
Johannes Vejstrup og 9. april
Da tyskerne besatte Danmark den 9. april 1940, befandt Johannes Vejstrup sig som 
soldat på Viborg Kaserne. Den 10. april skrev han et brev til sin søster i København, 
hvori han fortalte om, hvordan han oplevede den skæbnesvangre dag. Om morge-
nen den 9. april skulle han med sin garnison være sendt til Sønderjylland, men mens 
de pakkede ammunition, fløj de tyske bombemaskiner pludselig hen over hoveder-
ne på dem. Kort tid efter fik de at vide, at det var forbudt at gøre modstand. Klok-
ken 13 begyndte de tyske panserafdelinger at rykke igennem Viborg med retning 
mod nord. Samtidig indkvarteres tyske soldater på byens skoler. Fra et vindue på 
kasernen kunne Vejstrup dagen efter betragte tyskere, der spillede fodbold på ba-
nerne lige overfor. Stemningen blandt de danske soldater beskrev han som bitter 
på regeringen, der havde nægtet dem at sætte sig til modværge mod besættelses-
tropperne. Desuden var det frustrerende, at de ingen adgang havde til en radio, så 
de kunne følge med i, hvad der foregik ude i verden. Rygter om englændernes og 
amerikanernes mulige indgriben løb hastigt blandt soldaterne.

Johannes Vejstrup var født i Stenløse. Faren, der bar samme navn, var i 1905 med-
stifter af Det radikale Venstre og senere landstingsmand for partiet. Efter at have 
uddannet sig som cand. mag. i historie og engelsk aftjente Vejstrup sin værnepligt. 
Da Nykøbing Gymnasium blev oprettet i 1941, kom han til Mors, hvor han fik ansæt-
telse som adjunkt. I Nykøbing blev han en vigtig del af den lokale modstandsbevæ-
gelse. Som sin far var Johannes Vejstrup radikal, og han var i flere år efter krigen 
folketingskandidat for partiet på Mors. Han gik på pension i 1981 og flyttede til Fre-
deriksberg, hvor han døde i 1995. 

Den radikale landstingsmand, Johannes Vejstrup (th), der var far til adjunkt Vejstrup på Mors, 
sammen med den på det tidspunkt radikale forsvarsminister Peter Munch på Christiansborgs 
Slotsplads under 1. Verdenskrig. Peter Munch var født i Redsted på Mors og var udenrigsmini-
ster op til besættelsen af Danmark. Han blev efter krigen stærkt kritiseret for sin eftergiven-
hed over for tyskerne og for den manglende modstand mod besættelsen den 9. april 1940. 



Hvordan de illegale blade blev til
Når de færdige manuskripter blev indleveret til de illegale bladgrupper i Nykøbing, 
gik processen med at få bladene duplikeret i gang. I skrivemaskinen anbragtes først 
en såkaldt stencil, der var en form for voksbehandlet papir. Herpå blev manuskrip-
tet afskrevet. Stencilen blev derefter anbragt på duplikatoren, der derpå blev kørt 
et par omdrejninger, indtil farven var trængt så meget igennem, at den efterfølgen-
de kunne smitte af på de blanke ark. Duplikatoren var herefter klar til massepro-
duktionen. En mand betjente maskinen ved at dreje på håndtaget. De blanke ark, 
der skulle trykkes på, lå til venstre for maskinen, og for hver gang duplikatoren blev 
drejet en omgang, blev et nyt ark sat i den. De færdige eksemplarer kom ud i dupli-
katorens højre side. Til sidst blev de duplikerede ark sat i den rigtige rækkefølge, 
inden de blev hæftet sammen og delt ud.  

Illegale blade på Mors
Modstandsbevægelsen trykte og fordelte en lang række illegale blade på Mors un-
der besættelsen. Bladene dækkede over flere af de politiske retninger. De blade, 
der blev fordelt, var følgende:

”Frit Danmark” 
– det mest kendte illegale blad og tale-
rør for Frihedsrådet. Udgivet fra april 
1942.

”Frit Danmarks Nyhedstjeneste” 
– lokal udgave af ”Frit Danmark”. Ud-
givet fra august 1943.

”Nordisk Front” 
– udgivet fra 1943 af Frit Nordisk For-
lag. Konservativt sindet. 

”Folk og Frihed” 
– et blad, der forsøgte at påvirke me-
ningsdannelsen. Man lavede særlige 
numre rettet mod befolkningsgrup-
per, som man mente manglede at gå 
til modstand. Havde ofte kendte for-
fattere som skribenter. Udgivet fra 
november 1943.

”Niels Jydes Breve” 
– udkom fra oktober 1943 til 1944. Blev 
erstattet af ”Morgenbladet”. Talerør 
fra organisationen Dansk Samling. 

”Nyt over Atlanten” 
– udgivet af den amerikanske legati-
on i Stockholm fra 1942. Blev i 1944 til 
bladet ”Friheden”.

”Studenternes Efterretningstjeneste” 
– udgivet fra august 1942. En del af 
den ung konservative organisation af 
samme navn. 

”Land og Folk” 
– udgivet af det forbudte kommunist-
parti DKP. Fordelt på Mors fra august 
1944.

”Dansk Studiering” 
– udgivet af Frode Jakobsens organi-
sation Ringen fra 1943. Siden ”Ringen’s 
Nyhedstjeneste”.

”Morsingboen” 
– udgivet fra august 1944 af kommuni-
sterne Svend Simonsen og Olaf Ryberg 
i Nykøbing. Det lokale stof til bladet 
skaffedes fra egne meddelere på ar-
bejdspladserne og fra modstandsbe-
vægelsen i Nyk. M., Thy og Fjerritslev.

”Morsøposten” 
– en lokal nyhedstjeneste udsendt fra 
februar 1945 sammen med ”Frit Dan-
marks Nyhedstjeneste”.

”Klokken er 5 minutter før tolv” 
– udkom fra september 1944 med lo-
kale nyheder fra Thy og Mors.



Modstandsbevægelsen på Mors 
 

Organisation fra februar til oktober 1944

Anton Ingersøn Toldstrup

Chef for modtagegrupperne i Jylland

T.P. Ejby-Nielsen,  
kaptajn

Militær organisator i Thy,  
Mors og Hanherred

STABEN

T. P. Ejby-Nielsen (leder)

Henning Petersen (modtagechef)

Ole Remfeldt (transportchef)

Mogens Houmann (våbenmester)

Jens Houmann (forbindelsesmand) 

Ragnhild Remfeldt (kurér)

MODTAGEGRUPPE 1

Henning Petersen,  
tandlæge

Mogens Houmann,  
bogbinder

Jens Houmann,  
bogbinder

Niels Schmidt,  
boghandler

Walther Petersen,  
politibetjent

Svend Simonsen,  
bogholder

 Elsenius Nielsen,  
murer

Christian Glintborg,  
lagerforvalter

Christian Rasmussen, 
matros

Oluf Reby,  
frørenser

Tage Jakobsen

Evald Pedersen,  
chauffør

MODTAGEGRUPPE 2

T.P. Ejby-Nielsen,  
kaptajn

Asger Thyrri,  
kommis

Ejnar Vinten-Johansen, 
læge

Carl Tolstrup,  
dommerfuldmægtig

Ole Remfeldt,  
ingeniør

Børge Christensen,  
typograf

Poul Buss,  
lærer

Verner Andersen,  
kommis

Aksel Bruun,  
kommuneassistent

Egon Hvass

Søren Torp

Bernhard Pedersen, 
chauffør

ILLEGALE BLADE

Svend Simonsen,  
bogholder

Christian Thorndal,  
koloniallærling

Olaf Ryberg,  
portør

Valdemar Blaabjerg

Søren Torp,  
skibstømrer

C. M. Mehlsen,  
købmand



Eurekaen på Agerø
I forbindelse med våbennedkastningerne på Mors blev der sendt kodeord ud i en-
gelske BBC’s danske nyhedsudsendelser. Blandt dem, der lyttede ekstra godt efter, 
var læreren Knud Hansen på Agerø Skole. Knud Hansen havde i oktober 1944 fået 
udleveret en radiosender, en såkaldt eureka. Denne skulle stilles op på skolens loft, 
så snart kodeordene fortalte, at der ville ske en nedkastning på Mors. Når flyet var 
på vej mod øen med våben, udsendte det radiobølger til alle sider. Eurekaen op-
fangede disse signaler og sendte automatisk signaler retur til de to små antenner, 
der sad på hver sin flyvinge. Inde i flyet befandt der sig en særlig modtager kaldet 
Rebekkaen. Afhængig af tidsforskellen på antennernes signalmodtagelse, kunne 
denne fortælle flyets navigatør afstanden til eurekaen på Agerø med ca. 50 me-
ters nøjagtighed. Når der var skabt kontakt mellem fly og modtager, morsede Knud 
Hansen eller hans to lokale hjælpere, Bertel Larsen og Martin Sørensen, eurekaens 
kaldebogstaver, så flyveren vidste, at det netop var stationen på Agerø, han kom-
munikerede med. 

Rekruttering på landet 
Smedemester Thomas Mark havde siden den tyske besættelse af Danmark den 9. 
april 1940 haft mange samtaler med præsten Jacob Jensen i Galtrup. Begge var 
enige om, at noget måtte gøres for at vise trods mod besættelsesmagten. Mens 
præsten endte med at skjule nedkastede våben, dannede smeden den første mod-
standsgruppe på landet. Det skete efter han en forsommeraften i 1944 fik besøg af 
kommis Asger Thyrri, der på vegne af modstandsbevægelsen i Nykøbing fik ham in-
volveret. I første omgang skulle Thomas Mark finde medlemmer til sin gruppe, der 
kom til at bestå af elleve gode bekendte fra lokalområdet. Alle folk han kunne stole 
på. Gruppen fik indledningsvis til opgave at undersøge muligheden for at sabote-
re tyskernes telefonnet på det vestlige Mors. Dette var i tilfælde af, at en engelsk 
invasion ville finde sted på den danske vestkyst. Da dette ikke skete, blev gruppen 
i stedet en modtagegruppe, der skulle bistå de oprindelige grupper fra Nykøbing,  
i takt med at frekvensen af nedkastninger intensiveredes. 

Lærer Knud Hansen i uniform umiddelbart efter befrielsen.



Da Karby ufrivilligt blev våbendepot
Den 20. marts 1945 gik en dreng fra Karby ud i den bælgmørke aften. Med sig hav-
de han en lommelygte, som han netop havde fået i fødselsdagsgave. Han tændte 
lygten og pegede op mod himlen intetanende, at et engelsk fly på det tidspunkt var 
på vej mod Legind Bjerge for at nedkaste våben. Da den engelske pilot så lyset fra 
lygten, troede han, at målet var nået, og flyets tolv våbencontainere blev fejlagtigt 
kastet ned over Karbyområdet. Sognefogeden i Karby kontaktede dagen efter Falck 
og anmeldte fundet af to af containerne. Denne oplysning blev hurtigt bragt videre 
til modstandsbevægelsen. Med det samme satte den en af sine grupper på landet i 
gang med at finde ud af, hvad der var blevet af våbnene, og det lykkedes umiddelbart 
at få størstedelen af den forvildede last samlet ind de følgende to dage. Dog mang-
lede 14 karabinrifler, 10 pistoler, 11 faldskærme og en del sprængstof. I flere tilfæl-
de var disse ting endt som souvenirs rundt om i huse og på gårde i Karbyområdet. 
Denne omstændighed førte til, at modstandsbevægelsens leder på Mors, kaptajn 
Ejby-Nielsen, skrev et brev til sognefogeden i Karby, som han skarpt kritiserede for 
ikke at have passet bedre på containerne. Efterfølgende foretog modstandsgrup-
per i området razziaer for at samle de resterende våben ind blandt egnens beboere. 
En aktion, man dog kun delvist havde held med. 

Luftfoto af Karby og omegn i 1946.

Brev fra Ejby-Nielsen (under dæknavnet Carlsen) til sognefoge-
den i Karby. Brevet er sendt den 22. marts 1945 og omtaler den 
forsvundne våbenlast. 



Da garagerne i Erslev blev bombet
Den første organiserede sabotage på Mors skete i begyndelsen af 1945 og gik ud 
over to garager hos en vognmandsforretning i Erslev. Vognmanden var efter alt at 
dømme på modstandsbevægelsens liste over værnemagere. Sabotagen, der blev 
set som en øvelse, var et samarbejde mellem den kommunistiske modstandsgrup-
pe fra Nykøbing og smeden Thomas Marks gruppe fra Nordmors. Først afskar man 
vognmandens forbindelse til omverdenen ved at klippe hans telefonkabel over. Man 
evakuerede nabohusets indbyggere og anbragte derefter bomberne i garagerne. 
Lunterne blev tændt, og de to grupper skyndte sig væk i hver sin retning. På lang 
afstand kunne de høre de kraftige detonationer, der var så høje, at de fik dem til at 
tro, at der var anrettet mere end blot materiel skade. 

Sprængte dæk på Thisted Landevej
De tyske tropper var i foråret 1945 begyndt at beslaglægge store mængder træ 
fra Nykøbing Tømmerhandel, der var nabo til deres hovedkvarter på Teknisk Sko-
le. Træet blev dels fragtet med skib til Tyskland, dels med lastbil ud af byen. Begge 
dele forsøgte modstandsbevægelsen på Mors i flere omgange at forsinke og for-
hindre. Et vellykket forsøg fandt sted den 13. april 1945. En tungt lastet lastbil med 
påhængsvogn var på vej fra Nykøbing ud ad Thisted Landevej. 2,5 kilometer uden 
for byen havde en modstandsgruppe udlagt 10 såkaldte sabotørsøm på vejen. De 
kraftige specialfremstillede søm, der også gik under betegnelsen ”tyre-busters”, 
sprængte såvel fordæk som bagdæk på den tyske lastbil. Resultatet var en mindre 
forsinkelse på fem timer for den tyske transport.

Luftfoto fra Erslev, hvor garagerne i brødrene Jensens vognmandsforretning blev ødelagt i 
begyndelsen af 1945.



Modstandsbevægelsen på Mors
 

Fra 1. november 1944

Toldstrup

Ejby-Nielsen

Constantin Sørensen
LOKALKOMITEEN UNDER  
DANMARKS FRIHEDSRÅD

Svend Krøigaard

Johannes Christensen

Constantin Sørensen

Walther Petersen

Georg Aarup

Aksel Ivan Pedersen

Bladgruppen

Medlemmer:

Richard Baden

Kaj Vejle

Jens Anton Andersen

Økonomigruppen

Medlemmer:

Aksel Ivan Pedersen

Christian Julius Riisager

A.K. Jørgensen

Johannes Vejstrup

Andreas Halse

Opklaringsgruppen

Medlemmer: 

Harry Bach

Bent Andersen

Kjeld Andersen

Hans Jørgen Larsen

Hans Jørgen Madsen

Hans Jørgen Thomsen 

Modtagegrupper

Leder: Walther Petersen

LANDGRUPPE 
 (Midtmors-gruppen)

Leder: Svend Molbæk

LANDGRUPPE   
(Nordmors-gruppen)

Leder: Thomas Mark

BYGRUPPE   
(Lygteholdet)

Leder: Svend Simonsen

BYGRUPPE   
(KFUM-gruppen)

Leder:  
Hans Otto Jacobsen

BYGRUPPE 

Leder: Poul Buss

BYGRUPPE 

Leder: Niels Schmidt

Modtagelse,  
forsendelse og  

sabotage

Trykning og  
forsendelse af  
illegale blade

Indsamling  
af penge

Efterretnings- 
tjeneste



Morsø Landeværns ni delinger 
Morsø Landeværn var opdelt i ni geografiske områder. Hvert område bestod af en 
deling. Delingen havde flere mindre landsbygrupper, der på nedenstående kort er 
markeret med en sort prik. Følgende var delingsførere:

Område 1: Smedemester Thomas Mark i Tøving

Område 2: Gårdejer Karl Vestergaard i Jørsby

Område 3: Lærer Gunni Busck i Sundby

Område 4: Brugsuddeler Svend Molbæk i Øster Jølby

Område 5: Brugsuddeler Niels Johan Pedersen i Lødderup

Område 6: Gårdejer Axel Korsgaard i Hvidbjerg

Område 7: Ukendt 

Område 8: Ukendt

Område 9: Billedhugger Constantin Sørensen i Nykøbing



De tyske flygtninge på Nykøbing Skole
Ved befrielsen opholdt omtrent 250.000 tyske flygtninge sig i Danmark. Halvdelen 
var kvinder, en tredjedel var børn, og de resterende var ældre mænd. De var flygtet 
fra det østlige Tyskland, der var blevet besat af den sovjetiske hær. Tanken var, at 
flygtningene i løbet af nogle uger eller få måneder, ville blive sendt tilbage til deres 
hjemland. Det viste sig dog hurtigt, at forholdene i det krigshærgede Tyskland var 
så elendige, at man skulle helt hen til 1949, før de sidste tyske flygtninge havde for-
ladt Danmark. 

Umiddelbart efter befrielsen blev Morsø Landeværn sat til at bevogte de næsten 
700 tyske flygtninge, der befandt sig på kommuneskolen i Grønnegade, og som nu 
ikke længere måtte bevæge sig udenfor skolens område. Kort efter fik de frataget 
deres danske penge, i alt 3000 kr. Lejren blev derefter sat under administration af 
Nykøbings luftværnschef. Forholdene blandt tyskerne var ikke gode. Allerede den 
14. maj var forskellige sygdomme brudt ud, og en enkelt flygtning var død af difteri-
tis. Desuden var der kommet flere tilfælde af tyfus. Man frygtede, at denne sygdom 
ville brede sig til resten af byen. Folk blev derfor stærkt bestyrtede, da fire lokale 
mænd viste sig at have haft samkvem med kvindelige tyske flygtninge, de havde 
smuglet ud af lejren. Mændene blev jaget gennem byen og arresteret af Morsø Lan-
deværn. 

I slutningen af juni 1945 rejste 390 af de tyske flygtninge i Nykøbing til en lejr ved 
Ræhr i Thy. Yderligere 290 blev sendt til Hundborg i starten af juli, mens de reste-
rende 80 tyskere forlod Nykøbing den 12. juli. Skolen kunne derefter igen indtages 
af byens elever.  

Medlemmer af Morsø Landeværn deler mælk ud til 
tyske flygtninge i Nykøbing.

En tysk dreng fotograferet i flygt-
ningelejren i Grønnegade.

Skolen i Grønnegade bag pigtråd i maj 1945.



Monumentet, der aldrig blev opført.
Den 16. juli 1954 afholdtes efter indbydelse fra borgmester Aksel Ivan Pedersen et 
møde i Håndværkerforeningens lokaler på Algade i Nykøbing. Emnet for mødet var 
opstillingen af et 5,6 meter højt granitmonument, der skulle symbolisere friheds-
kampen under besættelsen på Mors. Monumentet ville komme til at koste 40.000 
kr., der skulle samles ind blandt folk på øen. Det skulle afsløres til ti-årsjubilæet for 
befrielsen den 5. maj 1955 og blive udført af billedhugger Constantin Sørensen. 

Monumentet skulle gennem fire broncerelieffer vise dels besættelsen og befrielsen, 
dels den første våbennedkastning ved Højriis på Mors. Desuden skulle der være et 
relief af kong Christian 10., som blev set som et samlingspunkt for danskerne under 
besættelsen. Selvom der var flere røster fremme om, at monumentet burde afløse 
den udskældte skulptur ”Føllet” på Kirketorvet, vedtog man, at mindesmærket for 
modstandskampen skulle opstilles på plænen foran Nykøbings tinghus. 

To forskellige versioner af monumentet blev præsenteret, inden man besluttede sig 
for en udgave med en kongekrone på toppen. Da denne blev vist i de lokale aviser, 
mødte det stærk kritik. Blandt andet blev det sammenlignet med både en lagkage, 
en kakkelovn og en milepæl, der ville få folk til at undersøge, hvor mange kilometer 
der var til Skive. En professor i kunsthistorie gav sit besyv med og kunne ikke an-
befale, at monumentet blev udført og opstillet. Constantin Sørensen afleverede i 
november 1954 derfor et tredje forslag, hvor mindesmærket afsluttedes i en spids.  

Det kommunale arbejdsudvalg for monumentets opførelse fortsatte sit arbejde i 
begyndelsen af 1955, men i sidste ende lod man ideen om monumentet falde, sand-
synligvis fordi man ikke kunne samle penge nok ind til det efterhånden kontrover-
sielle mindesmærke. 

Constantin Sørensens tre forslag til et frihedsmonument på Mors.  



Tyskernes madmor
Umiddelbart efter besættelsen blev der sat 50 retssager mod værnemagere i gang 
på Mors. Et af de mennesker, der blev anklaget, var enken Vilhelmine Sørensen. 
Hendes forbrydelse bestod i, at hun fra den 3. december 1943 til den 26. april 1945 
havde været ansat som madmor og værtinde for de tyske tropper på Teknisk Skole. 
Allerede under besættelsen var dette faldet folk for brystet, og i august 1944 øde-
lagde ukendte gerningsmænd det lille sommerhus, hun havde fået opført i haven 
ved hjemmet på Niels Quistgaardsgade. Hun flyttede derefter ind på sin arbejds-
plads på Teknisk Skole. Udover madlavningen til tyskerne blev Vilhelmine Sørensen 
siden sigtet for at have angivet sine medborgere i Nykøbing og for generelt at yde 
tyskerne råd og bistand. Desuden blev hun også anklaget for at have arrangeret 
danske kvinders besøg i tyskernes hovedkvarter.

Tyskertøser
En sommeraften i 1944 gik en række nykøbingensere til angreb på flere af de kvin-
der, de mente gjorde sig skyldige i upassende og foragtelig omgang med de ty-
ske soldater i byen. To af kvinderne, kaldet ”feltmadrasser” eller ”tyskertøser”, blev 
halvnøgne kastet i havnen, hvilket blev startskuddet til en jagt på kvinderne rundt 
i byen. Nogle fik klippet håret af. Andre blev hentet i deres hjem og slæbt nøgne 
gennem byen ved højlys dag, mens indbyggerne kiggede nysgerrigt på. Flere af de 
forfulgte kvinder forlod efterfølgende Nykøbing. 

Arbejdet i bunkerne
Oskar Damgaard og Holger Sørensen arbejdede begge på Morsø Jernstøberi, da 
krigen brød ud. På grund af nedskæringer på fabrikken tog de til Thy for at arbejde 
for det danske firma Christiani og Nielsen, der støbte bunkere for tyskerne. De to 
nykøbingensere arbejdede i Hanstholm og siden Vigsø i årene 1942 til 1945. Sam-
men med omkring 500 andre morsingboere, heraf ca. 200 fra Nykøbing, kørte de 
dagligt op for at bygge videre på de tyske fæstningsværker og kanonstillinger, der 
blev overvåget af folk fra den tyske ingeniørorganisation Todt. 

Efter krigen fik både Holger Sørensen og Oskar Damgaard arbejde i brunkulslejrene i Søby 
ved Herning. I 1948 var der igen arbejde at få på jernstøberiet, som de begge vendte tilbage 
til. Her ses Holger Sørensen (tv.) på støberiet i 1953. 


