
Modstandsbevægelsens
arbejde fra efteråret 1944
til maj 1945 -iLøgstør
og omegn
Gunnar Busk Knudsen
170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør.
Uddannet kommis indtil 1942,
ansat ved politiet 14/10 1942
i Løgstør fra | 5 /4 1943 .

Pensioneret l/3 1980

Politietfør 19. september 1944
Det var efterhånden klart for os, at forholdet mellem tyskerne og det
danske politi var blevet spændt, men det der skete den 19. septem-
ber 1944, havde vist ingen regnet med.

Den 19. september 1944 havde jeg haft nattjeneste på politistatio-
nen, og var først gået i seng om morgenen på min bopæl Christians-
mindevej l.

Ved I I tiden blev jeg vækket af banken på min dør. Udenfor stod
politibetjent Ejsing og en tysk soldat, der bad om min pistol. Da jeg
erfarede, at alle kolleger var afvæbnede, afleverede jeg den til tyske-
ren. De forlod straks stedet.

Jeg stod selvfølgelig op for at orientere mig om dette mærkelige
forhold. Det viste sig, at en deling tyskere var rykket frem mod poli-
tistationen og i anlægget havde opstillet maskingevætet, hvorefter
de forlangte alle våben på stationen udleveret. Politiassistent Ø. C.
Nielsen havde sit våben hjemme, hvorfor han af to tyske soldater
blev eskorteret hjem for afhentning. Kollegerne måtte også ekskor-
tere tyskere til de kolleger, som ikke var til tjeneste.

Da aktionen var forbi forlod tyskerne stedet uden nogen forkla-
ring.

Vi vidste ikke meget om, hvad der var sket, men i den danske ra-
dio hørte vi ved middagstid om forholdene i landet. Denne var tysk
kontrolleret og først om aftenen erfarede vi i radio fra England,
hvorledes det var foregået over hele landet. Nogle kolleger blev an-
holdt på et skib i København, hvor man havde blæst luftalarm, for
at få politiet til at møde, hvilket der var fast ordre til. Også i Aalborg
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blev flere kolleger anholdt og mange blev senere sendt til tyske kon-
centrationslejre.

Efter denne dag var det klart for os alle, at vi ikke mere skulle gø-
re polititjeneste, men ellers vidste vi ikke, hvad der kunne ske med
os. Vi var jo ikke klar over, om tyskerne havde interesse i at sikre sig
os, især efter oplysningerne fra det øvÅge land om arrestation af po-
litifolk.

Kollegaerne Ejsing og Laursen samt jeg selv forsøgte at få noget
kartoffelarbejde, hvilket ikke lykkedes. Ejsing fik den ide, at vi kun-
ne forsøge at komme til Næsbydale den første tid. Vi fik nøglen der-
til af Bjerrehus og tog ophold på badehotellet, der da bestod af en
villa.

Vi hentede skodder til vinduerne og indrettede os i en stue, hvor
der var alkover som sovepladser.

Mad og andet skulle vi selvfølgelig selv sørge for.
Dagen efter ville Ejsing og jeg hente en radio i Løgstør, og samti-

dig besøge Harry og Lis på Centralcafeen. Da vi skulle cykle hjem
opdagede vi at der er kontrol på Sønderport. Vi kunne på afstand se
det røde lys og drejede så ad Bredgade for at køre ad Dragsdalvej,
men lige om hjørnetkørte vi ind i en anden kontrol. Disse soldater
blev formentlig lige så forbavsede som os, så de ikke gjorde anstalter
til at stoppe os, og vi fortsatte med nogen større hastighed til Næs-
bydale.

Vi var der i en uges tid og følte så, at der var ved at falde ro over
politiets forhold. Det var også nervebelastende bare at sidde inde,
for vi turde ikke rigtig gå udenfor om dagen. Der var også kun en
flugtvej - nemlig mod vandet til fods.

Den nat da der var Shalburgtage mod seminariet i Ranum, lå vi
oppe på skrænten det meste af natten og ventede^.

Laursen ville nu cykle til sine forældre ved Arhus. Ejsing og jeg
cyklede til Struer og overnattede hos en tidligere kollega, Viggo
Nielsen, som nu var ansat i et privat firma. Vi fortsatte næste dag
over Holstebro, hvor vi tilfældigt mødte politiassistent Willumsen,
Aars. Efter en sludder med ham cyklede vi videre til mine forældre i
Breum, hvor vi overnattede og næste dag cyklede vi til Løgstør.

Ejsing fik arbejde i en forretning i Aalborg og Laursen i et frøfr'
ma i Aggersund. Jeg ønskede ikke at binde mig fast til noget arbejde,
da jeg på dette tidspunkt ville forsøge at få kontakt med modstands-
bevægelsen. Jeg havde lidt løst tidsfordrivsarbejde på et kornlager
hos H. P. Nielsen og talte kartofler på havnen før afskibning til
Tyskland.

Jeg havde også skiftet bopæl og havde nu værelse på 2. sal hos fru
H. P. Nielsen, Østerbrogade.

En kollega fra København, der besøgte bankdirektør Jørgensen,
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Andelsbanken, opfordrede mig til at finde ud af hvor mange politi-
folk, der var til disposition i kredsen.

Oplysningerne sendte jeg i brev til en adresse i København, men
hørte aldrig senere derom.

Ko ntakt me d mo dstandsb ev æ ge lse n
Efter nogen tid kom jeg via to postelever i kontakt med postassistent
Foldager, der som ventet var tilsluttet modstandsbevægelsen.

Kort efter kontaktede Peter Jensen mig og forklarede, at Eigen-
brodth fra Aalborg var i byen for at hverve folk til modtagelse af vå-
ben.

Dette var absolut noget for mig. Vi skulle danne grupper, og jeg
blev en slags gruppeleder for 4 mand, som jeg skulle kontakte, når
vi skulle modtage nedkastninger. Det var Stoffer, Chr. Holm, Røtt-
ger og bageren.

De øvrige grupper fik vi først føling med, da vi mødtes på modta-
gerpladsen. Det var en fast regel, at jo mindre man vidste om andre
des bedre.

Nedkastningerne
Sidst i riovember 1944 skulle den første nedkastning finde sted på
en plads ved Frederik VII Kanal i nærheden af Lendrup.

Vi mødte som beordret på stedet, hvortil vi var kommet pr. cykel.
Overfor flyveren skulle vi markere stedet ved at lyse mod den

med 4 lygter. De mænd, som skulle lyse, var udtaget og havde fået
de nødvendige instrukser. Dette har jeg særligt fremhævet fordi den-
ne nedkastning fejlede helt.

Vi ventede spændt oghørte så flyet komme fra vest-nordvest. Der
blev lyst mod den, men den fløj over os og fortsatte, formentlig var
det samm€ fly, som kom tilbage kort efter. Igen lyste vi mod den,
men den fortsatte uden at kaste, hvilket forbavsede os meget.

Da vi stod og diskuterede denne mærkværdighed hør:te vi igen fly
af en anden slags, hvorfor vi skønnede, at dette var en tysk maskine,
der sikkert var ude for at lokalisere os.

Vi forlod skyndsomt stedet og cyklede hjem i seng.
Det viste sig dagen efter, at det engelske fly, som vi ventede på og

som sikkert havde passeret os, havde kastet sin last af 12 containere
over en gård i Næsby. Piloten var formentlig blevet forvirret, da en
dreng lyste mod ham med en ny lommelygte, han havde ffiet, og
dette i forbindelse med stuehusets tændte vinduer, havde set ud,
som det var en modtagelsesplads.

Hvis piloten så på hjemturen havde set os lyse mod ham, må han
være blevet betænkelig, men hvorom alting var, vi fik intet gods.
Derimod blev nedkastningen observeret fra en tysk post i Rønbjerg,
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Indhold fra en container.

der så formentlig rapporterede om det skete og derfor kom det tyske
fly senere over pladsen.

Sammen med Bjerrehus og Eigenbroth cyklede jeg dagen efter til
egnen omkring Næsby og konstaterede, at tyske vagtposter stod ved
godset, hvorfor vi straks forsvandt uden at have været helt der hen-
ne.

Det blev fortalt, at ved et afdansningsbal senere i Ranum var pi-
gerne iført nye flotte kjoler af faldskærmsstof i flere farver.

Det blev nu meddelt os, at vi fik en ny plads på Oudrup hede.
Den lå nord for jernbanen og i nærheden af kommunevejen fra Sal-
ling til Gatten.

Denne plads blev meldt klar og første nedkastning skulle vi have
midt i december 1944.

På aftenen cyklede vi enkeltvis til stedet og godset skulle køres fra
stedet i en lastbil, som Stoffer havde >lånt< af vognmand Lars G.
Andersen.

Vi var på pladsen og ventede i fire timer forgæves. Der kom intet
fly og da tiden nu var forpasset fik vi ordre til at forlade stedet. Vi
var meget skuffede, for nu var det anden gang uden resultat.

Da min cykel var punkteret, skulle jeg med lastbilen hjem, men
den nægtede at starte. Vi måtte have Falck til hjælp. På grund af den
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store afstand til telefon og andre forhold gik der nogen tid og vi kom
tilLøgstør efter at det var lyst, men lastbilen blev afleveret på Elme-
vej og vi tog hver til sit.

Pladsen blev meldt klar igen under navnet >>Roland<<, som jeg
denne gang havde ffiet oplyst. Da jeg skulle ud og spise kunne jeg
hørei radioen at nytårsaften skulle være næste gang.

Efter særmeldingen i den engelske radio kl. 18.15, underrettede
jeg min gruppe. Det var denne aften kl. 23.00, vi skulle være klar på
stedet. Disse tider fulgte månens faser og skulle være over 4 timer,
hvilket altså ville sige, at vi denne aften skulle være klar fra kl.
23.00 til kI.03.00.

Jeg opholdt mig på Falckstationen hos vagtværnet, hvor vi skulle
spise smørrebrød kl. 24.00. Jeg måtte altså forlade stedet i stilhed al-
lerede kl. ca. 22.00 for at cykle til Oudrup.

Da man var bange for at Lars G. Andersens lastbil var for kom-
promitteret, skulle Stoffer >>låne<< bil ved ægpakkeriet. Han forsøgte
to gange, men blev hver gang hentet ind på skolen af tyskerne. Han
fik dog lov til at gå straks efter, men måtte opgive sit forehavende.

Da han opholdt sig på Falck kom der en anmodning om igang-
slæbning af en bil i Raunstrup. Han greb chancen og ordnede denne
sag, hvorefter han fortsatte i kranvognen til Oudrup hede, hvor vi
andre var samlede, idet Eigenbroth og Stop var kommet fra Aalborg
i ambulance.

Kranbilen blev parkeret inde på heden et stykke fra vejen men vi
blev i nærheden. Der kom nu et selskab på l0-12 personer gående
ad vejen iløftet stemning. De var noget optaget af denne kranvogn,
men fortsatte dog. Vi kunne være blevetnødt til at gå i aktion, enten
ved at sikre os dem, til flyet havde været der, eller sørge for at de
forlod stedet straks, men vi lod dem altså fortsatte.

Vi søgte nu mod pladsen og >>lygterne<< havde indtaget deres plad-
ser, da vi hørte fly. Kort efter kom den store maskine lige hen over
os, kastede godset næsten ned i hovedetpå os, og fortsatte straks til
en anden plads ved Gatten.

Det var et betagende syn, at se disse 12 faldskærme dale ned lige
hvor vi opholdt os, det var som en hilsen fra en anden verden.

Vi fik nu travlt med at samle faldskærmene sammen, de kunne jo
ses fra oven.

Godset skulle transporteres til en gård i Øster Ørbæk tilhørende
Kølgaard og hvor Bonde var bestyrer. Da kranvognen ikke kunne
have dem alle på een gang, måtte der køres to gange. Alt blev fiernet
fra stedet og anbragt på gården under halm i laden og faldskærrnene
i en kartoffelbeholder. Vi kunne nu forlade stedet, men igen var
uheldet ude, idet kranvognen nu ikke ville starte, hvorfor Poul An-
dersen fra Falck, måtte ud og hjælpe.
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Da Stoffer kom tilbage til Falck, fik han ikke ene tak for at have
benyttet kranvognen, men alt ordnede sig.

Nogle dage efter skulle vi pakke godset om, da noget skulle til
Aalborg og andet fordeles iLøgstør.

Vi skulle jo have de tomme containere skaffet af vejen - helst et
stykke fraLøgstør. I destruktionsbilen med Aksel Lauritsen som fø-
rer ville vi køre til en sø ved Gatten. Første container blev skubbet
ud på isen, den sank ikke men, blev liggende på isen. Det var altså
ingen god ide. De kom efter nogen tid tilbaB€, oB vi ville så forsøge
at ffi dem i Halkær å, som vist var isfri. Vi tog de resterende med, da
ompakningen var slut på dette tidspunkt. Vi kørte som sagt i de-
struktionsbilen med jern i bunden og høje sider, det larmede noget.
På heden mellem Lundby og Borup giorde vi holdt da opdagede vi,
at tyskerne havde gravet huller til skydeøvelser. Straks bar vi con-
tainerne lidt ind på heden, lagde dem i hullerne, fyldte sand på og
kørte så hjem.

Godset, som skulle til Løgstør, blev kørt hertil i samme lastbil og
læsset af på et lager hos købmand Nielsen, Sønderport, til senere
fordeling. Faldskærmene hentede jeg på en trehjulet cykel i Ørbæk
ogkørte dem til Aage Jensen, Viborgvej, hvor de lå til krigens slut-
ning, da vi fordelte dem mellem os til gode skjorter og andet.

lLøgstør fordeltes godset mellem Kølgaards foderstofforretning i
Skolegade, bageren og mig selv.

Til bageren kunne vi løfte det over en mur, men det øvrige kørte
jeg rundt med på den trehjulede cykel. Det skulle jo gerne ske me-
dens der var aktivitet i byen, hvilket var mellem kl. 16.00 og 18.00.
Der var sne på vejen og det tunge gods gav mange svedperler på
panden. Hos Kølgaard skulle det helt ind bag en blandemaskine el-
ler lignende. Mit skulle op på 2. sal, hvor det blev anbragt i en
skunk, hvor jeg havde noget tøj. Der var håndgranater, ammuniti-
on, nogle pistoler og ca. l0 US karabiner.

Næste nedkastning var den 8/3 1945 på samme plads som sidst.
Flyet kom og kastede efter planen, men ikke så præcist, idet det
faldt ned et stykke fra os og længere borte fra vejen, hvorfor vi måtte
bære det et langt stykke i det uvejsomme terræn. Jeg var så uheldig
at forstuve en fod, hvorfor jeg blev udsat som vagtpost og postassi-
stent Andersen overtog min plads.

Godset blev i destruktionsbilen kØrt til gården i Øtbæk, gemt un-
der halmen, og vi kom hjem i god tid inden det blev lyst.

Nogle dage senere blev godset ompakket i trækasser til videre
transport.

De tomme containerne blev i lastbilen kørt trl Flejsborg, hvor de
blev hældt i en sø, og straks gik til bunds.

52



Godset skulle i ægpakkeriets bil transporteres til Aalborg under
ægkasser, hvorfor det skulle læsses om aftenen.

Vi var nogle stykker til at læsse, men da Holger ville dreje ned til
gården, var han ikke opmærksom på en dyb grøft, som var fyldt
med sne og baghjulet sank i. Vi kunne ikke ffi den op og ville ikke
påkalde os for meget opmærksomhed, da det jo var et >>varmt<< sted.
Vi måtte tilkalde Falck, hvis eneste kranvogn var ude på en opgave,
hvorfor der gik nogen tid, før vi fik ægbilen op.

Vi besluttede at opgive vort forehavende den aften og kørte hjem
igen.

Godset blev nogle dage senere læsset på en anden lastbil, for at
blive kørt til Aalborg. I den periode holdt tyskerne mange trafik-
kontrolposter på vejene, hvorfor Stoffer og jeg skulle køre et stykke
foran i en ambulance, så vi kunne vende og komme tilbage for at
advisere lastbilen, hvis vi observerede noget usædvanligt. Vi kom
godt igennem til Aalborg og forlod lastbilen og kørte hjem. Godset
kom med tog fra Aalborg.

Det i Løgstør anbragte gods fik vi besked om skulle flyttes. Det
havde stået i skunken hos mig i nogen tid, jeg fik det anbragt over
mit værelse, med bagerens hjælp.

Godset hos bageren skulle også flyttes. Vi havde ffiet et lysthus på
Bakken vistnok tilhørende Marlig. Vi pakkede i papkasser og andet
og bar det op ad trappen ved Unionen og hen til lysthuset.

Ved Unionen havde tyskerne heste og vi passerede vagten flere
gange med vore papkasser, uden at han var særlig interesseret - hel-
digvis.

US karabinerne var indsmurt og skulle rengøres før brug, hvilket
vi gjorde på mit værelse en aften, hvor Stoffer havde sikret sig lidt
benzin til opgaven.

Vi sad på sengen, en trækuffert og en stol og hk disse ting klaret.
Vi ville nu gerne prØve disse karabiner for at se, om alt fedtet var

borte. En aften gik vi syd for byen og fik her et skud i en tankfælde.
Dette resulterede iøvrigt i, at arbejderne dagen efter nedlagde arbej-
det, idet nogle patronhylstre ikke blev fundet om aftenen i mørket,
men først næste dag.

Da jeg senere måtte gå mere under jorden overlod jeg kobbersme-
den nøglen til mit værelse, så han kunne afhente våbnene hos mig,
hvis jeg ikke kunne være til stede. Våbnene blev afhentet den 4. maj
t945.

Sabotage og andet arbejde
Vi ville jo godt foretage os noget i ledige stunder og fik den besked,
at vi skulle ødelægge muslingekogeriet i Hvalpsund, hvor der blev
forarbejdet mange muslinger til Tyskland.
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Stop var leder og havde erfaringen. Om aftenen sad vi hos Stoffer
og pakkede 4-5 sprængladninger, samt nogle mindre til lastbiler.-Bageren og Preben tog med rutebilen til Hvalpsund dagen efter
om eftermiddagen for at rekognosere. Stop, Stoffer og jeg cyklede så
om aftenen til Hvalpsund med sprængladningerne. Vi mødte Bage-
ren og Preben nogle km før Hvalpsund i skoven og lagde råd. Der
var ingen lastbiler hjemme. Vi kappede en af tyskernes direkte tele-
fonledninger. Den gik formentlig fra Hvalpsund til Aalborg, og fier-
nede ca. 100 meter inde i skoven.

Vi cyklede nu alle til Hvalpsund havn og passerede en tysk obser-
vationspost midt i byen, men de foretog sig intet.

Efter at have anbragt sprængladningerne forskellige steder i fa-
brikken, hvor der ikke arbejdedes om natten, cyklede vi tilbage.
Men først gjorde vi holdt på et højt sted, for at afvente det tids-
punkt, hvoi sprængningerne skulle finde sted. Vi talte nu og konsta-
lerede, at alle ladningerne virkede, hvorefter vik cyklede hjem til
Løgstør.

I marts holdt et tog iLøgstør med tyskere, som en af de nærmeste
dage skulle afgå til Norge. Vi bad om tilladelse til at sprænge jernb,a-
nen på strækningen til Aars, men det blev næget os, hvad vi ikke
kunne forstå. Først Senere blev vi klar over meningen, det var nem-
lig i de dage, Ranum-konventet blev afholdt på Ranum præstegård
for modstandsledere i Jylland.

Vi erfarede, at der flere steder i landet var stor interesse for folke-
registrene, som tyskerne ville gennemgå, for at finde modstandsfolk.
Nogle steder havde man forinden fiernet registrene og tilintetgiort
dem.

Vi besluttede da, at folkeregisteret i Løgstør skulle tilintetgøres.
En nat fiernede vi det fra kommunekontoret, og i sække transporte-
rede vi det til destruktionsanstalten på Østre strand og brændte det.

Nordmændene havde store problemer med fedtstoffer, og vi hav-
de erfaret, at det meste af det fedt Løgstør slagteri fremstillede gik til
tyskerne, der var jo rationering til danskerne.

Der blev givet besked om, at vi skulle skaffe noget fedt til Norge
og en aften havde vi sikret os en lastbil og hentede på Løgstør slagte-
ri et læs fedt. Det blev kørt til et rum, Kølgaard havde i gården ved
hotel Du Nord. Her blev det læsset af på loftet, men da vi skulle
derfra, nægtede lastbilen at starte. Men vi fik hjælp af nogle tyske
soldater, der logerede i hotellets sal.

Nogle aftener efter blev fedtet ompakket i sække, idet noget var i
trækaiser å 25 keog andet i t/zkg pakker. Derefter blev det afhentet
for videre forsendelse over Aalborg til Norge. Vi fik senere oplyst, at
det var kommet i god behold til Norge.
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På loftet lå nu de mærkede trækasser tilbage, som jeg om dagen
slog i småstykker og gemte under nogle tøw på stedet.

Razzia i Løgstør
Efter en episode i Bredgade i første halvdel af marts, blev bl.a. Fold-
ager anholdt af Gestapo og ført til Aalborg. Her blev han torteret og
opgav i den forbindelse nogle navne iLøgstør.

Efter hans anholdelse var vi indstillet på at være forsigtige, men
regnede dog med, at det var andre forhold, der havde medført hans
anholdelse.

Jeg rejste til mit hjem for at holde fødselsdag og kom tilbage til
Løgstør en tirsdag aften med toget.

Jeg satte min kuffert ind til Falck og gik hen til Stoffer, hvor bage-
ren også var. De oplyste, at der ikke var rigtig ro i byen, hvorfor
Stoffer næste dag ville forlade den. Bageren turde ikke mere sove
hjemme, men sov på et værelse i byen, som kobbersmeden havde le-
jet til eventuelle gæster.

Næste morgen skulle jeg rejse til Kolding, hvorfor vi besluttede,
at jeg skulle overnatte på værelset hos bageren, hvor der foruden
sengen var en sofa.

Vi gik fra Stoffer, og hen til Falck for at låne to røde tæpper.
Udenfor Falck stod 2-3 tyske soldater og bageren gik straks videre.
Da jeg kom ind til Falck, fik jeg at vide, at vagtværnet havde obser-
veret nogle tyske benzinbiler (Gestapo) ved forlægningen i Løgstør
skole. Jeg fik tæpperne og, skyndte mig hen ad Raadhusgade.

Ved anlægget, lige før kirken, mødte jeg en deling tyske soldater
med civile foran. De lyste på mig og mine røde tæpper, men sagde
ingenting og lod mig fortsætte, hvad jeg var lettet over, da jeg jo
mente, at de havde mit navn.

Jeg gik ind mellem træerne i anlægget og så i fuld fart på over til
bageren, som jeg fortalte om episoden.

Vi kunne ikke sove, da vi hørte støvletramp samt skud i gaderne,
turde vi heller ikke gå ud.

Da bageren ved 4 tiden skulle på arbejde, blev han standset af en
forretningsmand, der fortalte, at tyskerne havde været hos bageren
om natten.

Bageren kom straks tilbage og vi satte os nu til at vente da vi ikke
anede, hvad vi skulle foretage os.

Ved 8 tiden gik jeg ned for at orientere mig. Der var intet mistæn-
keligt og jeg gik hen til kobbersmeden, hvor man ingenting havde
hørt om nattens begivenheder.

Jeg hk min morgenkaffe og kobbersmeden cyklede med sin taske
en tur i byen. Han kom tilbage og kunne nu fortælle, at Gestapo om
natten havde anholdt Stoffer (som vi havde forladt 3 minutter før de
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kom), Kølgaard og købmand Nielsen. De havde været på bagerens
værelse, hvor de skød gennem låsen, på mit værelse, hvor de havde
vendt indholdet af min trækuffert ud på gulvet samt taget min radio.

De havde været flere steder uden at finde dem de søgte, hvilket
vistnok skyldtes vagtværnet, der havde adviseret kammeraterne, så
de nåede at komme væk. Et sted var sengen endnu varrn, da Gesta-
po kom, men manden var væk. De havde taget det gods, som jeg
havde kørt ned til Kølgaard tidligere, men ellers havde de ikke fået
våben.

Rigtig under jorden
Da det nu var klart for mig, at jeg ikke kunne blive iLøgstør, skulle
der foretages et eller andet.

Først skulle jeg til Kolding med kopifragtbrev og nøgle til en lad-
ning gods, som var sendt dertil. Dette skulle ske den 2013 som var
denne morgen. Jeg skulle hente fragtbrevet hos Vittrup, ratione-
ringsmærker i mit pensionat og med toget kl. I 1.00, somvar det ene-
ste tog den dag. Jeg lod min kuffert stå hos Falck og tog kun det
nødvendigste med.

Samtidig havde jeg fået et nyt legitimationskort, det lød på Gun-
der Nicolaisen.

Den første dag kom jeg til Randers, hvor jeg overnattede i et
mindre hotel. Næste morgen med tog til Fredericia og derfra til Kol-
ding, det foregik i en postvogn.

I Kolding skulle jeg finde værkføreren i et autofirma. Det lykke-
des at finde firmaet, hvor der var en stor åben plads og værksteder
bagved. Her arbejde en enkelt mand, som jeg spurgte efter værkføre-
ren. Han så meget mærkelig på mig og oplyste, at værkføreren da-
gen før var hentet af Gestapo. Uden at vide, hvad jeg svarede, vend-
te jeg om og forlod hurtigt stedet.

Nu stod jeg i Kolding med fragtbrevet og nøglen uden at vide,
hvem jeg skulle henvende mig til, og uden at vide om godset endnu
var i jernbanevognen.

I min nød ringede jeg til Bjerrehus i Ranum, som var den eneste,
jeg mente at kunne komme i forbindelse med. Han havde forladt
hjemmet, så der var ingen muligheder. Jeg fik noget mad og tog med
toget tilbage og endte i Fredericia, hvor jeg overnattede på banegår-
den.

Næste morgen rejste jeg nordpå uden noget egentligt måI, og end-
te i Viborg, hvor jeg overnattede på Højskolehotellet.

Da jeg om morgene sad og drak morgenkaffe, så jeg bageren og
Arndt komme gående udenfor. Jeg kontaktede dem og de fortalte, at
de også havde forladt Løgstør. Vi drøftede problemerne og var enige
om, at det nok ikke var så godt for os attage til Løgstør foreløbig.
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Samme aften kom postassistent Andersen til Viborg og ved et til-
fælde mødte jeg ham på banegården. Han kendte nogle modstands-
folk i Viborg og ville aflevere nøglen og fragtbrevet til dem til vide-
reforsendelse til Kolding. Senere erfarede jeg, at godset var fiernet
fra vognen af de rigtige, idet de havde brækket vognen op.

Jeg fik nu min cykel og kuffert sendt til Aalestrup og derfra cykle-
de jeg over Virksund til Højslev, hvor jeg overnattede hos min tidli-
gere arbejdsgiver, derfra til Skive, hvor jeg boede hos et ældre fami-
liemeldem i en uges tid, for at prøve at komme i kontakt med mod-
standsbevægelsen i Skive, men det lykkedes ikke. Jeg cyklede nu
over Breum og mod Løgstør og i Trend fik jeg at vide, at en af folke-
ne dagen førvar set cykle nordpå.

I Løgstør boede jeg i nogle dage hos Harry og Lis på Centralcafe-
en, indtil jeg kom i kontakt med ledelsen, der nu var på >>Øster-
gaard<< i Næsby hos Oscar Andersen, som var leder.

O r gani s e rin g af mi lit æ r grup p e r
Da der ikke var modstandsfolk i den østlige del af vort område, blev
det bestemt, at jeg skulle forsøge at skaffe folk.

Jeg kendte ingen, men da jeg cyklede ude i området, kom jeg i
tanker om, at jeg engang havde set læge Fynboe i Farstrup. Jeg hen-
vendte mig der, men han var ikke hjemme og hustruen var tilsyne-
ladende betænkelig ved min henvendelse, hvorfor hun bad mig ven-
te udenfor indtil lægen kom hjem.

Jeg sad på grøftekanten og da Fynboe kom hjem, fremsagde jeg
mit ærinde, som han var så positiv overfor, at jeg fik aftensmad og
logi for natten.

Næste dag skaffede han mig logi på Risgaard og vi gik sammen i
gang med at skaffe folk, som var kendt af Fynboe. Det var jo muligt,
at de skulle sættes ind mod tyskerne, så næste aften samledes vi hos
Fynboe, hvor alle blev informeret om situationen - det var den 3.
maj. Samme aftenen fik vi nogle våben fraØstergaard. De blev gemt
i laden og skulle så klargøres om natten, dertilhavde jeg fået 3 mand
til hjælp ogkl. var omkring 05.00 morgenen, da vi var færdige.

Det var blevet meddelt, at alle skulle have grønne armbind, men
det kneb. Fru Fynboe havde noget hvidt lærredsstof, dette blev far-
vet og syet til armbind iløbet af dagen og aftenen.

Den 4. maj om aftenen kom Oscar Andersen for at se resultatet af
vore anstrengelser.

Idet han kom ind ad døren, kom budskabet om kapitulationen fra
England, så vi hk usædvanlig travlt. Oscar skulle straks tilbage til
Østergaard og vi skulle advisere de nye folk om at møde i Farstrup
og Kølby for en eventuel indsats.

Vi havde skaffet en lastbil og alle blev senere på aftenen kørt til
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Løgstør og overgivet til de ansvarlige for bevogtningsopgaver og lig-
nende på politistationen.

Det var stadig uvist, hvorledes sagerne ville udvikle sig, da der
først var våbenhvile fra næste morgen kl. 08.00.

Vi foretog 3 anholdelser i løbet af natten, dette var ikke helt uden
dramatik, da vi i Bredgade pludselig havde en deling tyskere som
tilskuere. De fortsatte dog deres march uden indblanding.

Hvor længe og hvor meget denne militærgruppe var indsat, er jeg
ikke klar over, idet der var så mange opgaver attage vare på.

Efter 5. mqj 1945
Det var en dejlig morgen, hvor man kunne færdes frit ved dagslys.
Jeg havde jo kun set Løgstør om natten gennem længere tid.

Der blev foretaget flere anholdelser denne morgen - nogen med
rette og andre formentlig på et spinkelt grundlag.

Der blev dannet en anholdelses- og undersøgelsesgruppe, beståen-
de af Brinck-Fischer, Bech Nygaard, E. T. Nielsen og mig. Denne
gruppe foretog flere anholdelser i Løgstøt.- Det store antal anholdte kunne ikke være i arresten, derfor blev
oprettet en arrestafdeling i Kølby, hvor tyskerne på et engdrag hav-
de bygget en lyttepost med flere bygninger.

>Morderbanden<, anholdelsesgruppe fra Løgstør. Leder Brinch-Fischer, politi-
betjent E. T. Nielsen, landbetient Frede Bech Nygaard og politibetient G. Knud-
sen.
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>Morderbanden< på tur.

En medhjælper fra Løgstør arrest ledede afdelingen under arrest-
forvarerens opsyn.

Da der ikke var afspærret, blev et vagthold på to skift (12 timer)
etableret under 2 politimænds ledelse.

Den 6. maj om aftenen fik vi at vide, at der i en mindre by i
omegnen opholdt sig 2 frikorpsmænd. Vi kørte til byen, hvor vi traf
den ene. Den anden var rejst til Aalborg han havdde sin uniform
hængende, men ingen våben. Her blev han anholdt sammen med en
kvinde og anbragt i arresten.

En broder til den ene havde taget plads som gartner på Kongsted-
lund.

Så vi måtte køre til Kongstedlund, som ejedes af prinsesse Dag-
mar og hofi ægermester Castenskjold.

Da vi kørte ned ad den lange all6 kl. ca. 5 om morgenen traf vi en
ung mand, der var ansat på gården, og han kunne fortælle, hvor
gartneren boede.

Vi ville forsøge at liste os frem til gartnerens opholdssted, men
uheldigvis blev der trykket på tudehornet, dette må have vækket
prinsessen og hofiægermesteren, der kom frem i et vindue og blev
noget forbavsede over at se bevæbnede mænd nedenfor.

Brinck-Fischer og jeg kom nu under hofiægermesterens vejled-
ning ind og hen til det værelse, hvor gartneren boede med sin kone
og deres barn. De sov, men blev beordret op, og ved ransagning af
værelset fandt vi en pistol i hans seng. Konen og barnet blev kørt
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til stationen og vi overtog manden, inden vi forlod Kongstedlund
blev vi inviteret på havregrød og kaffe, hvilket bekom os særdeles
godt.

I Hadsund gjorde vi holdt da vi skulle have en anholdt med til
Løgstør.

Imens vi opholdt os der kom der melding om, at en bil med hipo-
folk var på flugt fra Aalborg og på vej mod Hadsund. Da man ikke
havde folk disponible, tilbød vi at køre ud for at undersøge sagen.
Vi fik en lokal mand med og kørte mod Aalborg. Et par km udenfor
Hadsund ved en lille skov mente vi var et passende sted, og da der i
det samme kom en rutebil, benyttede vi den som vejspærring og
passagererne blev gennet ind i skoven. Nu skulle Brinck Fischer stå
frem på vejen og standse al trafik fra Aalborg, medens vi dækkede
ham fra grøfterne.

Vi så ingen hipofolk og da der var gået nogen tid kom der folk fra
Hadsund, og vi trak os tilbage efter først at have informeret dem om
vore dispositioner.

Vi kørte nu tilbage til Hadsund, men da vi opholdt os der, kom
der melding offi, at der var sket et uheld ude på stedet, en mand var
blevet skudt i benene.

Vi måtte nu vente og til afhøring hos politiet, inden vi kunne fort-
sætte mod Aalborg.

Da vi ikke havde hørt noget om hipofolkene og ihukommende

Samling i Aars: Oberst-
løjtnant Cai Winkelhorn,
USA, Tolstrup, dyrlæge
Sonne, Farsø og com-
mander Hollingworth,
England.



Bjærgning af nedstyrtet engelsk
fly ved Livø. Sommeren 1945.

den uheldige skudepisode satte vi plakater på bilen, så man kunne
se, at det var modstandsbevægelsen.

Da vi kom i nærheden af Lindenborg, hørIe vi skud og mente at
høre projektilerne i nærheden af os. Vi standsede straks og gik i
dækning i grøfterne. Det viste sig, at det var modstandsfolk på vagt
på Lindenborg, der havde holdt skydeøvelse i en nærliggende grus-
grav.

I Aalborg skulle vi have vore to arrestanter med hjem, men det
voldte meget besvær at få dem fundet og udleveret. Det lykkedes
dog og med en lånt bil med fører kunne vi nu køre til Løgstør efter 2
døgns uafbrudt arbejde.

Det var trætte folk, som kom i seng efter næsten 4 døgn uden
SøVN.

Jeg fik ordre til at møde hos politiet i Aalborg, men undslog un-
der henvisning til mit arbejde iLøgstør som civil politimand. Jeg fik
dog senere en reprimande.

Efter den 5. maj kom Stoffer og de andre tilbage fra Frøslev, hvor-
til de var ført efter opholdet i Aalborg. De var alle ved godt mod.
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Samling i Aars: Peter Jensen, G. Knudsen, Harry C'hrtstolJersen, yagn f oldager
og Søren Nedergaard.

I begyndelsen af 1945 var en engelsk flyver styrtet ned i Limfior-
den og--efter den 5. maj drev nogle besætningsmedlemmer i land på
strækningen mellem Løgstør og Næsby. De blev alle begravet på
Løgstør kirkegård under æresbevisninger.

fAars var vi 6 mand til møde med Tolstrup og repræsentanter for
engelske og amerikanske militære enheder.

Efterskrift
Denne beretning er ikke tænkt som fuldstændig. Den er nedfældet
efter hukommelsen. Kan enkelte datoer være ukorrekte bedes dette
undskyldt. Der er intet dramatiseret udover det virkelige.

Jeg kan sige, at det var en spændende tid med mange oplevelser
og rneget besvær. Det er en tid, som jeg ser tilbage til med glæde og
selv om vi vel nok gik i en vis fare hele tiden, følte vi dog, at vi gior-
de en indsats.

Det må vel siges, at jeg havde en fortrinsstilling, idet jeg hele tiden
fik min løn fra politiet og havde rådighed over alle døgnets timer.
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