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De trodsede mørkets og ondskabens farer 
i kampen for frihed og fred. 
Derfor skal de mindes til sene tider 
med Danmarks taknemmelighed. 

Anton Toldstrup 
nedkastningschef 1944-45 





Myterne gror sig godt fast og bliver ofte forvekslede med de histori
ske kendsgerninger - såvidt sådanne nu kan fastslås at eksistere. 29. 
august 1993 er det 50 år siden, den danske regering sagde sit af
gørende nej til den tyske besættelsesmagt. Der var flere årsager til 
denne beslutning. En af de udløsende i netværket af "sund fornuft", 
manglende vilje og tiltagende modstand, sammenholdt med en kon
statering af det umulige i at blive ved med at følge tyskernes stadig 
stigende krav til "Hitlers kanariefugl", udspillede sig i Nordjylland. 
Det kulminerede med folkeopstanden med følelsesladede demon
strationer og tyskernes brutale nedkæmpning. Der var tilsvarende 
demonstrationer i flere større byer, men blodigst i Aalborg med di
rekte baggrund i tysk nedskydning af den unge bankassistent Niels 
Erik Vangsted under flugt fra våbenmodtagning i Rold Skov natten 
mellem 17. og 18. august 1943 og henrettelsen 28 august af ingeniør 
Poul Edwin Kjær Sørensen, der blev taget til fange ved samme lej
lighed. 

En af de myter, der har bidt sig fast, går på, at det var den første 
engelske våbennedkastning over Danmark. Det er ikke rigtigt. Den 
første vellykkede fandt sted ved Trinderup øst for Mariager 11. 
marts 1943, men den tidlige modstandsindsats blev revet op. Frem
me ved august 1943 kunne kun to pladser i Danmark modtage briti
ske nedkastninger. Den ene disponeredes af den berømte Hvidsten-
gruppe, den anden var i drift ved Madum sø i Østhimmerland, ledet 
af den britisk nedkastede modstandsleder Jens Paul Jensen, legen
darisk berømt som Marokko-Jensen. 

Det er bemærkelsesværdigt, at denne natlige aktion i Rold Skov, 
der fik så stor betydning i modstandsarbejdet, og som er udførligt 
skildret i besættelseshistorien, på en enkelt og ufuldstændig undta
gelse nær, aldrig er fortalt direkte af folk, der var med. Det er be
standig sket på anden hånd med ikke så lidt unøjagtighed til følge. 
Noget andet bemærkelsesværdigt er, at denne aktion resulterede i 
den første væbnede konfrontation mellem modstandsbevægelsen og 
den tyske besættelsesmagt. Det var værnepligtige soldater, der ned
kæmpede modstandsgruppen fra Madum sø. Indtil da var det i ho
vedsagen dansk politi, der blev sat ind mod den gryende mod
standskamp. Uviljen og leden ved denne tingenes tilstand, der var 
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