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A. 

Begivenheder i vort område under besættelsen. 

Viggo Rasmussen fortæller, at der var en radiosender gemt på præstegården i Butterup og at præsten i 

Butterup styrede det meste af kontakten med en stor del af modstandsbevægelsen på Sjælland. 

Der blev også informeret om en jødedreng, der opholdt sig i lokalområdet. 

Poul Larsen fortalte, at det var ud for Vestervangen, at der blev sprængt skinner væk fra jernbanen. Poul 

Larsen fortæller også, at hans far Holger Larsen, der også var modstandsmand, var med til at grave 

ammunition ned, men efter fredsslutningen kunne man ikke finde stedet igen, så det er da spændende, om 

det nogensinde bliver fundet, eller om det allerede er fjernet. 

I Banehuset ved Borup boede en ung pige, der var blevet gode venner med nogle tyskere. Hun hed Aase. 

Åbenbart har nogle modstandsfolk mistænkt hende for, at fortælle for meget. Præsten Krarup Hansen – 

ville ikke give hende adgang til kirken, men hun kom så alligevel ind med tysk assistance. Familien flyttede 

til et hus på Kalundborgvej, her blev hun skudt af modstandsfolkene. 

Viggo fortæller også, at den 4. maj 1945 kørte han til lunden, hvor han fik et gevær stukket i hånden med 

besked om at skyde, hvis der dukkede tyskere op. Det skete dog ikke. 

Merete Teisens forældre boede ved Jægerspris, tæt ved tyskernes indkvartering. Merete fortæller, at der 

blev flere og flere karle, og de boede i laden. De arbejdede kun om natten, 

Edith Andersen fortæller om Oluf Larsen, som boede i Tuse, men arbejdede 

som politimand i København. 

Tyskerne indledte den, 19. september 1944 ”operation Møve”- hvor de besatte 

landets politi stationer og arresterede ca. 2000 politifolk og 300 

grænsegendarmer. Oluf blev med mange andre sendt i koncentrationslejr i 

Buchenwald i Tyskland. (heraf døde 81 i koncentrationslejren og ca. 10 døde kort 

tid efter besættelsen). Han har 

aldrig villet fortælle om den tid, men 

på en bustur sammen med mange 

andre seniorgymnaster i 

begyndelsen af sidste årti, valgte 

han selv at fortælle om tiden i    

Inge og Oluf Larsen              lejren. Hans fortælling gjorde stort 

indtryk på de øvrige tur-deltagere, fortæller Edith Andersen. 

Hans kone Inge supplerede beretningen med at fortælle, at 

kaptajnen på det skib, der skulle transportere dem til Tyskland,      Oluf foran museet for ved Buchenwald            

havde fået ordre til at sænke skibet. Det gjorde han ikke, så                                                                          

han blev fyret og Oluf overlevede både sejlturen og lejren.                                    



                           Foto.:fra Gymnastik turen 2001 

B.    2.     

Tanker over tiden 9. april 1940 til 4. maj. 1945 af Børge Hansen, Vestervangen 

Den 9. april 1940 står mejslet i min erindring. Jeg var ikke i skole den dag (vi gik kun i skole hver anden 

dag)  Pludselig kom et par tyske flyvemaskiner flyvende lavt hen over huset. De fløj så lavt, at man kunne 

se piloterne. Samtidigt kom fiskemanden Ejvind kørende på sin cykel med 2 kasser med fisk. Så den stod 

på fisk den dag. Naboen kom farende og fortalte, at tyskerne havde besat landet. Det havde han hørt i 

radioen. Mange forordninger trådte i kraft. Bl. a. skulle vi mørklægge vinduerne, når vi tændte lys i huset. 

Samme aften kom sognefogeden farende og påpegede, at mørklægningen ikke var god nok. Billygter 

skulle afskærmes, så der kun var en smal stribe, som lyset kunne komme ud af. Cyklerne skulle males 

hvide på bagskærmen og være påført katteøje. Alle voksne skulle udstyres med identitetskort, som de 

skulle bære på sig. Bilisterne kunne ikke få benzin til vognene, som blev klodset op i garagen eller laden. 

Brødmand og slagter m.fl. som kørte rundt og handlede, måtte gå over til hestetrukne køretøjer. Kun visse 

personer, så som læger kunne få en mindre ration benzin. I tiden, der fulgte, blev der udstedt 

rationeringskort til alt muligt, først og fremmest til fødevarer, men mange ting, som ikke var rationerede, 

kunne være vanskelige at skaffe. Det kunne være brændsel og tøj. Brændsel der skulle indføres, var det 

småt med. Så måtte man til at skære tørv i tørvemoserne. Lokalt foregik det på Løvenborg og Trønninge 

moser. Det var ikke altid det bedste brændsel, og mange gange var det ikke helt tørt, og så gav det 

løbesod i skorstenen. Tøj !  Ja, hvis man kunne få noget, var det celluldstof, som krøb, når det blev vasket. 

Det kunne blive indtil flere numre mindre. Min mor havde travlt i sin systue med at sy gammelt tøj om, både 

til voksne og børn. 

Som tolvårig skiftede jeg skole fra Butterup til Privatskolen i Holbæk by. Det krævede, at jeg fik en cykel at 

køre på. Det fik jeg fra ”cykel-Niels” i Regstrup. Det vil sige, at jeg havde en cykel, men den manglede et 

par dæk, og det kunne jeg kun få, hvis vi købte en ny(-istansat) cykel. Mange reparerede de gamle dæk 

ved at lægge lapper uden på dækket og surre dem fast med bånd eller udskifte dækket med en vandslange 

af gummi. Som mindreårig røg jeg ikke, men rygerne havde problemer. Tobak fandtes næsten ikke, så alt 

brændbart blev forsøgt anvendt til rygelse. Det gjalt alt fra lommeuld til tørrede blade. Naboen dyrkede 

tobaksplanter med større eller mindre held. 

Besættelsen mærkede vi ikke så meget til ude på landet, hvor jeg boede. Om natten kunne vi af og til høre 

støj fra flyvemaskiner, og om morgenen kunne vi finde strimler af sølvpapir, som de allieredes 

flyvemaskiner brugte til, at forvirre de tyske radarstationer med. En enkelt gang kom et par tyske soldater 

kørende på cykel for at tiltuske sig nogle madvarer. Jeg mener, at kunne huske, at de fik nogle stykker æg. 

Med min skolegang i Holbæk stødte jeg jævnligt på tyske soldater, uden at det gav anledning til problemer. 

Jeg husker, at vi så nogle hestetrukne pindevogne, kørt af soldater. Det blev fortalt, at det var ungarske 

soldater, som var tvunget i tysk tjeneste. Der var jævnligt luftalarm, mens vi var i skole. Så blev alle klasser 

samlet i gymnastiksalen, som var blændet af med sandsække foran vinduerne. Gymnastiksalen -. Ja et par 

dage efter befrielsen kom tre personer til skolen i et frikvarter. De gik ned i gymnastiksalen og hentede 

Holbæks folkeregister, som under hele besættelsen havde ligget nede under gulvet, gemt af den lokale 

modstandsbevægelse. Skolebestyreren var en aften blevet bedt om at tage sin hustru med i biografen. Så 

var der fred og ro til ”bortførelsen”. En anden begivenhed jeg husker, er sabotagen af olietankene på 

Holbæk havn. Den kraftige røgsky kunne vi se ude bag bakkerne i Butterup. 

Under hele krigen sad vi jo og lyttede til den danske udsendelse fra Radio London hver aften. Der fik vi 

oplysninger om krigen, som ikke harmonerede med dem vi fik af den dansk tysk censurerede presse. Så 

var der hilsener fra Tove, Verne, Karla og mange andre navne. Det var koder beregnet til 

modstandsbevægelsen om aktiviteter, der skulle iværksættes. Det kunne f.eks. være oplysninger til nogle 

grupper om nedkastning af våben fra luften. Det kunne også være besked om jernbanesabotage. 



Den 4. maj 1945 sad vi som sædvanligt og lyttede til Radio London og hørte beskeden om tyskernes 

kapitulation. Det var selvfølgelig en lettelse, at høre om afslutningen på krigen, som vi trods alt var sluppet  

     

3. 

nådigt fra. <<Det første, mine forældre foretog sig var at fjerne mørklægningsgardinerne. Om morgenen 

den, 5. maj kørte jeg som sædvanligt i skole i Holbæk. Det blev en anderledes morgen. Da jeg nåede byen, 

var Dannebrog hejst på alle flagstænger og kirkeklokkerne ringede. Jeg kunne ikke komme den 

sædvanlige vej til skolen. Rundt omkring havde modstandsbevægelsen afspærret gaderne, da ikke alle 

tyske tropper havde overgivet sig. Bl.a. var der spærret omkring rådhuset, men ellers var gaderne fulde af 

folk, som jublede og peb efter de håndlangere, som havde hjulpet tyskerne, og som blev kørt til 

opsamlingspladser i åbne lastbiler af modstandsfolk. De blev så afhørt og fængslet. Nogen slap hurtigt ud 

igen, mens andre fik lange og alvorlige straffe, men det er en helt anden historie.                Børge Hansen. 

 

C.  

 Poul Teisen Severinsminde født 1923 og Modstandsmand under Besættelsen 1940-45. 

Talen er skrevet af Merete Teisen, Pouls kone og fremført af sønnen Christian den, 4. maj 2015 ved 

Frihedsstenen ved Tuse Hallen i anledning af 70 års dagen for Danmarks Befrielse. 

Her følger talen.: 

Efter realeksamen 1939, landvæsenselev på Vesterbygård, i kostalden på Kålund 

Kloster Kalundborg – dengang en stor gård – nu ligger hovedbygningen midt i byen. 

Næsgård Agerbrugsskole ca. 1942-44. Derefter forvalter hos forpagter Jens Christian 

Lunn, Hellestrup Hovedgård ved Sorø, som sammen med skovrideren for 

Bistrupskovene, købmanden i Stenlille og mange andre af egnens mænd allerede var 

dybt involveret i våbenmodtagelse fra engelske flyvere. Skovene og markerne 

derimellem var ideelle modtager steder. Poul kom straks med i dette – formentlig 

natarbejde. Det gik godt indtil 31. oktober 1944 – formentlig var de blevet stukket – Gestapo kom, Jens 

Christian og de andre blev taget, sat i Shell huset, 2 dage før bombningen var han flyttet til Vestre fængsel, 

herfra ud den 5. maj – slemt medtaget efter opholdet. Først da fik familien at vide, at han levede. Han døde 

få år efter, af de påførte skader. Skovridergården sprængte Gestapo i luften. 

Poul fortalte at han var på sit værelse, slap ud og gik til København – hvorhen ved vi ikke, i hvert fald fik 

han ny identitet (desværre kan vi ikke finde det kort – vi har set det) og arbejde på Zoologisk Museum nov.-

dec. og jan. 1944-45. Problemet er, at han – som andre – ikke talte meget om den tid, og vi forsømte at 

spørge ordentlig ud. Livet var jo gået videre. Begyndelsen af marts – så vidt vi ved – blev han sammen 

med en engelsk flyver i en vandtank på en fiskekutter sendt til Sverige – billedet foroven blev taget af 

Svensk Politi ved ankomsten. Efter kort tid blev han indkaldt til Brigaden i Rønneby. Poul fortalte os om 

denne tid, som yderst strabadserende, men herlig, med voldsomme øvelser, de skød med skarpt. Om 

Sergent ”Marokko Jensen”, som hersede med dem og råbte.: ”jeg skal få jer til at glemme alt – endda jeres 

mor”. Den, 3. maj 1945 en stor øvelse – en granat sprang forkert, Poul og andre blev såret. Poul på 

hospital i Malmø. Hans mor Karen Teisen fik besked.: livsfarligt såret, men lever endnu.- hun lykkedes at 

komme over til ham. Hans v. ansigt/hoved var svært kvæstet, synet på v. øje ødelagt. V. arm også kvæstet. 

Han overlever og efter en måned blev han flyttet til rigshospitalet, hvor de og Tandlægehøjskolen de næste 

par år lavede et flot arbejde på ham – dog med varige gener resten af livet. Så vidt vi husker, kom han 

hjem i efteråret 1945 – måske først på året 1946.  



Han var vist med til at oprette hjemmeværnet, som fik fast øvelsesterræn på Severinsminde, mange år 

frem. Han var utrolig glad for, at være med i hjemmeværnet – var det vel til sin død. Han fortalte, at han i 

Brigaden var udtaget til at gå med i Sejrsparaden i London sommeren 1945, det var næsten det, han var 

mest ked af, at han var gået glip af. 

    4.                     

 På loftet på Severinsminde, var der mange store kister med kørepelse, dyner osv, men han havde en 

privat, vi ikke måtte røre, med våben, pistoler, nogle der hed partisanrifler fra krigens tid. Alt blev 

omhyggeligt olieret og pudset – mindst en gang om året – så sad han for sig selv deroppe og måtte ikke 

forstyrres.  Da vi efter hans død sept. 1985 flyttede til Falkevej tog Henrik det hele med dertil – jeg kan ikke 

huske, hvor det lå, men januar 1986 blev der frit lejde, som det hed, og Henrik kom – pakkede det i 2 store 

sække og sammen gik vi til Politiet i Holbæk med det. Politimanden blev meget vred – ”Hvor mange er 

blevet skudt med alt det” spurgte han. Ingen siden krigen kunne jeg med fuld sandhed sige. 

I 1987 drænede de på Severinsminde. Man fandt i Bagerhaven liget af en mand. Jeg blev kontaktet af 

Politiet, om jeg kendte til, at nogen var myrdet – evt. under krigen. Det var ikke en fra Stenalderen. Kender 

nogen her til evt. stikkermord under krigen i dette område – Bagerhaven var jo et godt sumpet sted, at 

gemme sådan en sag. Blev ikke opklaret og henlagt efter nogen tid. 

De 3 mdr. på Zoo Museum gjorde ham til en dygtig konservator – til stor glæde for Christian og Henrik 

senere. Hver eneste gråspurv og andre de i årene nedlagde med bue og pil eller luftbøsse, blev udstoppet 

– det var hyggelige dage, når de stillede spillebordet op, lagde aviser og Poul tog fra Tobaksskabet 

remedierne til arbejdet. Det var synd for ham, at det kun 2 dage før befrielsen skulle gå så galt, men 

Christian og Henrik syntes det var sejt, at have en far med granatsplinter i hovedet, armen og det ene 

ben.                  

Fra 70 års dagen, hvor Merete Teisen står med RAF                      Poul Teisens Frihedsarmbind               
Hue, som demonstrerede mod tyskerne og for de allierede 
 
Nogle af Pouls papirer i forbindelse med ansøgning, indkaldelse og mødested  til Brigaden i Rønneby i 
Sverige, er i kopi form på Lokal Historisk Arkiv, I Tuse og kopi af Pouls Medalje. 



     
Kjeld Petersen med Skytternes Fane den 4. maj 2015     Merete og Christian Teisen med Pouls papirer. 
    5. 
 
Meget kan siges om årerne 1940-44, men en meget stor tak skal der lyde til alle de Danske 
frihedskæmpere, som var med til, at vi kunne beholde Danmark, som et frit land. 
 
Fra Lokalhistorisk Forening skal der også lyde en stor tak til Merete Teisen, som i flere henseender har 
været foreningen til stor hjælp, herunder også 70 års dagen for Danmarks Befrielse. 
 

D. 

       Besættelsen 1940-45. Ting der skete i vort nærområde. 

1.) Halifax fly MZ 793, nedskudt ved Nyby  den, 14. februar 1945 

2.) Et Mosquito bombefly faldt ned i Tveje Merløse den, 27. januar 1943 

3.) Sabotage mod ”Det Danske Petroleums aktieselskab” i Holbæk den, 11. marts 1945 

4.) Pejlestation i Vipperød blev sprængt i luften den, 31. december 1944 

5.) Sæbefabrik i Sønderstrup v/Tølløse sprængt i luften af tyskerne den, 17. november 1944 

6.) Christian Kryssing officer på Holbæk kaserne, blev general i Waffen-SS 

7.) Aktionen  mod Holbæk Hørskætteri på Østerled 

8.) Muslingekogeriet ”Mytilus” på Holbæk Havn bliver sprængt i luften den, 22. marts 1943 

9.) Handelskompagniets store kran på havnen ødelagt den, 9. februar 1944 

10.) Jernbane sabotage på skinnerne mellem Hvalsø og Tølløse den, 25. februar 1944 

 
 1.)             Halifax fly MZ 793, nedskudt ved Nyby den, 14. feb. 1945 



                     
Bogen ”STYRTET NED” af. Dan Christensen Sten ved Nyby ved Skovvejen, hvor flyet styrtede ned 

Uddrag af bogen ”STYRTET NED” af Dan Christensen. Halifax var en bombemaskine, fra  RAF’s 10 

eskadrille, den var startet sammen med flere andre bombemaskiner, fra sin hjemmebase i Melbourne i 

Yorkshire i England i et meget dårligt vintervejr  den,14. februar 1945 med kurs over Danmark, for at lægge 

miner i Stetiner-bugten. Over sjællands Odde observeredes 2 tyske natjagere, som forsøgtes rystet af, men 

efter flyvning over Lammefjorden kom den ene tysker på skudhold igen. Dette skete over  
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Hjortholmsgården ved Skimmede, ca. 5 km herfra mod øst, angreb tyskerne nedefra, hvor han var mest 

sårbar, da Halifaxen intet forsvar havde i bugen. Piloten foretog nu, efter at maskinens bagbords 

brændstoftank var brudt i brand, et stejlt dyk, samt et 180 graders drej, hvorved maskinen fik retning af 

”SØGÅRD”, som en lysende genstand på himlen. På de ca. 5 km. flyvning nåede 5 af besætningen, at 

springe ud med faldskærm, heraf døde 2. I luftrummet over Søgård eksploderede maskinen. Flyets 

vragdele spredtes over et stort område. Da maskinen havde miner ombord blev disse også sprængt. En af 

disse landede ueksploderet på gårdspladsen ved Søgård. På 70 års dagen.5/5-15,levede 3 endnu fra flyet 

Bog og film om nedstyrtningen kan købes på Holbæk Museum.  

           Fra avisen ” Nordvestnyt”  den, 5. maj 2015. 

Avisen kan berette, at 2 af de 3 overlevende fra flystyrtet har lige været på besøg på nedstyrtningsstedet, 

Magrethe kapellet og Stenhus Gymnasium. Det var Peter Frederick Andrews der var flyets radiotelegrafist  

91 år og James Petre  94 år, der var skytte på flyet. 



                     

Sådan så flyet ud, da det blev fundet v/Kvanløse.             t.v. James Petre, t.h. Peter Frederick Andrews  

          Pigen I midten er Asta Ladegaard fra Stenhus                                 

    

2.)       Et Mosquito bombefly faldt ned i Tveje Merløse den, 27. januar 1943. 

                                    

Mosquito bombeflyet der styrtede ned               Genstande fra flyet er på Frihedsmuseet 

Den, 27. januar 1943 bombede otte britiske Mosquito jagere B&W på Christianshavn. Angrebet var 

foranlediget af, at man mistænkte værftet for at bygge dieselmotorer til de tyske ubåde. Uheldigvis faldt 

bomberne ikke kun på fabrikken, men også i de omkring liggende beboelseskvarterer. 8 mennesker blev 

dræbt, 68 blev såret og mere end 2000 mennesker på Island Brygge måtte forlade deres hjem, mens 

bomber, som ikke var eksploderet, blev demonteret. 

Efter at have tømt deres last af bomber over København, satte de 8 fly næsen mod vest, for at flyve hjem til 

England. Et af flyene blev ramt af tyske anti-luftskyts, og ved Tveje Merløse, ramte flyet toppen af træerne  
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ved Tveje-Merløsegård og styrtede ned mod jorden få hundrede meter længere fremme. Begge 

besætningsmedlemmer, Piloten James Georg Dawson og navigatøren Ronald Harry Cox, blev dræbt ved 

nedstyrtningen. De er i dag begravet på hæderspladser på kirkegården ved Tveje Merløse Kirke.  James. 

Blev 28 år og Ronald blev 25 år. 

Borgerne i Tveje Merløse var så taknemlige over, at deres to-tårnede kirke ikke blev ramt, af flyet, at de 

skænkede en alterkande til kirken med indskriptionen.: ”Tveje Merløse Kirke. Som tak for 27/1-1943” 



                             

Hvor flyet ramte jorden, står dette kors.  Gravsted for Piloten James Dawson og navigatøren 

   Ronald Harry Cox 
Kilde.: Wordpress 
    

   
3.)    Sabotage mod ”Det Danske Petroleumsaktieselskab”  I Holbæk d.11/3-1945. 

 

Søndag den, 11. marts 1945 fik frihedskæmperne i Holbæk, ordre til at 

sprænge tankanlægget på Holbæk havn i luften. Selve sprængningen gav 

ikke det største brag, og vakte derfor ikke synderlig frygt i byen. Der 

opstod en stor brand med en enorm, tyk sort røgsky, der kunne ses viden 

om. Sabotagen blev det helt store tilløbsstykke for holbækkerne. De 

mødte talstærkt op ”Bevæbnet” med fotografiapparater, og knipsede løs, 

mens de arrige tyske soldater for omkring dem og konfiskerede så mange 

kameraer og dermed også billeder, de kunne komme i nærheden af. Men 

på trods konfiskeringen af flere af fotografiapparaterne, er der alligevel 

lykkedes at bevare billederne. 

Det var den største sabotage handling i Holbæk under besættelsen. 

 

Kilde.: H.A.V. 1. maj 2010 

 

4.)  Pejlestationen i Vipperød blev sprængt i luften den, 31. december 1944. 

I 1944 bad englænderne den danske modstandsbevægelse om at få fjernet en tysk pejlestation ved 

Vipperød nær Holbæk, Störsender Geige 51, der 

gennem længere tid havde generet  
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Royal Air Force under de allieredes indflyvninger til 

Danmark. Modstandsbevægelsen i Holbæk, fik til 

opgave at sabotere pejlestationen. Politibetjent 

Vagn Ledhus-Larsen ledede aktionen, hvor der 

deltog 20 mand, heraf var 9 fra 

Strandgårdsgruppen i Hornsherred. De brugte nogen tid til planlægningen 

og gik i aktion nytårsaften, hvor de mødtes ved Vipperød Planteskole. Alle 

gik frem til deres poster. I anledning af nytåret havde tyskerne slækket på 

beredskabet. Aktionen startede præcis på slaget tolv. Syv mand fra 



Strandgårdsgruppen havde til opgave, at trænge ind på pejlestationen, afvæbne tyskerne og placere 

sprængladningerne. De øvrige frihedskæmpere stod klar – nogle til at rykke ind, andre til at tage sig af 

tyskerne, når de efter planen blev gennet ud af bygningen. - Tumult i Tårnet – Poul Egede Olsen, alias 

”66” fra Strandgårdsgruppen, havde til opgave at overmande den tyske soldat i vagttårnet. Hans makker 

Harry Larsen ”65” dækkede ham. ”66” kom uset op i vagttårnet, hvor den tyske soldat sad og halvsov. Der 

bliver håndgemæng i tårnet. Tyskeren taber en håndgranat fra sit bælte. Den afsikres, da den rammer 

gulvet ”65” er på vej op, han ser granaten og hører den hvisle. Resolut får han håndgranaten  sparket væk, 

den eksploderer i luften og tyskeren bliver bragt til foreløbig tavshed. Ni frihedskæmpere trængte ind i 

messen med skarpladte pistoler og maskingeværer og overrumplede de tyske soldater i deres nytårsfest. 

Radioen var skruer op for fuld styrke, der gengav Hitlers buldrende stemme. Bordene var dækket med 

champagne, snaps, vin og masser af mad. Tyskerne blev beordret hænderne over hovedet og jaget ud. 

Kort efter stod alle tyskerne udenfor under frihedskæmpernes bevogtning. Indenfor var der travlt aktivitet. 

Der blev anbragt 5 kg trotyl under, hver  af senderens tre transformatorer. ”66” gennemfotograferede 

stationen. Lokalerne blev tømt for ammunition, papirer,uniformer, tæpper, våben – og lidt udenfor planen – 

også for champagne, vin og cognac. Det hele blev antændt og sprængt i luften. Alt forløb bedre end 

planlagt, da man havde fundet en oversigt over samtlige tyske pejlestationer i Danmark og en del fortrolige 

oplysninger, der på rette sted kom til at gøre god nytte. Strandgårdsgruppen blev ledet af     ”SKIPPER” 

alias, Gunnar Marboe. To af mændene fra gruppen ”65” og ”66” – havde indtil 3 måneder før været aktive 

frihedskæmpere i Holbæk. De måtte flygte fra Gestapo og forlade Holbæk under temmelig dramatiske 

omstændigheder. Efter 3 døgn på flugt, nåede de frem til Strandgården ved Jægerspris. Gunnar Marbo tog 

imod dem og lod dem flytte ind i Jagthytten. De blev nu en del af Strandgårdsgruppen og dens aktiviteter. 

 Billedet til højre er Gunnar Marboe. Manden bag arbejdet med sprængningen af Pejlestationen. Gunnar 

Marboe var leder af den meget aktive ”Strandgårdsgruppe” i Hornsherred.. Billedet t.v. med standuret er en 

gave, som Gunnar Marboe fik overrakt 22/6-1945  fra en indsamling af folk i Hornsherred, som tak for hans 

indsats under besættelsen. Udover uret var der også kr. 29.500,-  Der er udgivet en bog i 1948, der hedder 

”Danmarks Frihedskamp” Kilde: www. Gunnarmarboe.dk                             

 

     

5)  Sæbefabrik i Sønderstrup - sprængt i luften af tyskerne den, 17. november 1944. 

Det var Ingeborg og Christian V. Hansens fabrik og beboelse, der blev sprængt i luften af den tyske  hær 

kommando, som gengældelse for fabrikkens anvendelse, som pakke- og fordelingscentral for våben, 

nedkastet fra engelske fly til modstandsbevægelsen på Sjælland og i København.  

Årsagen var at en cykeldeling fra Ringsted ved Skjoldnæsholm kl. halv ni om aftenen den, 25. oktober 

havde standset en lastbil, som tilsyneladende fragtede et læs brænde. Føreren var kaptajn fra Holbæk, og 

med sig, havde han 2 unge politibetjente, som efter politiets opløsning den, 19. september var gået ”under 

jorden” og nu hjalp til i modstandsarbejdet. De falske papirer på mandskab og vogne var ellers i orden, men  

     

9. 

der gik panik i dem, og de søgte at flygte. Kun Larsen slap fri og nåede om natten til Sønderstrup, hvor han 

vækkede Ingeborg og Christian V. Hansen og berettede det skete. Afhøringen af de unge mennesker satte 

gang i det hele. Dagen efter bliver Christian V. Hansen arresteret og fabrikken besat  af en deling på 6-8- 

mand. Den, 17. november kl. 12 ruller 2 store sorte limousiner op foran fabrikken og ud stiger 12 

stenansigter i lange læderkapper heriblandt 2 dansktalende. De får 10 minutter til at rømme fabrik og 

beboelse. Alt bliver sprængt i luften. Ingeborg får fabrikken bygget op igen med venners hjælp og Christian 

V. Hansen overlever koncentrationslejren i tyskland og kommer hjem igen efter besættelsen. 



Kilde. :Artikel i Midtsjællands Folkeblad nov. 1994. Skrevet af sønnen, Præst Jørgen Dilling-Hansen. 

 

6)  Christian Kryssing officer på Holbæk Kaserne, blev general i 

Waffen-SS. 

Christian Kryssing blev den første chef for Frikorps Danmark under Anden 

Verdenskrig. Historikeren Thomas Harder har skrevet en bog på 528 sider om 

manden der valgte forkert. 

Kryssing har boet i både Labæk og Ahlgade i Holbæk. Kryssing var ikke nazist, men 

han var stærkt højreorienteret og antikommunist. Han kom til at stå i spidsen for               

frikorpset, da det blev oprettet i juli 1941, men blev afskediget  i februar året efter. 

Kryssing fortsatte i SS. Hans to sønner blev dræbt på østfronten og hans hustru hårdt såret. Arbejdet med 

bogen har også bragt Harder til Holbæk, hvor han har set nærmere på Kasernen, Labæk, Ahlgade og 

Vognserup Gods, der også er et centralt sted i Kryssing og hans familie. 

     Kilde.: Nordvestnyt den, 24 februar 2015 

En anden officer fra Holbæk Kasserne gik også ind i Frikorps Danmark. Der var Kaptajn Knud Schock 

som ankom til Holbæk Kasserne i 1925 og var i 8. bataljon og efter 13 år i 1938 rejse han til Viborg 

Kaserne. I Holbæk boede han og Hedvig i huset Dragerupvej 37 og flyttede senere til Roskildevej 311 i 

Vipperød .Knud Schock levede for militæret, men 9. april ændrede alt. Han følte sig krænket og kaldte sin 

løn for social hjælp. Han ville forsvare Danmark, men måtte ikke. Den 29. juni 1941 kom meldingen om 

oprettelse af Frikorps Danmark – et korps for frivillige danskere, der ønskede at kæmpe på tysk side på 

østfronten. Det så Knud Schock som den ideelle løsning, for nu fik han mulighed for at vise, at han kunne 

kæmpe. Knud Schock fik kommandoen over Batalionen SS-Panzer-Jäger Abt.54. i Kampen mod russiske 

styrker blev Knud Schock dræbt på vej ud af en panseret mandskabsvogn. 

Kilde.: Nordvestnyt den, 4. februar 2017.02.06 

    

7)  Aktionen mod Holbæk Hørskætteri på Østerled. 

Hørskætterier var åbenbart i denne periode principielt acceptable mål, der jo samtidigt var meget 

brændbare, som aktionen i Hillerød viste. Ejgil Larsen havde forud for aktionen mod Holbæk Hørskætteri 

den 16. maj 1943 modtaget en rapport om Hørskætteriet. Det syntes derfor, at aktionen mod hørskætteriet 

må have været sanktioneret af ledelsen. Organisationen udførte den 15. maj 1944, på samme dag fire 

aktioner i Tåstrup, nemlig mod Henry Daubjergs maskinværksted, Tåstrup Hør- og Hampskætteri, Hugo 

Dorps konfektionsfabrik og mod jernbanedæmningen ved Tåstrup Station. Måske aktionen i Holbæk skulle 

være den femte og således på ny markere organisationens evne til at slå til flere steder samtidigt.. 

I dette tilfælde havde man ikke taget hensyn til, at vagtordningen var ved at blive udvidet. Det havde ingen 

vagter været i Tåstrup, men i Holbæk var der fire, hvor man øjensynligt kun havde regnet med at møde en.  

    10. 

Victor Larsen rekognoscerede på egen hånd under dække som forsikringsagent i Holbæk, hvor han havde 

møder med 2 parti kammerater, dels Alfred Jacobsen, der stillede et værelse til rådighed, dels Karl Arnold 

Holmberg, der havde en båd, som senere skulle blive brugt under flugten. Larsen og Plambeck supplerede 

sig med Frode Jensen, Helmuth Petersen, der var fætter til Plambeck og Gunnar Dahl. Gruppen tog fra 

København om morgenen og samledes i Jacobsens lejlighed og kunne først rykke ud hen på aftenen, hvor 

de på vejen til hørskætteriet sætter ild på et bilværksted. Gruppen deler sig sådan, at Gunnar Dahl og 

Frode Jensen blev posteret foran fabrikken med den opgave, at holde vægteren op, - de tre øvrige sneg sig 



om  til bagsiden af fabrikken. Victor Larsen og Plambeck traf her to af de tre vagter, som blev holdt op med 

pistoler. Den ene havde beholdt sin pistol i sin hævede hånd, som han derpå sænkede og skød mod 

Larsen og Plambeck. Larsen blev ramt over knæet, Plambeck i underlivet. Gunnar Dahl forklarede senere, 

at Victor Larsen havde været meget ophidset og råbt.: ”De svin skyder uden varsel” Plambeck returnerede 

skuddene, men aktionen måtte herefter opgives, skønt de øvrige havde fanget og bundet den tredje 

vægter. Flugten med den sårede Plambeck, som måtte bæres, gik til strandkanten, hvor de fandt en pram, 

som de stagede til Holbæk Havn i. Herfra tog de flugten i den omtalte lystbåd, men i det hårde vejr gik de 

på grund ved Ålholm nord for Jægerspris. Også de to vagter var blevet såret, og skuddramaet havde givet 

andledning til en storalarm. Politi fra store dele af Sjælland og fra København blev trukket til området. En 

patruljebåd fra Den Danske Marine fandt den strandede båd ved Ålholm og herfra meddeltes, at fire mand 

var set vade i land mod Storskoven. I båden fandt man liget af  Harry Plambeck. Han havde skudt sig selv. 

Plambeck ville ikke med i land. Han siger at vi ikke har nogen chance, hvis vi skal bære ham. Vi kunne ikke 

tage våbnet fra ham. Det tillod han ikke. Vi måtte gå fra ham, men den landtange, vi gik i land på, blev i 

løbet af en times tid indkredset. De fire sabotører blev altså taget, hjælpeløse, som de var ude i det åbne 

land med enorme politistyrker mod sig. 

De to hovedmænd Larsen og Dahl blev senere befriet fra fængslet, men Viktor Larsen blev dræbt i 

skudkamp med tyske soldater den, 19. december 1943, og Gunnar Dahl taget til fange hårdt såret. Han 

kom sig, men blev 9. august 1944 skudt ned af tyskerne – han var en af de 11. der fik nakkeskud ved 

Osted. 

Kilde.: Afskrift Sabotageorganisationen BOPA af Esben Kjelbæk 

8)  Muslingekogeriet ”Mytilus” på Holbæk Havn blev sprængt i luften. Den 23/3-43 

9) Handelskompagniet store kran på havnen blev ødelagt. Den 9. februar 1944 

10) Jernbane sabotage på skinnerne mellem Hvalsø og Tølløse. Den 25. feb. 1944 

Der kom flere sprængninger af jernbanenettet omkring Holbæk 

 

 

Fakta.:   Vidste du at……. 

Danmark og tyskland i 1939 havde indgået ”Den Dansk – Tyske ikke - Angrebstraktat af 1939” ? I aftalen 

stod der bl.a., at de to lande ikke ville erklære hinanden krig eller på anden måde, anvende magt mod den 

anden part. Aftalen skulle gælde i ti år, men holdt som bekendt kun til 9. april 1040. 

Juni 1941.. Politiet arresterer ca. 300 medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti. 

Antallet af sabotagehandlinger i Danmark 1940 – 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 

Mod Industrien             10       19       122     969        887     687 

Mod Jernbaner                                       6     175        328     1301 

Antal kendte Stikkerdrab       12        140      238 

    11. 

 

Hertil kommer 19 drab, hvor tidspunktet for drabet ikke kendes. 

Den,  29. august 1943 :Tyskerne afvæbner den danske hær og flåde. Den Danske regering træder tilbage. 

Augustoprøret var et opgør med den såkaldte samarbejds- eller forhandlingspolitik, som de danske 

myndigheder og regeringen havde indgået med nazisterne ved besættelsen den, 9. april 1940 ? Aftalen 

betød delvis dansk selvstændighed under tysk-nazistisk overherredømme. 

Jødeaktionen : 1 – 2. oktober 1943 



Antal flygtende jøder til Sverige : ca. 7000 jøder 

Antal  transporteret til Sverige: 600-700 overfarter fra Sjællands nord- og øst kyst. 

Antal jøder fanget og ført til Kz-lejren Theresienstadt: ca. 480 

Antal døde i Theresienstadt:  ca. 50 

Den, 29. juni 1944: Otto medlemmer af Hvidstensgruppen bliver henrettet i Ryvangen. 

Den, 19. september 1944 : Ud af en stab på 10000 politifolk blev 1960 anholdt og sendt til tyske 

koncentrationslejre. De øvrige gik under jorden, hvoraf nogle flygtede til Sverige og andre gik ind i 

modstandsarbejdet. 

Den, 4. maj 1945 : Det meddeles via radio at de tyske tropper i bl.a. Danmark overgiver sig. 

Den, 7. maj 1945 : Rønne og Nexø bombes af sovjetiske fly. 

Den, 5. april 1946 : De sovjetiske tropper trækker sig ud af Bornholm, og øen er igen kontrolleret af den 

danske regering. 11 måneder efter vi var blevet befriet. 

 

 

    

 

9. april smykke : kobbersmykke lavet af 1-, 2- og 5-ører. 

Den, 10. december 1940 kunne aviserne meddele, at der i løbet af nogle uger ville 

komme nye 1-, 2- og 5 ører på gaden. ”Under de herskende forhold” kunne man ikke  

fortsætte med at slå skillemønter af kobber. Der var vigtigere ting at anvende det til. De 

nye aluminiumsmønter kom på gaden i løber at 1941, og de gamle blev inddraget, men 

der gik mode i at holde sine kobbermønter tilbage, for rygtet ville vide, at kobberet gik 

videre til tyskland. Det hævdedes ganske vist, at det skulle anvendes til industrielt brug her i landet, men 

kunne man nu stole på det.? Hvad bruger man en håndfuld 1-,2- og 5 ører til ? Nogle fik dem forarbejdet til 

nipsgenstande eller smykker. At gå med sådan et sendte vel et signal. ? og det kunne blive klarere endnu. 

Det nazistiske ugeblad Nationalsocialisten berettede i maj 1941 forarget om en praksis med at markere den 

nyligt overståede årsdag for besættelsen ved at bære et 9. april symbolet sammensat af en-5 øre og 2- 2-

ører.Journalisten havde nu ikke helt fanget pointen. Symbolet skulle bestå af en 5-øre, en 2-øre og to 1-

ører. Så fik man nemlig 9 ører fordelt på 4 mønter – 9/4 og de skulle være fra 1940. 

Kilde.: Citat fra bogen Spærretid. Hverdag under besættelsen 1940-45 (Nationalmuseet 2005)  

 

 

Der er stof til meget mere, men det vil komme på vort arkiv i en mappe der kommer til at hedde.: 

Danmarks Besættelsen i årerne 1940-45 

 
Beretningen er skrevet af.: 

Mogens Nielsen og 

Ole Svensson 

Den, 22. januar 2018 
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