De tre veje i Jerne opkaldt efter 3 esbjergensere, der alle betalte den højeste pris, nemlig livet, i slutningen
af krigen.
L.V. Jensens Alle,
Opkaldt efter Redaktør L.V.Jensen, Esbjerg bladet, den konservative avis, fra 1931. Til sin død 16.11.1944,
hvor medlemmer af Peter gruppen skyder ham bagfra i hans opgang, Kongensgade 3. På adressen
Kongensgade 3 har kommunen opsat en mindeplade.
Carstensens Alle,
Opkaldt efter praktiserende læge og byrådsmedlem Poul Carstensen. Den 13.november 1944 bliver Poul
Carstensen offer for endnu et clearingsmord af Petergruppen. Han blev skudt i sin egen garage i
Borgergade, sent aften efter han havde været til bestyrelsesmøde i EFB.
Bentzens Alle
Denne vej er opkaldt efter sognepræst Poul Bentzen ved Zions kirke, medlemmer af Peter gruppen gik ind i
præsteboligen, stormgade 68, op på første sal, og skød sognepræsten i sengen natten til Palmesøndag, i
marts 45. I soveværelset sov også Pouls kone og et barn.
Begravelsen har nok været den største, der er fundet sted i Esbjerg. Langfredag, 30.marts 1945. Der
kommer film fra hans gravsten og fra den modstandsmands gravsten i Fourfeldt, der nok udløste
clearingsmordetmordet, Poul Bentzen havde kort forinden forestået en begravelse af en kendt
modstandsmand i Gravlunden. I Stormgade er der en mindetavle for præsten.
Petergruppen var en terrorgruppe, der blev oprettet i slutningen af 1943 under besættelsen af den tyske
besættelsesmagt og som øvede såkaldt kontrasabotage som svar på modstandsbevægelsens
sabotageaktioner. Petergruppen var opkaldt efter den tyske gruppeleder Otto Schwerdts dæknavn: Peter
Schäfer
Fra den 31. december 1943 til 4. maj 1945 udførte gruppen 94 drab, 25 drabsforsøg, 8 togattentater der
kostede 26 menneskeliv, 157 sprængninger af bygninger etc. med skader for cirka 100.000.000 kroner.
Medlemmer af Peter Gruppen afhentede Kaj Munk, 4.januar om aftenen i præstegården i Vedersø.
Petergruppen var i begyndelsen på 13 mand, heraf var de seks danskere. Lønnen for indsatsen i gruppen
var først 35 kr. og senere 50 kr. om dagen. Medlemmerne skulle selv betale rejseomkostninger. De
anvendte våben og sprængstoffer var engelske og amerikanske materialer, der var faldet i tyskernes
besiddelse.

Jerne
1.1.1894 bliver Esbjerg udskilt fra Jerne
1.4.1945 blev Jerne en del af Esbjerg, og de tre veje bliver hurtigt opkaldt efter de døde Esbjergensere
Fortalt af Peter Hundebøll

