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FalskvnontnerbosHitler
livet som
Der er tid efter antten fremkommet mange dystre beretninger om
af
tilv€relsen
beskrlvelse
nedenstaentle
men
koncentrationstejre,
fange i tte tyske
somfalskmonterliggerlitltuttovertletse.lvanlige.-A.riiklenerskrevetaftlen
ti.lligereDacha.u-fangeolavHolstp&basisafhove.lpersonensoplysninger,sA,dan som tlet fremger af artiklen, oCi vi har me'l sedvanlig imotlekommenhed
som bekentlt
lant sivel stof som ate ledsagentle clichder fra blatlet >Pigtr&tl<' der
utlgives af tialligere tysklandsfanger.

Vi sidder i et stort, lYst kontor med
moderne mobler, og fra vinduerne ser
man ned over det snedekte Kong'ens
Nytorv, der ligger i den mmkelige
stilhed, som senker sig over byen, n6,r
forretninger og kontorer har lukket
tidligt om lordagen og weekend-trafiken er afviklet.

I

Kontoret tilhsrer vekselererfirmaet Hoffgaard og }Jertz, men det er
ikke obligationer og aktler, eller kurser og udbytter, vi er kommet for at
drofte; derimod har vi bedt vekselerer
Sven Hoffgaard fortalle om sin fortid som falskmontner i Tyskland under krigen. Medens skumringen breder sig ude over torvet fordyber vi os
i denne fortid, der nu ligger t2-15 et
tilbage i tiden.
Sven Hoffgaard og hans familie
blev taget af Gestapo i Gilleleje' medens de ventede pA skibslejlighed til
at komme illegalt til Sverige. Familien blev splittet ad og fruen og to
dstre havnede efter mange strabadser
i Theresienstadt, medens Sven Hoffgaard selv - narmest af en fejltagelse - kom til koncentrationslejren
Sachsenhausen i nerheden af Berlin.
Efter en kort tid i den sadvanlige
karantene, blev han udtaget til arbejde i blok 19, og det viste sig' at
den velmeriterede kobenhavnske vekselerer dermed blev medlem af alle tiders storste falskmontnerbande, hvis
pengeforfalskninger fik selve Bank
of England til at ryste i sine grundmure.
Vi genforteller Sven Hoffgaards
mundtlige beretning om det fantastiske foretagende.
- Blok 19 var omgivet af PigtrAdshegn og fuldstandig isoleret fra den
ovrige lejr. Ingen i Sachsenhausen
vidste, hvad der foregik i den omhyggeligt afsperrede barakbygning - og
ingen m&tte vide noget. NAr fangerne
fra denne blok af en eller anden grund
skulle ud i lejren, var de altid strengt

bevogtede, for at ingen skulle satte
sig i forbindelse med dem.
De fleste fanger i blok 19 havde P&
en eller anden mAde tilknytning til
trykkerifaget; der var stereotyporer,
gravorer, typogta.fer og fotogtafer,
men der var ogs& trykkeri i barakken, hvor man bl. a. lavede vigtige
dokumenter og falske Pas, men hovedopgaven var fremstilling af falske
non

oocodlor

Chefen var en major Bernhard
Ifttiger, efter hvem foretagendet havde fA,et kodenal'net >Operation Bernhard<. fdeen med det hele var, at man
ved at pumpe um&delige meengder af
falske pundsedler ud PA, den sorte
bors i de neutrale lande kunne skade
Englands okonomi og dermed slA fjenden indefra.
Efter lang tids eksPerimentering
havde en tysk papirmolle endelig fundet ud aJ at lave papir, der fuldstendig svarede til det materiale, Bank of
England brugte i sit seddeltrykkeri.
I store kasser, der veJede mellem 100
og 150 kilo, kom papiret til Sachsen-

Arbeid.skolonnen
"'""'ff&;i#,ii

af fanger vender
aeti-ai-nst,i miier

VekselererSven Hoffgaaralfotograf.eret.i
fangedragt og med-fangenummertrl leJrens kartotek.

hausen. Det fsrste led i produktionen
hvor fanger rev
foregik i >Reisserei<<,
alkene i otte stykker ved hjelp a"f
stAllinealer. Dereften blev sedlerne
trykt i flere temPi og forsYnet med
fortlsbende numre i nummerering'smaskinerne og blev lagt til tarte i
reoler.
Sedlerne var fine og nye, men det
var slet ikke meningen, for de skulle
netop se brugte ud. I >Altmacherei<
blev hver eneste seddel krollet og
sammenlagt og let tilsmudset. Mange
af sedlerne blev endda gennemstukket med n6,le, fordi man vidste, at engelske bankfolk ikke bruger gummib&nd, men nAle, n6,r de bundter sedlerne gammen.
Noterne kom i nummerorden fra
maskinerne, men det er meget sJeeldent, at et bundt gamle sedler har
numre i nerheden af hinanden, derfor
mitte de omhyggeltgt blandes. Hver
eneste seddel blev til slut gennemlyst
og kritiseret, for derefter at blive sorteret ud efter kvalitet i tre sorteringer. Sedler med mindre fejl i tryk-

>hjem< til_ sa_chsenhausen-Iejren-efter
p;r ulrich,
der selv har veret fange

€Tdt arbejde.
i leiren'
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Amerikanske troPPer n@rmede sig
imidlertid og fra Berlin kom ordre til
at tilintetgore maskiner og beholdninger af papir og sedler. Intet sPor
mA.tte blive igen.
F angerne gik igang med at brende
de veldige papirmasser og destruere
maskiner og gravureplader, der derefter senkedes i en nerliggende
bjergso.
Major Kriiger havde oPholdt sig i
Berlin, men en skonne dag kom han
strygende i en flot bil med en liges6.
flot blondine - der dog ikke var hans
hustru. Han fik bilen fYldt oP med
pengesedler og forsvaDdt i retning af
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Schweiz.
Det gik for langsomt med at brende papirlageret og pengesedlerne, for
B a r a k 1 8 o g l g i S a c h s e n h a u s e n , d e r h u s e . l e s e . l d . e ] p rpeesnsgeers' ve a
d ue m
r omgeorpehr io: gl d
d lrpkrs.1t .eN
s -s r u m
g_afalske
det var svart at fA de tat sammen-To-r-restativ.
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5. Trykkerimaskine til- pun'Iinri.-:. eaiakchef. 4.
;;"iit";:'2.-St?nditimast
papirlag til at fange. Man
sor>forarbejderc
Bord
til
9.
lit
.10. (cen- pressede
s.'Htld"
iunas.eater.
b"n.-?. bvni-o]
casbord.14.sreudemaskine
""a;;'6.
besluttede at lasse restlageret p&
iJiiiGpr;an.'ii.'ir-n!:asnbiae
lastbiler og kore det vak for at grave
"ti."$l:l;.**Iiil?"I?;.
det ned til eventuelt senere brug.
i
sig
til
familie
ladelse til at f6 deres
ning eller papir gik lige i brokkassen'
kasser blev styrtet i soen, men
Nogle
nogensinde
aldrig
ville
de
men
lejren,
Gestapo kom meget ofte og hengeet i stYkker, for nogle
m6,
vare
ja
komme fri. Hvis TYskland tabte
tede ferdige sedler for at kunne spreskyllede sedlerne ind p5,
senere
dage
hvad
der
de dem ud til deres agenter I hele s& kunne man selv regne ud,
En lastvogn faldt med sin
bredderne.
ske.
ville
Europa og Mellemosten. Mange sedler
dyrebare last i amerikanernes henUm&delige mrengder af Pundnoter i
endte endog i selve Eank of England,
c1cr,og de gjorcle store ojne, da de sA.
og det varede lenge for engelske eks- forskellige storrelser, men for storsteindholdct af de store kasser.
perter fandt ud af, at der verserede parten 5 pundsedler, blev fabrikeret
Der kom ordre fra Berlin om, at
det
var
ogsA
at
menigmand
begYndte
og oplagret. Man
falske sedler. For
skulle fsres til
trykkerifangerne
umuligt at se forskel pA agte og faleksperimentere med dollarsedler og
der var gaskamre,
hvor
Mauthausen,
n6.ede ogsA at fA fremstillet en forske sedler selvom man stod med dem
men amerikanerne kom forst og indi h6.nden. Det var fsrste kiasses arside, men bagsiden fik man aldrig
tog lejren. Der kom kontraordre, nu
lavet.
bejde i blok 19.
skulle man hurtigst muligt soge til
Tiden gik og fronterne rYkkede
Det var nazisternes mening til sidst
koncentrationslejren' Men tiEbensee
n@rmere og n&rmere, samtidig med
at smide umAdelige mengder af falforpasset, amerikanerne kom
var
den
at Berlin blev bombet nat efter nat.
ske sedler ud over England fra flyvestadig nermere, og en skonne dag
Med uro fulgte man i det lille falskfjenbringe
at
maskiner for dermed
smed Ss-erne uniformerne og stak af,
Man
udviklingen.
montnersamfund
den ud i okonomisk ragnarok. Der
Den 5. maj kom 4 amerikanske tanks
gruede
var derfor stadig brug for flere sedler anede, at enden var nser, og
og dermed havde Hitlers ufrivillige
der
og trykkeriet, der forst kun havde 33 for hvad der ville hende, men
falskmontnere reddet livet.
skete overraskende ting.
medarbejdere, udvidedes stadig' Til- Hvordan skulle fangerne komme
Den 26. februar 1945 kortes hele
sidst blev det nodvendigt at inddrage
hjem til deres respektive hjem? Tyskmand18
i
virksomheog
trykkeriet med maskiner
den tilstodende blok
land 1& i kaos og alle kommunikaskab fra Oranienburg station sydp6, i
den, hvorefter man kom oP P6. at bevar odelagte. Amerikanertionslinier
14 jernbanevogne; 3 vogne med fanskaftige 140 fanger.
ne satte flyvemaskiner ind og Pe en
h6,rd
var
10
med
nok
og
ger, 1 med vagtmandskab
Selvom behandlingeu
dag forte man fra Linz 8000 fanger i
maskiner og hele seddelbeholdningen.
og disciplinen streng, sA havde man
250 maskiner til l-rankrig. Herfra
Efter flere dogns rejse gennem det
det dog mange gange bedre i trYkkelykkedes det efterhAnden Sven Hoffkoncenman
til
tyske
kom
i
krigshergede Tyskland
riet end andre steder
gaard at komme til Bruxelles og komkoncentrationslejren Mauthausen ved
trationslejre. AlIe var klar over, at
me med flyvemaskine til Kobenhavn'
Donau, hvor det var meningen at
der ikke var megeD chance for at
Den 30. maj 1945 vendte han tilbage
kunne
der
ingen
men
da
det,
og
fra
trykkeriet skulle opstilles,
slippe levende
til
et befriet Danmark efter en lang
ikke fandtes starkstrsm, mAtte man
i tilfelde af sYgdom regne med at
eventyrlig rejse med mange og
og
opgive tanken og rejsen gik snart efkomme p6. hospitalet, for intet mtrtte
oPlevelser'
frygtelige
ter til Rdel Zi,pf, der kun var en lille
. slippe ud om, hvad >>Operation BernBank of England reddede sig ud
lejr med 3 barakker, beboet af sPanhard< egentlig var. Der var dsdsstraf
ved at foranstalte pengeaf
affaren
ske fanger. Spanierne mette rykke
for at snakke om arbejdet' og et Par
Sachsenhausen-trykkeriet
ombytning.
over
der
talte
trYkat
sAledes
barak,
sammen i en
af SS-vagtmandskabet,
kerierne blev installeret i de to andre. havde n6,et at f6. trykt for ca' 4 millisig i fuldskab, blev skudt. F anger, der
arder danske kroner i falske engelske
I nerheden af lejren havde nazisterne
blev alvorligt syge, fik giftsprojten.
men kun en brokdel kom
pundnoter,
tnd
fjeli
varksteder
store
sprangt
Hvis Tyskland sejrede, sagde madog pA. markedet.
det, og her blev sA indrettet sortejor Krtiger, kunne de fanger, man
Olao Holst.
ringsrum for trykkeriet.
var tilfreds med, regne med at fA til-

