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Indledning 
 
Denne beretning er ikke hele historien om Holsted kom-
mune under besættelsen, men spredte glimt af hvad der 
foregik her.  
Når man tænker på denne tid, er det ofte modstandskam-
pen, der er i fokus. Den var både spændende og betyd-
ningsfuld, men sandheden i ære, så var det kun en lille 
del af befolkningen, som deltog aktivt. På den anden side 
var den kun mulig, fordi flertallet støttede og billigede 
den.  
Ofte tænker man ikke på, at tiden var både spændende og 
ofte også farlig for den borger, der ønskede at passe sig 
selv og sin daglige dont. Det daglige liv var fuldt af be-
sværligheder på grund af rationeringer, trafikbegræns-
ninger, spærretid, mørklægning, tysk indkvartering o.s.v.  
Besættelsestidens historie er beskrevet i talrige værker, 
som i en jævn strøm er udkommet fra 1945 til i dag, og 
flere vil komme.  
Disse bøger kan deles i grupper:  
a.  oversigtsværker som for eksempel "De fem lange år",  
b.  bøger om særlige begivenheder, for eksempel om 

kampene den 9. april 1940, 23. august 1943 og 19. 
september 1944, jødernes flugt etc.,  

c. bøger om modstandskampen i forskellige byer,  
d. bøger om enkeltpersoner, som for eksempel bogen om 

Anders Lassen eller den gribende bog om Chr. Ulrik 
Hansen, og endelig  

e.  bøger som på videnskabelig grund beskriver tiden, 
kendtest er Jørgen Hastrups doktordisputats om for-
bindelsen til England og Aage Trommers bog om 
jernbanesabotagens betydning.  
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Litterært er tiden beskrevet i Tage Skou Hansens bøger 
og i talrige bøger for børn og unge. Hvordan var der i 
Holsted og de sogne som var Holsted kommune? Det hi-
storiske korrekte billede kan ikke fremmanes, men gen-
nem spredte kilder, trykte som utrykte, har vi forsøgt at 
vise, hvordan nogle af vore medborgere oplevede tiden.  
På den forholdsvis begrænsede plads, der er til rådighed, 
kan vi ikke få alt med. Mange kilder er sikkert også 
ukendte for os, men vi håber, at vi hermed kan kalde dem 
frem. Den generation, som oplevede de fem år, er snart 
ikke mere, og det er derfor på høje tid, at dens oplevelser 
bliver fæstet på papiret eller på lydbånd.  
 

 
Fra vagtværnsprotokollen den 23. februar 1943 
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Holsted stationsskole 
under den tyske besættelse 1940 - 45 

 
Førstelærer C. L. Clausens erindringer 
 
En søndag aften, vist 1. september 1939, var jeg på 
cykletur gennem Tirslund krat til Brørup for at se til mine 
forældres gravsted. Det var i en egen stemning, jeg cyk-
lede der. Der var i den sidste tid trukket mørke skyer hen 
over den politiske himmel, og nu var der kommet rygter 
om, at den tyske hær var rykket ind i Polen og at den an-
den verdenskrig, som man med ængstelse havde frygtet, 
nu var brudt ud. Jeg måtte tænke på augustdagene i 1914 
og mærkede den samme uhygge som dengang.  
Men alligevel. Mon det virkelig for alvor skulle blive til 
krig. Var det forfærdelige, som den første verdenskrig 
var, dog mon ikke så frisk i erindringen, at man ville vige 
tilbage for endnu engang at opleve det store kaos. Jeg 
kunne ikke fatte, at det for alvor skulle gå løs. Et par tun-
ge fly brummede hen over mig højt oppe; men så frede-
ligt, så det ikke gav forestillinger om noget unormalt. Og 
så blev det alligevel den store brand.  
Vi fulgte spændte med i pressen om de forskellige landes 
indgriben i det store spil. Med ængstelse hørte vi om de 
tyske hæres fremrykning. Vi tænkte på vort eget lille 
land, om det også denne gang skulle lykkes at holde os 
uden for det store opgør.  
Rygterne svirrede og talte for det meste usandhed. Også 
om tyske troppers forskydning nord på til Slesvig-
Holsten. Hen på vinteren (1940) kom vognmand Chr. 
Hansen i biblioteket for at låne bøger. Han blev forarget 
på mig, da jeg over for ham kom med bemærkninger om 
disse rygter. Sikke da noget snak sagde han. Ja, gid det 
bare havde været det.  
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Med 9. april 1940 fik vi noget andet at vide.  
Vi blev vækket ved, at Arne (vor ældste søn), der den-
gang gik på gymnasiet i Esbjerg, kom styrtende ned og 
ind i sovekammeret til os og fortalte om de mange fly-
vemaskiner, der var over os --- Tyskerne! sagde Arne. 
Det er tyskerne, nu er det sket. Da vi kom op og ud, så og 
hørte vi fly jage tæt ned over tagene atter og atter. Der 
var ingen tvivl. Vi var som lammede.  
Gennem radioen fik vi korte meldinger om, hvad der var 
sket. Vi var rystede. Der var ikke tid til at få samling på 
sig selv og holde skole. Det blev da heller ikke til noget 
hermed. Børnene var opskræmte og vi kunne ikke samle 
os om arbejdet. I første frikvarter kunne vi henne på ho-
vedgaden se tyske motoriserede tropper suse forbi rutsch 
rutsch rutsch. 
 

 
Tysk militær i Holsted St. 

 
Det blev ikke til mere skolegang den dag. Vi måtte hen 
til hovedgaden og se nærmere på, hvad der foregik. Der 
stod vor bys folk på fortovene eller ved vinduerne og så 
næsten lammede på den tyske fremrykning. Vel fra kl. 8 
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om morgenen til kl. 4 om eftermiddagen var der sus af 
tropper, der gungrede forbi og så tæt på hinanden, så det 
næsten ikke var muligt at komme over gaden. Ved alle 
indfaldsveje var opstillet vagter for at regulere færdselen. 
Det var, som om man flere dage efter kunne mærke den-
ne gungren og se suset af motorcykler med to på eller 
med sidevogn, biler i alle størrelser. Store lastbiler med 
soldater, mange mærkelige køretøjer, men alt af svær ka-
liber og hvor var soldaternes udstyr godt og solidt. Nye 
uniformer, solide støvler, velpudsede. Jeg måtte tænke på 
dengang, da de tyske soldater var for hjemadgående, hvor 
alt var forandret. Nu laser og pjalter, og i stedet for de 
imponerende motorkøretøjer barnevogne, eller en kærre, 
hvorpå de slæbte deres ejendele, mens de til fods travede 
af sted sydpå.  
 
I løbet af dagen (9. april) kom sognefogeden Marcus 
Lund, Særmarksvej 2, med ordre til, at alle vinduer skulle 
mørklægges om aftenen. Der måtte ikke trænge lys ud. 
Og så var hele byen på jagt efter mørklægningspapir. Det 
gjorde det mørke endnu mørkere.  
 
Hver dag så vi tunge fly i større og mindre formationer; 
de brummede over vore hoveder. De skal til Norge, sagde 
man. De er fulde af ammunition. Og når de fløj syd på: 
Det er med døde! De er osv. Rygter!  
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Befolkningen betragter tysk kampvogn 

ved Trælasten Holsted St. 
Vi vidste ikke noget, og så gættedes der. Også når vi så 
togene glide forbi neden for haven. Tit lange togstammer 
læssede med kanoner og andet skyts. Kanonerne kunne vi 
se, hvad var. De virkede frygtindgydende. Der kom tog 
med kun soldater, undertiden i kreaturvogne, hvor dørene 
var fjernede og erstattet med tremmer. Vi kunne se solda-
terne gennem dem. I sommertiden var det tit åbne vogne, 
og vi kunne rigtig se soldaterne. Der kom også lange tog-
stammer nord fra med åbne fladvogne, med halm i bun-
den og pressenninger over. Det er med døde! 'sagde 
Abrahamsen, ledvogteren. Det lød uhyggeligt. Skolebør-
nene kom og fortalte derom og om meget andet. Det me-
ste var rygter, hvor en fjer blev til 5 høns. Det var om i 
skolen at holde igen, når børnene blev for meddelsomme, 
og lade dem forstå, at der nok ikke i virkeligheden var 
meget hold i en del af det, der blev sagt.  
Pressen var nu under censur, så det var ikke let at finde 
sandheden i, hvad den meddelte.  
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Naziflaget vejrer ved Afholdshotellet, der nu er nedrevet.  

Det lå lige overfor Trælasten Holsted St.  
Billedet er taget fra lejligheden over trælasten. 

 
I de første krigsår havde vi krigen lidt på afstand på den 
måde, at vi ikke havde militæret direkte inden for vor egn 
og by; men efterhånden blev det klart, at vi ikke i læng-
den kunne slippe for det.  
Det begyndte med indkvartering på hotellerne og beslag-
læggelse af lokaler, der lod sig anvende. På omegnens 
gårde fik de efterhånden indkvartering af heste og trainet. 
Mærkeligt mongolsk udseende folk med køretøjer, der 
forekom os oldnordiske. Med dem fulgte folk, der hørte 
hjemme i halvt russiske egne og for hvem vor civilisation 
var helt fremmed. Nogle af dem kunne ikke cykle.  
En dag begyndte tyskerne at gå rundt i private hjem og 
snusede efter, om der var værelser, der stod ledige, og 
som kunne anvendes. Var der det, blev de beslaglagte.  
Store dele af Tirslund plantage blev depot for store am-
munitionslagre, der var gravet ned. Der var om disse om-
råder spændt fire fem rækker ståltråd, indfiltret på en 
måde, så det var umuligt for fremmede at komme ind på 
lagrene. Og der stod døgnet rundt vagtposter ved ind-
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faldsstier og gange for at sikre, at der ikke skete depoter-
ne noget.  
Hvor megen ammunition, der var gravet ned her ja, det 
blev der talt meget om. De var fantastiske. Hvis der skete 
en eksplosion her, ville så og så mange omliggende byer 
blive til grushobe osv.  
Men meget krigsmæssigt så det hele ud; de voldsomme 
pigtrådsspærringer lod ane, at der her var gemt farlige 
ting.  
Fra omliggende byer hørte vi om, at tyskerne nu var be-
gyndt at lægge beslag på skolelokaler og gymnastiksale. 
Vi var spændte på, hvor længe vi mon ville slippe for in-
vasion. Vi havde i løbet af sommeren 1944 flere gange 
haft besøg af tyske officerer, der forlangte at se lokalite-
terne. Der skete ikke noget før i oktober måned, så var 
freden forbi.  
Inden jeg kommer til at berette herom, må jeg gøre op-
mærksom på, at skolen dengang ikke var ombygget. I 
skolebygningen, der vendte mod syd, var der dengang 
bibliotek, kommunekontor og lærerbolig. I den vestlige 
fløj, ud mod haven, lå 3 klasseværelser på rad, samt 
gymnastiksalen, hvor der nu er husholdningskøkken. Det 
sydlige klasseværelse blev brugt som husholdningsloka-
le. I den nordlige fløj langs Særmarksvejen er der ikke 
sket forandringer. Den er nu som dengang. Det gælder 
også førstelærerboligen.  
Dette som en parentes. Jeg vender tilbage til invasionen.  
Det begyndte en mørk og sludfuld oktober aften. Mens 
jeg sad i biblioteket, hørte jeg støvletramp uden for vin-
duerne. De blev så ved med at gungre og om i skolegår-
den. Regnen silede ned. Jeg måtte ud i døren, og her så 
jeg gårdspladsen næsten fyldt med soldater. Man var, 
uden at spørge om forlov, ved at lukke dem ind i de for-
skellige klasser. De var kommet med toget, og det viste 
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sig, at de skulle overnatte der for så den følgende morgen 
at marchere nord på. Der var ikke noget for mig at stille 
op. Jeg prøvede heller ikke på det, for hvor skulle solda-
terne ellers være. Men jeg var ikke glad ved at tænke på 
morgendagen; jeg vidste dengang ikke, hvor længe de 
blev.  
 

 
En tysk kampvogn slæbes væk.  

Holsted St. ved udkørslen fra trælasten. 
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Stationsskolen 1944 - 45  
 
Særmarksvej  
 

 
Signalvej  
 
 

l. Førstelærerbolig 
2. Ny klassefløj  
3. Gymnastiksal  
4. Frk. Bruuns klasse  
5. Frk. Rechnagels klasse  
6. Husholdningslokale med trappe til loftet  
7. Plankeværk med dør  
8. Lærerbolig  
9. Bibliotek og kommunekontor.  
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Jeg var tidligt oppe den følgende morgen. Da jeg kom 
over i skolen var soldaterne borte. Men hvor her lugtede! 
Af vådt tøj, støvlesværte, tobak o.s. v. Luften var næsten 
til at skære i, skønt Laura, rengøringskonen, havde lukket 
vinduer og døre op. Brændselskasserne var tømte. Rundt 
om på borde og gulv lå papir, brødskorper, pølserester og 
hvad ved jeg. Jeg var ikke glad ved at lukke børnene ind i 
skolestuerne, selvom der var blevet fejet og ryddet op. 
Vask var der ikke tid til. Men vi syntes, at vi ikke kunne 
sende børnene hjem.  
Det skete flere gange i den følgende tid, at vi fandt klas-
seværelserne i lignende tilstand, når vi kom derover om 
morgenen. Laura var ved at fortvivle. Ikke bare var 
brændselskasserne tømte, men låsen til brændselsskuret 
var brudt op, eller et vindue var blevet fjernet, så der ad 
den vej blev adgang til mere brændsel. Hvordan der så ud 
på WC'erne skal jeg undlade at omtale. Det er ikke svært 
at forestille sig.  
Så kom den store invasion omkring november.  

 
Tog med krigsmateriel på Holsted Banegård. 

Det er ikke lykekdes at få genkendt manden i forgrunden. 
  



16 

En søndag, da det var ved at mørkne, kom et par befa-
lingsmænd og bad om husly i gymnastiksalen bare for en 
nat. Det drejede sig om en plads til 5 mænd. Jeg gjorde 
indvendinger. Jeg tænkte, at vi fik dem for alvor inden-
dørs, slap vi nok ikke af med dem med det samme. Da 
det kun drejede sig om 5, foreslog jeg, at de måtte få læ-
rerværelset for denne nat. Jeg ville ikke gerne have dem i 
salen. Det gik de med til. Da jeg noget efter gik over for 
at se, hvordan det stod til, viste det sig, at rullemadrassen 
var borte i gymnastiksalen. Den havde de taget ind i læ-
rerværelset. Jeg bankede på. Der sad en mand ved bordet 
og spiste brødskorper, andre var der ikke. Heldigvis kom 
formanden for gymnastikforeningen, Vagner Schmidt, 
han havde hørt rygterne, at gymnastiksalen var beslag-
lagt. Ham fik jeg med over i lærerværelset. Vi forklarede, 
at vi skulle bruge madrassen andet steds, og vi tog den 
uden videre og bar den over i biblioteket, hvor vi låsede 
den inde.  
Næste morgen, søndag, skulle jeg gøre tjeneste i kirke, 
men gik ind over i skolen for at se, om soldaterne var 
borte. Jeg blev vel nok overrasket. Hele lærerværelsets 
inventar var omkalfatret. Skabene var slæbte ud på gan-
gen; og låger var sprunget op; der var et værre rod i den. 
Lærerværelset var omdannet til kontor, en pult var slæbt 
derind, og den plus bordet gav plads til skriverne her. Der 
var kommet helt andre folk og flere af dem. De så forun-
dret på mig, da jeg mukkede. De ignorerede mig fuld-
stændigt.  
Mandag fik vi travlt med at fjerne rekvisitterne i gymna-
stiksalen, inden den blev beslaglagt.  
De blev bragt om i Tirslund skole, der lå lidt afsides, 
uden for byen, og som tyskerne måske ville holde sig fra, 
hvad de da også gjorde. Hen på eftermiddagen kom flere 
læs halm. Det blev strøet på gulvet i gymnastiksalen. Om 
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aftenen var den belagt med soldater. Vi var nu for alvor 
blevet engageret. Det var ikke let for frk. Bruun, der hav-
de den lille klasse, at få ro til at arbejde. Klassen havde 
udgang mellem lærerværelset og gymnastiksalen, så der 
var støj næsten altid trampen og snakken. Vi måtte inden 
længe flytte børnene over i kommunekontoret, hvor der 
var meget små pladsforhold.  
Ikke længe efter blev frk. Sunesens (nu fr. Rechnagel) 
klasse også beslaglagt. Hun måtte flytte over i biblioteket 
med sin klasse. Og så var der kun de to ældste klasser og 
husholdningslokalet. Lærer Pedersen og jeg fik lov at be-
holde vore klasser. Husholdningslokalet var, om jeg hu-
sker ret, beslaglagt allerførst, men det sorterede under 
husmoderforeningen og berørte os ikke ud over, at vi så 
soldater gå ind og ud der. Fru læge Bennike, der var for-
mand for husmoderforeningen, havde mas med at redde 
grejerne der.  
Ved husholdningslokalet var en trappe op til loftet, der 
strakte sig over alle klasser. Her var der en tid indrettet til 
soldater. De havde kun halm at ligge i, og da der kun var 
tegltag over dem, må det ha' været svært at holde kulden 
ude. Vi havde på den tid indkvarteret ca. 150 mand i sko-
len. Lokaliteterne på loftet blev dog snart til depot for det 
militære udstyr.  
Når jeg skriver, at Pedersens og min klasse var fri for in-
vasion, så er det min klasses vedkommende kun delvis 
rigtigt. Tyskerne fandt på at bruge den en time om mor-
genen, inden skoletid. Det fik jeg sat en stopper for. Så 
ville de have klassen efter skoletid. Men den gik ikke. 
Jeg ringede til amtslægen for at forhøre, hvordan jeg 
skulle forholde mig. Strengt forbudt; var hans svar. Jeg 
skulle klage til den øverstbefalende i byen. Jeg gav be-
sked om, hvad amtslægen havde sagt. Jo, de skulle så nok 
holde sig fra klassen.  
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Da jeg om lørdagen kom hjem fra Holsted, var klassen 
fyldt med soldater. Jeg blev godt gal i hovedet og gik ned 
og bankede hårdt på døren og lukkede den uden videre 
op. Klassen var tæt pakket af soldater. En befalingsmand 
stod oppe foran katederet og holdt foredrag. Han kom 
hen og gjorde stramt honnør. Han så, at jeg var arrig og 
undskyldte sig med, at klassen jo var ledig lørdag aften, 
og manskabet skulle have instruktion, han lovede bod og 
bedring.  
Laura kom mandag morgen og fortalte, at der var fuldt af 
soldater i min klasse. Jeg gik derover som om lørdagen. 
En løjtnant kom springende, en jeg ikke havde set før. 
Jeg sagde kort og godt, at nu gik jeg til kommandanten. 
Det måtte jeg ikke. Jeg kunne mærke, han var hunderæd 
for, at jeg skulle henvende mig der. Han blev helt under-
danig. Det viste sig senere, at manøvren var foretaget på 
egen hånd ud fra den tanke: Går den, så går den! Jeg blev 
efterhånden klar over, således var det. Jeg blev lidt efter 
lidt dristigere, når der var noget i vejen, og jeg opdagede, 
at det betalte sig. Når der for eksempel var opstillet så 
mange militære køretøjer eller kanoner i skolegården, så 
børnene næsten ingen legeplads havde. Eller når solda-
terne efter at have været på tur kom marcherende ind i 
skolegården i stram march og skrålede deres tyske sange. 
Det generede i klassen. Også at soldaterne, inden de træ-
der af, var opstillet i lange geledder i skolegården, så de 
kunne glo ind ad vinduerne til os. Så følte vi trang til at 
demonstrere.  
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Det skete, at vi lukkede et par vinduer på klem til plad-
sen, så sang vi. - Ja, hvor vi sang: 
 

Vældige riger rives om jorden,  
rovgriske ørne stirrer mod norden,  
Højt, højt hæver vi vor fane,  
frem gennem tiden hører vi vort land. 
 

Vi vidste, det måtte irritere, men det var også meningen. 
Vi skulle have luft. Tyskerne kunne ikke forbyde os det.  
Vi havde daglig vagter gående i skolegården, og når det 
blev mørkt, også i vor have. De skulle sikre, at soldaterne 
ikke forulempedes ved, at der fra haven blev kastet 
sprængstof ind ad vinduerne, som fra alle klasseværelser 
vendte de ud mod haven.  
Vagterne var, når det blev mørkt, aggressive, især i sko-
legården. Vi havde aftenskole. Når eleverne kom ud der-
fra, var der en soldat parat ved udgangen for at se, hvem 
der kom ud. Det kunne jo være hemmelige sammenkom-
ster med politiske formål. Når folk gik over skolegården 
for at komme i biblioteket med bøger, blev de skarpt iagt-
taget. Det skete, at bogpakker blev efterset. I vor have var 
det generende at have dem gående. Vi mærkede, at vi 
blev iagttaget i vor færden. Enkelte soldater prøvede at 
komme ind for at høre radio. Det fik de ikke lov til. Jeg 
(vi) ville ikke have tyske soldater i vore stuer. Da det 
blev forår, fandt soldaterne på at åbne vinduerne til haven 
og springe ud af dem, blandt andet for at hænge vasketøj 
til tørre på snore, de spændte ud mellem frugttræerne 
uden at spørge om forlov. Det ville vi 'ikke have, de fjer-
nede det uden at mukke. En eftermiddag var flere solda-
ter hoppet ned i haven, de sneg sig hen mellem træerne 
og morede sig med at skyde fugle.  
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Så snart jeg så det, var jeg der og gjorde dem opmærk-
som på, at vi ikke ville have dem gående der. Hvis de ik-
ke forsvandt, så jeg mig nødsaget til at melde det. De så 
på mig. Jeg havde vist sagt det lidt bidsk, så de nølede 
med at gå. Et par af dem gik dog ikke før de havde fået 
afskudt deres geværer.  
De gik gennem en smøge, der var mellem den vestlige 
skolelænge og den sydlige. De var forbundet med et 
plankeværk, hvori der var en dør, der normalt var søm-
met til, men som tyskerne havde åbnet for på den måde at 
få adgang til haven, når vagterne skulle derind. Jeg fulgte 
dem, til de var borte, så hentede jeg søm og hammer og 
sømmede døren til. Så var adgangen spærret. Mens jeg 
hamrede løs, kom en af vagterne fra skolegården hen 
mod mig. Jeg tænkte: Så nu går det galt! Jeg var klar 
over, at mit forehavende ikke var lovligt. Men vagten 
hviskede, mens han skelede til siderne for at se, om no-
gen iagttog ham (oversat til dansk) meget godt, tyskerne 
ikke gode, jeg polak. Han var tvunget med i krigen og var 
tyskerne alt andet end venligsindet.  
Næste dags formiddag, da jeg var i skolegården, kom to 
tyskere hen til mig. De var altid to, når de havde et eller 
andet på hjerte. Den ene sagde: Har De stænget døren til 
haven? Jeg bejaede det og forklarede dem, at den skulle 
være lukket, da der ellers kom træk ind af slugten der (!). 
Jeg kunne heldigvis så meget tysk, så jeg kunne tale med 
dem. Dertil svarede de, at der skulle være åbent, og så 
gik de. Jeg fjernede ikke planken, som jeg havde anbragt, 
men næste dag var den borte, de havde selv måttet gøre 
det.  
Som krigen nærmede sig sin afslutning blev vagterne me-
re vagtsomme. Af og til udskiftedes tropperne. Der var 
forskel på, hvordan de opførte sig. Værst var en afdeling 
SS'er, de var unge og uerfarne. Der var på den tid en del 
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sabotage på jernbanen, også i vor nærhed, og de var ude 
langs skinnelegemet for at værne om det. Om aftenen 
hørtes skydning derudefra.  
En aften vi var til læsning i vor læsekreds hos Vodder 
Nielsen, der boede på Særmarken, syd for banelinien, 
skød SS'erne så voldsomt på linien, så deltagerne fra læ-
sekredsen, der boede nord for banelinien, ikke turde gå 
over ved leddet ved Særmarksgården, men måtte helt ned 
til byen, hvor det var sikrere at komme over.  
Knud, der dengang var discipel på et apotek i Esbjerg, 
cyklede på grund af dårlige togforbindelser undertiden 
hjem. En søndag aften, han var på vej til Esbjerg, blev 
han anholdt lidt vest for Holsted by af vagten, der stod 
langs vejen. De gennemrodede hans sager. Han morede 
sig over deres miner, da de fandt noget, der raslede og 
mindede om et eller andet sprængstof. Meget forsigtigt 
fik de det frem, indtil de opdagede, at det var en tandbør-
ste i et etui.  
Der blev ved Holsted st. som i andre byer talt om, at der 
var forretningsfolk der drog rigelig fordel (økonomisk) af 
"vore beskyttere". At forretningsfolk lod soldaterne beta-
le lidt rigeligt, fandt man rimeligt. Værre var det, når der 
til værnemagten blev solgt ting, som byens folk mangle-
de og ikke kunne få, fordi der var større fortjeneste ved at 
sælge til militæret. Det blev betragtet som nationalt 
uværdigt. Det skete, at forretningsvinduer sådanne steder 
blev overmalede om natten. Det fandt folk i sin orden. 
Meget af den slags var der nu ikke. Holsted station skal 
ikke have ord for at være ringere end andre byer, hvad 
det angår.  
En tid holdt der i byen, ved skolen, prærievogne. De var 
kommet fra Norge, blev der sagt. Noget kunne der være 
om snakken, for flere af vognene var læssede med ski, 
som var stjålet der. Der var så mange af dem, så det lod 
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sig gøre at købe et par ski for små penge, og det fristede. 
Det ærgrede mig, at agtværdige (?) borgere købte ski for 
4-5 kr. pr. parret, billigt, men ... puha! Jeg talte derom 
med en køber, men han kunne slet ikke forstå min forar-
gelse.  
Vinteren 1944-45 var ret streng. Det frøs meget. Vi hav-
de en tid vogne holdende på Særmarksvej fra skolen og 
ned tillystanlægget. Det var store overdækkede lastbiler. 
Det virkede mærkeligt at se dem holde der i vinterland-
skabet i frostvejr, og sneen dryssede nedover. Der var 
små kakkelovne i dem. Om aftenen kunne vi se lysskin-
net gennem lærredet, der spændte over buede stænger og 
holdtes oppe af dem. Vi kunne høre soldaterne spille eller 
synge deres hjemlands sange. Det førte tankerne hen på 
beretninger om vinterfelttog i Rusland eller lignende ste-
der. Jeg tror, at jeg altid vil huske den mærkelige stem-
ning, det satte en i.  
Sidst i april 1945 meldte radioen fra England om troppe-
forskydninger nord på. At allierede styrker var på vej 
gennem Holsten og inden længe ville være ved den dan-
ske grænse. Hvis tyskerne ikke havde overgivet sig inden 
da, ville vi komme ind i kampområdet. Der sporedes en 
vis uro og ængstelse mellem folk. Især da der kom kamp-
enheder, tanks og lignende til byen. De blev stillet op ved 
indfaldsvejene. bl.a. Hejrskovvej og Særmarksvejen og 
ved hovedvejen syd for byen. Folk begyndte at indrette 
beskyttelsesrum og lignende.  
Også vi følte os utrygge og syntes, det var klogt at gøre, 
hvad vi kunne gøre for at komme i dækning, hvis det 
kom til skyderi i byen. Jeg var endog ved at lægge lægter 
i lyskassen til vort kældervindue, da vi regnede med, at vi 
i påkommende tilfælde ville være bedst beskyttet i kæl-
deren, hvor der kun var det ene vindue.  
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Der kom nogle tyske soldater nede fra anlægget, mens 
jeg var ved det. De sagde: Det er ikke nødvendigt, og så 
smålo de af mig. Når jeg omtaler dette, er det for at lade 
forstå, hvor alvorlig vi følte hele situationen var.  
Vi havde på det tidspunkt, forholdsvis fredelige soldater. 
De var kommet fra østfronten, hvor de efter at have 
kæmpet der, var blevet sårede og udmattede, så de træng-
te til at slappe af. Her skulle de så foregive, at være en 
slags vagttjeneste. De så heller ikke meget krigerisk ud.  
Fra mit klassevindue så jeg i de følgende dage, at der 
kom soldater med geværer og forsvandt med dem op til 
depotet på loftet. Her blev geværerne efterladt. Da der 
kom mange soldater på den måde, forekom det mig på-
faldende. Jeg fik forklaringen senere.  
Hele afdelingen ville erklære sig ukampdygtig, hvis eng-
lænderne kom, og byen erklæret for åben by. Derfor var 
våbnene fjernet og lagt op på skoleloftet, så det ikke skul-
le komme til kamp. Sådan fortalte man. Mon ikke solda-
terne vidste det, da de sagde til mig, at det ikke var nød-
vendigt at dække vinduet og lo ad mig.  
Så kom efterretningerne om Hitlers selvmord. En del sol-
dater var den dag ved at fjerne alle bøgerne i biblioteket, 
da lokalet skulle anvendes til flygtninge, der var på vej 
nord på.  
Jeg var til stede for at holde øje med, at bøgerne ikke 
blev rodet for meget sammen. Jeg havde lige hørt nyhe-
den om Hitler1, og jeg kunne ikke lade være med at for-
tælle det. Jeg ser endnu for mig deres ansigter og mærker 
den stilhed, der blev. De var klar over situationen i Tysk-
land, men nu da de hørte meldingen, var det, som det 
lammede dem. Men de var også synlig lettede, de tænkte 

                                                 
1 Hitlers selvmord den 30. april 1940 
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på, at krigen så snart måtte være forbi, og de kunne 
komme hjem. 
 

 
Lastbiler, der er ved at trække kampvogn væk fra  

Trælasten, Holsted St. Foto - Graversen. 
 

Kornmmendanturen havde kontorer i huset overfor stati-
onsbygningen, Jernbanegade 3, og her vajede til daglig 
hagekorset. Dagen efter vajede det på halv stang og for-
kyndte dermed førerens død. Men krigen var ikke slut. Vi 
kunne stadigvæk vente invasion. Beslutningen om at er-
klære byen for "åben" kendte vi ikke dengang. Men sol-
daterne blev holdt hjemme. De fyldte op i skolegården, 
hvor de dryssede omkring, eller sad på trapperne, så vi 
snart ikke kunne komme ud af dørene for dem. De vente-
de på krigens afslutning. Det gjorde vi også. Rygterne 
svirrede. Snart hed det sig, at englænderne var nået den 
danske grænse, og snart at tyskerne havde overgivet sig. 
Det var med stor spænding, at vi lukkede op for radioen i 
de dage.  
Og så kom den mindeværdige 4.-majaften. 
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Vi sad ved den sædvanlige tid og lyttede efter nyheder 
fra London. Der blev pause og så kom budskabet om kri-
gens ophør. Arne var hjemme. Vi kunne næsten ikke fat-
te, at det var sandt, hvad vi havde hørt. Krigen var forbi! 
Vi kunne igen sidde for åbne vinduer. Ja, men så er kri-
gen jo forbi, sagde Arne. Hurra! Arne for op og ud, han 
skulle have luft. Hurra!  
Henne ved indgangen til skolegården gik en ung tysk 
vagtpost. Arne for hen til ham og sagde: Krigen er forbi! 
Er det sandt, udbrød soldaten. Han kylede geværet fra sig 
og sagde: Ach Gott sei dankl  
Snart var folk på gaden, jublende og trykkende hinandens 
hænder. Vinduerne kom op, og fra radioer hørtes friheds-
sangen ud over os. Soldater så vi ingen af. De havde fået 
ordre på at holde sig inde.  
 
Næste morgen var vi med skolebørnene omme i vor have 
for at hejse Dannebrog.  

 
Flagene hejses 5. maj i Holsted St. 
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Vi sang, og så gik flaget til tops. Det var et stort øjeblik, 
da vi igen kunne hejse vort flag. Vi stod og så op på det. 
Så mærkede vi, at vinduerne i klasseværelserne blev luk-
ket op, og der stod soldaterne og gloede ud. Det blev ikke 
til mere skole den dag, og de følgende dage fik børnene 
nu og da fri efter ordre fra skolemyndighederne.  
Da jeg kom hjem, havde pastor Bonde ringet og bedt om, 
at der måtte blive ringet med kirkeklokkerne. Vi måtte så 
have bud til kirke betjenten. Der var flag oppe alle steder. 
Jeg havde ingen ro over mig. Der var mange folk på ga-
den, men jeg gik ikke derhen. Jeg gav mig til at feje for-
tovet foran skolen, for at have noget at tage mig til, jeg 
havde ikke ro til at være inde. Gå ud og være med i de 
mange glædesudbrud, egnede jeg mig ikke til.  
Mens jeg gik og fejede fortovet, kom en ældre officer hen 
til mig. Jeg havde daglig set ham i skolegården. Han vir-
kede ret civil. Han gav mig besked om, at lærer Peder-
sens klasse skulle beslaglægges, den skulle sammen med 
biblioteket benyttes til flygtninge. Dem var vi i modsæt-
ning til Holsted by sluppet for.  
Jeg sagde: Ja, men krigen er jo forbi!  
Han: Vi har ordre til at beslaglægge lokalerne.  
Jeg: Det kan jeg ikke uden videre gå ind på, De må hen-
vende Dem til skolemyndighederne.  
 
Jeg henviste til Marcus Lund, der boede overfor skolen. 
Han var sognefoged og måtte flere gange forhandle med 
tyskerne, når der var noget i vejen. Det egnede han sig til. 
Han var ikke af mange ord, virkede myndig og lod sig 
ikke let gå på. Tyskerne var ikke glade for ham.  
Officeren nægtede da også at henvende sig til ham.  
Vi gik over i skolegården, jeg afvisende, jeg tænkte: 
Hvad skal vi nu gøre. Krigen var forbi, men derfor var 
det ikke sikkert, at flygtningene kom ud af landet forelø-
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bigt. Det ville ikke være rart at have dem gående, måske 
hele sommeren. Soldaterne var jo også her endnu. Vi vid-
ste ikke, hvornår vi kom af med dem.  
 
Jeg sagde så, at jeg ville gå til sognefogden og tale med 
ham derom. På vejen derover så jeg mit snit til at få låset 
døren til Pedersens klasse, det kunne gøres uden det blev 
set fra legepladsen. Jeg stak nøglen i lommen.  
Sognefogden var enig med mig i, at vi nægtede dem ad-
gang. Jeg gav Marcus Lund nøglen til klassen. Jeg gik til 
officeren, der ventede i skolegården. Rundt om os stod 
soldaterne, de gloede på os, de mærkede, at der var noget 
galt.  
Jeg sagde: Vil De have nøglen til klassen, må De gå til 
sognefogden, jeg har ikke myndighed til at foretage mig 
noget, men jeg er villig til at gå med over.  
Det gik han ind på og medtog en befalingsmand, der stod 
tæt ved os. Jeg bankede på, Marcus Lund kom.  
Officeren: Vi må have nøglen til lokalet, da det skal an-
vendes til militære formål. Marcus Lund sagde bidsk og 
gloende arrigt: Nej!  
Tyskerne begyndte at parlamentere. Men til alt, hvad de 
sagde, svarede han, nej og nej ikke andet end nej. Han 
forstod ikke, hvad de sagde, men vidste, hvad det drejede 
sig om. Han sagde nej og det grundigt. Jeg glædede mig 
over hans mutte, men klare svar.  
Tyskerne gik uden nøglen.  
Nu sprængte de nok døren, bemærkede jeg til Lund. Han 
brummede et eller andet, og så gik jeg hjem. Klokken var 
lige ved tolv, jeg måtte skynde mig, hvis jeg i radioen 
ville høre kongen, der skulle tale til folket første gang ef-
ter befrielsen.  
Jeg nåede det, og vi gik til bords. Vi havde dengang en 
ung lærerinde, frk. Sunesen, der spiste til middag hos os. 




