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Rudolf gik under navnet ‘Hestetyven’
Historien om den
dameglade spion og
stikker, der endte sit
liv pludseligt i en vinstue i Fiolstræde på
Hitlers fødselsdag i
1944.
AF DINES BOGØ
Rudolf Christiansen, bedre
kendt som ‘Hestetyven’, blev
født i Jylland 1893. Christian
Marius Rudolf Christiansen
havde mange titler: Korrespondent, direktør, trærammefabrikant, redaktør, snedker og handelsmand. I 1935
købte han af redaktør A. Gerfalk sommerhuset ‘Falkereden’ på Nordstrands Allé i
Dragør. Her flyttede han ind
med sin tredje hustru, den
27-årige norskfødte Hjørdis.
Rudolf Christiansen havde
tidligere boet i Dragør. I begyndelsen af 1921 lejede han
en lejlighed i Dragør til sin
første hustru Karen Sofie og
deres et år gamle datter.
Hustruen var gravid igen, og
Rudolf Christiansen havde
købt møbler og tøj til familien. Desuden havde han sat
en sum penge af til familien,
medens han skulle til udlandet for at ordne nogle forretninger i udlandet.

RUDOLF CHRISTIANSEN
foran »Falkereden«. Fotomontage: Dines Bogø.

ARKIVET

SPIONEN

Lokalhistorikeren
Dines Bogø, Dragør,
skriver om Amagers
historiske rødder.
falsk pas og ved den lejlighed
blev der taget tre fotos af
ham. Disse fotos udlånte politiet fire år senere til modstandsbevægelsen.

Spionage
I Danmark var Hestetyven
aktiv
i
kommunistiske
kredse, hvor han indsamlede
oplysninger. Mange af disse
oplysninger fik han fra værtshusmiljøet omkring Nørreport. Hustruen Hjørdis hjalp
ham blandt andet ved på Det
Kongelige Bibliotek at samle
oplysninger om kommunister fra Arbejderbladet og tilsvarende aviser.
Det var Rudolf Christiansen og hans folk, der i november 1942 satte Gestapo
på sporet af den kommunistiske leder Aksel Larsen, der
havde levet under jorden i
næsten halvandet år. Efterhånden fandt modstandsbevægelsen nok beviser på, at
han spionerede mod kommunisterne, og i 1943 var han så
eftersøgt, at han forsvandt fra
Dragør til ukendt opholdsted. Hustruen blev boende i
huset, indtil det kom på
tvangsauktion.

Desværre glemte han at
sørge for, at regninger blev
betalt, og desuden var han
kommet til at hæve alle pengene i banken, som familien
skulle leve af. Hans hustru
måtte aflevere alt til Kongens
foged, og hun lod sig skille.

Østeuropa
Han havde påtaget sig forskellige efterretningsopgaver. Han blev anholdt i
Rusland og kun med hjælp
fra bekendte i Danmark blev
han løsladt. I Ungarn var han
i slutningen af trediverne involveret i »handel med heste«, og det var sidstnævnte
forhold, der i 1939 gav ham
tilnavnet ‘Hestetyven’.
På Schiøtts vinstue i
Købmagergade pralede han
med sine aktiviteter, og han
blev højtidelig derefter udnævnt af kammeraterne til
‘Kongelig Ungarsk Hestetyv’.
Få år senere pralede han
også med, at han havde kontakt til danske regeringskredse, tysk værnemagt, Gestapo, dansk sikkerhedspoliti, engelsk efterretningstjeneste, danske finanskredse
og dansk adel. En stor del af
praleriet viste sig at være rigtigt.
Han blev beskrevet som
diskret, naiv og primitiv. Han
gjorde indtryk på kvinder,
selv om han ofte var fuld. Han
var som regel iført blød hat
og halvslidt lang frakke.
Det var blevet til en del udlandsrejser. I 1940 blev han
anholdt, fordi han brugte

Aktionen i Dragør
Efter sommerhuset var solgt,
flyttede Hjørdis Christiansen
til et lille værelse i en villa på
Linde Allé i Dragør. Hun deltog sammen med en veninde
fra Dragør i sin mands begravelse på Vestre Kirkegård. Gestapofolk fra Det tyske Sikkerhedspolitis lokalafdeling var også repræsenteret.
Hjørdis Christiansen blev
ansat som husholderske hos
Gestapo. Hun lavede mad til
mandskabet i de to villaer,
Pax og Søhuset, som var beslaglagt på Annasvej. Hendes
ansættelse og andre forhold

Sommerhuset blev købt af
den kendte radioforhandler
Freddy Hansen. Han ændrede husnavnet til Hacienda.
En senere ejer solgte som-

BERLINGSKE TIDENDE omtaler 21. april 1944 likvideringen af Rudolf Christiansen. Han blev dræbt af flere skud i
brystkassen. Et par skudhuller kan man stadig ses bag baren i Rosengårdens Bodega. I mange år har en af folkene
fra dækningsgruppen regelmæssigt besøgt bodegaen,
hvor han har fortalt gæsterne om sine oplevelser i BOPA.
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HJØRDIS TRAASDAHL
(1908-1990) fra Bergen,
Norge. Hun kom aldrig
over den behandling, hun
fik i efteråret 1945. Foto:
Privat.

Falkereden og Hjørdis

merhuset, der blev genopført
i Nordsjælland.
Det lykkedes Hjørdis
Christiansen i maj 1945 at
skjule sig hos en søster i
København, men sidst i juli
tog hun til Dragør, da hun
ville besøge en veninde. Hun
nåede ikke så langt, da hun
hurtig blev genkendt og anholdt. Efterfølgende blev hun
varetægtsfængslet og anklaget for flere forhold.
I juli 1945 havde en journalist talt med nogle vidtløftige

6 flasker

Tilbage i København
På et tidspunkt boede han under falsk navn i en lejlighed i
Smaalandsgade i Sundby. I
1944 flyttede han til et pensionat i Gothersgade. Her sporede den kommunistisk
prægede modstandsorganisation BOPA ham. De skyggede ham et par dage og observerede blandt andet, at
han havde besøg på værelset
af en ung dame, som han
havde hentet på Handelsskolen ved Forum.
På Hitlers fødselsdag 20.
april 1944 slog man til. Hestetyven var gået ind på Rosengårdens Vinstue ved Fiolstræde. Medens to mand
holdt vagt ved cyklerne,
trængte
BOPAs
leder
‘Brandt’ Børge Thing og en
kammerat klokken 17.05 ind
i vinstuen, hvor de affyrede
10-12 skud.
Rudolf Christiansen, der
sad og raflede ved baren,
blev ramt i ryggen af nogle af
de første skud. Han forsøgte
at trække sin pistol, men faldt
ned af den høje stol. En af
gæsterne greb ham i faldet
og holdt han hoved. De efterfølgende skud måtte derfor
rettes mod brystet. Flere af
skuddene var dræbende.

deres kvarter for at køre det
korte stykke til sydporten i
Københavns Lufthavn. Her
kunne de efter aftale lade sig
optage i de regulære tyske
tropper, der dagen efter
skulle påbegynde hjemmarchen til Tyskland.

bevirkede, at hun under dramatiske
omstændigheder
blev anholdt af civile på Kongevejen i Dragør lige efter befrielsen om formiddagen 5.
maj 1945.
Under en aktion nogle timer senere, hvor gestapofolk
befriede hende, blev en dragørborger dræbt Dragør
Brandstation. Samme eftermiddag skiftede alle tyske og
danske geatapoansatte i Dragør til luftwaffeuniformer,
hvorefter de i tre biler forlod

modstandsfolk, og i en artikel var husholdersken Hjørdis Christiansen derefter blevet udråbt til en ondartet ‘Gestapobøddel’. Under opholdet i fængsler, specielt på
Sundholm, blev hun udsat for
mange former for psykisk
tortur, blandt andet fordi hun
var ‘Hestetyvens kone’. Hun
blev frikendt for anklagerne
og efter fire måneder blev
hun løsladt.
Flere forskellige instruktører har gennem årene givet
udtryk for, at der kunne laves
en spændende film eller tvserie om Hestetyven, hans
aktiviteter og ikke mindst
hans mange danske og tyske
kontakter. Måske har han
ikke været den største spion
og stikker, vi har haft i Danmark, men nok den mest omtalte fra besættelsestiden.
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Kære Kunde
Vi har i samarbejde med PostDanmark åbnet posthus i butikken.
Det betyder, at du har mulighed for at købe ind og lave postforretninger samtidig. Særlig attraktivt er det for dig, som
skal hente breve og pakker. De kan hentes helt frem til klokken 20:00 på hverdage og frem til kl. 17:00 om lørdagen.
Det er selvfølgelig også muligt at få udført øvrige post- og bankforretninger eks. køb af frimærkehæfter og betaling
af regninger – dette kan ske på hverdage mellem 11:00 og 18:00 og om lørdagen mellem 10:00 og 14:00.

Tilbuddene på denne side er gældende til og med den 22. september 2007
RUDOLF CHRISTIANSEN
(1893-1944): Han gav oplysninger til både dansk og
tysk sikkerhedspoliti, hvilket gav ham en betydelig
månedlig indtægt. Foto:
Privat.

ET AF DE TRE FOTOS som
BOPA havde lånt af Københavns Politi, da man jagtede Hestetyven. Kopi af
foto er udlånt af nu afdøde Martin Evald Jensen,
der var med til at likvidere
Hestetyven i vinstuen.
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