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Af Martine Bentsen

MODSTANDSMAND De kort-
klippede krøller er ikke til at
tage fejl af, det charmerende
drengede smil og de stadigt
uskyldige øjne, der flirtende
ekspederer en ung kvinde i
købmandsforretningen Fog-
ht-Sørensen på Østergade i
Frederikssund er et videoklip,
man ikke lige glemmer. Det
sort/hvide videoklip, er fra
DVD’en “Frederikssund 1938 –
Et tidsbillede”. 

Den fremtrædende mod-
standsmand ‘Flammen’ alias
Bent Fauerschou-Hviid til-
bragte nemlig fire år i lære i
købmandsforretningen Fog-
ht-Sørensen i Frederikssund
fra 1935 til 1939. 

At historien om ‘Flammen’

igen er blusset op skyldes pre-
mieren på den danske storfilm
‘Flammen og Citronen’ .

Flammen i Frederikssund

Hvordan ‘Flammens’ fire år i
Frederikssund så ud har Frede-
rikssund Avis fundet frem til
med hjælp fra bl.a. manu-
skriptforfatter på filmen
‘Flammen og Citronen’ Lars K.
Andersen, Lokalhistorisk Ar-
kiv i Frederikssund og tidlige-
re frisørmester Holger Frand-
sen på 92 år fra Frederikssund,
der fik et tæt venskab med
‘Flammen’ i de fire år, som han

tilbragte i byen. Holger Frand-
sen lever stadig, men det er
hans ven gode ven Kurt ‘slag-
ter’ Mikkelsen, der her genfor-
tæller historierne.

“Bent Fauerschou-Hviid boe-
de i et værelse ovenpå det
gamle Rådhuskonditori på
Torvet i Frederikssund. Ifølge
Holger øvede Bent sig altid om
natten på at skyde ud gennem
vinduet med sin pistol. Det gik
ud over de fleste af lygtepæle-
ne på Torvet, som han skød til
måls efter. Han spiser dagligt
hos slagter Otte Gottlieb. Hol-
ger er frisørmester, og de to

møder hinanden i Holgers
barbersalon, der ligger skråt
overfor Foght-Sørensen. De er
begge ungkarle, og de mødes
hver dag pånær nytårsaften,
hvor Bent er på D’angleterre i
København. Bent har penge,
men det er svært at bruge dem,
for mange ting er svære at få, i
stedet bruger Bent pengene til
at skaffe spiritus, som man
normalt ikke kan få pga. ratio-
neringer. Der var gang i Bent,
der skulle altid ske noget, men
dengang havde han endnu
ikke rigtig fået tag i damerne,
han er dog ret vild med Hol-

gers kærestes veninde Ingrid,
som han giver et vinglas hver
gang de ses. I 1939 rejser Bent
hjem. men da Holger bliver
gift i 1940 sender Bent ham en
stor buket blomster,” fortæller
Kurt ‘slagter’ Mikkelsen.

Den vilde dreng rettes til

‘Flammen’ blev født den 7. ja-
nuar 1921 i Asserbo ved Frede-
riksværk. Han var ud af en rig
hotelejerfamilie, men var en
vild rødhåret dreng, der ikke
rigtig passede ind i det bedre
borgerskab. Det fortæller ma-
nuskriptforfatter Lars K. An-

dersen, der har researchet på
manuskriptet til filmen ‘Flam-
men og Citronen’ i fem år.

“Bent var ud af en familie,
hvor børn skulle ses, ikke
høres. Han var vild. Han nak-
kede hugorme i skoven. Han
skød med salonriffel. Ni år
gammel tog han med sin fæt-
ter ind til Adelgadekvarteret i
København  - på dén tid et me-
get skummelt kvarter - og køb-
te en amerikansk Winchester-
riffel, som han siden brugte til
at skyde naboens vejrhane
ned med! Men i følge søsteren,
Marie Louise Swanstrøm, ret-
tede han sig, mens han var i
lære. Da han vendte hjem til
Asserbo var han blevet sleben
og velopdragen,” fortæller
Lars K. Andersen. 

“Bent var et meget spektaku-
lært væsen. Der var selvfølge-
lig flere flamboyante typer
blandt modstandsfolkene,
men det var i kraft af hans op-
hav, at han var særlig. Største-
delen af modstandsfolkene
var kommunister eller Dansk
Samling. Flammen var en goo-
dlooking overklassedreng, der
skulle have sin vin, og det gør
ham til en interessant og mod-
sætningsfyldt karakter.”

Bent Fauerschou-Hviid blev
kun 23 år. Han tog sit eget liv
ved at sluge en kapsel cyankal-
ium i stedet for at falde i hæn-
derne på den tyske værnemagt
i oktober 1944, han var kun
modstandsmand i cirka et år.

“Flammen blev rettet til i Frederikssund”
En af landets mest
spektakulære
modstandsmænd Bent
Faurschou-Hviid alias
‘Flammen’ tilbragte fire
år i Frederikssund fra
1935 til 1939. Bent var
den vilde rødhårede
skydeglade dreng, der
altid kunne skaffe
sprut. Frederikssund
Avis fortæller her om
‘Flammens’ gang i
Frederikssund

‘Flammen’ (th.) i købmandslære hos Foght-Sørensen i Frederikssund i 1938. Stillfoto fra DVD’en ‘Frederikssund 1938 - Et tidsbillede’.


