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MAN GAV  
DEM KOLDE ØJNE

De var Mennesker lisom os 
med den samme spinkle Tro. 

l evig Drift mod noget, 
der aldrig var i Ro. 

Siden blev de Soldater! 
En Stemme hæs og raa
raabte en Ordre til dem.

En lang kold Nat faldt paa.

Fra Menneske til Horde.
Fra Horde til Armé.

Og de gik med i Blinde
og turde ikke se.

Man gav dem Pisk og Svøbe
At slaa hinanden med.

Man gav dem kolde Øjne
Og Had og stum Fortræd.

De lærte at marchere.
Man gav dem et Gevær.

Det blev til Kors og Galge
der kom os alle nær.

En evig Drift mod noget
som aldrig var i Ro

blev Død og Sejr og Nederlag
og Tvivl paa Trods af Tro.

Og det blev lange Nætter
hvor Mørket skreg og skreg.

Og det blev Mennesker paa Flugt
for Ting der var paa Vej.

Og det blev nøgne Timer
Hvor alting stod paa Spil,

Og nogen spurgte: Hvem er du?
Og hvad er det du vil?

Man gav dem kolde Øjne.
Man gav dem et Gevær.

Og du maa slaas for det du er
Og alt der staar dig nær!

Vi kender Kampens Vilkaar.
Al Kamps Vilkaarlighed:

At den som tøver med at slaa
Skal selv bli slaaet ned.

Tyske soldater på Kirketorvet i Nykøbing under besættelsen.

Illegalt digt trykt i juli 1944. Forfatteren bag er digteren Halfdan Rasmussen, der efter besættelsen 
blev en kendt og elsket forfatter af børnerim.
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MODSTAND  
1943-45

I år er det 70 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse. Det markerer 
museet med denne udstilling om modstandsbevægelsen på Mors fra 1943 til 1945. 

Gennem personlige beretninger, unikke genstande og fotos går udstillingen helt tæt på 
de morsingboer, der kastede sig ind i kampen mod besættelsesmagten. Hvem var de, 
hvad havde de at miste, og hvad fik dem til at gå til modstand? 

Udstillingen præsenterer de enkelte frihedskæmpere, den fortæller om øens betydning 
for den danske modstandsbevægelse, om modstandsgruppernes organisation, om den 
illegale presse og om de lokale frihedskæmperes vellykkede – eller fejlslagne – aktioner, 
om nedkastninger, sabotage og våbenlagre. Den fortæller om dem, der valgte en anden 
vej under besættelsen, om dem, der blev taget til fange, og om dem, der slap væk. 

Udstillingen gemmer på flere lag. Den gennemgående historie berettes på de faste ban-
nere, mens der kan hentes ekstra viden og spændende historier på de ”gardiner”, der 
flere steder undervejs kan rulles ned – og op igen. 

To modstandsmænd fra Mors umiddelbart efter besættelsen. På billedet ses Johannes Vej-
strup (med briller) og Erling Agner Harsberg. Begge var adjunkter på gymnasiet i Nykø-
bing, hvor Harsberg underviste i oldtidskundskab og latin og Vejstrup i historie og engelsk.
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HVAD VAR  
MODSTAND?

Modstanden mod den tyske besættelsesmagt fandtes i mange afskygninger. Den kunne 
være både aktiv og passiv. De aktive modstandsfolk var organiserede i grupper og or-
ganisationer. De stod bag de illegale trykkerier og sabotagen mod tyske interesser. De 
kunne være kurerer for hemmelige beskeder eller modtage, skjule og distribuere ned-
kastede våben og tryksager. De passive var hjælpere, der bistod de aktive modstands-
folk. Måske stillede de deres hjem til rådighed for møder, våben eller folk på flugt, måske 
støttede de den organiserede modstandsbevægelse økonomisk. 

Modstand behøvede dog ikke at være relateret til selve modstandsbevægelsen. De sto-
re alsangsstævner, der fandt sted i de første år under krigen, trak hundredetusinder af 
danskere til og kunne ses som udtryk for en folkelig modstand mod besættelsen. Det 
samme kunne i høj grad de folkestrejker, der i 1943 og 1944 involverede mindst en mil-
lion danskere i protest mod tyskernes skærpede kurs. Der var i det hele taget mange 
eksempler på uorganiserede og organiserede, små og store former for modstand under 
den tyske besættelse af Danmark og Mors. Man kunne bære de nationale farver i en 
stille protest, man kunne undlade at handle med tyske soldater, læse illegale blade el-
ler knytte næverne i bukserne, når en tysker passerede gaden. Sådanne handlinger skal 
ikke underkendes og kan også kaldes modstand, men de var ikke strafbare. 

I udstillingen har vi valgt at lægge vægten på den organiserede modstand. Den modstand, 
hvis aktiviteter blev betragtet som kriminelle af tyskerne eller som skadede besættel-
sessystemet, og hvor de involverede, hvis deres modstand blev opdaget, risikerede at 
miste deres frihed eller deres liv.

Folkelig modstand på Rådhuspladsen, ved færgehavnen og fællestømmerlageret i Nykøbing i sen-
sommeren 1944. I juli 1944 kom det til optøjer og strejker over hele landet som følge af blandt an-
det tyskernes henrettelse af otte medlemmer af Hvidstengruppen. Midt i august samme år var der 
igen uroligheder i Nykøbing, hvor mere end tusind mennesker drog gennem byen, smadrede vin-
duer og overfaldt de kvinder, de mente havde omgang med tyskerne. 
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DANMARK  
BESAT

Tyskland holdt Danmark besat fra den 9. april 1940 til den 4. maj 1945. De første tre år 
samarbejdede de danske politikere med besættelsesmagten for at få Danmark så skån-
somt gennem krigen som muligt. I august 1943 kom det til et brud, da politikerne nægte-
de at efterkomme et tysk krav om at indføre undtagelsestilstand. Resten af krigen blev 
landet styret af de tyske myndigheder og danske departementschefer. 

Indtil efteråret 1943 havde modstandsbevægelsen blot talt nogle få tusinde aktive, hvor-
af langt de fleste kom fra de politiske yderfløje. De konservative i ungdomsorganisa- 
tionen KU og organisationen ”Dansk Samling” udgjorde i lighed med kommunisterne ho-
vedparten af de involverede i modstandskampen. Førstnævnte var motiveret af deres 
nationalistiske sindelag, mens sidstnævnte var gået ind i kampen efter det tyske angreb 
på Sovjetunionen i 1941 og det efterfølgende forbud mod kommunistpartiet. Dertil kom 
organisationen ”Ringen”, som havde mange socialdemokrater og folk fra den højere mid-
delklasse som medlemmer. 

Modstandsgrupperne samarbejdede med britiske SOE, hvis opgave var at støtte mod-
standen i det besatte Europa, ikke mindst med våben som blev kastet ned over Danmark 
med faldskærm. Den første våbennedkastning fandt sted i Hvidsten i marts 1943. 

Særligt fra slutningen af 1944 øgedes tilslutningen til den danske modstandsbevægelse 
og kom til at inkludere alle slags danskere. Rekrutteringen, særligt indenfor de ikke-kom-
munistiske kredse, foregik gennem personlige netværk, gennem spejderkorps, gymna-
stik-, skytte- og andre sportsforeninger. Det var vigtigt at kunne stole på nye medlem-
mer, og derfor var det vanskeligt at komme ind i bevægelsen, hvis man ikke allerede 
havde aktive modstandsfolk i sin omgangskreds.

”KFUM-gruppen” fra Nykøbing var repræsentanter for 
den konservative, nationale del af den danske mod-
standsbevægelse. Gruppen blev stiftet af tandlæge 
Hans Otto Jacobsen i efteråret 1944 og bestod af mænd 
med tilknytning til KFUM-spejderbevægelsen. Her ses 
fire medlemmer af gruppen den 5. maj 1945 i Nykøbing: 
bogholder Bror Sørensen, fiskeeksportør Oskar Graver-
sen, blikkenslager Jens Chr. Vils Pedersen og bager Pe-
der Lund.

Frode Jakobsen blev født i Øster Jølby og voksede op 
i byens friskolemiljø. I 1941 dannede han organisa- 
tionen ”Dansk Studiering”, der senere skiftede navn 
til ”Ringen”, som fra 1943 blev en del af den illegale 
modstand. ”Ringen” tiltrak gennem Frode Jakobsen en 
del medlemmer på Mors. Blandt andet pastor Svend 
Krøigaard, læge Erik Agerholm og fotografen Mette 
Pedersen fra Øster Assels. Frode Jakobsen var med-
stifter af Danmarks Frihedsråd og blev efter krigen 
socialdemokratisk minister.

To kommunistiske modstandsmænd med deres søstre. 
Til venstre er det typograf på Morsø Folkeblad, Børge 
Christensen, og til højre broren Johannes Christensen, 
der arbejdede samme sted. Johannes Christensen blev 
efter krigen den kommunistiske repræsentant i Friheds-
rådets Lokalkomité for Mors. 
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D I STR IBUTION  
OG NYE FOLK

Den illegale bladgruppe i Nykøbing spredte i efteråret 1943 ugentligt 1200 eksemplarer 
af blandt andet ”Frit Danmarks Nyhedstjeneste” på Mors og i Thy. Siden påtog man sig 
også at duplikere og uddele bladet ”Nordisk Front”, som man overtog fra overlægen på 
Nykøbings sygehus, Jacob Nordentoft. Bladene nåede med post eller ved håndkraft ud 
til alle samfundslag. På landet var det for eksempel lægen Anders Gravgaard Mortensen 
i Øster Hvidbjerg, der fordelte. I Nykøbing blev de blandt andet uddelt på byens store 
virksomheder: Morsø Tekstilfabrik, Søren Larsen og Sønners Skibsværft og Morsø Jern-
støberi. Det var også her, at udgifterne til gruppens arbejde blev betalt gennem hemme-
lige indsamlinger blandt medarbejderne. De illegale bøger blev solgt gennem eksempel-
vis Voetmanns Boghandel i Algade. 

I slutningen af 1943 trak en del af bladgruppen sig ud og var med til at danne de før-
ste modtagegrupper på Mors. En af de tilbageværende, den kommunistiske bogholder 
Svend Simonsen, overtog derefter arbejdet med de illegale blade. Sammen med sine 
medhjælpere arbejdede han i tekstilfabrikkens kontorbygning to dage om ugen mellem 
klokken 19 og 22. 

Da modstandsbevægelsen på Mors i efteråret 1944 blev reorganiseret, kom Svend Si-
monsen med i en modtagegruppe. Han fortsatte dog med at trykke de kommunistiske 
blade ”Land og Folk” og det lokale ”Morsingboen”, der hver måned udkom i 800 eksem-
plarer. ”Frit Danmarks Nyhedstjeneste” blev overtaget af bankassistent Kaj Vejle, eks-
pedient Jens Andersen og kasserer Richard Baden Nielsen, som resten af krigen udførte 
duplikeringsarbejdet i kommuneskolens skrivemaskineklasse. Fra oktober 1944 og frem 
til befrielsen formåede gruppen at distribuere henved 30.000 illegale blade. 

I 1944 udkom den illegale antologi ”Der brænder en 
Ild”, hvor 17 kendte danske forfattere bidrog med digte 
og noveller. Bogen var blandt det materiale, som mod-
standsbevægelsen på Mors delte ud. Bogen på billedet 
tilhørte modstandsmanden Børge Frederik Christen-
sen, der var typograf på Morsø Folkeblad.

Niels Schmidts boghandel i Algade 15. Boghandler  
Schmidt, der fra 1943 forhandlede illegale bøger for 
modstandsbevægelsen, havde overtaget forretningen 
fra enken efter boghandler Volhart Voetmann i 1941. 
I 1944 købte Niels Schmidt forretningen og ændrede 
dens navn. 

Seks modstandsfolk i befrielsesdagene i maj 1945. 
Blandt dem ses de tre mænd, der i efteråret 1944, un-
der navnet ”Bladgruppen”, fik ansvaret for den illegale 
presse på Mors. Bagerst fra venstre ses ekspedient i 
Thomsens Herremagasin Jens Anton Andersen, kom-
mis i Engelsk Herremagasin Niels Søvsø Nielsen, samt 
kasserer Richard Baden Nielsen og kontorassistent Eg-
holm, begge Morsø Andelsslagteri. Forrest står til ven-
stre bogholder Kaj Vejle og ved siden af ham kommis 
Anders Iversen.
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BESÆTTELSES-
MAGTEN

Først i løbet af sommeren 1940 indlogerede tyske soldater sig på Mors. Det skete på et 
af Nykøbings hoteller. Siden blev Teknisk Skole og Frimenighedshjemmet i Havnegade 
den lille garnisons hovedkvarterer. Da Ejby-Nielsen kom til Mors for at danne modtage-
grupper, var der blot 20-25 faste tyske soldater at bekymre sig om i Nykøbing. Desuden 
var der fem-seks mand ved hver af de to udkigsposter på henholdsvis Salgjerhøj og i 
Sindbjerg plantage. I takt med at de tyske myndigheder opdagede den illegale aktivitet, 
der fandt sted på Mors, kom der dog flere soldater til øen. Samtidig kom det hemmelige 
tyske politi, Gestapo, oftere på besøg og foretog razziaer.

Særligt i foråret 1945 vrimlede det med tyske soldater på Mors. Midt i marts var eksem-
pelvis hele 800 tyskere beskæftiget med at lede efter øens hemmelige våbenlagre, der 
var resultatet af de mange våbennedkastninger, som på det tidspunkt fandt sted. I dis-
se tilfælde blev også Strandpavillonen og gymnastikhallen i den gamle realskole taget i 
brug til indkvartering. De faste tyske tropper på Mors blev suppleret med andre natio-
naliteter, blandt andet russere, georgiere og ungarere, der havde meldt sig som frivillige 
i den tyske hær. Ungarerne bevogtede mod slutningen af krigen Vildsundbroen, der var 
den eneste faste forbindelse fra Mors til fastlandet.

Ved befrielsen den 4. maj 1945 var der ifølge den lokale leder af modstanden på Mors i 
alt 146 besættelsestropper af forskellig herkomst på Mors. De 50 befandt sig på Teknisk 
Skole i Nykøbing, 36 mand i Øster Jølby, 30 mand i Erslev og 30 i Solbjerg. 

På Teknisk Skole havde tyske soldater malet parolen ”Führer befiehl – wir folgen” (Fører befal – Vi følger), som et 
udtryk for deres loyalitet til føreren Adolf Hitler. Parolen dukkede op, da skolen blev revet ned i 1982. 

Den nu nedrevne Teknisk Skole i Nykøbing, hvor de ty-
ske soldater havde deres hovedkvarter. På toppen hav-
de de en udkigspost, hvorfra de kunne holde øje med, 
hvad der foregik i byen og på den nærliggende havn. 

Tyskerne forlader Teknisk Skole i Nykøbing og bliver 
under stor bevågenhed kørt til Thisted i maj 1945. I Thi-
sted blev de interneret og holdt under opsyn af blandt 
andet modstandsfolk fra Mors. 



13

FØRSTE
NEDKASTN ING

”Hilsen til Erna”. Sådan lød kodeordene fra engelske BBC’s radioudsendelse, der den 3. 
august 1944 klokken 18.15 sendte de første modtagegrupper fra Mors i aktion. Grupper-
nes to ledere, tandlægen Henning Petersen og kaptajn Ejby-Nielsen, havde hver aften 
gennem længere tid siddet troligt foran radioen og ventet på signalet. For en sikkerheds 
skyld hørte de også udsendelsen klokken 20.15, der med ordene ”Hilsen til Asmussen” 
kunne risikere at afblæse alle nedkastninger over Danmark. 

De gruppemedlemmer, der ikke selv havde hørt BBC-udsendelsen, blev hurtigt kontak-
tet. I lastbiler rykkede de to grupper på hver 12 mand sent på aftenen ud til de steder, 
der i første omgang var udvalgt til nedkastningsområder. Deres samlede bevæbning be-
stod af en maskinpistol med 30 skud til hver bil. Henning Petersen tog med sine folk til 
engområdet ved Højris, mens Ejby Nielsens gruppe kørte til markerne ved Skarregaard. 

Den første nedkastning endte uden resultat, da det ikke lykkedes de engelske flyvere at 
finde de aftalte områder. Allerede den efterfølgende nat gik det til gengæld som plan-
lagt, og begge grupper kunne bringe de første containere med våben i skjul. Siden kom 
nye nedkastningsområder, såsom Skærbæk, Sejerslev, Bjørndrup og Kaarup, til, og flere 
modtagegrupper kom i spil. Frem til slutningen af april 1945 sad gruppelederne klar ved 
radioen og lyttede efter den rette hilsen. I alt blev der foretaget 21 vellykkede nedkast-
ninger over Mors. 332 containere med våben, ammunition og sprængstof blev skjult på 
øen og sendt videre. 

Sådan kunne indholdet i en af de nedkastede containere se ud. De mange containere, der blev kastet over Mors, 
var store og svære at skjule. De skulle derfor hurtigt skaffes af vejen. De fleste blev efter aftale med Sallingsund-
færgens kaptajn kastet overbord i Limfjorden, mens andre endte rundt om i øens mergelgrave.

En del af det nedkastede sprængstof blev efter modtagel-
sen fordelt blandt de sabotørgrupper der, som i blandt andet 
Thy-området, foretog sprængninger af jernbanespor. Teg-
ningerne her viser, hvordan en sådan sabotage skulle udfø-
res korrekt. Illustrationen er hentet fra en håndbog, der har 
tilhørt Børge Christensen, der var med i en af modtagegrup-
perne fra Nykøbing

Et af de meget få fotos af en våbennedkastning i 
Danmark blev taget ved Højriis på Mors i august 
1944. Billedet blev taget af bogbinder og bog-
trykker Jens Chr. Gylden Houmann, som var ak-
tiv i modstandsbevægelsen og i mange år drev 
et trykkeri i Algade 10 i Nykøbing. Filmen, hvor 
det unikke foto befandt sig, forblev i kameraet 
til efter krigens afslutning, hvor det endelig blev 
fremkaldt. (Frihedsmuseets billedarkiv).
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NEDKASTNINGS- 
STEDET

Når den kraftige motorstøj fra den engelske maskine kom nærmere, tændte medlem-
merne af modtagegruppen deres lommelygter. Lyskeglerne skulle dels følge maskinen 
i luften, dels afgrænse nedkastningsfeltet og dels sende morsesignaler afsted mod den 
nattemørke himmel. På den måde vidste piloten, at gruppen var nået frem og på sin 
post. Ofte havde ventetiden i mørket og kulden været lang. Nedkastningen kunne ske på 
hvilket som helst tidspunkt mellem 23 om aftenen og 5 om morgenen. 

Når den engelske pilot havde sikret sig, at det var de rette modtagere, der stod klar på 
jorden, vendte han flyet, inden han fra så lav en højde som muligt kastede sin last og for-
svandt, hvorfra han var kommet. Herefter skulle alle lygter slukkes, og gruppernes 10-12 
mand gik i ly af mørket i gang med at bjærge de 2 meter lange og op til 275 kilo tunge con-
tainere og læsse dem på lastvognen. Fra den første beholder ramte jorden, til lastbilen 
kørte fra nedkastningsstedet, gik der sjældent mere end et kvarter. For det meste var der 
12 containere i en nedkastning. Mod slutningen af krigen nåede tallet ofte op på 24. 

En del gange kørte grupperne forgæves, og indimellem gik tingene ikke som planlagt. På 
vej væk fra den første succesfulde nedkastning ved Skarregaard, blev lastbilen stoppet 
af en tysk patrulje. Under dramatiske omstændigheder valgte man at sætte farten op og 
slap helskindet derfra. 

En enkelt gang måtte de nedkastede containere desuden hentes op fra fjorden, mens 
de nytårsnat 1944/45 med stort besvær skulle slæbes op og ned ad stejle skrænter ved 
Bjørndrup strand.

Skrænterne ved Bjørndrup strand fotograferet i 
1950’erne. Nedkastningen på stranden ved årsskiftet 
1944/45 var den hidtil hårdeste en modtagegruppe på 
Mors havde oplevet. Gruppen havde slæbt de tunge 
containere ned på stranden, hvor de efter aftale skulle 
afhentes af en båd, der dog aldrig dukkede op. I stedet 
måtte de slæbe dem retur op ad skrænterne og deref-
ter bære dem henover 1 km vinterfrossen markjord til 
et sted, hvor der var gjort en lastbil klar. Hele aktionen 
endte med at vare frem til klokken 8 nytårsmorgen.

Den udpegede leder af modstandsbevægelsen i Thy, 
Mors og Hanherred, Kaptajn Ejby-Nielsen skrev ef-
ter krigen en beretning om modstandsaktiviteterne i 
området. Her er hans liste over de nedkastninger, der 
fandt sted fra 31. december 1944 til den 23. april 1945. 
Forkortelserne ”Drup”, ”Leg”, ”Riis” og ”Skar” dækker 
over nedkastningsområder på Mors: Bjørndrup, Legind 
(Kaarup), Højriis og Skarregaard. En sending mærket 
”Fox” eller ”Tiger” indeholdt henholdsvis våben og am-
munition eller sprængstof, mens ”Lion” kunne indehol-
de begge dele og nogle gange også tøj.
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VÅBNENE 
SKJULES

Når en nedkastning var forløbet planmæssigt, var den næste opgave at bringe våben, 
ammunition og sprængstof i sikkerhed, inden det skulle fordeles til modstandsfolk over 
hele landet. I den forbindelse var man afhængig af hjælp fra almindelige borgere på Mors, 
der var villige til at udsætte sig for faren ved at gemme våben for tyskerne. Et af de før-
ste skjulesteder, som modtagegrupperne i Nykøbing brugte, var Galtrup Kirke. Præsten 
Jacob Jensen stillede her et hemmeligt rum i kirkens våbenhus og sin egen præstegård 
til rådighed. Derudover blev mange af de modtagne våben gemt i en frugtplantage ved 
Lødderup, i brugsforeningens lager samme sted, på en gård i Tøving, gravet ned ved Ny-
købings vandtårn eller på grunden ved byens kommunale pumpehus på Enghavevej. 

De første containere indeholdt karabiner, pistoler, håndgranater, maskinpistoler, ma-
skingeværer, plastisk sprængstof, detonatorer, sprængblyanter og ammunition. Siden 
nedkastedes også tøj og forbindingspakker. 

En del af de våben, der blev modtaget på Mors, forlod ikke øen. Modstandsbevægelsen 
bevæbnede i første omgang sig selv, og fra februar 1945 gemte man våben til bevæbnin-
gen af det nyoprettede Morsø Landeværn, der skulle træde til ved overgangen fra krig 
til fred. Disse våben blev skjult rundt om i huse, sommerhuse, lofter og haver i Nykøbing 
og på resten af Mors. Særligt i foråret 1945 udgjorde dette en stor risiko. Det hemme- 
lige tyske politi, Gestapo, var da blevet klar over, at antallet af nedkastninger på Mors 
var stigende. Der blev derfor gennemført razziaer rundt om i øens gårde og huse, og det 
var på ingen måder ufarligt at gemme våben i sit hjem. 

Præstegården i Galtrup, hvor våben fra den første nedkastning på Skarregaard blev skjult i august 1944. Man 
havde modtaget 12 containere. De tre af dem blev placeret i et hemmeligt rum i Galtrup Kirkes våbenhus, mens de 
resterende blev læsset af i haven.

Pumpestationen i Nykøbing på hjørnet af Bangsga-
de og Enghavevej. Området, der var ejet af kommu-
nen, blev brugt som skjulested for nedkastede våben. 
Blandt andet blev de våben, der, efter den første suc-
cesfulde nedkastning ved Højriis, var blevet gemt på 
frugtplantagen i Lødderup, dagen efter gravet ned ved 
pumpestationen.

Lødderup Frugtplantage på Lødderup Vang, som den 
ser ud i 2014. Plantagen var under besættelsen ejet 
af Ejler Hansen Bisgaard, som blandt andet tog imod 
våbnene fra den første nedkastning på Højriis i august 
1944 og gemte dem i plantagen. 
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EN DRAMATISK  
NAT!

Natten mellem den 6. og 7. oktober 1944 blev den lokale leder af modstanden på Mors, 
tandlægen Henning Petersen, udsat for en brat opvågnen i sin lejlighed på Vesterbro i 
Nykøbing. En rude var blevet knust, og tyske soldater bankede med deres geværkolber 
på døren. Tandlægens kone forsvandt hurtigt ud af bagdøren, mens Henning Petersen 
greb telefonen og alarmerede sine kammerater i modstandsbevægelsen.

Bevæbnet med en pistol holdt Henning Petersen stand mod soldaterne i en halv time, 
inden de klokken 2 brød døren op. Forinden var en tysk håndgranat blevet kastet ind 
gennem det ødelagte vindue og havde spredt seng, stol og dyner ud over tandlægepar-
rets soveværelse. Henning Petersen blev taget med på Teknisk Skole, hvor han frem til 
klokken 10 næste formiddag var under et brutalt forhør, inden han blev kørt til Gestapos 
hovedkvarter i Aalborg. Her blev han udsat for yderligere mishandling. Årsagen til tilfan-
getagelsen var, at en kurér for modstandsbevægelsen et par dage tidligere var blevet 
taget af tyskerne, der på hende havde fundet et brev med Henning Petersens adresse.

Modtagegrupperne i Nykøbing var overbevist om, at de nu stod foran en optrævling, og 
de fleste forlod byen og gik under jorden. Forinden havde de, indtil aktionen blev afblæst 
af Ejby-Nielsen, overvejet mulighederne for at befri deres leder, inden Gestapo fik fing-
re i ham. Den eneste, der blev anholdt ud over Henning Petersen, viste sig dog at være 
Mogens Houmanns bror, Jens, som blev løsladt en uges tid senere.

Bygningen ”Strygejernet”, der lå Vesterbro 2 i 
Nykøbing. Her boede Henning Petersen sam-
men med sin hustru den nat, da han blev taget 
til fange af tyske soldater og sendt i Frøslevlej-
ren ved den dansk-tyske grænse. Billedet er fra 
1959.

Tyskernes arrest i Kong Hansgade i Aalborg, hvor 
Henning Petersen blev udsat for mishandling 
under Gestapos mislykkede forsøg på at få ham 
til at angive sine kammerater i modstandsbe-
vægelsen på Mors. Under besættelsen var også 
den Aalborg-baserede Churchillklub interneret i 
Kong Hansgade.
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TAGET T IL 
FANGE

Tandlægen Henning Petersen blev sendt til fangelejren i Frøslev ved Padborg, hvor han 
sad fanget frem til befrielsen i maj 1945. Frøslevlejren var blevet til på dansk initiativ. 
Ved at have en lejr på dansk grund kunne man undgå, at danske statsborgere blev sendt 
til de frygtede kz-lejre i Tyskland. Den tyske besættelsesmagt så positivt herpå og lod de 
danske myndigheder bygge og drive lejren. Tyskerne fraveg siden den indgåede aftale 
og sendte en del af de danske fanger til tyske lejre. 

Risikoen ved det arbejde, Henning Petersen og de andre morsingboere udførte, stod på 
dette tidspunkt lysende klart. Den 29. juni 1944 havde en anden modtagegruppe, Hvid-
stengruppen, betalt den ultimative pris for deres modstand, da otte af medlemmerne 
blev henrettet af tyskerne. Ifølge Henning Petersen selv undgik han samme skæbne el-
ler et ophold i en koncentrationslejr, fordi en række belastende dokumenter om hans 
aktiviteter på Mors forsvandt. Det skete, da englænderne i slutningen af oktober 1944 
bombede Gestapos hovedkvarter på Aarhus Universitet. 

Det var ikke kun organiserede modstandsfolk, der var i fare for at blive arresteret og 
sendt i fangenskab. I forbindelse med det såkaldte Augustoprør i 1943, hvor den hidti-
dige samarbejdspolitik mellem de danske og tyske myndigheder brød sammen, blev de 
tre nykøbingensere, overlæge Jacob Nordentoft, manufakturhandler Axel Matthiassen 
og kommunalassistent Aksel Pedersen, taget som gidsler af besættelsesmagten. Sam-
men med en række politiske, økonomiske og kulturelle personligheder fra hele Danmark 
tilbragte de næsten tre måneder i interneringslejren Horserød i Nordsjælland.

Gestapo havde deres jyske hovedkvarter i en række kollegiebygninger på Aarhus Universitet. Her opbevarede de 
dokumenterne på de modstandsfolk, de havde fanget og interneret. Den 31. oktober 1944 angreb piloter fra den 
engelske Royal Air Force bygningerne og ødelagde Gestapos arkiv.

Vagtpost ved Frøslevlejren i nærheden af Padborg. Senere kommunaldirektør Aksel Pedersen blev sam-
men med Axel Matthiassen og Jacob Nordentoft taget 
som gidsler af tyskerne i august 1943. Efter 14 dage 
som fanger i menighedshjemmet i Havnegade blev de 
sendt til Viborg, hvor de placeredes på byens afholds-
hotel i Gravene, inden de til sidst blev interneret i Hor-
serød. Her ses de tre nykøbingensere sammen med en 
række andre gidsler fra Jylland i afholdshotellets gård.
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BEFR IELSEN
I B ILLEDER

En glad morsingbo med frihedsbudska-
bet på Berlingske Tidendes forside. Bil-
ledet er taget den 5. maj 1945 på Råd-
huspladsen i Nykøbing. 

Modstandsfolk kigger ud af vinduerne i Ting- og Arresthuset den 5. maj 
1945. På trappen står modstandsbevægelsens vigtige kurér Else Kling-
berg. I løbet af dagen blev der anholdt 27 personer rundt om på Mors 
og i Nykøbing. De 27, der på den ene eller den anden måde havde haft 
med tyskerne at gøre under besættelsen, blev anbragt i arresten, mens 
deres forhold blev nærmere undersøgt. 

Begravelse af den engelske flyverløjtnant, Frederick 
John Watson, i Sejerslev den 26. maj 1945. Den 25-åri-
ge Watson var, sammen med resten af besætningen på 
sit RAF-fly, under en nedkastningsaktion i Vendsyssel 
styrtet ned ved Livø natten til den 5. marts 1945. Hans 
lig blev fundet den 22. maj ud for Fegge Røn på nordsi-
den af Mors. Kisten blev båret fra kapellet til den fyldte 
kirke og derfra videre til graven af medlemmer af Mor-
sø Landeværn. På Sejerslev kirkegård kan man endnu i 
dag finde en mindesten for Frederick Watson.

Den 5. maj 1946 fejrede man i Nykøbing og resten af Mors et-årsdagen for Danmarks befrielse. Blandt andet la-
vede byens skolebørn et festligt optog med danske, engelske og amerikanske flag. Flagene var doneret af Morsø 
Tekstilfabrik. Her har optoget nået hjørnet af Østergade og Nørregade.

De arresterede morsingboer i arresten tiltrak stor op-
mærksomhed blandt indbyggerne i Nykøbing på befri-
elsesdagen. Her er en større mængde stimlet sammen 
udenfor Ting- og Arresthuset. En af årsagerne til, at man 
placerede de sigtede i arresten, var, at man frygtede 
overfald fra vrede medborgere. Allerede dagen efter, da 
gemytterne havde lagt sig, blev 16 af de arresterede sat 
på fri fod, indtil deres sager blev behandlet.
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HVAD VILLE DU  
HAVE GJORT?

Mors tiltrak mindre opmærksomhed fra tyskerne, som kun havde ofret en lille gruppe 
faste soldater på den, end mange andre områder i Danmark. Blev modstandsarbejdet 
opdaget, var straffen dog den samme, uanset hvor i landet man befandt sig. Man risike-
rede tortur, fængsel, ophold i lejre eller i værste fald døden.

Henrettelsen af otte medlemmer af Hvidsten-gruppen i sommeren 1944 gjorde det klart 
for modstandsfolkene på Mors, hvilken betydning deres illegale arbejde kunne have for 
dem selv og deres familier. Hvis et våbenlager blev opdaget, hvis nogen kom til at tale 
over sig, eller hvis et andet medlem blev taget til fange, kunne det få fatale konsekven-
ser. Af samme grund gik modstandsbevægelsen på Mors i opløsning, da den første leder 
blev arresteret. Frygten for at Gestapo ville banke på døren hos alle var pludselig meget 
nærværende. Alligevel fortsatte arbejdet, og flere og flere involverede sig, selvom både 
antallet af tyskere på øen og antallet af tilfangetagne og henrettede danske modstands-
folk steg. 

Modstandsbevægelsens betydning for Danmarks anseelse, såvel som dens manglende 
betydning i det store krigsbillede, er siden besættelsen blevet diskuteret indgående. For 
de mennesker, der involverede sig i modstanden, var der dog næppe tvivl om, at det, de 
gjorde, var rigtigt og betydningsfuldt. Mens de tog risikoen og gik til modstand, forblev 
langt størstedelen af danskerne passive civilister under krigen. Andre var nødt til at tje-
ne til føden hos besættelsesmagten, en del tjente rigtig gode penge på den tyske tilste-
deværelse, mens enkelte involverede sig med dem på helt andre måder. 

Spørgsmålet er: Hvad ville du have gjort?

Levende lys i vinduerne på sygehuset i Østergade i Nykøbing den 4. maj 1946. På selve befrielsesaftenen året før 
var det primært forretninger, der satte lys ud, hvorimod private fejrede budskabet ved at hive mørkelægnings-
gardinerne ned, og lade det elektriske lys strømme ud. I årene efter blev det dog hurtigt en tradition at mindes 
befrielsen ved at sætte stearinlys i vinduerne. 



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. 
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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 første, der 
involverede sig i modstandsbevægelsen på landet. Her 
ses han sammen med sin kone Nico og resten af fami-
lien i befrielsesåret 1945.

Solbjerggruppen var en af de modstandsgrupper, der 
blev dannet i landdistrikterne på Mors. Fra venstre mod 
højre ses gartner Karl Sandal, landmand Poul Aach-
mann, Børge Søndergaard, Søren Pedersen, landmand 
Ejvind Sandal, landmand Gunner Krogh, Holger Søn-
dergaard, lærer Arne Aabenhus, Jens Kibsgaard Støv-
ring.


