
Beretning om fisker Thorvald Palm 

 
I Strandstræde 25 boede under Besættelsen fiskeren Thorvald Palm.  
 
Han var én af de dragør-fiskere, der måtte tage i eksil i Sverige. Husets nuværende beboer, Hanne Mogensen, 
fortæller: 
 
"For ca. 4-5 år siden sidder jeg en dejlig sommerdag i min gårdhave i Strandstræde 25, og læser. Så banker 
det på havelågen. Underligt tænker jeg, man plejer da bare at gå ind, og derefter at banke på døren. - Så jeg 
råber: "Kom ind." Og langsomt går lågen op og en mand, og en kone med rygsæk, kondisko og kasketter 
kommer ind, og siger (på svensk): "Goddag og undskyld, men er det ikke her Thorvald Palm har boet engang"? 
- "Jo, da" Svarer jeg, "men det er længe siden." 

Og mens vi drikker kaffe, fortæller de denne historie, som jeg længe har tænkt på burde gives videre. Under 
krigen blev der som bekendt sejlet jødiske flygtninge i fiskekuttere fra Dragør til Sverige, og en af disse fiskere 
var Thorvald Palm.  

En mørk nat sejler han ud af havnen med flygtninge under dæk. De kommer helskindede over til et sted lige 
nord for Skanør, og herefter vender han skuden hjemad igen. Det lysner i øst, og han nærmer sig havnen, og 
kan se at der står nogle mennesker yderst på molen, og da han kommer endnu nærmere kan han se at de 
ivrigt vinker ham bort. Han forstår, at det er med at komme væk. Og det var der god grund til, for der havde 
nemlig været razzia efter jøder, og deres hjælpere aftenen før. 

Så han sejler tilbage. Her får han logi hos forældrene til den ene af mine to svenske gæster. Her bor han i ni 
måneder, og hans kone og de to døtre må så klare sig uden ham så længe - vel at mærke, uden at ane noget 
om hvornår det ville være muligt at blive genforenet." 

 


