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Skæbnemøde med en jødisk pige i 1946
Da Asger og Felicja mødte hinanden for første gang året efter 2. verdenskrig i Mölle på Kullen i Sverige, var deres skæbne udstukket. De
arbejdede begge på Grand Hotel, og han var en ganske almindelig ung,
dansk mand, mens Felicja var en polsk jødinde, der netop havde
overlevet Holocaust. Kærligheden slog gnister, og de to gik sammen
gennem livet i 64 år lige frem til Felicias død i 2011, og nu har Asger Rye
Lindgaard-Andersen i en alder af 92 år skrevet en gribende erindringsbog
om sit liv med den jødiske pige og sit eget møde med jødedommen, der
gav hans liv en ekstra dimension.
I oktober 2010 kunne man på Danmarks Radio P1 høre en interview med
et ældre ægtepar i en reportage om det jødiske plejehjem Deborah Centret på Østerbro i København. Parret
var den dengang 85-årige Asger Rye Lindegaard-Andersen og 86-årige Felicja, der fortalte om deres liv
sammen, siden den første gang de mødtes i Sverige i maj 1946. Dengang var Asger en ung, dansk mand, der
søgte arbejde på Grand Hotel i Mölle, og inden længe forelskede han sig hovedkulds i den jævnaldrende pige,
Felicja, som også arbejdede på hotellet. Hun var jøde og havde overlevet både 2. verdenskrigs grusomheder i
ghettoen i Lodz og et ophold i koncentrationslejrene Auschwitz og Stutthof. Nu var hun endt i Sverige, men
havde mistet næsten hele sin familie under krigen, og med sin kærlighed til hende ønskede Asger at give Felicja
troen på mennesker tilbage. Allerede anden gang de var sammen, friede han til hende, og de blev gift i august
1947 og nåede at leve sammen i 64 år, inden Felicja døde i 2011.
Livet med Felicja har betydet alt for den nu 92-årige Asger Rye Lindegaard-Andersen, og derfor har han i
samarbejde med sin tidligere svigerdatter, Lisa Ahrenkiel, der i 1989-1991 interviewede Felicia meget
omfattende, skrevet bogen Tak, Skæbne som et vidnesbyrd om to menneskers evne til at forenes i kærlighed
trods vidt forskellige baggrunde. Asger Rye Lindegaard-Andersens møde med jødedommen har givet hans liv
en ekstra dimension, ikke mindst på grund af hans hustrus beretninger om de forfærdelige oplevelser, hun
havde under krigen. De beskrives levende i bogen i kraft af det interview, Felicia gav 20 år før sin død til Lisa
Ahrenkiel, og i bogen fortælles også historien om et ægteskab, der startede i stor fattigdom, men endte ud i et
eventyrligt liv på trods af Felicias mørke fortid.
Tak, Skæbne udkommer den 30. november og er rigt illustreret med billeder fra Asger og Felicias liv sammen.
Asger Rye Lindegaard-Andersen giver gerne interview. Han kan kontaktes på telefon 23 32 82 50 eller via mail
til asger.lindegaard@mail.dk.
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