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MORS OG DEN  
DANSKE MODSTAND

Mors var i modsætning til mange andre steder i det besatte Danmark og resten af Euro-
pa et forholdsvist fredeligt sted. Få tyske soldater befandt sig fast på øen, der til forskel 
fra eksempelvis naboområdet Thy ikke var strategisk vigtig for besættelsesmagten. In-
frastrukturen på Mors havde ikke indflydelse på de tyske forbindelseslinjer, og der var 
ingen jernbanespor, som tyskerne skulle passe på. Der var, som det var tilfældet med 
bunkerbyggeriet i eksempelvis Hanstholm, heller ingen arbejdspladser, der direkte hav-
de betydning for den tyske krigsindustri og derfor krævede ekstra beskyttelse. Af sam-
me årsag forekom der få sabotagehandlinger mod tyske interesser eller mod danskere, 
de såkaldte værnemagere, der arbejdede for tyskerne. 

Strategisk vigtig blev Mors til gengæld for den danske modstandsbevægelse. De rolige 
forhold med få fjendtlige tropper gjorde fra 1944 øen ideel som nedkastningsområde 
for de allierede fly, da modstandsgrupperne kunne arbejde nogenlunde uforstyrret. I 
takt med at tyskerne fandt ud, at Mors var blevet et våbenkammer for det meste af 
Danmark,  blev grebet om øen dog strammet. Dette forhindrede imidlertid ikke, at hele 
10 procent af de våben, der bevæbnede modstandsbevægelsen under besættelsen, blev 
kastet over Mors. 

Der er kun få fotografier af de tyske tropper på det besatte Mors. De billeder, der findes, blev ta-
get i det skjulte. Det er også tilfældet med disse fire lidt uskarpe fotos, der viser tyske soldater og 
officerer på henholdsvis Rådhustorvet, i Algade og på Fruevej. Sidstnævnte to fotos er taget ud af 
vinduet hjemme hos planteskoleejer Oscar Bang, Fruevej 2.
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EN 
BEGYNDELSE

Grunden til den organiserede modstand på Mors blev lagt i 1942. Det år blev tandlæge 
Henning Petersen i Nykøbing bedt om at uddele det illegale blad ”Frit Danmark”. Bladet 
var blevet trykt siden april 1942 og var sammen med en lang række andre undergrunds-
skrifter en reaktion på den censur, besættelsesmagten havde påtvunget den danske 
presse. Både dansk lov og de tyske myndigheder forbød tryk og distribution af illegale 
blade, mens det ikke var ulovligt at besidde dem.

Henning Petersen påtog sig opgaven intetanende, at bogbinderlærlingen Mogens Hou-
mann allerede havde startet en gruppe, der distribuerede ”Studenternes Efterretnings-
tjeneste”. Dette var et illegalt skrift fra organisationen af samme navn. Ved et tilfælde 
fik de to forbindelse til hinanden og dannede i 1943 en fælles gruppe med Henning Pe-
tersen som leder. Blandt de øvrige medlemmer fandt man bogholder Svend Simonsen, 
sparekasseassistent Carl Otto Markvorsen, kommis Asger Thyrri, Poul Skærbech og ko-
loniallærlingen Christian Thorndal.

Gruppens arbejde bestod i første omgang i at fordele illegale blade og bøger, som kom 
til Nykøbing fra Aarhus og København. Da ”Frit Danmarks Nyhedstjeneste” begyndte 
at udkomme ugentligt fra august 1943, valgte gruppen at duplikere bladet selv. I første 
omgang lånte man en ældre duplikator hos firmaet Frederik Bangs eftf. Siden flyttede 
man produktionen til Svend Simonsens arbejdsplads, Morsø Tekstilfabrik, hvor direktø-
ren Oluf Dornonville de la Cour stillede en ny og hurtigere duplikator til rådighed. 

En ukendt modstandsmand læser sidste korrektur på et friskt eksemplar af ”Frit Danmark”.

Tandlægen Henning Petersen var den første 
leder af modstandsbevægelsen på Mors. Han 
var en af Nykøbings tre tandlæger og drev sin 
praksis i Algade 21. Privat boede han i ejen-
dommen Vesterbro 2 i Nykøbing. Huset var 
bedre kendt under navnet ”Strygejernet”.

Morsø Tekstilfabrik i sommeren 1937. I fabrikkens 
kontorlokaler, der lå rundt om hjørnet på Vester-
gade, blev en stor del af de illegale blade på Mors 
trykt og duplikeret.
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MODTAGEGRUPPERNE 
DANNES

Det illegale pressearbejde var for mange vejen ind i de militære dele af den danske mod-
standsbevægelse, og den illegale bladgruppe i Nykøbing var ingen undtagelse. Det spar-
somme antal tyske soldater på Mors gjorde øen til et ideelt sted at modtage våben ned-
kastet fra allierede fly, og den kom derfor i modstandsbevægelsens søgelys. 

Kaptajn i den danske hær, Ejby-Nielsen, der arbejdede for den organiserede danske mod-
standsbevægelse, blev under dæknavnet Poul Baastrup Ottesen i foråret 1944 ansat på 
Nykøbing kommunes ingeniørkontor. Han fik gennem en lærer på Nykøbing skole kon-
takt til tandlægen Henning Petersen og sammen omorganiserede de den lokale mod-
stand. Én gruppe skulle fortsætte med at trykke og distribuere illegale blade, mens to 
yderligere grupper fik til opgave at tage imod nedkastede våben.

Gruppernes ledere cyklede som det første ud for at søge efter egnede nedkastningsplad-
ser. Forskellige steder blev undersøgt, deriblandt et område ved Dragstrup Vig, men i 
sidste ende valgte man et engområde ved Højriis Slot syd for Nykøbing og Skarregaard 
på Nordmors. På grund af rygter om en allieret invasion ved Vestkysten, skulle der gå 
et halvt år, før modtagegrupperne kom i aktion. Ventetiden blev blandt andet brugt til 
undervisning i våbenbrug. Ejby-Nielsen instruerede gruppernes medlemmer, der øvede 
sig med våben og sprængstof modtaget fra blandt andet modstandsbevægelsen i Skive. 

Området ved Skarregaard på Nordmors var blandt de første steder, som Ejby-Nielsen sammen 
med sine gruppeledere udvalgte som et brugbart sted til at modtage nedkastede våben.

Kaptajn T. P. Ejby-Nielsen umiddelbart efter kri-
gen. Ejby-Nielsen blev i 1943 interneret sammen 
med resten af den danske hær. Efter sin frigivelse 
kom han i oktober samme år ind i det organiserede 
modstandsarbejde. Efter i nogle måneder at have 
arbejdet i København og i Ålborg-området fik han 
i 1944 ansvaret for modstanden i Thy, Hanherred 
og på Mors. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kom-
mune)
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KONTAKTERNE 
KNYTTES

Mens de nydannede modtagegrupper i foråret 1944 ventede på den første våbenned-
kastning, blev der skabt kontakt til personer ude på øen. Der var endnu ingen organiseret 
modstand på landet, men rundt om mødtes folk for at diskutere besættelsen og mulighe-
den for at gøre oprør. Det skete blandt andet i Øster Jølby, hvor den socialdemokratiske 
politiker Frode Jakobsen havde kontaktet Ansgarkirkens præst, Svend Krøigaard. Denne 
havde derefter dannet en lokal kreds af Jakobsens modstandsorganisation ”Ringen”.

I Galtrup fik Henning Petersen involveret kirkens præst, Jacob Jensen, der, udover at 
være villig til at opbevare våben, forsynede modstandsgruppernes medlemmer med fal-
ske dåbsattester. Igennem præsten fik man samtidig sin første kontakt til smedemester 
Thomas Mark i Tøving, som i forsommeren 1944 begyndte at samle en modstandsgrup-
pe på landet. På Agerø blev den nyudnævnte lærer Knud Hansen midt på sommeren 
desuden bedt om at installere en ”Eureka”-radiosender, der kunne signalere til de engel-
ske flyvere. På den måde kunne piloterne orientere sig, når de befandt sig inden for en  
 100 km radius af Mors. Apparatet blev installeret i oktober 1944.

På ingeniørkontoret i Nykøbing, hvor Ejby-Nielsen var ansat, blev også byens stadsin-
geniør Bodilsen og ingeniør Ole Remfeldt en del af modstandsbevægelsen. Derigennem 
fik bevægelsen uhindret adgang til de fleste af kommunens arbejdspladser, værksteder, 
pumpestationer med mere. Flere af de disse steder ville komme til at spille en rolle, når 
de nedkastede våben skulle skjules og transporteres videre ud i landet.

Galtrup Kirke fotograferet i begyndelsen af 1900-tallet. Kirken og dens præst, Jacob Jensen, blev en 
vigtig del af modstandsbevægelsen på Mors. Kirkens loft og våbenhus samt præstegårdens have 
blev anvendt til at skjule våben, mens Jacob Jensen blandt meget andet udstyrede modstands-
mænd med nye dåbsattester til falske legitimationskort. 

Svend Krøigaard, der fra 1926 til 1964 var præst 
for frimenigheden i Ansgarkirken i Øster Jøl-
by. Krøigaard var med til at stifte en afdeling 
af Frode Jakobsens organisation ”Ringen” på 
Mors. Frode Jakobsen var vokset op i frimenig-
hedens miljø i Øster Jølby. 

Knud Hansen blev ansat som lærer på Agerø 
i februar 1944. Han kom fra Sønderjylland og 
havde siden 1936 været involveret i foreningen 
”Det Unge Grænseværn”, der agiterede mod 
tysk og nazistisk indflydelse i Nordslesvig. Ef-
ter besættelsen ønskede han at bekæmpe na-
zismen på en mere aktiv måde. Det fik han mu-
lighed for, da han blev bedt om at opstille en 
radiosender på loftet på Agerø Skole. 
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HVEM VAR  
MODSTANDSFOLKENE?

Den organiserede modstand på Mors havde mange ansigter. Som det var tilfældet i re-
sten af landet, befandt størstedelen af medlemmerne sig i alderen 18-35. De havde dog 
vidt forskellige baggrunde, stillinger og bevæggrunde for at involvere sig. Ikke overra-
skende var langt de fleste af modstandsfolkene i landområderne beskæftiget indenfor 
landbrug og fiskeri. I landsognenes småbyer blev også håndværkere, læger, præster og 
lærere involveret. 

I Nykøbing var modstandsfolkenes erhvervssammensætning betydeligt mere varieret 
end på landet. Der var alt fra faglærte håndværkere, skolelærere, butiksansatte, læger 
og ingeniører til bogholdere, gymnasielærere, tandlæger og vognmænd. I modsætning til 
eksempelvis store byer som København var der forholdsvis få ufaglærte industriarbej-
dere blandt medlemmerne i Nykøbing. Flere af byens større virksomheder, som Morsø 
Jernstøberi, tekstilfabrikken og skibsværftet var dog repræsenteret gennem værkføre-
re, formere, skibstømrere og funktionærer. 

Der kunne være mange forskellige grunde til, at den enkelte kom med i modstandsbevæ-
gelsen. For nogle, som tandlægen Hans Otto Jacobsen, blev det set som en kristen pligt. 
For andre, som lærer Knud Hansen på Agerø og smeden Thomas Mark i Tøving, vejede 
det nationale tungt, mens kommunister som bogholder Svend Simonsen og Johannes 
Christensen sandsynligvis så kampen mod nazismen som en del af et storpolitisk opgør.

På kortene her i hjørnet kan du finde personlige oplysninger om en stor del af øens mod-
standsfolk. Hvad hed de? Hvor boede de? Hvordan så de ud? Hvad lavede de? Hvilken 
rolle spillede de i modstandsbevægelsen? Er der nogen iblandt, du kender og har yderli-
gere oplysninger om, vil museet meget gerne vide det. 

Flere medlemmer af modstandsgruppen i Nykøbing optræder på dette foto af KFUM-spejderne fra  
midten af 1920’erne. I øverste række ses som nummer fire fra venstre Jens Chr. Vils Pedersen og 
som nummer to fra højre Hans Otto Jacobsen. Nummer fire fra venstre i mellemste række er Oskar 
Graversen, mens Svend Erik Olesen ses i nederste højre hjørne.

Lærer i Sundby, Gunni Busck, var blandt de før-
ste, der involverede sig i modstandsbevægelsen 
på landet. Her ses han sammen med sin kone 
Nico og resten af familien i befrielsesåret 1945.

Solbjerggruppen var en af de modstandsgrup-
per, der blev dannet i landdistrikterne på Mors. 
Fra venstre mod højre ses gartner Karl Sandal, 
landmand Poul Aachmann, Børge Søndergaard, 
Søren Pedersen, landmand Ejvind Sandal, land-
mand Gunner Krogh, Holger Søndergaard, læ-
rer Arne Aabenhus, Jens Kibsgaard Støvring.
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VÆRNEMAGERE  
OG TYSKERTØSER

Det var ikke kun de fremmede besættelsestropper på Mors, som modstandsbevægelsen 
anså som deres fjender og modsætninger. Med deres støtte til, omgang med eller ar-
bejde for tyskerne blev mange danskere anset for landsforrædere af de mennesker, der 
satte deres egen tilværelse på spil i kampen mod den selvsamme besættelsesmagt. 

Med sin beliggenhed tæt på de tyske fæstninger ved Hanstholm var Thisted en by, hvor 
forretningsfolk og entreprenører kunne tjene gode penge ved at udføre arbejde for den 
tyske værnemagt. Nabobyen Nykøbing var ikke i samme omfang præget af værnema-
geraktivitet, hvilket også kunne ses efter krigen, hvor de retslige opgør kun talte få al-
vorlige værnemagersager, blandt andet mod Østerskompagniets direktør Tage Priess. 

Derimod måtte en del mennesker stå til regnskab for den omgang, de havde haft med 
de tyske soldater under besættelsen. Anklagerne lød på alt fra hjælp til tolkning, salg af 
varer til tyskerne og til at have passet jobbet som værtinde i det tyske hovedkvarter på 
Teknisk Skole. De, der både under og efter krigen, blev straffet hårdest for deres frater-
nisering med ”de fremmede”, var de kvinder, som havde indledt forhold til tyske soldater 
eller officerer. De såkaldte ”tyskertøser” eller ”feltmadrasser” blev under besættelsen 
hængt ud med navn i de illegale blade og såvel under som efter krigen fysisk overfaldet 
af deres vrede medborgere. 

Omtrent 500 morsingboere fandt desuden arbejde ved fæstningsbyggeriet ved Vestky-
sten. Flere af Nykøbings industrier var ramt af materialemangel og deraf følgende afske-
digelser på grund af krigen. Mange arbejdere følte sig derfor nødsaget til at tage arbejde 
for tyskerne og deres danske entreprenører, så de kunne forsørge deres familier. Deres 
valg blev ikke set på med blide øjne af modstandsbevægelsen, som dog havde forståelse 
for deres situation.

”Frit Danmarks Nyhedstjeneste” fra den 28. juni 
1944. Det illegale blad var et lokalt tillæg til ”Frit 
Danmark” og var ikke bleg for at udlevere de men-
nesker, modstandsbevægelsen mente drev land-
forræderisk virksomhed. Her ses en liste over så-
kaldte ”feltmadrasser” i Nykøbing.

Danske lastbiler kører cement til det tyske kystbatteri og bunkerbyggeri i Lyngby i Thy. Batteriet 
var bemandet med op mod 150 tyske soldater og dele af det kan endnu ses i dag.

Opsigelse til arbejdsmand Anders Kristian An-
dersen fra Solbjerg. Fra 1933 og otte år frem fik 
han støtte fra socialkontoret i Nykøbing. Hans 
situation blev bedret, da han under besættel-
sen fik ansættelse hos Wright, Thomsen og Kier 
i Thisted. Firmaet byggede for tyskerne.
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FORSENDELSER OG  
NYE SKJULESTEDER

I takt med at der i efteråret og vinteren 1944 kom flere modtagegrupper på Mors, øgedes 
også antallet af skjulte våbenlagre ude på øen. Gårdejere som brødrene Jørgen og Laurids 
Bovbjerg i Tøving samt gårdejer Marius Thomsen i Bjergby gemte våben på Nordmors. 
På den sydlige del af øen blev de nedkastede våben blandt andet gemt væk i et udhus 
på Fredsø Skole, i hestestalden på Lødderup Mejeri, på Hvidbjerggård og i et lille skur 
ved Agerødæmningen. Det var naturligvis vigtigt, at modtagegrupperne kunne stole på 
de personer, der opbevarede våbnene, inden de skulle sendes til Nykøbing og videre ud 
i landet. Det var derfor familiemedlemmer eller nære bekendte, der diskret blev bedt om 
at hjælpe.

Modstandsbevægelsen allierede sig desuden med betroede medarbejdere på Nykø-
bings fabrikker og kunne derigennem opmagasinere våben i blandt andet Jernstøberiet, 
Østerskompagniet og Søren Larsen og Sønners Skibsværft. Efter et par dage eller en 
uge i skjul blev våbnene pakket i kasser og sendt afsted til dækadresser. Som afsender 
påførte man en række af Nykøbings virksomheder. Deriblandt Morsø Jernstøberi, isen-
kræmmer Jørgen Brandt og Morsø Tekstilfabrik.  

Søren Larsen og Sønners Skibsværft på Ørodde set fra luften under krigen. Flere af de våben, der 
blev sendt ud til modstandsgrupper i resten af Danmark, blev fragtet afsted via skibsværftet. I 
september 1944 ankom desuden to fiskekuttere til skibsværftet i Nykøbing under påskud af at få 
foretaget nogle reparationer. Da det blev mørkt dukkede 6-8 modstandsfolk op og lossede de ille-
gale våben, der havde ligget skjult under fiskene. En af Søren Larsens sønner, Hjalmar, sørgede for 
at aktionen ikke blev opdaget. Våbnene havde kutterne fået fra et engelsk skib i Nordsøen. 

Lødderup Mejeri, hvis bestyrer Axel Korsgaard deltog i modstandsarbejdet, i 1940’erne. Mejeriets 
hestestald blev anvendt til at skjule våben.

Korsgaardfamiliens hjem på Hvidbjerggård blev i flere omgange anvendt som våbenlager for mod-
tagegrupperne på landet.
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SABOTAGE PÅ MORS  
 OG I THY

Den øverste ledelse i den danske modstandsbevægelse ønskede længe at holde Mors 
fri for sabotage. Man frygtede, det ville tiltrække besættelsesmagtens øgede opmærk-
somhed, hvorefter øen med de få tyske soldater ville miste sin betydning for den sam-
lede danske våbenmodtagning. Det kunne dog ikke forhindres, at enkelte grupperinger 
indenfor bevægelsen på Mors optrådte som sabotører. I november 1944 sprængte en 
modstandsgruppe, der hovedsageligt bestod af kommunister, to garager i luften i Erslev. 
Sabotagen var tænkt som en øvelse og blev startskuddet til en række mindre aktioner 
på øen. Nogle af dem var godkendt af den øverste ledelse, andre ikke. 

For at forhindre transport af blandt andet fødevarer og beslaglagt tømmer til Tyskland, 
blev færgelejernes broklapper siden ødelagt gentagne gange i både Nykøbing og Glyng-
øre. Transport af tømmer til bunkerbyggeriet i Thy var samtidig årsag til de aktioner, der 
i foråret 1945 fandt sted mod flere tyske lastbiler på Mors. Ved hjælp af de såkaldte ”sa-
botørsøm”, der blev strøet på vejen, sprængte man bilernes dæk og forsinkede på den 
måde de tyske leveringer. 

I marts 1945 sejlede fire modstandsfolk desuden i fiskerbåd fra Nykøbing til Fur, hvor de, 
for at forhindre udskibningen af moler til Tyskland, ødelagde tipvognssporene og red-
skabsskuret på øens molerværk. Aktionen blev ikke vel modtaget af den overordnede 
chef for modtagergrupperne i Jylland. Denne havde angiveligt illegale kontakter i moler- 
fabrikken, der nu fik deres arbejde forstyrret.

Tyske soldater bevogter en jernbane i Jylland 
i 1945 for at forhindre flere sabotageaktioner. 
På Mors var der heller ikke dengang nogen jern-
bane. Til gengæld fandt jernbanesabotage ofte 
sted i Thy.

Et autoværksted er blevet udsat for sabotage på 
Frederikstorv i Thisted, sandsynligvis i april 1945.

Færgelejet i Nykøbing, der sammen med færgelejet i Glyngøre på den anden side af Sallingsund, 
blev ødelagt flere gange af modstandsbevægelsen.
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OKTOBER 1944
– EN NY START 

Tilfangetagelsen af Henning Petersen blev et vendepunkt for modstandsbevægelsen på 
Mors. Mange modstandsfolk frygtede, at Gestapo også ville finde frem til dem og var 
flygtet fra byen. Bevægelsen var dermed i opløsning. 

Hen imod slutningen af oktober 1944 tog Ejby-Nielsen initiativ til en reorganisering af 
modstanden. Morsø Jernstøberis tegner, billedhugger Constantin Sørensen, overtog den 
lokale ledelse. Han opbyggede en ny, udvidet og mere sikker struktur, hvor den enkelte 
modstandsmand kun havde kendskab til kammeraterne i gruppen og til sin nærmeste 
overordnede. Kun gruppeførerne havde kontakt til den øverste leder, og kommunikatio-
nen foregik gennem kurér og kodede beskeder. Langsomt begyndte flere af de oprinde-
lige medlemmer at vende tilbage fra deres skjul, da det viste sig, at ingen af dem var ef-
tersøgt. I Nykøbing blev de tilbagevendte hurtigt ledere af de fire nye modtagegrupper. 
Som overordnet fik de den pensionerede politibetjent Walther Petersen. På landet blev 
der for første gang dannet to modtagegrupper. Det skete i områderne omkring Øster 
Jølby og Lødderup. 

Den nye organisation omfattede en række hovedgrupper, der arbejdede uafhængigt af 
hinanden med hver sin opgave. ”Frit Danmark – gruppen” skulle sikre våben til mod-
standen på Mors, ”Bladgruppen” skulle fortsætte med duplikering og distribution af de 
illegale blade, mens ”Økonomigruppen” indsamlede frivillige pengebidrag til samtlige 
gruppers arbejde. Samtidig dannedes Lokalkomiteen under Danmarks Frihedsråd, der 
bestod af repræsentanter fra de forskellige modstandsgrupperinger: Kommunisterne, 
Ringen, Dansk Samling og modtagegrupperne.

Walther Petersen ved Tinghuset i Nykøbing den 
5. maj 1945. Walther Petersen kom fra Aarhus 
til Nykøbing, hvor han i 1941 blev ansat hos po-
litiet. Da størstedelen af det danske politi blev 
arresteret i september 1944, blev han tvangs-
pensioneret som betjent og fik i stedet jobbet 
som leder af modtagegrupperne på Mors efter 
Henning Petersens tilfangetagelse. Han var da 
26 år gammel. Walther Petersen drev efter kri-
gen en marmeladefabrik i Mariager for siden 
at blive kontrollør på havnen i fødebyen Aar-
hus. Han døde i 1981. 

Constantin Sørensen (tv.), som overtog den lokale ledelse af modstandsbevægelsen på Mors i ok-
tober 1944. Han var født i København og kom til Nykøbing i 1920, hvor han arbejdede som billed-
skærer, tegner og billedhugger på Morsø Jernstøberi. Han døde i 1960. I hans nekrolog blev hans 
indsats i modstandsbevægelsen også omtalt. Blandt andet blev det nævnt, at han var en mand 
som alle kunne samles om i tryghed, tillid og respekt. 
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MORSØ 
LANDEVÆRN

I januar 1945 fandt de første samtaler sted om oprettelsen af en fuldt bevæbnet under-
grundshær, Morsø Landeværn, på Mors. Hæren, der var del af en landsdækkende ”ven-
tehær”, skulle træde frem i overgangstiden mellem krig og fred. Den skulle indtil da ikke 
have kontakt til den øvrige del af modstandsbevægelsen på øen. Den 18. februar mød-
tes fire mænd hos gårdejer Karl Vestergaard i Jørsby for at sætte planen i værk. Kaptajn 
Ejby-Nielsen, lærer Gunni Busck, smed Thomas Mark, brugsuddeler Svend Molbæk og 
gårdejeren selv fastlagde på mødet den kommende rekruttering og organisering af vær-
net. 

Som overordnet leder af landeværnet indsatte man billedhuggeren Constantin Søren-
sen, der hurtigt fik oprettet ni delinger på hver 30 mand. Seks af delingerne fandt man 
på landet, de resterende i Nykøbing. Inden befrielsen nåede denne hær op på i alt 362 
mand, der var bevæbnede med pistoler, karabinrifler, sten-guns, bazookaer, maskinpi-
stoler og håndgranater. Kendetegnet var et armbind med bogstaverne M.L.V. Landevær-
net bestod af mennesker fra hele Mors. De var selv ansvarlige for de udleverede våben, 
som på den måde endte med at blive spredt ud over almindelige hjem på hele øen.

Morsø Landeværn blev instrueret i våbenbrug. Instruktøren var en adjunkt fra Ålborg, 
der i virkeligheden hed Lyng, men på Mors var bedre kendt under navnet Beck. Lyng blev 
i foråret 1945 indlogeret i Øster Jølby. Den 1. april kunne han melde til Constantin Søren-
sen, at Morsø Landeværns på det tidspunkt 225 mand var klar til at gå i aktion, så snart 
den allierede invasion nåede til Danmark. 

Kontorassistent på Nykøbing Politistation Else Klingberg 
spillede en vigtig rolle for modstandsbevægelsen på Mors. 
Hendes første opgave var at fremstille falske legitimations-
kort, mens hun siden blev kurér for Ejby-Nielsen og Constan-
tin Sørensen. Her ses hun ved befrielsen på sin motorcykel 
med en ukendt modstandsmand som passager. Motorcyklen 
er udstyret med en nummerplade med bogstaverne M.L.V. 
for Morsø Landeværn. Klingberg var ifølge Ejby-Nielsen en 
”koldblodig, dristig og særdeles uforfærdet kvinde, der på 
ingen måde stod tilbage for sine mandlige kolleger”.

Chresten Jensen Lyng, som i foråret 1945 kom til Mors for at undervise Morsø Landeværns med-
lemmer i våbenbrug, ses her på billedet som nummer to fra venstre. Billedet er taget ved Ting- 
og Arresthuset den 5. maj 1945. Lyng, der på Mors havde dæknavnet Beck, boede skiftevis hos 
gårdejer Søndergaard og brugsuddeler Svend Molbæk i Øster Jølby. Han var i sit civile liv adjunkt 
på Aalborg Katedralskole. På Lyngs venstre side står Harry Bach, der var med i modstandsbevæ-
gelsens efterretningstjeneste. Bach emigrerede efter krigen til USA.

Morsø Landeværns leder, Constan-
tin Sørensen, i fuld landeværnsu-
niform. Billedet er taget i Thisted 
efter befrielsen (Lokalhistorisk Ar-
kiv for Thisted Kommune).
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DA BEFR IELSEN  
KOM T IL MORS

Om aftenen den 4. maj 1945 blev det meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-
tyskland og Danmark havde overgivet sig. Dagen efter etablerede modstandsbevægel-
sen og Morsø Landeværn sig med hovedkvarter og kaserne i Nykøbing Realskole. Samme 
morgen havde man forhandlet med den tyske øverstkommanderende, Løjtnant Busch, 
der lovede, at de tyske soldater ville holde sig i ro i deres kvarterer. Der blev således ikke 
brug for den angrebsplan på Teknisk Skole, som Morsø Landeværns leder, Constantin 
Sørensen, havde udarbejdet i tilfælde af, at der ville opstå nye krigshandlinger. Siden 
blev tyskerne under bevogtning kørt væk fra skolen.

På befrielsesdagen kom Morsø Landeværn, hvor nu også modtagegrupperne blev ind-
rulleret, op fra undergrunden. I løbet af de sidste måneder op til den 4. maj var værnet 
– og dermed antallet af frihedskæmpere – vokset kraftigt. På landsplan steg antallet fra 
ca. 10.000 til ca. 45.000 modstandsfolk fra årsskiftet 1944/45 og frem til befrielsen. En 
del af de senest ankomne fik af veteranerne i modstandsbevægelsen betegnelsen ”sid-
ste dages hellige”. Omvendt blev de, der havde været med fra starten, hyldet som helte. 
Blandt andet tandlægen Henning Petersen, der vendte hjem fra Frøslevlejren. For man-
ge morsingboere var det en overraskelse at se, hvem der havde været modstandsmand. 
Selv familiemedlemmer havde i visse tilfælde været uvidende om deres nærmestes ille-
gale aktiviteter.

De følgende dage gik for Morsø Landeværn med at rydde op og holde vagt på kommu-
neskolen, der i flere måneder havde huset tyske flygtninge. Jagten blev samtidig sat ind 
på de mennesker på øen, der havde samarbejdet eller haft omgang med tyskerne. Des-
uden blev en del af værnet fragtet til Thisted, hvor de sammen med Thy Landeværn be-
slaglagde tyskernes depoter, inden de sammen besatte og sikrede de tyske fæstnings-
værker ved Hanstholm. 

De sidste tyske soldater i Nykøbing afhen-
tes i lastbiler på Teknisk Skole den 7. maj 
1945 og køres til Thisted. I forgrunden ses et 
medlem af Morsø Landeværn, der er sat til 
at bevogte transporten. Inden afgang hav-
de de tyske soldater ryddet ud i deres vå-
bendepoter. 

Constantin Sørensen udarbejdede inden befrielsen 
denne angrebsplan på tyskernes hovedkvarter på 
Teknisk Skole. Planen skulle udføres i tilfælde af, at 
de 50 tyske soldater og deres officerer ikke over-
gav sig frivilligt. Tallene på planen dækker over de 
forskellige delinger indenfor Morsø Landeværn, der 
skulle deltage i det aldrig realiserede angreb. 

To medlemmer af Morsø Landeværn bevogter en tysk 
kanon ved Hanstholmfæstningen. Den ene, mekani-
ker Morten Krogh (stående), var fra Øster Jølby og 
havde under besættelsen været specialist i at lave 
sabotørsøm. Mere end 200 morsingboer tog i dage-
ne efter befrielsen til Thy, hvor de var med til at ryd-
de op efter tyskerne og sørge for, at intet forsvandt 
fra de mange bunkere langs Vestkysten.
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E FTER
KR IGEN

På landsplan var hele 43.000 danskere tilknyttet modstandsbevægelsen, da befrielsen 
oprandt den 4. maj 1945. På Mors var i alt 375 mand tilknyttet ventehæren, Morsø Lande-
værn, som blev opløst sidst juni 1945. Mændene blev sendt bevæbnede hjem. Blandt dem 
var de halvt hundrede mennesker, der havde været med i den illegale presse og modtage-
grupperne på Mors. Flere af dem helt fra den lokale modstandsbevægelses begyndelse. 

Mange modstandsfolk fandt det svært at vende tilbage til dagligdagen efter den und-
tagelsestilstand, de havde befundet sig i, og ønskede at fortsætte den kamp, de havde 
ført, under andre former. En del af de fremtrædende medlemmer ønskede et andet slags 
Danmark og gik derfor ind i politik. Under Constantin Sørensens formandskab, og med 
flere af modstandskampens veteraner i ledelsen, indgik landeværnet i september sam-
me år desuden i det nystiftede danske hjemmeværn.

I de første måneder efter krigen opfattede man frihedskæmperne på Mors og i resten 
af Danmark som helte. I juni 1945 blev der i Håndværkerforeningen eksempelvis vist en 
vandreudstilling om modstandsbevægelsen. Udstillingen, der blev åbnet af Henning Pe-
tersen, var suppleret med våben fra lokale modstandsfolk og blev et kæmpe tilløbsstyk-
ke. Allerede et halvt år senere var tilslutningen til det lokale hjemmeværn dog faldende, 
og en skuffet Constantin Sørensen kunne konstatere, at det var gået fra ”søde majdage 
til novembersurhed”. Interessen for frihedskampen var dalende, ikke mindst i takt med 
at folk vendte tilbage til dagligdagen. De fleste danskere ønskede at se fremad og kom-
me videre. 

Fire frihedskæmpere fra Mors fejrer 50-året for 
befrielsen i 1995. Alle var medlemmer af mod-
standsbevægelsen i landdistrikterne. Fra ven-
stre mod højre er det Søren Sandal, Søren Mark, 
Niels Hangaard og Gunni Busck.

Modstandsmænd fra Nykøbinggrupperne mø-
des og fejrer befrielsesjubilæet den 4. maj 1985: 
Forrest er det fra venstre: Mogens Houmann, 
Niels Bro, Niels Schmidt og Knud Haaning. Ba-
gerst fra venstre ses: Egon Hvass, Bernhard 
Petersen, Henning Petersen, Knud Hansen og 
Evald Pedersen. Alle havde været med i mod-
standsbevægelsen fra før tandlæge Henning 
Petersens tilfangetagelse i oktober 1944.

Hjemmeværnskompagni 1210 fra Mors i begyndelsen af 1950’erne. Billedet er taget i Folke-og 
Realskolens gård i Grønnegade. Da Hjemmeværnet blev stiftet på Mors den 17. september 1945 
var det med Constantin Sørensen som leder. I kommandoudvalget havde han en række veteraner 
fra modstandskampen: Thomas Mark, Gunni Busck, Hans Otto Jacobsen, A.K. Jørgensen, Johan-
nes Christensen og Oscar Graversen. Derudover var også tidligere modstandsfolk som lærer Knud 
Hansen fra Agerø, brugsuddelerne Svend Molbæk og Niels Johan Petersen fra Øster Jølby og Lød-
derup samt Else Klingenberg fra politiet i Nykøbing repræsentanter for Hjemmeværnet.


