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Byhistorien blev opdateret på  arkivet

”Det er jo ... ham, der var gift skomagerens datter ... og fotoet 
må være taget efter 1975. ■ Jaaaa, og jeg ved hvem han er!” 
Sådan gik snakken, da Sønderhalds Egnsarkiv onsdag den 
14. november havde inviteret folk fra Auning p å  arkivbesøg i 
Øster Alling, hvor egnsarkivet i dag har til huse.

De 14 deltagere var kommet for at løse en konkret opgave med 
at sætte navne, steder og datoer p å  flere hundrede billeder, 
som arkivet har modtaget fra Amtsavisen.
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Efter befrielsen kom der britiske tropper igennem Auning. 
Bemærk de 2 kvinder p å  bommen.

M odstandsgruppe opstillet til fotografering foran Folkebanken i Auning.
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Forordet
AF WALLIN FEDER

M åske er vi i en nøddeskal 
det vågnende Danmark.
(Niels Fiil)

Vi er nu kom m et til år 2013 -  68 år er der gået siden befrielsen  
efter krigen. D et er jo ikke et rundt tal, som m an norm alt bruger til 
at fejre den slags ting.
Så — hvorfor har Lokalhistorisk forening så bestem t, at ”de fem  
forbandede år” skal være ledetråd i årsskriftet.
D et har m an for at være m eget aktuel, for sjæ ldent har der, selv i 
jubilæum sårene, væ ret så m eget fokus på den tid, som vi oplever 
lige nu.
Interessen er b lusset rigtig op efter, at en stor del af befolkningen, 
også de unge og yngre, har set film en om H VIDSTEN GRUPPEN.
D et var en film som på en fantastisk  måde åbnede øjnene for den  
grimme tid fra 1940-45, og gav selv helt unge interesse for at vide 
noget om den krig. som deres forældre og bedsteforældre oplevede 
som en del af deres hverdag.
Også her på egnen oplevede m an ’’herrefolkets” hærgen, og det er 
fortællingerne om m ange a f de lokale ting, som nu får en plads i 
årsskriftet.
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Minder fra Øster Alling under besættelsen
AF THORKILD SALLING SØNDER

Selvom jeg er ved at være gammel, så er jeg i forbindelse med besæt
telsen ikke gammel nok til at kunne huske ret meget!
Jeg begyndte at gå i skole i april måned 1945, måske tirsdag den 3. 
april, idet 1. og 2. april var påskedag og 2. påskedag. Som jeg husker 
det, nåede jeg kun én dag i den rigtige skole, fordi tyskerne derefter 
'tog' skolen.
Vi slap dog ikke for at gå i skole, da undervisningen blev henlagt til 
missionshuset. Dengang var der kun to klasser, store- og bette-klasse. 
Jeg husker ikke, hvor længe vi gik i skole i missionshuset.
Min far var udtaget til det kommunale vagtværn i 1944 og blev i den 
forbindelse udstyret med en knippel, et armbind og kasket samt et 
specielt legitimationskort. Jeg husker ikke, mine forældre eller andre 
talte om det dengang.
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Men jeg har engang, mange år efter krigens afslutning, spurgt ham 
om det, og han fortalte så, at en nat skulle folkeregisteret, som den
gang var et manuelt kartotek, flyttes, vistnok fra forsamlingshusets 
loft til kirkens loft. De skulle så denne nat lægge deres patrulje, så de 
ikke 'kunne opdage' aktiviteterne.
Knippel m.m. har jeg senere afleveret på besættelsesmuseet her i Aarhus.
Ikke alle soldaterne, som var i Øster Alling, var begejstrede for krigen. 
Jeg kan huske, at der kom et par stykker til mine forældre for at høre 
radio fra England. Mine forældre havde fået en ny radio i slutningen  
af besættelsen. Soldaterne advarede også mine forældre om, at cykler 
ville blive inddraget, og at de kunne gemme dem. Den ene af solda
terne havde en søn hjemme i Tyskland på alder med min ene bror, ca. 
3-4 år.
Da tyskerne forlod Øster Alling, gav denne soldat sit store regiments
mærke til min bror, og efter krigens slutning fik vi også brev fra ham. 
Min bror har afleveret regimentsmærke og brev til et museum i Ebel
toft.
De tyske officerer blev indkvarteret i private hjem (mon ikke det var 
ved tvangsudskrivning). Jeg er bekendt med eet tilfælde. Hos Jenny og 
Martin Madsen (Toftagergård, som dengang var en stor firelænget gård) 
boede en, måske to, officerer på loftværelset over mod Brugsen.
I "sygeplejerskens hus", som lå over for Brugsen med gavlen ud til 
gaden (nu erstattet af nybyggeri), var flygtninge indkvarteret. De kom 
vist nok fra de baltiske lande. Vi var nærmeste nabo til dem, men vi 
måtte ikke lege med dem, da de havde lus. Ret hurtig efter krigens 
slutning blev de flyttet til en stor lejr ved Hevring.
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"De har skudt Marius"
FORTALT AF VILLY JEPPESEN  
REDIGERET AF ELLEN BYRIEL

Der har tidligere, i årsskriftet 1993, været skrevet om Marius Jeppesen 
og hans skæbne. Artiklen, som var forfattet af Vibeke Nielsen hed “En 
dyster side af egnens liv i de 5 dystre år”. Den indeholdt også en artikel 
fra Folkebladet Djursland skrevet af Evald Nielsen i 1985 - på års
dagen for befrielsen.
Det følgende er fra en båndoptagelse, hvor Marius’ bror Villy Jeppesen 
fortæller historien, som han oplevede og husker den. Beretningen er 
gengivet dels som referat, dels med Villys egne ord.
Villy er født nede i Mosehuset den 3. august 1933. Mosehuset er belig
gende i engene mellem Øster- og Vester Alling.
Hans far, som var murerarbejdsmand og mælkekusk, døde nytårs
aftensdag samme år, som Villy var blevet født. Der hørte 6-7 tdl. jord 
til mosehuset, og Villy fortæller, at de havde alle mulige husdyr bort
set fra heste og duer.
Moderen, som gik under navnet Anne i Mosehuset, tjente lidt ved at 
passe nogle kreaturer fra gårdene i nabolaget. For det fik hun, så vidt



Villy husker, 10-15 kr. for en sommer. Da hun blev enke, fik hun en 
lille pension, enkepenge, på 20-25 kr. om måneden. Så der var ikke 
meget at gøre med.
Der var ikke indlagt vand og lys i huset. Vand til husholdningen blev 
hentet på gården “Bæksvad” og tøjvask foregik med vand, som blev 
hentet i bækken, som kom fra et væld oppe i nærheden af "Bæksvad". 
Der var 6 børn, hvoraf de tre ældste var ude at tjene, da krigen be
gyndte. De tre mindste, som endnu var hjemme, hjalp deres mor, så 
godt de kunne.
Villy understreger, at de havde et rigtig godt hjem.
Den 9. april 1940 om morgenen, vågnede familien ved larmen fra de 
tyske flyvemaskiner. “H vad er da galt, hvad sker der udenfor, hvad er 
der da i vejen”, sagde deres mor. De sprang op og kiggede ud af vindu
erne, og så der de sorte maskiner. Det gungrede voldsomt. Det var som 
om, at mosebunden forstærkede lyden.
Den ældste af børnene, Marius, tjente hos Søren Wittrup i Øster Alling. 
Han var ikke helt rask, var sløj af noget maveonde og besvimede ind 
imellem. Læge Gravesen tog sig af ham og gav ham noget medicin. 
Marius fik det bedre, og han kom derefter i bagerlære i Hørning. Sidst 
i 1942 kom han ud til bagermester Slotsvang på Viborgvej.
Her kom han sammen med andre unge, som havde samme indstilling 
til tyskerne, som han selv havde.
Blandt dem var Peter Møller fra Vorgod.
Marius kunne ikke udstå tyskerne. “De skal ud  a f  landet, om jeg  så 
skal være med til a t hjælpe dem u d ”, sagde han.
Villy mener, at unge mennesker i dag, nok ville have den samme ind
stilling.
Marius og hans kammerater ville have tyskerne ud af Randers. De 
ville skaffe sig våben. Det skulle bl.a. gøres ved at overfalde en tysk  
soldat.
Sammen med Peter (og måske en mere) skulle Marius, med et koben, 
som var blevet holdt skjult under tøjet, slå en tysk soldat ned. Det 
skulle ske i gården ved restaurant Maxim, som dengang hed Ritz. 
Imidlertid blev soldaten ikke såret mere, end at han kunne råbe op og 
tilkalde hjælp. Der kom flere soldater til, og de optog forfølgelsen af de 
unge mænd, som var flygtet ud mod banegården.
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Marius lå gemt under en togvogn, men en banemand, som havde set 
ham, angav ham. Han blev taget, og som fange blev han ført til Aarhus 
og indsat i et kælderlokale under Universitetet.
Normalt havde Marius fri om torsdagen, og var derfor ventet hjem 
onsdag aften. Det var før sket, at han - sent en onsdag aften - var kom
met hjem med en napoleonskage, som han selv havde bagt. Så blev 
alle gennet ud af sengen, for at spise napoleonskage midt om natten.
Denne aften var han også ventet, og mor kunne ikke forstå, hvor han 
blev af. Dagen efter, det var dagen til Mortensaften 1943, gik hun der
for op på “Bæksvad” for at ringe til bagermester Slotsvad. Beskeden 
hun fik der lød: “De h ar taget M arius, og vi ved  ikke hvor han er, men 
m åske er han ført t il  A arh u s sam m en  m ed P eter”.
Mor var helt elendig. Vi tre små forstod ikke, hvad der var sket, men 
vidste, at noget var helt galt.

Sammen med sognerådsforman
den, Kr. Nielsen i Vester Alling, 
som kunne tysk, tog mor til Aar
hus for at tale med tyskerne, og 
finde ud af, hvad der var sket med 
Marius og hvad der nu skulle ske. 
Om der var noget at gøre.
Da vi hentede mor ved rutebilen 
oppe ved vejen, kunne vi se, at det 
ikke var gået godt.
Mor græd. “N e j”, sagde hun, “det 
kunne ikke lade s ig  gøre. Og der  
s id d er  de fede gestapoer og æ der 
ru llepølsem adder og drikker bræ n
devin  og øl. Jeg  lagde p å  knæ og  
spurgte, om  je g  d a  ikke kunne  
kom m e til a t snakke m ed M arius. 
M en det kunne ikke lade sig  gøre”. 
Mor havde også sagt, at det måske 
var fordi Marius var syg, at han 
var gået med til at overfalde den 
tyske soldat. Men ingenting hjalp.

Anne Jeppesen fik aldrig lov til at 
tage afsked med sin elskede søn, 
inden han blev henrettet a f Gestapo. 
I  sin store fortvivlelse forsøgte hun 
flere gange at tage sit liv.
Hun døde i 1959, 65 år gammel.
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En lille ugestid efter var mor 
igen i Aarhus. Da fik vi at vide, 
at Marius var flyttet til Vestre 
Fængsel i København. Der 
kunne man ikke komme i kon
takt med ham.
Mor tog ud til bagermester 
Slotsvang i Randers.
Da hun kom hjem, fortalte 
hun, at da bagermesteren så 
hende, løb han ind i bageriet 
og satte sig til at græde. Mor 
spurgte, hvad der dog var i ve
jen og fik det svar: “Ja, de har  
skud t M arius”.
Grunden til, at bageren var 
den første der blevet underret
tet, var fordi det var Marius’ 
arbejdsplads.
Mor var helt elendig, da hun kom hjem. Hun ville “gå i åen” - ville ikke 
leve længere. Vi løb efter hende, og fik hende med hjem. Det var helt 
galt.
Citat fra det illegale blad "Frit Danmark” 1-12-1943:
“Den unge bagerlærling, Marius Jeppesen, der overfaldt en tysk soldat 
og måtte dø for det, skrev lige før sin død et m enneskeligt meget smukt 
og gribende brev til sin gamle mor i Vester Alling. Og lige så frygtløs, 
som han skrev, døde han.
Da den tyske officer, før henrettelsen, spurgte Marius, om han havde 
et sidste ønske, svarede han: “J a  en cigaret”. Da den var røget, tog han 
sin trøje af. “Den er for god til a t blive ødelagt, m in  bror kan  bruge d en” 
sagde han. Derefter rettede han sig op og sagde “Ja, så er jeg  k la r”.
Brevet, som Marius’ mor modtog gennem pastor Krogh, var sendt til 
hende af en fængselspræst.

Marius Jeppesen
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Brevet lød:
den 22-11-1943

Elskede mor!
M in Dom i dag er Døden, du m aa være god, jeg  mødes jo  med Far og 
Bedstefar H ans Peter oppe hos Jesus, jeg  vil ogsaa mødes med dig Mor.

d in  Søn M arius

Der har været en Præst inde ved mig, jeg  har været til Alters, kære Mor 
jeg  mødes med jer i Himlen, hav det nu godt paa  Jorden. Hils alle mine 
kære Brødre, m in  Elskede Søster, Fam ilie og Venner fra d in  Elskede 
Søn, der nu gaar til H im len til den kære Jesus. Hav det godt, jeg  græ
der ikke. Jeg gaar roligt i Døden.
Præsten vil være til stede naar jeg  tager til Himlen.

M aris Jeppesen

Liget af bagerlærling Marius Jeppesen, Vester Alling, der den 22. no
vember blev dømt til døden og henrettet i København, er fundet i 
Ryvangen. Meddelelse herom er givet til hans fru moder, enke Anne 
Jeppesen Vester Alling i går. Det er meningen, at den unge mands lig 
skal føres til Vester Alling og begraves". - citat slut
Der er sidst i brevet streget noget ud med sort. Det er nok noget, som 
han ikke måtte sige.
Peter Møller blev også ført til København. Det siges, at de sad på en 
åben lastbil, og Marius’ mor ville have ønsket, at de var sprunget af, så 
de måske havde overlevet. Men de var nok blevet skudt på stedet, me
ner Villy. Peter Møller var en god kammerat, og mor fandt ud af at 
kontakte ham gennem Røde Kors.
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En dag kom der brev fra ham
3-12-1945

Kære fru  Jeppesen!
M ange tak  for D eres brev, som  je g  netop h ar fået. I  som m er tæ nkte je g  
p å  a t opsøge Dem , men så  kom  je g  i tan ker om, a t det m åske var bedst, 
a t je g  lod  være, ford i a t je g  fo rstå r  D eres sorg  så  godt. S å  m ente jeg , a t 
det ikke var væ rd a t rive op i d e t g a m le  sår.

M en nu sk a l je g  fortæ lle Dem  lid t om M arius.
M ariu s og je g  var r ig tig  gode venner, han var en flin k  og god  ung m and, 
og je g  ho ld t a f  ham  som  m in  bedste  ven. M en tyskerne kunne han ikke 
tå le  a t se, dem  h adede han a f  et g o d t hjerte. H an bankede d a  også en 
tysker den aften  i 43. Jeg  kom m er væk i tide, je g  kunne a lligevel ingen
tin g  udrette, d er  va r  for m ange tyskere, så  je g  løb hjem , d er  h avde je g  
nem lig  forskellige ting, som  je g  sku lle  have haft gem t. M en tyskerne  
kom  h u rtig t efter, så  je g  nåede ingenting.
Jeg  h ar a ld r ig  set, a t M ariu s er blevet p in t, og han h ar heller a ld r ig  
fo rta lt m ig  det, så  det tror je g  ikke.
M ariu s var ved g o d t m od, selv  den  d a g  han  fik dom m en. D a sagde han  
til mig: “Gode ven Peter, nu sk yd er de m ig  og du  kom m er til T ysk lan d, 
men p rø v  p å  a t s tå  det hele igennem . N å r  krigen  er fæ rdig , kom m er du  
hjem  igen, h v is  du  lever. L ad  G ud hjæ lpe d ig  igennem  a lt  det onde her 
nede. Tyskerne v in der a ld r ig  krigen.
Den d a g  de skyder mig, kom m er je g  hjem  til m in  G u d .”
S å d a n  sagde han til m ig  i krigsretten  i K øben havn søn dag  den  21-11- 
1943. N u h ar han det godt.
Kære fru  Jeppesen. Vær sto lt a f  D eres dreng.
A n det kan  je g  ikke fortæ lle, og d e t v ille  M ariu s heller ikke have g jort. 
H erm ed de bedste og kæ rligste h ilsener til D em  og D eres og ønsket om  
a lt g o d t i frem tiden

D eres Peter M øller

13



"Jo, der skete mange spændende ting dengang"
FORTALT AF FRODE SØRENSEN 
REDIGERET AF ELLEN BYRIEL

Uddrag afin terw iew  med Frode Sørensen, A ar slev, som i 1945 var 19 år.
Vi var en 3-4 stykker, Henning, Harald og jeg.
Vi var meget sammen.
Vi var ikke med i en egentlig gruppe, men i en ventegruppe. Vi blev 
samlet sammen, og engang cyklede vi til Randers, og på et værelse et 
eller et andet sted, blev vi instrueret i brugen af en Husqvarna ma
skinpistol. Vi skulle skille den ad, samle og pudse den.
Vi var m ed t il  a t lave  b lade
Det var her oppe på det gamle kontor. Der kom nogen med et par 
gamle dublikatorer, og jeg havde også en gammel en.
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Hvordan kom I  ind  i det?
Vi kom jo sammen - dengang var der jo ingen fjernsyn eller andet - vi 
samledes et eller andet sted, og så gik snakken og det ene førte det 
andet med sig.
Var I  nervøse for “sladrehanke”?
Man bralrede jo ikke op med det alle steder. Det var kun nogle, som 
man kendte, man snakkede med.
Jens K. var også lidt med - foruden os tre - men der gik kludder i det.
Vi fire var kommet i tanke om, at vi ville lave et blad for os selv, og fik 
samlet lidt indhold sammen. Vi kaldte det “Holger Danske”. Vi fandt 
nogle artikler fra andre illegale ting og afskrev dem - jeg havde jo både 
skrivemaskine og dublikator.
Men nogen havde fundet ud af, at vi lavede et blad, og en dag ude i 
tørvemosen, kom der en bil, og en mand steg ud. Det var en politi
mand. Han ville vide, om der var noget om, at jeg lavede illegale blade. 
Ja, det kan da godt være, at jeg har et “Frit Danmark” liggende der
hjemme. Betjenten ville gerne, om vi kunne køre hjem og se, hvad der 
var. Det gjorde vi, og han fik et nummer af “Holger Danske” med sig og 
måske lidt andet. Vi hørte aldrig mere til det.
Det var vist Jens K., der var kommet til at snakke lidt over sig.
Det illegale blad “Frit Danmark”, blev lavet forskellige steder i Dan
mark. Efter 5. maj 1945 blev jeg kontaktet af Kr. Juhl, som dengang 
sad i befrielsesregeringen, om jeg kunne fortælle noget om det.
Den første, som boede illegalt hos Frodes forældre, var en ung mand, 
som sam m en med en gruppe havde lavet sabotage i Ålborg.
M arius Fiil fra  H vidsten ringede til Frodes far, Johannes Sørensen, og 
spurgte, om den unge m and m åtte være hos dem. Det m åtte han, og 
derefter g ik  det slag i slag.
Vi havde mange.
Der var bl.a. en fra Randers, som spurgte, om vi ikke kunne finde ud 
af et eller andet. Vi satte en annonce i avisen, hvor vi søgte en kontor
mand, og så kom P. Han var her i en 3-5 uger.
Hans far var frisør i Randers og moderen gjorde rent hos S. C. Søren
sen. Han endte selv med at blive direktør for Københavns Sporveje.
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Johannes Sørensens firm a og mandskab taget omkring 1950. Frode står ved 
bilen yderst til højre. Johannes ved bilen til venstre - med hunden.

Det var Kyster, som boede i halmstakken på Hedegård. Han var der af 
flere omgange. Henning var der også.
I Haslund gemte han sig på et høloft, hvor tyskerne ledte efter ham  
ved at stikke i høet med forke. Men de opgav og kørte igen. Herefter 
kom Kyster over på Hedegård. Her skjulte han sig på halmloftet, hvor 
han under halmen kunne kravle hen til vinduet og holde udkig. Senere 
kom han ud i hulen i halmstakken.”
Han kom ind i stuehuset for a t få  m ad og blive vasket om a ften en /n a t
ten når ungerne og folkene sov. Indgangen til hulen var om dagen skju lt 
a f  et læs roer.
Da Kyster siden henvendte sig til folkene i Haslund (som havde haft 
ham skjult) for at få sit tøj, som han havde efterladt der, ville de ikke 
udlevere det til ham.
Der var ingen tysk militær, hverken i Årslev eller Hørning. De var ude 
på  stationen p å  “Tyskerbakken” ved Ebeltoftvejen.
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Vi fik en forespørgsel fra en tysker, om vi ville bore efter vand for dem 
et eller andet sted. Det ville vi ikke, så vi sagde, at vi ikke havde tid. 
Vi skulle ikke aflevere tørv fra mosen.
Vi afleverede heller ingen heste. Vi havde to store flotte Oldenborgere. 
En meget tidlig morgen kom kusken Ejler og bankede os op. “Jeg tager 
hestene med ud i mosen, for dem skal “de” ikke have”.
De sam led e også  cyk ler
Jeg skulle en dag cykle til Randers for at aflevere noget dræningsud
styr, og havde det hele læsset på cyklen. Da jeg kom til Engboulevar
den i Kristrup, blev jeg standset af en mand, som fortalte, at tyskerne 
huggede alle cyklerne. Så jeg læssede af og stillede min cykel ind hos 
nogle bekendte i nærheden, og gik så med alt grejet på nakken derhen, 
hvor det skulle afleveres.
De kørte rundt med lastbiler og samlede cyklerne. Vi cyklede meget, 
både i biografen og sågar i teateret i Århus. Cyklerne var ikke nemme 
at undvære.
Der var en ingeniør ude på elværket, som vi havde en del med at gøre. 
Engang, hvor vi havde fødselsdagskomsammen herhjemme og legede 
“To mand frem” ude i haven, lagde vi mærke til en mand, som cyklede 
frem og tilbage ude på vejen. Jeg syntes, at jeg skulle kende ham, og 
Henning og jeg blev enige om at invitere ham ind til festen. Så han 
kom med i legen og til kaffebordet. Til slut, da alle var taget hjem, og 
der kun var Henning, jeg og manden - som var ingeniøren fra Randers 
- tilbage, kunne vi komme til at snakke om det, som var hans ærinde - 
om vores bladtrykkeri.
Bladene delte vi ud ved at cykle rundt med dem, og aflevere til andre, 
som vi kendte.
Der var en gruppe i Voldum, som var i aktion - jeg var ikke med - men 
det var min far og et par andre af hans arbejdere. Vi vidste jo ikke 
noget, men en af arbejderne fra Voldum havde opsnuset noget og var 
begyndt at snakke.
Så far bad mig om at fremstille et anonymt trusselsbrev til manden. 
Det gjorde jeg og lovede ham alverdens ulykker, hvis han ikke holdt 
mund. Jeg vidste jo, hvornår han havde fået brevet, så vi kunne høre, 
at det havde virket med det samme. Han sagde ikke mere. Han arbej
dede fortsat hos os. Han var en flink mand.
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Engang var der blevet sendt en kasse til præsten (Barsø) i Voldum, 
som også var med i gruppen der. Der kom bud fra banen om en forsen
delse, som af en eller anden grund ikke var blevet afhentet. Den blev 
så brækket op, og på grund af dens indhold, måtte hele gruppen tage 
“på ferie” en tid. Far tog på cykeltur rundt i Jylland og præsten kom til 
Sverige.
Vi la ved e  også  leg it im a tio n sk o rt - jeg  har la v e t m ange.
Der var billede på og et stempel med personens navn samt underskrift 
af sognerådsformanden.
Engang fik jeg en hel dynge kort af en sognerådsformands kone. Man
den var i Frøslev. Desuden anskaffede jeg en bog med fortegnelse over 
alle kommuner med navnene på deres sognerådsformænd. Så kunne 
jeg skrive under med det navn, der hørte til der, hvor manden (den il
legale peron) hørte til. Billedet kom de selv med.
Det rygtedes jo, så der kom flere og flere.
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Der var engang ved en fejltagelse blevet nedkastet noget ude ved Løkke
skoven. En af fars arbejdere, som kom fra Vester Alling ad Sandvejen, 
fik øje på det ude på marken. Ene mand fik han slæbt det ind i skoven, 
hvor gruppen fra Hørning så kunne hente det.
D er b lev  n o g et k n as i H ørn in g
Gruppen havde fået mistanke til en af de illegale, som var skjult et 
sted i Hørning. Han gik altid for sig selv og opførte sig anderledes. En 
dag, hvor han ikke var der, gennemsøgte de hans ting. De fandt både 
rede penge og en liste med navne på personer, som skulle angives. 
Han blev likvidret. Det skete nede ved Silkeborg.
Jo, der skete mange spændende ting dengang.
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Fra besættelsestiden 1940-1945
AF KLAUS MOLTESEN

A lm in d elig h ed er  fra H ørn in g  og  om egn
9. april 1940 vågnede vi ved larm, som vi først troede var fra en gene
rator, der var lejet til at tø vandrør, da det havde været meget hård 
vinter, med alt det der deraf følger. Vi fik dog hurtigt øje på flyvema
skinerne, og det hlev diskuteret de følgende dage, om nogle af dem 
virkelig var fløjet under telefontrådene. De hlev ved at komme, og ryg
terne gik, og der blev lyttet intenst til radioen, hvor vi så hørte det 
tyske OPROP. Alle gik rundt og var mærkelige, vi havde jo hørt en del 
om krig før, men nu var det der trods alt som en overraskelse.
Nogle var meget ængstelige. Enkelte, som huskede 1914-18 for det 
bedre med store priser og højkonjunktur, troede nok det her ville kom
me til at ligne. Livet gik videre, husdyrene skulle passes, så jeg måtte 
ud efter roer. Roekulen var frossen, og hestene var urolige for larmen 
fra flyvemaskinerne, så da der var roer på vognen til det mest nødven
dige foder, kørte jeg hjem. Her var stemningen nok blevet mere 
spændt. Det var meldt i radioen, at alt skulle mørklægges. Jeg gik hen 
til daværende tømrer Jens Hansen, som var den, man gik til om den 
slags. Så jeg blev sat i gang med at tage mål af folks vinduer, og ellers
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lave rammer og klistre papir på. Jens Hansen rejste til Randers for at 
skaffe mere papir, så alle kunne blive hjulpet. Forårskonfirmationen 
var lige overstået, så flere steder var der inviteret gæster. Nogle aflyste, 
enkelte gennemførte, så der skulle laves mørklægning til hele huset, 
det hele blev lavet så let som muligt, da ingen tænkte på, at det skulle 
vare i fem år.
Mørklægningen førte som så meget andet også til morsomme episoder. 
Det var politiet, der skulle sørge for at den blev effektiv. Dertil blev 
udmeldt lokale folk, som skulle se efter ved mørkets frembrud. Det 
blev her bager Laursen, der fik hvervet. Han beklagede sig til land
betjent Bjerrekær over, at distriktet var for stort.
Især var det galt med arbejdsmand Jens Johansen Fløjstrup, der var 
meget modvillig. "Ham ta'r vi til medhjælper", svarede Bjerrekær, hvil
ket viste sig at være meget diplomatisk, da han blev meget nidkær, så 
meget, at da han en aften var ude for at kontrollere, var det galt ude 
hos Søren Laursen; da Søren Laursen sagde: "Kom nu indenfor og få en 
kop kaffe, så vi kan snakke om det", svarede Jens Johansen på sin van
lige afgjorte måde: "Nej tak, jeg ta'r ikke mod bestikkelse". Sådan var 
der mange småting, der spredte, om man kan sige, mørket.
Da bilkørsel blev forbudt omgående, blev der spekuleret meget i sam
færdsel, og der kom benzinkort til nødvendig trafik. Musiker Marius 
Laursen gav Mariane Pagter det råd, at de skulle fylde tanken op så de 
kunne flygte. Det var nok det værste, man kunne, for hvorhen. Bager 
Laursen kom en dag med en god bemærkning, da en af flyvemaski
nerne passerede: "Hvis nu den fyr der havde blevet hjemme, så kunne 
jeg jo have kørt brød ud i et helt år.” Bageren måtte som mange andre 
se efter at få et hestekøretøj, og det bevirkede, at hestepriserne steg 
fra dag til dag. Han havde købt et dejligt spand små heste og vogn og 
ville så køre til Randers. På vej hjem blev han anråbt med spørgsmål: 
"Hvad koster køretøjet?" Bageren forlangte noget mere, end han havde 
givet kort tid før, og manden slog til, og Bageren måtte give noget mere 
for at blive kørende igen.
Mørklægningen gjaldt selvfølgelig også alle køretøjer. Lygterne blev 
sværtet over, så der kun var en ganske smal stribe lys. Vi havde til 
cyklerne en hætte til at sætte over reflektoren, så det var fristende, 
når det var meget mørkt, at tage hætten af, så man kunne undgå
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Erik Boldsen, der var karl hos Klaus Moltesen omkr. 1942. 
Her med mælkejungerne.
skærvedynger og huller i vejen. Vognlygterne var af den slags, som 
mange har fået lavet med elektrisk nu og bruger til dekoration. Den
gang var de med stearinlys, så de hjalp ikke meget, nar de var sværtet 
over, men heste har den egenskab, at når de havde kørt vejen ud, kunne 
de også finde hjem, næsten lige meget hvor vi havde været, eller hvor 
mørkt det var.
Mælke- og arbejdsvogne skulle have en flagermuslygte, der var be
hørigt blændet, til at hænge under vognbunden. Det var også mørk
lægningsmandens opgave at se efter det. Men politiet kom da også ud 
på vejene.
Det fortaltes om landbetjent Bjerrekær, at han en aften standsede en 
karl, der havde for meget lys i lygten. Da han ville indstille ham til en 
bøde, svarede karlen: "Du kan sagtens finde, hvor jeg bor, for det er 
nabogården til, hvor du hentede en halv gris forleden".
Da det var forbudt, blev der ikke mere ud af den sag. Bjerrekær var en 
udmærket landbetjent, som ikke gjorde mere ud af det, end der var 
nødvendigt, og vi kunne være glade, så længe vi havde vort eget politi, 
som vi i hvert fald senere skulle komme til at skønne på.
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F orord n in ger
Den første var det nok så bekendte tyske OPROP, derefter kom flere. 
Alle, der var i lægdsrullen, skulle melde sig hos sognefogeden. Det fik 
dog ingen betydning her, men i byerne blev de civilbetjente, også kal
det føl. De skulle følge med de rigtige betjente, og hjælpe med visse 
opgaver, ved mørklægning og almindelig orden. Det fungerede, der var 
dog ubehagelige opgaver imellem. På kommunalt plan var der de man
ge rationeringer og fordelingsopgaver, som skulle løses herfra. 
Folkeregistret skulle udstede legitimationskort, som alle skulle have 
på sig, når man færdedes ude. Det kunne også lade sig gøre at få et 
ekstra, så man kunne klare sig i en snæver vending med et opdigtet 
navn. Billedet skulle jo passe.
På et sent tidspunkt kom der påbud om, at der skulle laves både eva
kueringsplan og modtagelsesplan for hele kommunen. Det var et stort 
arbejde at få det hele til at gå op, om det gjorde det, kan ikke vides, da 
der heldigvis ikke blev brug for disse.
Danske kvinders beredskab, kaldet D.K.B. var oprettet, d.v.s. en del 
havde fået undervisning i det mest elementære i pasning af syge og 
sårede samt madlavning i større portioner, så de kunne træde til i en 
given situation. De blev så tildelt de ledende funktioner i hele denne 
plan.
Der blev anført mandskab til mange ting. Nogle skulle blive tilbage til 
pasning af husdyr, andre skulle sørge for indkvartering og parkering 
samt mange andre små og større fornødenheder. Engang spredtes det 
rygte, at nu ville tyskerne tage folkeregistret. Det bevirkede, at de lokale 
sogneråd hentede dem rundt hos registerførerne og gemte dem bl.a. på 
kirkeloftet i V. Alling. Det var ikke særlig heldigt, og da også helt uden 
betydning, men fejltagelser kunne ikke undgås i en spændt situation.
Hestene blev således det første vi mærkede til krigstiden, priserne steg 
fra dag til dag, og mange ærgrede sig over at have solgt for tidligt. 
Vogne både lette og aim. arbejdsvogne kom i pris, cykler handledes 
også livligt, og hvis det var muligt, sikrede man sig et ekstra dæk.
Benzinen var rationeret efteråret 1939, og der havde vinteren igen
nem været en vis mangel på andre følsomme varer. Krigen i Finland 
satte sit præg på denne vinter. Der var enkelte, der rejste derop som
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frivillige: Anna Krarup, som sygeplejerske, arbejdsmand E. Thorup, 
Irs. S. G. Nielsen, (da Hvalløse) og Godsejer Mark, Kollerup, til krigs
tjeneste. De kom hjem med livet i behold, men skuffede. Der blev ar
rangeret Finlandsaftener rundt om med det formål at skaffe penge til 
at sende derop, her var også en sådan, som gav et pænt overskud. Det 
lyder ikke af så meget i dag, men så vidt jeg husker, var overskuddet 
1200 kr. Forud var der syet og strikket ting til bortlodning, ligesom der 
var givet mange gaver, korn, kartofler, en levende gris o.m.a. Til at 
sende direkte blev der fremstillet veste med mange lag papir som foer. 
De var særlig gode til at holde kulden ude.
Efter 9. april blev alt bilkørsel standset, undtagen læger og dyrlæger. 
Anna Krarup var menighedssygeplejerske, og da Ålborg blev bombet, 
ville hendes søster Dinne gerne hjem med børnene. E. Krarup havde 
benzin på bilen, og Anna og jeg kørte derop for at hente dem. Det var 
selvfølgelig ulovligt, men alt gik glat. De blev dog kun hjemme nogle få 
dage, for dagligdagen fortsatte.
M angelsituationen fik mange initiativer frem, bilerne fik monteret 
gasgeneratorer. De, som ikke måtte køre, blev skilt ad, motoren blev 
brugt til trækkraft for tørveværker, og undervognen lavet til heste
vogn, som var udmærkede så længe dækkene holdt. Gamle tørvered- 
skaber blev fundet frem, og gjorde god fyldest; men de nye tørvepres- 
sere blev snart almindelige, og hvor det var muligt, blev der lagt 
el-ledninger ud i mosen. Det var tilfældet i Moeskær og kom tragisk 
nok til at koste Peder Kjærsgård livet. Han skulle tilse en vandpumpe 
der, og en dårlig isolering af en ledning blev hans skæbne.
Tobakken kneb det hurtigt med, så blev der plantet i haverne og lavet 
en masse eksperimenter med modning og tilberedning. Til skæring 
fremstillede en smedelærling en sindrig maskine. Det blev aldrig godt, 
men kunne da ryge, bedst i fri luft, eller ved et åbent vindue.
Hylderne i Brugsen tømtes langsomt men sikkert. Det var ret dybe 
firkantede rum, hvilket gav anledning til en bemærkning: nu kan I 
sætte tråd for og bruge dem til kaninopdræt. Et nyt udtryk kom til, 
varer under disken, d.v.s. mangelvarer, som uddeleren måtte fordele 
så retfærdigt som muligt. Vi vænnede os efterhånden til forholdene, 
fik ikke meget at vide i aviserne; men hørte svensk radio, især vejrud
sigten, der var udeladt i den danske. Da den danske stemme fra Lon
don begyndte, skiftede mange den gamle radio ud for at kunne høre
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den, og ellers gik man på besøg, hvor der var den bedste. Høsten var 
pga. det sene forår dårlig, alt brødkorn skulle afleveres til fast pris, 
23-25 kr./td. Hvis der skulle købes korn til foder, var det til den dob
belte pris. Senere kom afleveringspligt på et bestemt antal tdr., og det 
var så højt, at mange ikke kunne opfylde det. Så kunne der søges om 
forbehold. For at det kunne gennemføres, blev der på foranledning af 
det kommunale kornnævn ansat tærskekontrollører, som skulle påse, 
at alt gik rigtigt til.
Når høsten var overstået, blev der sanket aks og - hvor det var muligt
- revet med håndrive. Der måtte intet gå til spilde. Mange fik på den 
måde korn til høns, og hvis de var særlig flittige, og vejret artede sig, 
kunne der også blive til en gris. Hvis hveden havde været vanskelig at 
høste, var der spildt meget, og så var der rift om at få lov at sanke. Så 
blev der også til hvedebrød. Brødrationeringen var meget generende, 
især for dem der havde madpakke med på arbejde. Hvis det rigtig 
kneb, pakkede man en spand med aviser og medbragte så grød eller 
kartofler, som i det mindste blev holdt lunkent. Drikkevarer til den 
varme tid var det også småt med, men erstatningskaffe og saftevand
- sommerdrik med sødepulver, kunne da skaffes.
Sødepulver var noget helt specielt, der fremstilledes af mange mærke
lige ting, mest var det kartoffelmel tilsat et eller andet, måske et brev 
Zakkarin, delt op i et kg mel. Man lavede også selv kartoffelmel, hvil
ket var udmærket, men det var et stort arbejde, og der skulle udvises 
omhu og renlighed, hvis resultatet skulle blive tilfredsstillende.
Erstatningsafgrøder blev sået i marken, ærter og lupiner var beregnet 
til kreaturfoder, men det blev snart kendt at de var gode til kaffe- 
erstatning. Gode sukkerroer kunne, hvis der kunne fås forbindelse til 
en fabrik, fås lavet i roesirup, som var et udmærket sødemiddel. Smør
ret var strengt rationeret, og den smule vi fik, blev drøjet med kartof
felmos, hvis ikke man valgte kun at få et stykke med rigtig smør, eller 
hvor meget der nu kunne blive til. Mælk og fløde var standardiseret, 
d.v.s. fortyndet, dog kunne vi her udenfor reglerne, hvis vi sendte en 
lille spand med mælkekusken, få god fløde. Så blev der flødeskum til 
lagkagen.
Arbejdstøj var også mangelvare. Det, der var, var fremstillet af hør 
celluld og papir. Det holdt i reglen kun til en vask. Engang havde jeg 
skaffet bukser til mig selv og karlene. Da vi var ude at sætte vådt korn
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sammen, var kun det øverste af dem tilbage til aften. Næste gang gik 
det bedre med regntøj, der var syet af rester. Behagelige var de ikke, 
men de holdt. Mange anskaffede får for at få uld, og de gamle spinde
rokke kom ned fra lofterne, ligesom der blev sået hør, som dog var 
vanskeligere at tilberede, hvis ikke der var kontrakt med et skætteri 
om at få lærred for levering af råvarer. Vi havde også et lille stykke 
med hør, men det havde den egenskab at kreaturerne næsten ikke var 
til at holde derfra. Så kom naboen og råbte til min mor: "Bodil, nu er 
kalvene igen i skjorterne". I haverne blev alt udnyttet, og hvor græs
plænen ikke var gravet op til kartofler, blev den udnyttet til gåsefold. 
De blev kaldt villagrise.
Kornordningen var dyr for landbruget, og det var småt med at fede 
grise op. Ind imellem gik rygter om, at nu blev hjemmeslagtning for
budt, og så blev der slagtet og gemt væk. Det blev dog aldrig til noget, 
og man sørgede for at lave store grise, så der både blev til stegt flæsk 
og smørefedt. Byfolk, der havde bekendtskab på landet, kørte ud med 
budcykler og fik flæsk med hjem. Enkelte forsøgte sig med at sende 
med banen, hvilket dog ofte gik galt. Der fortaltes om en, der ville 
være rigtig snedig og skrev rødbeder på fragtbrevet. Da pakken nåede 
frem, var der rødbeder i. En kvik replik var, at nu ville han sende rød
beder og skrive flæsk, og se om der så var flæsk til modtageren.
Vor familie i Århus ville også gerne have lidt af grisen. Det skulle 
foregå på den måde, at jeg kørte til Mørke Station med pakken, så skulle 
de være parat på kystbanen for at tage imod. Da jeg kom til Mørke, var 
der ringet, at der var luftalarm, så jeg måtte returnere med grisen og 
afvente en senere mulighed, som dog også kom, og alt forløb glat.
Dagligdagen gik roligt og der blev holdt kaffegilder, d.v.s. kaffeerstat
ning, for alt blev prøvet, som Arne Pedersen sagde: "Når vi er i byen, 
får vi erstatning, når vi er hjemme, bruger vi grutning", d.v.s. byg blev 
stegt på panden, til det blev sort, for derefter at blive malet på en 
kaffemølle. Det var da også det eneste, det havde med kaffe at gøre, 
men vandet blev da sort, og samværet var udmærket.
En god ting var, at mange fik solgt heste, som var vanskelige at omgås, 
ja kunne være direkte farlige. Bare vi kunne få dem til at se rimelige 
ud og få dem skoet, gik de til Tyskland. Det med skoningen var et pro
blem, men det blev klaret her med dygtige smede, hvilket også bevir
kede, at der kom folk udenbys fra for få skoet en tosset krikke.

26



Omkring denne tid blev der i Randers, som i andre større bysamfund, 
dannet sabotagegrupper. Det smittede af herude, og da en gruppe blev 
optrevlet der, gik nogle under jorden her. Det skete flere gange. De 
fleste færdedes meget forsigtigt, nogle kom i arbejde på gårdene og 
vakte ingen opmærksomhed; men det var jo unge, der også ville kom
me sammen med andre, så alle vidste de var her. Det var nabolægerne, 
der havde sørget for, at de kom her. En dag kom en meget tiltalende 
mand med anbefaling fra Læge Gravesen i Lime. Han skulle nu se at 
få samling på gruppen. Han blev modtaget med tillid og fik logi.
Der blev også arbejdet med nogle ting, som vi ikke var særlig impone
rede af. Niels Andersen, Fløjstrup, og hans sønner havde en lille last
vogn, som var indrettet til at køre høns til fjerkræslagteriet i Ars. Den 
var nem at kamuflere til at hente nedkastede våben i, og de fik da en 
del. Da gruppen Fløjstrup-V.Alling blev dannet, skulle føromtalte in
struere i brugen af disse våben. De, som var lidt kyndige, syntes det 
var mærkeligt så lidt håndelag, han havde, og de blev mistænksomme. 
Det havde han åbenbart følt, for pludselig var han væk. Efter dette 
forstærkedes mistanken yderligere. Det viste sig også, at han havde et 
ben i begge lejre. En dag dukkede han op igen, og efter langt samråd 
blev der tilkaldt en os ukendt mand, som skaffede ham af vejen. Det 
var som så meget andet ikke særlig behageligt.
Den nye mand kom tilbage, og nu skulle der til at ske noget. Men ak, 
han var meget værre end den første. Vi var nok blevet mere påpasse
lige, for han forsvandt lige så pludseligt, som han var kommet. Der var 
mange, der var ilde berørt. De unge skiftede kvarter, og mange fik nyt 
legitimationskort, og skiftede arbejdssted.
Samme mand klarede resten af krigen, men blev dømt ved retten i 
Randers sommeren 1945.
Tidligere i 1944, havde Kr. Juul i Moeskær været interneret i Horse
rød som politisk fange. På det tidspunkt havde tyskerne den mening, 
at de ved at fængsle fremtrædende personer kunne standse den stadig 
stigende modstand. Kr. J. kom dog ret hurtigt fri, men var stadig un
der opsyn, og skiftede trods det ofte bopæl. Hvis telefonen ringede, og 
en stemme sagde: "Det er galt med æblerne, de er rådne", var det bedst 
at flytte. Hos Johs. Sørensen var det en aftale, at hvis Astrid havde et 
bestemt vindue åbent, skulle han køre forbi og lade, som om han boede 
et andet sted.
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I centralen - som vi sagde - mødtes mange, og det var mærkeligt, at det 
gik godt, da - som før omtalt - ikke alle var lige forsigtige. E. Villadsen 
holdt af at samle trådene og skaffe kontakter. Der var mange, der 
mødtes der, det var naturligt, da vi kunne få lappet cykler, købe is
pinde og erstatningsslik, ja der var også et håndkøbsudsalg.
Katrine var dengang konstant sengeliggende, og hvis der var en pistol, 
der skulle hurtigt af vejen, var der et udmærket gemmested i hendes 
seng. Det gik, trods det at alle kom og gik, som var de hjemme.
Cykeldæk blev også genstand for opfindsomhed. Der blev lavet nogen 
med fjederbelastede træklodser.
Bedre var det, hvis der kunne skaffes dampslanger, de var i det mind
ste punkterfri. Solution kunne ikke skaffes, så blev der lavet en bruge
lig klister af gamle rågummisåler opløst i stenkulsnafta. Enkelte blev 
tildelt et cykeldæk. Sygeplejersken skulle jo helst være kørende. Da 
lærer Madsens søn Erik blev student, var Villadsen hædersgæst, for 
uden hans indsats med cyklen, havde det ikke været muligt at gen
nemføre skolegangen.
Der kom også dårlige egenskaber frem. Manglen fristede til, at der 
blev skrællet cykler, d.v.s. at cykler, som ikke var låst inde eller gemt 
væk, blev befriet for dæk og slanger, som så blev solgt på den sorte 
børs. Den var på Frederiksplads, nu Østervold, i Randers. Her kunne 
det gå livligt til. Den blev ofte ryddet, men var hurtigt i gang igen.
Det blev også almindehgt at hugge tøj fra tørresnorene. Det blev Scandia- 
smedene for meget, så de gik i flok ind til pladsen og gav Hajerne bank. 
Det hjalp en tid, men ikke længe, og som sædvanlig gik de egentlig 
skyldige fri. De fik ikke bank. Det var her - som i mange andre forhold 
- ikke nemt at skelne, da det også kunne hænde, at en nødvendig ad
varsel kom fra den kant.
Foranstående små og større ting gjorde, at det kunne være svært at hol
de sammen på den ofte forherligede modstandsbevægelse. Dagligdagen 
skulle leves, og arbejdet udføres. Det var dog ikke alt, der mislykkedes.
Mange fik god beskyttelse, og der knyttedes forbindelser, der holdt, så 
det var naturligt at mødes, da der efter krigen blev oprettet hjemme
værnsforeninger, der senere blev til Hjemmeværnet.
Skulle nogen nævnes udover allerede nævnte F. Hansen, er det Kr. 
Juul, Johs. Sørensen og E. Villadsen, der i samarbejde med "de stille"
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i landet, ydede en god indsats med betydelig personlig risiko og uden 
udsigt til personlig vinding, alene ud fra en god national indstilling og 
en indlevet retfærdighedssans.
Det folkelige var en stor faktor hele besættelsen, der blev holdt møder, 
der var stærkt nationalprægede, og det kunne undertiden undre, at 
der ikke blev grebet ind, men nazisterne kunne jo ikke være overalt, 
og der var solidaritet. Jeg vil nævne partiet Dansk Samling, der var 
stiftet i 1938. Til at begynde med kaldtes det en bevægelse, Det Tredje 
Standpunkt, efter Nazismen og Kommunismen. Denne bevægelse 
havde tidligt stor interesse i de folkelige kredse, hvilket kølnedes no
get, da der blev dannet parti. Det var da også for Dansk Samling, at 
Kristen Juul blev minister i 1945.
Ved højskoleforeningen i Randers var der et skolemøde, hvor Kaj 
Munk talte. Den store sal på forsamlingsbygningen Jylland stopfyldt. 
Kaj Munks indsats markerede en vending i forholdet til Nazisterne 
med mere aktiv modstand, som Nazisterne nok regnede med, de kunne 
standse med mordet på ham. Mange har senere gjort holdt ved minde
stenen på Hørbylunde bakke, hvor Kaj Munk blev dræbt, for senere, 
når man kom hjem, at læse om det.
I Årslev var de gode til at spille dilettant. De udviste betydeligt mod 
ved i vinteren 1943 at opføre Kaj Munks skuespil om Niels Ebbesen 
med tydelig adresse til besættelsen. Ja, endda gentage det som offent
lig forestilling i Præstegårdshaven om sommeren. Niels Ebbesen er 
her fremstillet, som den lidt vege dansker, der egentlig helst vil gå 
hjemme og passe sine dyr; men da han ser sine fæller efterhånden gå 
i samarbejde med tyskerne og affinde sig med forholdene, ja endog sin 
datter skulle han se var meget optaget af en flot tysk officer, som for 
øvrigt var sympatisk fremstillet i skuespillet. Stærkt tilskyndet af sin 
kone Gertrud og den brave noget fordrukne præst, går Niels Ebbesen 
til modstand. På spørgsmål af præsten, er du bange, svarer Niels Eb
besen kort: JA, jeg er bange. De mange optrædende var som udvalgt til 
rollerne, og det var både nærværende, ja man kan næsten sige gri
bende, at følge spillets gang.
Ellers blev der holdt både gymnastik og ungdomsmøder, ligesom der 
var husflidsskole i Årslev Præstegård. Der var Alsang og Algang. Det 
kan måske undre, at der kunne samles fuldt hus til en aften med lærer 
eller præst, hvor programmet var danske sange. Det var nok følelsen
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Der kløves generatorbrænde hos vognmand A.P.Andersen. Fra v. ses: 
Tage Christensen, Alfred Jensen, Svend Andersen og Ejner Kristiansen.

af samvær og at være mange, noget som vel også kan give en lidt falsk 
tryghedsfølelse. Engang gik hele byens unge i flok til Clausholm. 
Turen gik ned forbi Lykkeskoven, over gangbrættet ved skyttens hus, 
igennem skoven og til slotshaven, hvor vi fik kaffe ved gartneren, og så 
legede vi sanglege i havegangene. Det var en succes, og det gjorde, at 
senere gik vi til Fløjstrup bakker og til Uggelhuse. Her var der en en
kelt, der havde fået et par bajere.
Han traf en mand, der kom fra ijorden med et bundt ål. Dem købte han 
og gik så rundt og falbød dem til stor morskab. Alt sammen små og 
enkle fornøjelser - glæder, som gav sammenhold i den ellers grå tilvæ
relse, og som vi, der oplevede det, stadig husker. Det var enkle arran
gementer, med de muligheder der nu var, og de blev altid påskønnet 
med godt fremmøde.
Brændselsproduktionen skal også omtales, da det i høj grad påvirkede 
dagligdagen. Der blev oprettet "kommunale brændselsnævn", som skulle
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sikre en nogenlunde retfærdig fordeling, registrere hvem der havde 
mulighed for selv at skaffe brænde eller tørv. Her fik kommunen til
delt træ i Clausholm skov, og der var et vældigt leben, når det blev 
fordelt, og især når det skulle køres hjem Alt hvad der kunne køre, var 
derovre, og den mindste pind blev samlet op. Vognmand A. P. Ander
sen fik ekstra for at kunne lave Generatortræ, ligesom Marius Laur
sen havde fabrikation af det. Elværket i Randers aftog hele hans pro
duktion, så der var gang i økserne.
I moserne var der aktivitet fra det tidlige forår. I Moeskær arbejdede 
flere hold, Svanholm Rasmussen, Andr. Andreasen, brødrene Mikkel- 
strup og flere. Johs. Sørensen gravede i Hvalløse mose, Kock, Årslev 
Mølle, der hvor der nu er en sø ved Vasen. Nede i Hørning enge blev 
også gravet, men kun privat, da der var så bundløst de fleste steder, at 
det ikke kunne bære maskinerne. Her kom de gamle primitive redska
ber frem, og de var slet ikke så dårlige, og der udfoldedes et sandt fol
keliv dernede med madpakker og det hele. Brændsel fik vi, selvom det 
ikke var lige godt. Det kunne så, hvis vi var heldige, suppleres med 
brunkul eller briketter. Brunkullene havde den kedelige egenskab, at 
det lugtede af natpotte i de tilstødende rum. Det tog man også med. 
Når generatorbilerne skulle startes, var der en del forberedelser. De 
forskellige blæsere tog på batterierne, og det kneb med strømmen. Så 
måtte der hest for, eller hvis en bil var kommet i gang, så kunne den 
hjælpe. Rutebilerne måtte også klare sig, og sikke et syn, når de ved 
aftenstid skulle fra Randers. Der blev fyret og rusket aske for at være 
klar til at afgå til nogenlunde tid. Så var de gerne stopfyldte, så det 
kunne knibe med at komme op ad bakkerne.
Der var også el-rationering, d.v.s. vi fik bestemte dage og timer, der 
måtte tærskes og gruttes. Der måtte ikke bruges el til brændesavning 
og kvashugning. Så var der en mand i Fløjstrup, der fremstillede en 
gammel bil med generator, som man kunne leje. Den blev flittigt be
nyttet af dem, som havde petroleumsmotor, da det var helt umuligt at 
skaffe petroleum.
Tørvetransporten satte sit præg på vejene. Der blev lavet vogne af 
gamle biler. De var behagelige at køre med, så længe dækkene holdt. 
Johs. Overgård havde en dejlig vogn, som blev benyttet både til ar
bejdsvogn og med havebænke på til udflugt og besøg. Hestene måtte 
holde for.
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Tørvefabrikkerne lejede heste for sæsonen. De var til at begynde med 
urolige ved maskinerne, men vænnede sig hurtigt til dem og kunne gå 
helt tæt til de mere eller mindre hostende og spyttende af slagsen. 
Arbejderne ydede en stor indsats. Selvom det var hårdt arbejde, ville 
de hellere arbejde i mose og skov end risikere at blive henvist til at 
arbejde på flyvepladserne.
Vinteren kunne være slem at komme igennem for arbejderne, og de 
var meget glade for en tærskedag, især hvis noget af daglønnen blev i 
naturalier. En del arbejdede i skoven, og mange af de, som var hos 
Johs. Sørensen havde arbejde ved den nye vej, der blev anlagt fra Vol
dum til Mejlby som vinterbeskæftigelse.
Daglønnen var ikke stor, men da det var begrænset, hvad der kunne 
købes, blev der en vis pengerigelighed, som også mærkedes på vor lille 
sparekasse. Mange indfriede de gamle lån, og hvis der kunne skaffes 
materialer, blev der optaget et nyt lån til at bygge til eller få taget 
udskiftet for. Renten var lav og sparekassen måtte købe lavt forren
tede obligationer for dog at få lidt ud af pengene. Den påtog sig også at 
finansiere de, der fik indlagt el. Der var flere, der hidtil havde klaret 
sig med petroleum, og de var nu i en slem knibe.
De fik 20-års lån til 4%, så de nåede, at renten steg til mere end det 
dobbelte, inden de var færdige med afdragene.
Der kunne nævnes mange eksempler. Vi oplevede jo også pengeombyt
ningen, som ikke var så god, men de fleste tog den med humør og be
gyndte på en frisk. Det skal nok lige nævnes her, at de, som fik instal
leret el dengang, selv måtte skaffe kobber. Det gik hårdt ud over de 
gamle kobberting, selvom der også her blev fundet på erstatninger.
I foråret 1945 kom der tyske soldater til byen. Jeg var i marken for at 
lægge kartofler, da der kom bud hjemmefra, at de havde eksproprieret 
laden og maskinhuset. Det gik hurtigt, for da jeg kom hjem, var det 
hele ryddet, der skulle være plads til 40 heste i laden og 20 i maskin
huset. I hospitalsladen skulle der være 20 heste, og det gav nogle m is
forståelser, at der på kortet stod Hørning Hospital, så de troede, at det 
var et sygehus, hvor de var parate til at indrette et lazaret. Daværende 
hospitalsforstander organist Knudsen udfoldede store anstrengelser 
for at forklare dem, at det var alderdomshjem, det hjalp dog ikke, der 
blev indrettet lazaret i samlingsstuen og en stue, der var tom. 
Forskole og forsamlingshus samt loftsværelser hos Krarup og Sigurd 
Sørensen blev også eksproprieret, og der blev gravet skyttegrave på
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skolepladsen. Så gik de ellers i gang med at købe hestevogne og cykler. 
De mest brugelige havde været gemt væk en tid, men nu var det alvor. 
Jens Kirkeård opholdt sig med foreningshingsten og en hoppe ude ved 
nogle buske i flere døgn. Konerne hørte om cyklerne og fik sendt bud i 
tørvemosen, at mændene skulle gemme cyklerne der. De fik en del 
heste, vel 20 i alt, dog kom afrejseordren nok, før de havde regnet med, 
for de nåede ikke at få heste her i byen. De heste, som de havde fået, 
skulle jo køres, og det morede os noget at se, da de havde købt en hest 
hos Karl Frandsen i Moeskær. Alle vidste, at den ikke var til at køre.
De fik den spændt for i midten i et trespand foran en stor vogn, de 
havde med, og så gik det ellers ud a f vejen. Så langt vi kunne se gik den 
på bagbenene, men de kørte hele dagen, og skiftedes tre mand, så da de 
kom hjem til aften, var hesten skikkelig, men kuskene var godt ømme 
i armene. Vogne af mange slags blev eksproprieret. De gode var gemt 
væk. På Årslevholm fik de mælkevogn og heste, ellers var det alminde
lige arbejdsvogne. Cykler lykkedes det også at få en del af. Man skulle 
jo færdes, og hvis man så mødte holdet, krævede de cyklen straks.
Chr. Cilleborg havde en god cykle. Da han en dag var i marken, mødte 
han holdet. De krævede cyklen. Da han ikke ville aflevere, truede de 
med pistol, og først da Knud kom til, fik de den.
Mandskabet bestod af nogle ældre mænd, hvoraf flere så ud til at have 
været sårede, og ellers mange helt unge. Der gik vagter døgnet rundt, 
og der blev ekserceret.

Mønstringskursus i Hørning 1944. Billedet taget foran centralen i Hørning.

33



Det var tydeligt, at de indrettede sig på hjemrejse, for der blev købt 
madvarer i det omfang, de kunne. På mejeriet købte de oste, og det var 
med sejrsmine, når de kom med en hel stor ost. Hos Anton Rasmussen 
købte de en dynge kartofler, og nogle af de ældre kom og bad om at 
måtte høre engelsk radio, hvad de også fik lov til.
Uden nogen vidste af det, var der opbrud en morgen sidst i april. Da 
jeg kom op om morgenen, var der aktivitet i laden, og en binding hø, 
som var gemt til udbinding, var bundtet og læsset på vogne. På min 
protest fik jeg besked om, at der kunne hentes penge hos kommandan
ten i skolen. Her fik jeg mod kvittering betaling i helt nye tikrone
sedler, som de havde en hel stor kasse af. Dem fik jeg hurtigt omsat, 
det var jo ikke til at vide, om de var noget værd.
På marken fandt vi ofte de sølvpapirstrimler, som de engelske flyvere 
kastede ud til afledning af radaren, og medens byen var besat, kom en 
længe ventet nedkastning på marken ved Lykkeskoven. Der var nok 
nogen uoverensstemmelse om, hvem af grupperne, den var til, og en
kelte af containerne var gået itu ved faldet, så de skulle jo reddes, 
hvad de også blev. Selve containerne blev gravet ned i mosen, og så var 
det med at få våben og ammunition i sikkerhed.
Fra V. Alling kom en mand med sin vogn med en klat roer i, som han 
så læssede om i skoven, så der var våben i bunden af vognen og roer 
ovenpå, så han kom godt hjem med sit læs. Tustrupkarlene var nys
gerrige og ville hen for at se på. Det passede ikke, de som var nede for 
at samle op, så en smed en håndgranat efter dem for at forskrække 
dem. Det lykkedes også, men de blev selv bange og løb op i Gunde- 
strupstrupskoven, hvor de gemte sig, til de turde liste hjem.
Det meste af det nedkastede blev reddet, og fordelt. Det, at tyskerne 
var i opbrud, gjorde nok, at der ikke skete yderligere. Der gik ikke så 
lang tid, før der blev brug for våbnene til bevogtning. Da fredsbudska
bet kom, blev alle, der var med, indkaldt til denne opgave. De kom fra 
tørvegrave og andet arbejde skiftede tøj, og fik armbind på, nok med 
nogen betænkelighed, for ikke alle var kyndige i at bære og bruge vå
ben. Det gik, og mig bekendt skete der ikke noget utilsigtet i disse be
vægede dage.
Selve fredsbudskabet blev her som andre steder modtaget i glædes
stemning, måske mere ublandet her end så mange andre steder, da 
her ikke var arrestationer, på grund af unational optræden. En enkelt
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undtagelse var en tilflytter, der havde været sabotagevagt. Det blev 
siden kritiseret, at det var de små, der blev taget, mens andre gik fri.
De fem år var gået. Almindelig sammenhold og tilpasningsevne gjorde 
det muligt at komme igennem uden særlig dramatik. Livet gik videre 
med optimisme og forventning til fremtiden.
Den fjerde maj kom der bud efter Kr. Juul. Han skulle begive sig til 
København for at deltage i befrielsesregeringen. Han blev forsinket og 
nåede ikke frem til regeringserklæringen blev udsendt. Det var der 
nogen utilfredshed med; men det har andre beskæftiget sig med og 
skal ikke forsøges kommenteret her.
Foranstående er fortalt a f  K laus Moltesen til befrielsesmøde i Hørning  
Forsam lingshus den 26 april 1985.

HESTEEJERE,
so m  T y sk e rn e  h a r  b e s la g la g t  H este  m . m . hos, indbydes I 
til M øde p a a  H ø jsk o le h o te lle t i  R a n d e rs  L ørdag  den 18. 
ds . K l. 14 for a t  p ro te s te re  im o d , a t d e t k ræ v e s  af os, 
a t v i sk a l t i lb a g e b e ta le  d e t, so m  v i h a r  iaae t m e re  end 
2200 K r. p r . H est.

Flere In teresserede .
   |
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Antihelte
AF HANNE BYEIEL

Når vi taler om besættelsestiden i Danmark, er det oftest billedet af de 
modige modstandsfolk og de voldsomme sabotager, der som det første 
falder os ind.
Men krigen havde mange andre skæbner -  også her på egnen.
Der var ’’tysker-tøserne”. Unge piger, som blev udstødt og fordømt, 
fordi de fik et godt øje til en ung, tysk soldat. Mange blev gravide og 
måtte føde barnet til en fremtid, som har været alt andet end nem — 
som uægte barn -  med en tysk far.
Der var familiefaderen, som var så bange for, at hans søn ville gå med i 
den lokale modstandsgruppe, at han valgte at angive gruppen til tyskerne. 
Han måtte efterfølgende i fængsel for dette forræderi. Han blev senere 
løsladt på Justitsm inisteriets foranledning.
Der var også historien om den lokale dyrlæge, højt begavet, med den 
fineste eksamen i Danmark nogensinde, som blev dømt for landsfor
ræderisk optræden. Hans stærkt religiøse og fanatisk-idealistiske ind
stilling bevirkede, at han som 61-årig endte i retten, tiltalt for at lade 
sig hverve til tysk krigstjeneste. Han var fanatisk nazist - som i retten 
fortalte, at han var kaldet af Guds moder til at gå i krigstjeneste. Han 
endte på et sindssygehospital.
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M O S C E V B L A O E T
Men immer det dog paany, hvor Hjerterne Morgen vente

1. Aargang Torsdag den 19. A p ril 1945

I Desperationens Tegn
Et Par af de sidste Dages Eksempler paa HIPOs og Gestapos amenneskeiige Opførsel

HIPOs og G estapos F rem fæ rd paa d et sidste  tro d ser enhver Be
skrivelse. Alt, hvad disse M ennesker fo re tag e r sig, s ta a r  nu i Des
perationens T egn. De viger ikke tilbage for nogen V'oldshandllng.

V i kan nævne et Pa r Eksem pler fra 
de sidste Dage. Forleden havde P o li
tibetjent Holger Lorentzen, Ballerup, 
Barnedaab, i hvilken Anledning 14-15 
Gæster opholdt s ig  i Hjemmet. P ludse- 
lig  gjorde en Bande H IPOere deres 
Entre. Forst arresterede de Gaardejer. 
Brejde Lorentzen, Næstved, og deref
ter tog de Politibetjent Lorentzen med 
sig  hen i Ledøje K irke , hvor der paa 
det T idspunkt var Gudstjeneste. H IPO

afbrød uden videre de k irke lige Hand
linger og befalede Lorentzen, at han 
han skulde udpege sine Bekendte. L o 
rentzen kendte im idlertid ingen, Saa 
tog Banden tilbage til Bamedaaben, 
hvor de tog Politibetjenten, G aard eje
ren og endnu tre Gæster ined s ig  — 
efter at have spist og drukket alt, som 
skulde have været serveret ved Fest
ligheden, og stjaalet samtlige Fy lde 
penne, Uro og Penne.

D a g l i g s t u e n  s o m  T o r t u r k a m m e r
Hvor det gælder Raahed, kan H IPO  

og Gestapo tage hinanden i  Haanden. 
Det er som om deres Brutalitet ingen 
Grænser kender. Forleden trængte Ge
stapo ind hos Boelsmand P . Hansen, 
Hørning. Mens F ru  Hansen blev sat 
under Vagt i een Stue, førtes hendes 
Mand ind i  en anden ved Siden af. 
Herfra hørte hun lid t efter hans gen
nemtrængende Skrig. Hvad Bødlerne 
gjorde ved ham, vides ikke, men han 
gennemgik de frygteligste Pinsler. Det 
samme var Tilfældet med Læge An
dersen, AUingaabro, til hvem Gestapo 
kørte umiddelbart efter.

Der foreligger et andet Eksempel. 
F ru  Havnedirektør Laub, der bor i

Hellerup, har sojn*.hekondt mistet baa- 
de sin Mand og en Søn, takket være 
Tyskerne. T il hende kom forleden et 
Antal H IP O  og Gestapofolk medføren
de en ung Arrestant. De skulde bruge 
hendes Dagligstue t il Torturkammer. 
Og mens Fruen sad i en Stue ved Si
den af, begypdte de „A fhøringen".Bag
efter arresterede de F ru  Laubs skole- 
pligtige Son. H am  lod de dog gaa 10 
T im er efter.
- V i kan slutte med at fortælle, at en 

ung Mand fra Aarhus, som indtil for
ny lig  har siddet i tysk Koncentrations
lejr, er blevet overført til Sindssyge
hospitalet i Augustenborg. Han er ble
vet sindssyg efter Tortur.

Mange Tyskere dræbt ved Præcisionsangrebet i Odense
Allierede Flyvere har —  som den 

censurerede Presse i G aar meddelte —  
rettet et Angreb mod Gestapos Hoved
kvarter paa Husmandsskolen i Odense. 
V i kan udover, hvad der allerede er 
skrevet om Begivenheden, oplyse, at 
Antallet af dræbte Tyskere saa vidt 
det ved Redaktionens S lutning kunde 
skønnes andrager et halvt Hundrede. 
Der er konstateret 12 Bombekratere.

Det er det tredie Gestapohoved- 
kvarter, de Allierede har lagt i Ruiner 
i Danmark. Først Aarhus, saa Køben

avn, nu Odense.

Der var anbragt 20 danske Fanger 
paa Skolen, men de blev alle reddet 
og sidder nu i  A lbani Arrest.

423 danske Jøder til Sverige i Gaar
I Gaar Form iddag passerede 423 

danske Jøder fra Theresienstadt-Lejren 
København paa Vej til Sverige, hvor 
de vil blive interneret. Der skulde 
herefter kun va>re faa danske Jøder 
tilbage i Tyskland. Man regner med, 
at det samlede Antal deporterede var 
800.-

Ligeledes har en Fangetransport af 
danske og norske i Gaar passeret K ø 
benhavn med Sverige som Maal.

Sidste M
I Gaar Form iddag har Friheds

kæmpere anbragt tre Bomber i  den 
store V irksomhed „T itan". A lle  Bom
berne eksploderede, men v idt vides 
kom ingen af Arbejderne t il Skade. 
H IPO  foretog um iddelbart efter Sabo
tagen omfattende Spærringer i  K v a r
teret.

Frihedkæmpere har lavet et Hold 
op i Deutsche Handelskammer, hvor-1  

|jfra de har fjernet Mængder af Doku- 
meuter, Papirer, Skrivemaskiner o.s.v. 
som blev kørt bort paa en^Plyftévog'' 
Aktionen varede tre Tinrér.

K l. 12,06 Tirsdag, sprængtes t  

Godsvogne med Materiale t il Værne
magten paa Nørrebro Station. Butiks
ruderne i de nærmeste Ejendomme 
b lev totalt knust ved de to Detonatio-

To aye uofficielle Henrettelser
Idéen med at henrette danske Pa 

trioter uden at gøre Rede for, hvem 
Ofrene er, og hvorfor de myrdet, er 
aabenbart faldet i god Jo rd  hos Ge
stapo. Metoden fortsættes i  al sin for
bryderiske Raahed. Nu har man igen 
i Hovedstaden fundet L igene af to 
Mænd, som er blevet dræbt ved Nak
keskud, og fra hvem alle Papiret om- 
hyggelig t er fjernet. Hvem det drejer 
sig om, vides endnu ikke. Ligene blev 
fundet henholdsvis i Skovbrynet! Nær
heden af Hareskoven af en en Vagt
værnspatrulje og i Jægersborg A llé 
ved Gyldenlundsvej.

Arrestationer
Gestapo har taget: Ingeniør K r.Vej. 

Aalborg, Malerlæ rling H . Poulsen 
E lektriker E r ik  F iske r og Pless Ras 
mussen, Silkeborg, Maskinarbejder An 
ker Petersen, „Stjernen", København 
Freddy Andersen, Sjællandsgade 53 
og Bjarne Jørgensen, Nøddebog., Kbh

Dødsfald
Staal værksarbejder P . Pedersen, 

Varde, er død paa Karantænestationen 
i Padborg. Han blev forleden overført 
fra Tyskland. Ekspedient Hans Jørgen 
Madsen, er død i tysk Koncentrations
lejr.

En omtale a f Gestapo's brutale afhøringer, som P. Hansen, Hørning 
blev udsat for hjemme i sin egen dagligstue.
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RABE -  også kaldet “Tyskerbakken”
AF HANNE BYRIEL

De efterfølgende sider vil være fortællinger om “tyskerbakken” eller 
“Hørning-lejren”, som den tyske radarstation blev kaldt i folkemunde.
Lejren var beliggende ved Ebeltoftvejen på markerne mellem Lund og 
Krogsager -  se kortet. Den 15. april 1942 kom tyske tropper og afsatte 
den plads, de skulle bruge på Lund og Krogsager marker. Midt i maj 
måned begyndte støbningen af 6-kantede betonfundamenter.
Som en del af tyskernes samlede danske befæstningsanlæg, blev der 
bygget en flyveplads i Tirstrup, og “Hørning-lejren” var en af de 29 
radarstationer, som blev bygget rundt om i hele Danmark. Det tyske 
militærs navn for Hørning-lejren var RABE.
Flyvepladserne, hvorfra flyene lettede, dannede grundlaget for Luft
waffes operationer. Flyene, som opererede fra disse flyvepladser, var for 
det meste natjagere, der skulle angribe fjendtlige bombemaskiner. I 
starten af 1942 opbyggede Luftwaffe et netværk af radarstationer. Det 
var ved hjælp af disse, at man guidede natjagerne hen til de allierede 
bombemaskiner.
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Ebeltoftvejen

:n
mod Ebeltoft

Oversigtskort over RABE radarstation, som den var placeret 
ved Ebeltoftvejen, på markerne mellem Lund og Krogsager.
1: Hovedindgang til lejren, med lille barak til vagterne
2. Mandskabsbarakker til nr. 8 og 9
3. Mandskabsbarakker til nr. 10
4. Mandskabsbarakker 1 stk
5. Mandskabsbarakker 2 stk
6. Kostforplejnings- og kontor barakker
7. Hospitalsbygninger (murede med kælder under)
8. Radar (Wiirzburg - Riese 7,9x7,5 m) rund
9. Radar (Wiirzburg - Riese 7,9x7,5 m) rund
10. Radar (Freya til fjernvarsling 9x9 meter) firkantet
11. Vagttårn a f træ - ca 25 m højt
12. Vagttårn a f træ - ca 25 m højt
13. 2 stk 37 mm luftværnskanoner
14. Vandboring til lejren (drikkevand skulle dog hentes på en gård i Lund) 
Markeret: Pigtrådshegn, 5-6 m bred omkring lejren
Markeret: Trådhegn langs med Ebeltoft landevejen, 2,5 m højt
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Kodenavn Placering
Aar Æra
Adebar Anholt
Adler Aarhus (Hemstok)
Ameise Aabenraa (Barsmark)
3ock Bornholm
Btiffel ØlSvand
Faultier Falster (H8SS61 SZ°)
Fraun Fyr. (Skovby)
Fledermaus Fredericia (Fitting)
Frettchen Frederikshavn (Sorå)
Habicht Hanstholm (Hjardemål)
Hermelin Herning (Mosegård)
Hy&ne Hjørring (Nr. Lyngby)
Krokodll København
Lama Lemvig {Thyborer)
Lirdwurm Umfjord (Fraser)
ftabe ftanders (Lund)
ftingelratter Ringknbing (Howig) 
Robee ftømø
Schakal Skagen
Seehund Sorø (Tybjerg)
Viper Viborg (Skive)

Oversigt over Luftwaffes radarsystemer i Danmark. Kilde: www.atlantikwall.dk

Som regel var radarstationerne placeret med ca. 40 km’s mellemrum  
og de bestod normalt af 2 stk. Wurzburg-Riese-radarer, 1 stk. Freya- 
radar, 1 stk. natjager-kontrolpost, samt andre tilhørende/supporte- 
rende bygninger.
Fra sommeren 1942 til september 1943 foregik alt taktisk og operatio
nel kontrol/styring af natjagerne fra Nachtjagdraumfiihrer 100 i Grove. 
I slutningen af 1943 ændrede man rapporteringsvejen, således at alle 
radarstationer i Danmark, skulle rapportere ind til »Zentralgefecht- 
stand fiir Jagdabschnittsfuhrer Danemark« på flyvepladsen i Grove. 
Bunkeren der husede denne funktion, var en 39.000m3 stor betonbun
ker med tilnavnet Gyges. Her samlede man alle informationer om 
fjendtlige aktiviteter fra radarstationerne, for på bedst mulig måde at 
kunne planlægge det næste træk.
De allierede var begyndt at gengælde de tyske terrorbombninger af 
England, specielt London, med bombninger af de tyske storbyer. Flere 
af de allieredes bomberuter mod Berlin gik gennem dansk luftrum. 
Derfor, og fordi tyskerne kendte til engelske planer fra 1. verdenskrig, 
som gik ud på at angribe Tyskland fra nord via en landgang i Jylland,
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ønskede tyskerne et stærkt luftforsvar i Jylland. Udover de allerede 
aktive flyvepladser i Aalborg og Karup blev bygningen af 3 nye igang
sat. En ved Haderslev, en ved Tirstrup, og endelig en ved Vandel.
På hjemmesiden AirmenDK er der omtalt en nedskydning af et allie
ret bombefly, som radarstationen RABE var en aktiv del af:
»Atter en rolig nat for R A F  m ed kun  51 bombefly i luften p å  m inerings
opgaver ved Texel, Frisiske Øer, Helgoland og Østersøen. 27 Lancasters 
fra  5 BG fløj til Østersøen, og R5679 var det eneste tab over fjendtligt 
område. Den engelske radioaflytningstjeneste kunne senere oplyse, at 
flyet var blevet skud t ned a f  en tysk natjager fra  I I I7N JG  fra Grove. 
Den tyske radarstation »Rabe« ved Randers fik  tildelt en andel a f  ned
skydningen. " (Citat fra F lyvehistorisk T idsskrift.) (FT 90-46-6) 
Radarstationen ledte jageren hen til bombeflyet over radioen.

Dette fly Lancaster R5679 QR-O er her under reparation i august 1942. 
Under hjemturen fulgte flyet den planlagte rute næsten hen over 'Rabe". 
Flyet styrtede ned ved Grønhøj nord for Karup den 25. september 1942.
1 2013 blev en mindesten afsløret i Grønhøj! Kilde: www.airmen.dk/pll4.htm
September måned 1944 begyndes afmontering af 3 stk. radarantenner, 
men kanonerne bliver stående til efter nytår 1945 - to på Lund og en 
på Krogsager Mark.
Kilder: www.airmen.dk og www.atlantikwall.dk
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Hørninglejren eller ''Tyskerbakken”
AF KLAUS MOLTESEN

Eftersommeren 1942 skete der noget. Der blev rejst telefonledninger 
og eksproprieret jord på Pagters, Lundsgårds og Helles' marker.
Vi spekulerede meget på, hvad der nu skulle ske. Søren Jensen, Am- 
melhede, bemærkede tørt: "De har nok hørt den sang, hvor der står: 
Britten flyver over hav, gæster her prins Hamiets grav."
Der blev dog hurtigt aktivitet, først en lytterpost på Pagters mark med 
en mindre barak, senere en på Helles' og en med tilhørende udsigts
tårn på Lundsgårds. Det hele blev indhegnet med 3-rækket pigtråds
hegn, og det var strengt forbudt at standse på landevejen, hvilket godt 
kunne give lidt nerver, hvis cyklen skulle punktere. Så var det med at 
have legemitationskortet parat.
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Efter kapitulationen blev der mulighed for at kigge nærmere på  lejren og 
det der var tilbage a f den, efter flytningen til Tirstrup.
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Der var problemer med vandforsyningen. Til at begynde med leverede 
Lundsgård vand til dem - fra Horning vandværk. Det kunne jo ikke 
tolereres, så der blev indkaldt til generalforsamling og bestemt, at der 
skulle betales ekstra for det. Så gik de selv i gang med vandboring, 
som det efter flere forsøg lykkedes med.
Der blev bygget store barakker. Da det var på det højeste, anslog vi, at 
der var 3-400 personer derovre. Der var både mænd og kvinder, unge 
og gamle.
Så stor en aktivitet kunne ikke undgå at præge dagliglivet her. Ar
bejdskraft kom langvejs fra, og mange omkringboende tog arbejde med 
heste og vogne. Der blev lavet mange små fiduser, hvilket nærmest 
ansås for en bedrift, når det var tyskerne, det gik ud over. Ret almin
deligt var det at møde med en dårlig vognbund. Så kunne man, ved at 
beklage sig over, at der ikke kunne fås brædder, få dem der. Når de så 
ikke blev sømmet alt for grundigt, kunne det gentages efter nogle 
dage. På den måde blev der til at reparere flere grisestier her omkring. 
På arbejdernes kontrolsted (fagforeningens kontor) mødte tyskerne op 
og alle blev beordret derover. A.P. kom også derover, hvad der ikke 
passede ham. Han fik dog snart en tjans med at rette søm, og fandt ud 
af, at det var specialarbejde, så det gav ekstra betaling. Når vi spurg
te, hvad så med sømmene?, svarede han: "Dem ta'r jeg da med hjem til 
aften". Så var det i orden.
Der var også en tjans for de som havde forretningstalent, så der blev 
handlet med rationeringsmærker og tobak m.m.
Noget af det første der skete, da lejren - som den blev kaldt - blev be
mandet, var at de bestilte en trækvogn, som vi alle kender fra det tyske, 
hos karetmager Thaarsti. Den var i konstant fart til brugs og bager, 
især søndag var der en stadig strøm på vejene her omkring.
Eksersits havde de også. Hvis der var en nyhøstet mark, blev den 
brugt til det, hvilket ikke var så heldigt, hvis der var sået udlæg. Det 
hændte da også, at der blev krævet erstatning.
Lejren var for os at se et kæmpe anlæg med meget avanceret udstyr, 
og vi ventede med nogen spænding på, om den snart blev angrebet. 
Det kom også flere gange, men ingen blev skadet her omkring. Vi kun
ne dog tydeligt se skudhuller i barakkerne, og mandskabet var tyde
ligt nervøse. Selvom vi krøb sammen i husets inderste rum, var vi da
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ude for at se, og det var vældigt med lysende projektiler både fra ma
skinerne og luftskyts. Men bange var vi.
Det må erkendes, at selvom det var en stor invasion, generede det ikke 
meget udover at være her.
Almindeligvis blev de mødt med en kold skulder. Det var ikke altid så 
nemt. Jeg husker, at køerne stod i tøjr her ude ved vejen. Næsten dag
ligt, når jeg koblede (samlede) dem, kom en ældre mand og så på, ja 
fulgte ofte med helt ind i stalden. Det var ikke nemt at vise foragt, men 
så blev han vist forflyttet: De måtte ikke blive for godt kendte.
I løbet af 1944 affolkedes lejren, og der var kun enkelte vagtposter 
tilbage. Da blev det en yndet sport for unge med sans for spænding, at 
en eller to blev sat til at adsprede vagterne, mens andre, ved at lægge 
et par brædder over pigtråden, kravlede ind og organiserede nogle af 
de mange udmærkede kabler, der lå der.
De er ganske udmærkede til motorer.
En aften var det helt galt med telefonforbindelsen, og tyskerne var på 
patrulje for at finde, hvad der var galt. Ledningerne var klippet her 
ude ved vejen. Senere sivede det ud, at to lærlinge herfra havde været 
på fodtur til Moeskær. Bevæbnede med en skævbider entrede de ma
sten, og så var det en nem sag at ordne trådene.

Auktion over Tyskernes Efterladenskaber.
A arslev-H ørning  Sogneraad har holdt Auktion over en Mængde Ting, bl. a. B ræ dd er  og Pigtraad, som Tyskerne har efterladt; der indkom 7— 8000 Kr.Barakkerne, som Tyskerne har ladet opføre, vil senere blive solgt af Amtet.
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Nabo til Hørninglejren
AF JOHAN PETER TOMMERUP 
OG ELLEN BYRIEL

Sam m enfattede uddrag a f interwievs med
Niels Helles, Krogsager (NH), f. i Krogsager 1934 og
Tage Bak, D rastrup (TB), f. på  Tam m estrup M ark i 1925.
D et første  m ød e m ed  ty sk ern e  og  e ta b ler in g  a f  lejren
NH: Jeg var inde ved naboen, jeg var bare en bette knejt, det var i 42. 
Naboen var Thorkild Thomsen. Hans søster skulle have bryllup. Hun 
gik i haven og jeg gik og snakkede med hende. Da jeg gik derfra, holdt 
tyskerne ude ved vejen.
De havde et dansk generalstabskort, det holdt de og nivelerede efter. 
Jespersen fra Lundsgård kunne snakke tysk, så han var med. Han sag
de til min far, at det nytter ikke at sige noget, for de skal have jorden. 
Tyskerne havde samlet nogle sten sammen. Dem havde de brugt da de 
nivelerede stykket op. De havde lagt dynger af sten for at markere 
feltet. Stenene var blevet spredt igen, og tyskerne ville vide, hvem der 
havde gjort det.
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Fire unge mennesker i et a f udsigtstårnene i lejren. Man kan skimte Hald 
sø i baggrunden. På billedet er Johannes Jensen og Alfred Jensen, de øvrige 
er ukendte.

Vores forkarl såede roer. “Ham kan De ikke snakke med, han kører og 
sår roer nede ved mergelgraven”, sagde min far. “Så må De gå med ned 
til ham”. Det gjorde de, og bagefter sagde Jespersen til karlen: “Det er 
godt du ikke forstår tysk, for du fik en ordentlig omgang”.
Forkarlen. Han lever endnu, han er nogen og 90 år. Han havde foto
graferet det (Lejren), men da han kom hjem med billederne, brændte 
hans mor dem. For han kunne jo komme galt afsted ved at have dem. 
Man måtte ikke fotografere militære hemmeligheder.
In sta lla tio n er , b yg n in ger  og  s ik k erh ed  i og  om k rin g  lejren
TB: Kælderen under sygehuset var så stor, at man, da den blev gravet 
ud, kunne køre dernede med hestevogne. Far kørte jord et par timer 
hver dag efter mælketuren. En af dem, som også kørte der, fandt ud af 
at komme med to eenspændervogne i stedet for en med to-spand. 
Grunden var, at der lå en dynge brædder, som han havde spurgt, hvad 
de skulle bruges til. Dem kunne han godt tage nogen af, så han mødte 
op med et par vogne, hvor bunden kun bestod af nogle stænger. Dem  
skiftede han så ud med nogle af de gode brædder.

47



Når kanonerne skulle skydes ind, var målet bakkerne ovre langs Ammel- 
hedevejen, men det blev vist aldrig gjort.
Englænderne skød efter lejren fra flyene. Hjemme var der et hul i en 
tagplade. Det stammede fra dengang.
I lejren havde de nogle balloner de satte op for at kontrollere vindret
ningen. Der var også spærreballoner. En dag så jeg en, der havde revet 
sig løs og kom drivende for vinden.
Radaren blev styret efter vindretningen - op mod vinden for at fange 
mest mulig lyd.
NH: Der var pigtråd om lejren 4-5 meter bredt. Det var galvaniseret, 
men blev sprøjtet så det rustede, så det ikke glimtede i solen.
Der var gravet skyttegrave langs vejen og der var to maskingevær re
der ude på marken.
L ejrens b eb oere , b e sp isn in g  m.m.
TB: Der blev sagt, at der boede et par tusinde personer i lejren.
De tyskere der var i lejren - på sygehuset - kom direkte fra østfronten, 
og blev sendt tilbage der til efter rekonvalescensen. Det ved vi fra “On
kel Otto” som vi snakkede med, når han gik ad vores markvej for at 
komme over til Hamiets Kro, hvor han og andre officerer spiste. Han 
fortalte, at han havde en gård og kone og børn nede i Tyskland, men 
han havde ikke været hjemme i tre år.
Min mor og to andre koner fra nabolaget skrællede kartofler i lejren, 
to timer hver dag.
Tyskerne kørte rundt og ville købe grise, også hos min far, men han 
ville ikke sælge grise til dem. De kunne købe dem på slagteriet, sagde 
han. Man kunne godt nægte at sælge til tyskerne.
Min far kørte mælketur. Da lejren var flyttet, og der kun var de to 
vagter tilbage, leverede han mælk til dem.
N ie ls  H elles  har en  gam m el rev o lv er  fra d en  tid
NH: Revolveren er her.
Jeg gik fra skole - fra Hørning. Det var om vinteren. En løjtnant og en 
menig gik og skrabede i sneen. De havde lånt en stengreb. Løjtnanten 
havde tabt revolveren. De fandt den ikke.
12-15 år senere gik jeg over marken, hvor kornet lige var kommet op. 
Så lå den der. Jeg tog den med til en våbenmager i Randers, for ikke 
selv at pille ved den og få fingrene ødelagt, men der var ikke noget i 
den. Den er blevet harvet over mange gange.
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Den gamle pistol, som Niels Helles fandt på marken mange år efter krigen.

Og ude i haven står en sten udhugget m ed en tysk soldat set i profil.
NH: Den sten har vi omme i haven. Der var en stenhugger (en af de 
tyske soldater). Der lå 3 - 4 store sten nede ved graven ved barakken, 
og der har han siddet og lavet den for at få tiden til at gå.
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K alkgraven  b ru gte de t il sk yd eb an e
Vores mark gik ned til den. Den var udlagt med kløver og der var sat 
hegn omkring, fordi køerne skulle græsse der. Sabotørene trode det 
var tyskernes hegn og klippede det over. Så næste dag løb alle køerne 
ud. To mand var ude at få dem ind og far cyklede udenom med en ham
mer i lommen for at ordne hegnet.
Han blev stoppet af tyskerne og sat ind i en barak. Men der var en af 
tyskerne, som vidste hvem han var, så han blev sluppet fri.
Vi havde et gammelt kalkhul bag ved gården, hvor vi tit legede i.
En dag hvor jeg sad der nede, og tyskerne holdt øvelse, sprang der 
pludselig to soldater ned i hullet til mig. Jeg kom op i en fart.
H este  og  cyk ler  b lev  ta g e t  a f  ty sk ern e
NH: Årslev Mølle havde en hingst, en mærkelig tingest. Der var to 
mand om den, de kunne ikke styre den og ville levere den tilbage, men 
manden havde jo fået sine penge. Han sagde til dem: "Hvad I køber 
her, det skal I beholde".
Christen Cilleborg cyklede hver morgen ned i marken. Han var så heldig, 
at han havde fået en ny cykel lige før krigen. Han ville ikke levere den til 
tyskerne. De fulgte med ham hjem til porten i gården. Sønnen sagde til 
sin far: “Du kommer sgu til at gi’ dem cyklen, ellers skyder de dig”.
TB: Min bror er 6 år yngre end mig og han var hjemme. Han hjalp 
Svanholm i tørvemosen i Virring mose. Han red derned om morgenen 
på Svanhoms hest, som om natten stod gemt i stalden hjemme hos far. 
Hos Cilleborgs tog de en foreningshingst, men de kunne ikke styre 
den, så da de kom til Langkastrup, slap de den løs.
Nede på Sølund var der er stor halmstak oppe ved vejen. Der blev cyk
lerne gemt for tyskerne.
L ejren s f ly tn in g  og  n ed r iv n in g
Den entreprenør, som byggede lejren (Carlsen), stod også for nedriv
ningen. Han holdt auktion, og det må have været sidst i 1945. Der var 
ikke så meget tilbage af lejren. Det meste var flyttet til Tirstrup et års 
tid før kapitulationen.
Derefter var der to soldater tilbage, som skulle holde vagt, den ene var 
tysker, den anden østriger.
Da entreprenør Carlsen rev lejren ned - i forbindelse med flytningen - 
blev en del af materialerne kørt til Drastrup. Det blev brugt til et hus, 
som dengang blev bygget der. Bygherren skulle også bruge nogle vand
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haner o.lign., og efter aftale med Carlsens arbejdere, skulle han gå på 
vejen udenfor lejren, så ville de smide tingene over hegnet til ham. 
Men tyskerne opdagede det, og begyndte at skyde efter ham. Dette er 
blevet fortalt af Morten Thomsen, som gik og tyndede roer på en mark 
ved siden af.
NH: Amtmanden kom og kontrollerede det, da det var fjernet, for at se 
om det var i orden.

Tage Thaarsti og A lfred Jensen højt til vejrs 
på  én a f  bygningerne i lejren.
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Det afsporede tog ved Grund

52



Den 4. april 1945 
kl. 5.55 blev et tog 
afsporet på Randers - 
Ryomgård banen.
Ved Grund havde 
sabotørene løsnet 
en skinne.
Lokomotivet, Litra K 
573, samt en lukket 
godsvogn væltede. 
Godsvognen, samt de 
to efterfølgende vogne, 
splinteredes og to 
arbejdere blev dræbt 
på stedet, mens 
mange blev kvæstet, 
heraf flere alvorligt. 
Der blev sendt et 
ambulancetog med 
læger og andet 
personale til 
ulykkesstedet.
Toget fragtede 
arbejdere fra Randers 
til Tirstrup flyveplads, 
som den tyske 
besættelsesm agt på 
dette tidspunkt 
- en måned før 
kapitulationen - havde 
under opbygning.
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Min barndom under besættelsen
AF INGER PEDERSEN (FØDT KRISTENSEN)

Jeg er født den 30. december 1938 i Auning
Det var før Tyskerne besatte Danmark, men krigsrumlen var begyndt. 
Det hele startede i begyndelsen af trediverne. Hitler kom jo til magten 
på den tid, det var svære tider i Europa. Det blev også svært her i 
Danmark. Det var ikke nemt at få arbejde, og landbruget havde også 
meget svære tider, som medførte, at mange landbrug gik fallit. Der var 
heller ikke det sociale netværk den gang, som der er i dag. Det var 
sådan, at hvis man havde fået fattighjælp, som det hed den gang, så 
mistede man retten til at stemme til landsting og folketing - det var 
strenge tider.
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Da jeg blev født, boede mor og far i en lille lejlighed på Niels Juelsvej i 
Auning. Senere købte de et hus på Nørregade 14, og det er derfra mine 
erindringer begynder.
Noget a f det første jeg husker er, da min lillebror blev født i 1943, og at 
min søster Tove og jeg blev fulgt om til bedstefar i Kirkegade.
Da var krigen i fuld gang. Der skulle være mørklægning, og der blev 
udgangsforbud om aftenen, og de voksne skulle have legitimations
kort, endda med billede på. Tyskerne havde beslaglagt kroen, hvor de 
stod vagt med geværer. Dem var jeg ikke stolt af.
Nede på Niels Juelsvej var der en bygning, som blev kaldt "Jysk Gen
kul", hvor tyskerne havde et lazaret. Derfra, hvor vi boede, kunne vi se 
over til Kirkegade, hvor de kom kørende med de syge på hestevogne. 
Det må have været vinteren i 1943. Jeg så en hest, der var faldet i det 
glatte føre. De stod og bankede den arme hest, for at få den op. Hesten  
hvinede og skreg, og til sidst skød de den. Det var noget, der gjorde 
indtryk på en lille pige.
Det var også dette år til jul, far tog mig med i kirke. Det var frostvejr , 
sneen dalede ned. I kirken sang de "Et barn er født i Betlehem", og når 
jeg hører den i dag, går mine tanker tilbage.
Vi to piger fik hver dag en kvart liter mælk, men jeg var ikke så glad 
for mælk, så hvis jeg kunne komme af sted med det, hældte jeg det ud, 
eller Tove fik det, hun kunne godt lide det.
Jeg husker også, der kom en tysk soldat op ad havegangen. Han stod 
høfligt neden for trappen, han ville give os slik, men det måtte vi ikke 
få for mor. Han kaldte mig "Ingeløjer", hvad han mente med det, ved 
jeg ikke.
Vi spadserede mange ture. Vi gik ofte ud til GI. Estrup med Erik (vores 
lillebror) i klapvognen, så vi havde saftevand og en god mellemmad 
med, her tilbragte vi så en eftermiddag.
Jeg kan huske, at jeg var bange for at gå over broen, men jeg fik det 
lært med tiden. Far og mor tog ned til Grund fjord, hvor de tattede ål 
(en åletatte er lavet med sytråd, hvor der er syet orm på). Når ålene 
bed på, kunne de ikke komme af igen - de fik tænderne viklet ind i tat-
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ten. Når der var fangst, skulle vi unger have "Ålerosser", som mor 
kaldte dem, så sad vi unger på køkkengulvet og spiste dem.
Vi hørte nogle gange, at der blev lavet sabotage forskellige steder. Det 
gik en gang ud over en fabrik på vejen ud til GI. Estrup. Det skete også 
nogle gange på banen.
Under krigen var det ikke nemt at få tøj, men mor og far havde nogle 
gode venner, Anton Frederiksen og Ida, som boede på Niels Juelsvej. 
De havde kaniner. Tove og jeg fik lov til at vælge ud, hvilken farve vi 
ville have, så blev der lavet kyser til os. De kaldtes Pipalukker, min 
var sort og hvid, Toves var grå. Vi fik også hver en Muffedisse, så vi 
var flotte.
Naboen hed Sofie, hun havde pensionat, hvor jeg tit kom ind. Hun 
havde en Boxer, som jeg legede med i haven, men en dag gik det galt, 
hunden væltede mig, og jeg faldt på nogle sten, slog hul over det højre 
øje, men fortsatte med at lege indtil Sofie sagde, at det blødte, så kan 
det nok være hyletonen kom frem. Jeg blev båret ind til mor, som lagde 
mig på køkkenbordet, hvor hun fik såret renset, og jeg blev trøstet. Jeg 
har stadig et ar, så mit højre øjenbryn er ikke så pænt.
Min far var landmand, og ville gerne have et lille landbrug. De købte 
en lille ejendom i Hevring, hvor vi flyttede hen i foråret 1944.
Det var en lille ejendom på 10 tdr. land, med stråtag på stuehuset. Der 
fik vi mange gode minder fra. Vi havde 6 køer, tror jeg nok, nogle grise 
og kalve, og ikke mindst en stor rød hankat, som havde en meget bu
sket hale. Den blev Eriks bedste ven, som fulgte ham i tykt og tyndt. 
Vi havde to heste, Prins og Palle. Når far kørte til mølle i Ørsted og 
sagde goddag, så stoppede hestene af sig selv, og blev stående til far 
sagde farvel, så gik de i gang igen.
Når der skulle slagtes gris, kørte far til Allingåbro for at hente Oldefar 
ved toget. Han kom fra Pindstrup. Imens havde mor fyret op i grue- 
kedlen og gjort klar. Når Oldefar og far kom hjem, gik de i gang. Gri
sen blev hentet i stalden, og trukket ud i gården, hvor skoldekarret var 
sat frem, så blev grisen lagt op på karret og blev stukket. Det var for 
os børn en lidt barsk affære, men det skulle jo til, for at vi kunne få kød 
på bordet.
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Blodet fra grisen løb ned i en spand, hvor der blev rørt, det skulle bru
ges til blodpølse eller "svotpølse", som vi kaldte det. Grisen blev skol
det, så man kunne få de stive børster af. Det foregik med et skrabe- 
horn, og derefter måtte de i gang med at finpudse.
Grisen blev hængt op i bagbenene på en stige og blev skåret op. Ind
maden blev taget ud, tarmene blev renset - de skulle bruges til pølser. 
Til sidst blev den parteret. Noget af kødet blev brugt til medisterpølse 
og andet til rullepølse.
Der blev også lavet finker, det var af lungerne, fedt, kød osv. Der var 
ikke meget der gik til spilde. Noget blev røget eller henkogt, resten  
blev lagt i saltkarret, så det kunne holde sig.
Far og mor havde nogle venner, Kirsten og Verner, som de tattede ål, 
spillede kort og andre ting sammen med. Verner og Kirsten boede 
sammen med Verners forældre på et lille husmandssted. Den gamle 
mand hed Mads, og konens navn kan jeg ikke huske, men der kom vi 
børn meget. Det var altid hyggeligt at være der. Om vinteren sad vi i 
deres lune stue, hvor der var ild i kakkelovnen, hvorpå kedlen stod og 
snurrede. Konen sad og spandt på rokken, det var en helt speciel lyd. 
Mads læste op af en bog, og det var også der, vi fik æbler, der var stegt 
på kakkelovnen. Æblerne blev udhulet og fyldt med brun farin, det var 
hygge for os unger. Når mor og far havde været i byen om aftenen, var 
der altid kage med hjem til os - det glædede vi os til. Jeg var 6 år, men 
måtte være barnepige, men det gik da også godt.
Vi gik nogle gange over heden - mor og vi 3 unger. Det var jo under 
krigen, så der var tyske soldater på vagt, og der var nogle udsigtsposter, 
hvorfra de kunne se, hvad der foregik i omegnen. Vi gik der en gang, 
hvor vi så nogle soldater, og da spurgte Erik, om det var "Fissekæmpe- 
re" (frihedskæmpere) - han var ikke så gammel, at han kunne tale rent, 
men det har han også måttet høre for - han var kun halvandet år.
Når vi gik ind til Hevring fulgte katten med. Den sad og ventede til vi 
gik hjem igen.
En aften/nat var der et værre stormvejr, hvor det meste af stråtaget 
blæste ned, og vi havde halm i hele gården. Det skulle lægges op igen, 
og så måtte Tove og jeg hjælpe til. Vi sad inde på loftet og far var uden
for. Han stak nålen ind til os, og vi stak den ud til ham igen. Det var 
ikke sjovt, da det var ståltråd der blev brugt.
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Under krigen måtte landmændene ikke sælge eller give slagtede grise 
til private, men det skete, at der smuttede en gris. Oldefar fik altid en 
halv gris i slagteløn, og den skulle fragtes fra Hevring til Pindstrup. 
Det foregik med hestevogn. Vi havde en "stadsvogn", også kaldet en 
fjedervogn, hvor der hlev lagt halm i bunden, og derover nogle lagner, 
hvorpå grisen blev lagt, derefter lagner og nogle tæpper. Der sad vi 3 
unger og promenerede, og så gik det af sted til Pindstrup. Men vi skulle 
passe på vi ikke blev opdaget, for så blev der ballade med myndighe
derne, men det gik hver gang.
Julen husker jeg med glæde. Juleaftensdag skulle vi unger sove til 
middag. Det foregik i en gammel karlekammerseng med halm i, for 
der var ikke råd til at købe en madras, men vi kunne nu ikke sove - vi 
var alt for spændte.
Man kunne ikke få appelsiner, men til jul kunne man få en pr. person. 
Når vi fik dem, blev toppen skåret af og så kom der en sukkerknald i, 
for de var hvinende sure. Julemorgen hørte vi Messingblæserne i ra
dioen, som var et gammel apparat, med et stort batteri bagved. Vi 
spiste julefrokost, som var kombineret morgen- og middagsmad. Vi fik 
altid Vendsysselflæsk, som er en specialitet fra fars hjemegn. Den skik 
holder vi stadig ved lige.
En julemorgen kom en tysker, som spurgte mor, om hun kunne hjælpe 
ham. Han havde tabt en knap. Han kiggede lidt på al den mad, der 
stod på bordet, og mor spurgte, om han ville have noget?
Det ville han gerne.
Der var også en anden episode, som står meget tydeligt for mig: Der 
kom en tysker ind i køkkenet - han må have været ca. 35-40 år - han 
satte sig på en stol og begyndte at græde, tog mig op på skødet og knu
gede mig. Han viste et billede af sit hjem, sin kone og barn, det var en 
pige, som lignede mig, og han fortalte at: "Alles ist weg weg, bum, bum". 
Det var barsk for en pige på 6 år. Han fortalte også, at hvis han ikke gik 
med som soldat, ville han blive skudt, det viste han med fingrene.
Jeg husker også 4. maj 1945, da frihedsbudskabet kom. Siden den tid 
har jeg altid fået gåsehud, når de spiller Prins Jørgens March. Den vil 
altid blive sat sammen med 4. maj 1945.
Vi havde en flygtningelejr i Hevring, der hvor militæret har skydeter- 
ræn i dag. Det var udelukkende kvinder og børn, som var i lejren. De

58



arme mennesker sultede, og når man kom forbi, rakte børnene hæn
derne ud gennem pigtråden og tiggede om mad.
Hjemme i spisekammeret havde mor en krukke, hvor hun samlede 
rugbrødsskorper, som blev brugt til øllebrød eller "kørom".
Der stjal jeg nogle skorper, gik ud til lejren og gav dem til børnene. 
Men det blev opdaget, og det resulterede i en endefuld, som huskes 
ganske klart. Jeg fortalte mor, at de børn var mere sultne end mig, så 
jeg kunne godt undvære øllebrød et par gange.
Krukken står nu hos mig, som et godt minde fra barndommen.
Der var mange grimme oplevelser i den tid. Der er en, jeg også vil for
tælle om: Det var sidst i krigens tid, da der kom mange soldater til 
Danmark. Det var ganske unge mænd/drenge, som ikke var mere end 
15-16 år. De var så forhutlede og sultne, at de lagde sig på knæ og mal
kede mælk direkte ind i munden og de spiste roer. De var så sultne, at 
alt kunne spises. Det var en grim tid.
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Murermester Knud Søgaard Poulsen var med i en "modtagergruppe "
AF JETTE POULSENS NOTATER AF 
KNUD SØGAARD POULSENS ERINDRINGER

Gruppens opgave var at hente det materiel, som var blevet kastet ned fra  
engelske fly ved Langesø i Løvenholmskoven. K nud  Søgaard Poulsen 
har ivrigt fortalt om sine erindringer ved flere lejligheder.
T akket være K nud  Søgaard Poulsens svigerdatter, kan vi her bringe 
Jette Poulsens notater fra nogle a f  disse sam taler med sin  svigerfar om 
tiden under besættelsen.
K nud fortæ ller  om  b esæ tte lsen
I den her tid med mange film fra tiden i Anden Verdenskrig, bl.a. 
Hvidsten Gruppen, er sagen, at jeg selv deltog i en gruppe, modtager
gruppen, som hentede materiel, som blev nedkastet fra engelske fly 
ved Langesø i Løvenholmskoven. Af sikkerhedshensyn fik vi altid først 
besked kort før næste nedkastning.
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Beskeden var kort: "Vi ses kl. 22, det sædvanlige sted, sig det videre til 
din arbejdskammerat. Vi ses. Farvel".
Jeg fortalte det til min medhjælper, vi skulle gå stille med sagen. Gan
gen i det er, at jeg blev gift i 1941 i Nordsjælland. Begivenheden i for
tællingen foregik i 1943, og vi havde allerede været i aktion nogle 
gange.
Sagen er den, at jeg byggede villa helt privat som fritidsmurer. Jeg var 
murersvend hos min far, hvor der samtidig var en ung murersvend, 
som hjalp mig nogle timer hver aften med mit nye hus. Så i forbindelse 
med en dags arbejde cyklede vi ca. 15 km frem og tilbage sammen med 
2 timers fritidsarbejde fra kl. 18 til 20. Kl. ca. 22 cyklede vi så ca. 12 
km op til Langesø i skoven.
Den aften var vi 24 cyklende medhjælpere. Vi skulle møde med en 
stærk cykel med gode bagagebærere og godt pumpet. Dækkene var 
dårlige og nedslidte.

Foto fra befrielsesdagene i Auning. På ladet ses fra venstre:
Gartner Svend Anthon Madsen, 28 år, handelsmedhjælper Hans Nielsen, 
21 år, præst Hagen Erwin Bielefeldt, 39 år og murer Knud Søgaard Poul
sen, 27 år. Den sidste på  ladet er murermester Mogens Hansen.
Stående ved sin lastbil: chauffør Svend Aage Pedersen, 27 år.

61



En anden gruppe havde allerede været i skoven, hvor de havde mod
taget og tømt de nedkastede containere. Containerne var derefter ka
stet i søen, og faldskærmene var gravet ned. Kasserne med våben til os 
var skjult. Vi begyndte at læsse i kasserne på cyklerne. Da vi alle 24 
havde læs på, var vi klar til start. Vi skulle køre i én række i siden af 
vejen.
Så startede turen. Det er jo en lang række med 24 cykler. Formanden 
var bevæbnet med en revolver og et gevær. På selve hovedvejen mod 
Auning, til stedet hvor vi skulle læsse af, var der 4 km. På disse kilo
meter skulle der helst ikke komme nogen tyskere.
De ville jo nemt se, at der var noget galt, men det gik de 4 km på ho
vedvejen Randers-Grenå. Vi havde en god aflæggerplads i et beplantet 
område. Ca. 15 meter fra vejen trak vi ind i beplantningen. Der var en 
gammel, stor grøft 1 meter dyb og 1 meter bred og med tør bund.
Vi skulle pakke alle våbendele ud og samle alt der, inden vi igen pak
kede det i kasser. Da vi lige var kommet ind, blev der råbt: "Total 
stilhed".
Vi kunne se ud på hovedvejen en nyere tysk personbil med overord
nede bremse lige ud for vores grøft. De standsede bilen, tændte ciga
retter, foretog "ærinder" alle mand midt på landevejen og stod bare 
der. Efter ca. 5 lange minutter steg de ind i bilen og kørte mod Ran
ders.
Der gik et lettelsens suk gennem flokken, der var lammet af angst. 
Tænk at de ikke kunne høre 24 mands bankende hjerter! Det hele 
drejer sig om vel 8 minutter. Havde de set os, kunne vi have risikeret 
en skudveksling. Vores formand var jo bevæbnet og stod bag os, godt 
dækket af lave træer.
Hvis der var blevet skudt, ville de måske lave repressalier i de byer, vi 
kom fra. Det kunne blive omfattende, da her var folk fra Pindstrup, 
Øster- og Vester Alling, Fløjstrup, Fausing, Allingåbro og Auning. Der 
blev jo ikke taget hensyn til nogen.
Det var en spændende tur, en nervepirrende tur.
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A fleverin g  a f  "varerne"
Når alt var samlet og pakket i kasser i grøften, havde man aftale med 
en lastbil, som jævnligt (efter aftale med LAB) kørte stød til Randers. 
Den tog vore kasser med. Stød er resterne af et fældet træ, og det var 
brændsel til ældre med kakkelovn i Randers.
Først blev kasserne med krudt og bøsser stablet i lastbilens bund. Så 
blev brændet stablet oven på krudt og kugler, og så blev det kørt ind i 
kælderen ved restaurant Nørreris i Randers. Der stod LAB for mod
tagelse, fordeling og udlevering af brændet. LAB var en dansk hjælpe
organisation, som tyskerne havde givet lov til at være i kælderen.
Der stod en bevæbnet tysk vagt ved ind- og udkørsel, og det "sjove" ved 
det hele var jo, at tyskerne havde okkuperet hele Nørreris! Deres tele
fonledninger blev i øvrigt også aflyttet - af fagligt kvalificerede folk i 
modstandsbevægelsen. De vigtige informationer, de fik, kom hurtigt 
videre til England.
På va g t
Efter krigen, den 5. maj 1945, var vi seks mand, som skulle stå vagt i 
Auning, og efter nogle dage blev vi sammen sendt til Tirstrup flyve
plads, for at holde vagt uden for lufthavnshegnet. Vi var der i seks 
dage.
Vi boede i Feldballe forsamlingshus og skulle så gå vagt ud derfra 
uden for trådhegnet. Gå vagt to timer, sove to timer. Frygteligt. Vi sov 
i salen, og det var koldt som is at ligge på gulvet. Der var overhovedet 
ingen forplejning, vi havde fået bud på selv at tage mad med til 6 dage 
- og et tæppe. Vi blev kørt derud i lastbil. Det var drøjt
En gang kom en ældre nabokone ved forsamlingshuset til os med kaffe
kande og nybagt franskbrød med ost. Ingen andre viste sig, mens vi var 
der!
Derefter blev vi sendt til Udbyhøj, og der var væsentligt bedre forhold. 
Vi skulle se efter mange nye bunkers, så ’’ubudne gæster” ikke kom og 
ødelagde noget. Efter 6 dage der, endelig dejligt fri for de meget ube
hagelige steder.
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MØBEL-E MADRATSFABRIK

A uning Møbel- og  M adratsfabrik
I Auning er den mest kendte begivenhed under krigen sabotagen mod 
møbelfabrikken. Begivenheden og konsekvenserne er beskrevet nær
mere i Arsskriftet 2011 eller på www.auningbymuseum.dk
I 1931 var det en fabrik i kæmpe-dimensioner i 2 etager med over 1000 
kvadratmeter gulvflade beliggende i Middelgade.
Over Middelgade var der en overdækket gangbro, som skabte forbindelse 
mellem de store bygninger. Denne bro blev katastrofal, da der den 21. 
oktober 1931 udbrød brand i maskinhuset. Ilden vandrede igennem træ
broen og hele fabrikken nedbrændte. Der var da beskæftiget 80 medar
bejdere i Middelgade.
Den nye fabrik kom til at ligge der, hvor byggemarkedet STARK lå frem 
til udgangen af 2011.
Da N. Chr. Jensen døde i midten af 1930’erne videreførte sønnen Robert 
virksomheden. Under tyskernes besættelse af Danmark, leverede fabrik
ken møbler og madrasser til værnemagten.
Den danske modstandsbevægelse saboterede bygningen den 23. okto
ber 1943. Dette blev gjort så effektivt at produktionen aldrig rigtig 
kom i gang igen. En mindre del fortsatte dog under navnet Auning 
Finerfabrik.

64

http://www.auningbymuseum.dk


K n it r tu u im n e r : 06749859

naoh

filter ]
W ogcn

G at tung Nummer Eijjcntums-
ro rr tn u l

\chten-
» h l

3355?

(Frachtbcrrdinung nud Abrcciuuiug norhtritgKch an tlr.it vcrem W im i Salven)
Deutsche W ehrnm cht

An J o l d - I u f t t m l f s u l a z a r e t t  
J u n c k e r 's  I n s t i t u t
Silkeborg

S I L £ £ B 0 S G  .

'<"> 1 6 . lo  . » * *Dl e n s ts l  el Ic
Jsl&ptsstnumme? t. 498? 9
a g l o o p o t B i r t u .
►>>« nii.'&.'tVW.X'ol

in s c J ir ifs  w l t i  Z c ie h t t i 
u n d  N u m m e r

. V m U A r« d e r  
V e rp a r fc t in g

--------------------------------------- . - T T T i f - M s r i i e e U - . i e a
d e *  D u te «

W itU k fa *

M1 Waggon xi‘ i s  X m ja c  n x i KMtiCtf
1 Waggon M atratoen

BO S tok.

o.u. “ • 10* I*3
_

Jeldjjostniimmpet  im n
VimUueg 1.

»«•! li rs  V e ru a a d b a lilitu tlS  •
* 'v11tl ""-1943 . Wlcgc$t('inpvl S d  ihjm’I t ie s  ftcsU m m tm gw - 

k b n h o f i

sj!»<U»o» l»ro»<» V«tl»a, Oult^Uhl

Fragtbrev på levering a f 80 stk. madrasser fra Auning Møbel- og M adrats
fabrik til Feld-Luftwaffenlasarett, Juncker's Institut, Silkeborg.

65



Jydsk Genkul A/S
AF HENNING MILLARD

Jydsk Genkul A/S blev etableret i 1940 af tre tilrejsende civilingeniø
rerne: Lars Arnbak, Klaus Carsten Pedersen og Jørgen Damgaard som 
oprettede hovedkvarter i Auning, Juelsgade 5. Selve produktionen for
gik flere steder, bl.a. i enden af Torvegade bag Blanketgaarden ved 
huset Virkelyst.
På ialt 6 anlæg forædlede Jydsk Genkul træ og tørv til erstatningspro
dukter for benzin- og olieprodukter. I 1943 producerede firmaets 50 
medarbejdere 1500 tons trækul og tørvekoks. samt 100 tons olier.
Anlæg 1 ved Nimtofte, opført 1940, var Jydsk Genkul's første anlæg 
Anlæg 2 lå i enden af Torvegade i Auning. Her blev udvundet tørve
koks, tørveolie og smøremidler.
Anlæg 3 var mobilt og bestod af 36 stålmiler og 2 beboelsesvogne 
Anlæg 4 lå ved Virklund, Silkeborg 
Anlæg 5 lå ved Frijsenborg skovene
Anlæg 6 lå ved Hampen. Her blev udvundet tjære, eddikesyre mm. 
Kontorer og laboratorium lå i Juelsgade 5, Auning.
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Firmaet blev stiftet kort efter besættelsen af Danmark i 1940. På et 
tidspunkt hvor knapheden på brændsel voksede. Firmaet fik en stor 
produktion af trækul samt fine generatorkul af løvtræ, desuden også 
tørvekoks, tørveolie, motortjære, træolie, terpentin, smøreolie mm. 
Jydsk Genkul forædlede i krigsårerne kulsvidningen og udnyttede 
restprodukterne. Alligevel lykkedes det at undgå al samarbejde med 
besættelsesmagten.
Efter krigen blev forsyningssituationen forbedret og i 1946-47 lukkede 
Jydsk Genkul. De tre civilingeniører forlod Auning med hver sin Auning- 
pige som ægteviv.
A ktive i m od stan d sk am p en
Jørgen Damgaard var aktiv i modstandsbevægelsen og har bl.a. skrevet 
følgende om befrielsen:
Som leder af en modtagergruppe, og senere en kampdeling fra Fausing, 
Allingåbro, Hørning og Auning Sogne blev jeg underlagt byledelsen i 
Randers (Kaptajn W. Lonsdale) med udgangspunkt i november 1943.
I 1944 indgik gruppen i en kampdeling i et kompagni underlagt Rit
mester Fabricius Skramsø. Modtagergruppen modtog i alt 3 sendinger. 
Kampdelingen var beredt på at besætte Tirstrup flyveplads samt tysker
nes depot i Auning.

Lastbilen foran Jydsk  Genkuls Hovedkontor i Auning.
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Den 3. maj var undertegnede til orienteringsmøde på bryggeriet Thor 
i Randers, hvor vi fik besked på at stå klar i de kommende dage. Den 4. 
maj fik medlemmer af kampdelingen besked om at klargøre våbnene i 
Løvenholm skov og Gammel Estrup skovridergård. Frihedsbudskabet 
blev vi underrettet om ca. klokken 20.30. Hvorefter jeg gav besked til 
samtlige grupper om at møde på Gammel Estrup skovridergård om 
morgenen den 5. maj, hvor også armbindene blev distribueret.
Om morgenen besatte vi tyskernes depot i Auning og næste dag (6. maj) 
indkredsede vi Tirstrup flyveplads.
Delingens hovedkvarter var i disse dage Feldballe forsamlingshus.
I øvrigt måtte delingen i de følgende uger forsyne de tyske flygtninge 
(ca. 800 mand). Forsyningerne blev skaffet fra tyskernes varedepot i 
Auning. Den lokale modstandsbevægelse fik hovedkvarter i banken i 
Auning. I de følgende dage foretoges adskillige anholdelser fra vores 
gruppes side af værnemagere og nazister.
Jørgen D a m gaard  blev 93  å r  og døde i 2009.

Ingeniør Jørgen D am gaard, Jydsk Genkul, ses i front i højre side. 29 år i 
1945. Jørgen D am gaard var delingsfører, leder a f modtagegruppe, tilknyt
ning til undergrundshæren, Region I  Nordjylland, Randers.
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Orkester og sangkor i spidsen for frihedsfesten den 5. maj 1945 i gården p å  
GI. Estrup. I  m idten a f billedet ses Jørgen D am gaard, frihedsbevægelsens 
lokale leder, klar til a t byde velkommen.

Jø rgen  D am gaards m o d sta n d sa k tiv ite t
I modtagegruppe:
Fra november 1943. Første modtagelse januar 1944, som mislykkedes, 
næste modtagelse marts 1944 blev en succes. Underlagt byledelsen i 
Randers.
I militærgruppe:
Indgår i løbet af 1944 i en kampgruppe og et kompagni, der var under
lagt Ritmester Fabricius fra Skramsø.
Andet:
5. og 6. maj 1945 besatte tyskernes depot i Auning og Tirstrup Flyve
plads, var med til anholdelse af værnemagere mv.

Kilder:
EMU Danmarks Undervisningsportal 
Frihedsmuseets Modstandsdatabase 
www.auningbymuseum.dk
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J U S T IT S M IN IS T E R IE T .
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KØBENHAVN, TIKSDAG AFTEN DEN 9. APRIL 19  MiMørkelægning
Ind en rig sm in iste rie t m eddele r T irsdag :
Inden rig sm in iste rie t h a r  u d s te d t fø lgende B e

kendtgørelse:
R egeringen h a r  b eo rd re t M ørkelæ gning  over hele 

L andet fra  og m ed M ørkets  F rem b ru d  i A ften  og 
indtil videre.

De i Ind en rig sm in iste rie ts  B ekend tgøre lse  a f  31, 
A ugust 1939 givne B estem m elser vil væ re a t  følge.

Det paalæ gges alle, saavel i B y  som p a a  L and , p r i
vate P ersoner, V irksom heder og In s ti tu tio n e r  saavel 
som offentlige M yndigheder, u fo rtøv e t a t  træ ffe  F o r 
beredelser, saaledes a t M ørkelæ gningen  e r  gennem 
ført f ra  i A ften , enten  ved S luk n ing  a f  L ysk ilderne  
eller ved v irksom m e A fb læ nd inger e lle r T ildæ k
ninger.

In d til v idere sk a l M ørkelæ gningen  h v e r A ften  
træde i K ra f t  f ra  K l. 19 og vedvare til  den paafø l
gende M orgen K l. 5.

D et væ rneplig tige  C ivilbesky 11 clsesm andskab skal 
ikke give Møde.

Gå på opdagelse på Sønderhald Egnsarkiv's hjemmeside. 
www.sonderhaldegnsarkiv.dk

H ar du  fået lyst til a t fortæ lle om d in e oplevelser a f  besæ ttelsestiden , 
enten p å  sk rift eller som  in terview  - eller h a r du  b illeder liggende fra  
den tid , som  kunne være a f  in teresse - er du  m eget velkom m en til  a t 

kon takt os p å  arkivet.
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B e s ty r e ls e n  2013
F orm and:
Marianne Lund Andersen, Vestervænget 21, 8963 Auning 
N æ stform and:
Søren Jensen, GI. Engvej 6, Langkastrup, 8960 Randers SØ 
K asserer:
Helga Sørensen, Enghavevej 6, Arslev, 8960 Randers SØ 
Sekretær:
Hanne Byriel, Kirkevej 14, 8963 Auning 
Pressesekretær:
Henning Millard, Vestervænget 4, 8963 Auning
Øvrige bestyrelsesm edlem m er:
Orla Lund, Elmestien 2, Øster Alling, 8963 Auning
Bent Østergaard, Østervangsvej 29, Fausing, 8961 Allingåbro
Viggo Christensen, Tjørnestien 2, Hørning, 8960 Randers SØ
Su pplean ter:
Inger Millard, Vestervænget 4, 8963 Auning
Johan Peter Tommerup, Hedevej 10, Årslev, 8960 Randers SØ
A rkivleder:
Ellen Byriel, Hovedgaden 32, Øster Alling, 8963 Auning 
U dpeget a f  byrådet:
Anthon Tetche, Nydamsvej 26, Udby, 8950 Ørsted

S ø n d e r h a ld  E g n sa r k iv
Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning
Tel: 86 48 37 84 . Email: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com
www.sonderhaldegnsarkiv.dk

F ø lg  o s p å  
F a c e b o o k

- f
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