else. En kamp der fik
en tragisk udgang med
begges alt for tidlige
død i 1944. 

Af Dines Bogø, forfatter 
og foredragsholder

Der er blevet skrevet mange
artikler omkring persongalle-
riet i filmen, primært om
hovedpersonerne “Flammen”
Bent Faurschou Hviid og “Ci-
tronen” Jørgen Haagen
Schmith. 

Mange af disse artikler
indeholdt som regel gen-
skrivninger af kendte beret-
ninger fra de mange bøger om
besættelsen. Som historiker
har jeg i mange år også inter-
esseret mig for de kontakter,
som Flammen og Citronen
havde. Det inspirerede mig til
at lære disse to frihedskæm-
pere bedre at kende. 

Det var mit mål at komme
ind til kernen og kortlægge
hvordan virkeligheden var i
forhold til de beskrivelser, der
præsenteres i diverse artikler,
bøger og film. Og det var
under dette arbejde, at jeg en
dag fandt ud af, at Citronen i
en årrække havde tilknytning
til en af Frederiksberg Bolig-
fonds ejendomme - Bjarkes-
hus. Men hvem var “Citro-
nen”?

At finde frem til denne op-
lysning lå ikke lige for, selv-
om man i diverse offentlige og
private arkiver som regel kan
blotlægge kendsgerningerne. 

Det er jo “kun” et spørgs-
mål om at finde det rigtige ar-
kiv og den rigtige vinkel til
søgningen. F.eks. fandt jeg
hurtigt ud at, at Citronen al-
tid vil være forbundet med
Gentofte og man der sikkert
først vil lede efter oplysning-
er om ham. Men en ting er
hvad der ligger lige for, en an-
den er, hvordan virkelighe-
den så ud dengang for en fri-
hedskæmper som Citronen. 

Her var dækadresser og
gemmesteder del af en hver-
dag, der også var præget af
den konstante frygt for afslø-
ring og tilfangetagelse. 

PPåå  aarrkkiivv  ii  SSttoocchhhhoollmm
I virkeligheden var Citronen
frederiksberg-borger, da han
døde. Nøglen til denne oplys-
ning fremgår af dokumenter i
Riksarkivet i Stockholm. Her
findes oplysninger om alle
danskere, der på et tidspunkt
under besættelsen, havde væ-
ret i kontakt med de svenske

myndigheder. Og det havde
både Flammen og Citronen,
så min undersøgelse af to
danske frihedskæmpere førte
også mig en tur omkring den
svenske hovedstad.

Citronen hed Jørgen Haa-
gen Schmith, han blev født på
Østerbro i 1910 og boede en
stor del af sin alt for korte le-
vetid i Hellerup. Han blev i
1941 gift med frk. Bodil Berg
Jørgensen fra Nørrebro og
sammen flyttede de til områ-
det omkring Jagtvej i Køben-
havn på grænsen til Frede-
riksberg. 

Her fik de i 1942 datteren
Anne Elisabeth. Men Bodil og
Jørgen Haagen Schmith og
deres lille datter blev ikke her
længe. I november 1942 rev
de teltpælene op fra Nørrebro
og flyttede ind i en lejlighed
på Nyelandsvej. Allerede få
måneder senere flyttede fami-
lien igen, denne gang til Yrsa
Plads 1 lige over for Frede-
riksberg Svømmehal. Ejen-
dommen var Bjarkeshus.

DDeenn  fføørrssttee  aakkttiioonn
Citronen arbejdede på dette
tidspunkt som portner og re-

gissør i forlystelsesetablisse-
mentet Zigeunerhallen på
Jagtvej, men da stedet blev
tvunget til at nedskære i
1942, måtte han finde noget
andet at give sig til, fordi han
ikke ville arbejde til nedsat
løn. I de cirka seks år han ar-
bejdede i Zigeunerhallen,
mødte han blandt andet store
scenekunstnere som Holger
“Fællessanger” Hansen, Bør-
ge Rosenbaum (Victor Bor-
ge), Raquel Rastenni og Wan-
dy Tworek. Og havde således
første parket til en del af sam-
tidens store scenekunstnere.

Citronen kom ikke til at stå
uden arbejde særlig længe.
Familien skulle jo brødfødes
og derfor skaffede hans svi-
gerfar, værkfører Orla Berg
Jørgensen, ham et job på den
tyske afdeling af Citroëns
værksted i Sydhavnen. Og
det var her, han fik sit påfal-
dende alias. Det var nemlig på
grund af sit arbejde på Citro-
ëns værksted, at han fik til-
navnet “Citron-Schmith”, der
senere bare blev forkortet til
Citronen.

Men hvad der på overfla-
den lignede en pligtopfylden-
de nybagt familiefar, var i vir-
keligheden en indædt fri-
hedskæmper, der ikke skyede
mål eller midler i kampen for
Danmarks befrielse. 

Den 24. juli 1943 kl. 01.15
sprængte Citronen sammen
med sine kammerater Citro-
ëns værksted i luften. På det
tidspunkt var svigerfaderen
ikke klar over, at det var hans
egen svigersøn, der via sin an-

sættelse, bl.a. havde frem-
skaffet plantegninger over fir-
maet og fortalt kammeraterne
hvor vagterne stod. Da Citro-
nen blev afhørt af kriminal-
politiet om morgenen 24. ju-
li 1943 efter sabotagen fortal-
te han til det danske kriminal-
politi, at han boede Yrsa Plads
1, 4. tv.

PPåå  fflluuggtt  ffrraa  ttyysskkeerrnnee
Men frihedskæmperne stop-
pede ikke kampen her. Bare
en måned senere sprængte
samme gruppe udstillings-
hallen Forum i luften. En ak-
tion der i Danmark i dag er
blandt de mest kendte og om-
talte fra Anden Verdenskrig.
Gruppens medlemmer, der
senere blev kendt som den
første Holger Danske gruppe,
flygtede efter aktionen mod
Forum enkeltvis i september
1943 til Sverige. 

Flere fra gruppen vendte
nogle måneder senere tilbage
til Danmark for at fortsætte
modstandskampen. Da Ci-
tronen flygtede til Sverige i
september 1943, blev Bodil
og datteren ved med at bo i
Bjarkeshus. Fra lejligheden
kunne man se direkte over et
lille anlæg til hovedindgang-
en til Frederiksberg Svømme-
hal. Hvor anlægget nu ligger,
lå der indtil 1945 en af admi-
nistrationsbygningerne til
“De Classenske Boliger”.

I begyndelsen af 1944 fik
Citronens hustru via en assi-
stent i Frederiksberg Svøm-
mehal besked om, at Citro-
nen nu igen befandt sig i Dan-
mark. De genoptog herefter
forbindelsen og flyttede sam-

men med datteren Anne til en
illegal adresse i et rækkehus i
Raadvad ved Lyngby samt vi-
dere til en stor herskabsvilla i
Charlottenlund. Villaen hav-
de tilhørt en jødisk skrædder-
mester, der ligesom så mange
andre danske jøder, var flyg-
tet med sin familie til det neu-
trale Sverige. 

Her lykkedes det den lille
familie at gemme sig indtil ju-
li 1944, hvor Citronen fik ar-
rangeret, at Bodil kom til Sve-
rige og Anne kom i pleje hos
Bodils forældre, der var flyt-
tet til en større lejlighed i Van-
løse.

I Riksarkivet i Stockholm
kan man, som jeg skrev i star-
ten, se at Citronen i 1943 bo-
ede Yrsa Plads 1 og Bodil for-
tæller til de svenske myndig-
heder i juli 1944, at hun bor
Bjarkesvej 4.

Frederiksberg Stadsarkiv
oplyser, at Yrsa Plads 1 pr. ja-
nuar 1944 skiftede adresse til
Bjarkesvej 4. I 1948 blev
adressen igen ændret, denne
gang til Godthaabs Have 32. 

I dag har denne adresse
skiftet navn til Aksel Møllers
Have 32. Men huset har hed-
det Bjarkeshus i alle årene.

FFrræænnddeerr  --  ooggssåå  ii  ddøøddeenn
Både Flammen og Citronen
var konstant aktive i kampen
mod tyskerne lige ind til de-
res sidste time.

Da Citronen døde i ild-
kamp 15. oktober 1944 var
han formelt tilmeldt Frede-
riksberg Folkeregister, men
på hans dødsattest, der er
skrevet 4. juli 1945, står der,
at han boede på Eivindsvej 45
i Charlottenlund. Det skyldes
dog udelukkende, at den af
hans kammerater, som var
med til at give oplysninger til
dødsattesten, kun kendte Ci-
tronens sidste illegale adres-
se, da de to først havde stiftet
bekendtskab i 1944. 

På dette tidspunkt havde
Citronen og hans familie alle-
rede skiftet dækadresse igen
og brugte således officielt ik-
ke længere adressen i Bjarkes-
hus.

Citronen var fra 19. sep-
tember 1944 på rekreation i
en villa på Jægersborg Allé. 

Villaen tilhørte konsulent
Strøm Tejsen, der var medlem
af transportgruppen Speditø-
ren. Men Gestapo var kom-
met på sporet af flere af trans-
portgruppens medlemmer og

derfor mødte de op i villaen
natten mellem 14. og 15. ok-
tober 1944. Det kom til skud-
kamp. Ca. 180 tilkaldte tyske
politisoldater fra Jægersborg
Kaserne kæmpede med Ci-
tronen i flere timer. 

Citronen havde tilfældigvis
adgang til ammunition og
mange våben, da han opbeva-
rede Flammens beholdning,
fordi denne var på en opgave
i Århus. Da villaen blev om-
spændt af flammer, forsøgte
Citronen forgæves at flygte til
nabohaven, men nåede ikke
langt. På vejen omkom han
ved tyske kugler.

Om aftenen 18. oktober
1944 var Flammen, der net-
op var vendt tilbage til hoved-
staden, på besøg hos fuld-
mægtig Nyegaard på Strand-
vejen 184 i Charlottenlund.
Her gik snakken selvfølgelig
om drabet på Citronen og om
det omfattende våbenlager,
der i denne forbindelse var
gået tabt. 

Men hvad der startede som
en stille aften i venners lag,
hvor man sørgede over en
god kammerats død, endte
med endnu en frihedskæm-
pers død. 

Klokken 22 bankende tysk
sikkerhedspoliti på døren.
Helt undtagelsesvis var Flam-
men ikke bevæbnet og han
forsøgte at flygte via en tage-
tage. Men det var for sent. Ej-
endommen var omringet af
tyskerne og på 1. sal valgte
han at ende sit liv ved at tage
den giftampul, han under sin
frihedskamp havde med sig
som en sidste vej ud af tysker-
nes greb. 

Og således sluttede Flam-
mens og Citronens kamp for
et frit Danmark. Sammen
havde de under hele krigen
side om side modsat sig be-
sættelsesmagten og selv i dø-
den blev de også på mærkelig
vis forbundet. 

Citronen døde i en villa på
Jægersborg Allé 184 og Flam-
men døde tre dage senere i en
villa på Strandvejen 184 -
begge i Gentofte Kommune
og i kamp mod det tyske sik-
kerhedspoliti.

Historiker Dines Bogø har
gravet i historien og fundet en
forbindelse mellem Citronen
og Bjarkeshus - en af Frede-
riksberg Boligfonds ejendom-
me. Artiklen har været bragt
i Boligfondens blad Husrum.

Citronen i Bjarkeshus
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Ca. 1930. Ejendommen Bjarkeshus. Bjarkesvej 6 og 4. Op-
gangen nr. 4 hedder i dag Aksel Møllers Have 32. 
I midten: “Citronen” Jørgen Haagen Schmith (1910-1944). 
Bodil Haagen Schmith. Født Bodil Berg Jørgensen 1922 i 
København. Gift 1941 med Jørgen Haagen Schmith. 
Nederst. Citronens døtre Anne og Lone. Anne er født 1942.
Lone, som Citronen aldrig så, er født 6. marts 1945 i Sverige.
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