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Dronninglund sogn 
 
I 1940 var Dronninglund kommune det største landsogn i 
Danmark med en befolkning på 9015. I 1945 var indbyg-
gerantallet steget til 9350. Gårdejer Laurits Jensen, Gl. 
Kirk havde været sognerådsformand siden 1913 for et 
sogneråd, hvis absolutte flertal var Venstre. På det første 
møde efter besættelsen - den 12. april 1940 - vedtog man 
to ting i forbindelse hermed: at nedsætte et brændselsud-
valg samt "under de nuværende Forhold kun at udbetale l 
kr. i timeløn til Kommunens faste Folk". Om sommeren 
indkaldtes tilbud på tørv leveret til kommunen samt leje 
af plads hos købmand Andersen, Dronninglund (Han-
delskompagniet) til opbevaring af tørvene for 25 kr. pr. 
måned. Tørvene kunne købes af de borgere, der ikke selv 
kunne skaffe sig brændsel. Dog annoncerede sognerådet i 
Østvendsyssel Avis at, "alle, der har haft godt Arbejde og 
har tjent godt, er aldeles udelukket fra at faa Kommunens 
Tørv i den kommende Vinter". I tiden derefter ser det 
heller ikke ud til, at sognerådets arbejde er præget af be-
sættelsen. Dette skete først, da tyskerne krævede, at alle 
personer, der opholdt sig i Vest- Nord- og Nordøstjyl-
land, herunder Dronninglund, den 6. juli 1941, af "mili-
tære Sikkerhedsgrunde" skulle have et legitimationskort, 
udstedt af folkeregistrene. I øvrigt gik det godt for kom-
munen: I 1941 kunne skatteprocenten sættes ned fra 9 % 
til 7 %, året, hvor kommunens regnskab balancerede med 
1.120.695 kr. med et overskud på 72.433 kr.  
Kommunevalget i 1943 gav ingen særlige ændringer i 
sognerådets politiske sammensætning, men dog seks per-
sonudskiftninger.  
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Sognerådet for Dronninglund sogn 1937-43.  

Siddende fra venstre: Chr. Møller, A. Christensen, I. Sørensen,  
P Hanghøj, sognerådsformand Laurits Jensen, Carl Nielsen, Chr. 

Fjeldgaard, Carl Nielsen, Johs. Hansen.  
Stående bagerst: Anders Andersen, J.P. Vammen, Poul Christensen, 
Chr. Jensen, L. Christensen, Chr. Lauridsen, O. Jacobsen, Anton Ni-
elsen, N. Søndergaard, M. Mortensen, Olav Pedersen, fru Vejrum, 

Johs. Vejrum, O. Hansen, Johs. Lauridsen, K.K. Mathiasen. 
Foto: Rådhuset, Dronninglund 

 

 
Sognerådets foranstaltninger for at afværge eventuelle 
katastrofer kan ikke siges at være imponerende: i 1944 
nedsattes efter cirkulære et influenzaudvalg på tre mand 
til at foretage det fornødne, hvis der skulle komme en in-
fluenzaepidemi. Man omdelte samme år et eksemplar af 
"Smitsomme Sygdomme" til samtlige husstande i kom-
munen. Endelig vedtog man i marts 1945 at købe 250 kg 
stearinlys, som skulle placeres hos købmænd i Hjallerup, 
Asaa og Dronninglund (Wacher) til uddeling ved en 
eventuel katastrofe. Da "Der Standortälteste, Dronning-
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lund" den 12. marts 1945 krævede, at sognerådet skulle 
klare indlogering af 400 danske arbejdere i Dronning-
lund, Rørholt, Agersted og Ørsø, svarede sognerådet, at 
man ikke så sig i stand til at anvise de forlangte logier, 
men måtte henvise til sognefogederne.  
Allerede fra august 1939 havde kommunen fået del i be-
skæftigelsen af langvarigt arbejdsløse gennem anlæggel-
se af Gerå-engvejene, et projekt, der gav større mulighed 
for samfærdsel med de tilstødende kommuner.  
Sognerådet gjorde i øvrigt under hele besættelsen en del 
for at nedsætte arbejdsløsheden gennem annoncer for at 
skaffe folk arbejde på landet, annoncer for at gøre folk 
opmærksomme på, hvilke arbejder der kunne fås tilskud 
til fra staten, optagelse af stød i skoven samt yderligere 
igangsættelse af vejarbejde (Geråengveje). 
 

 
Da kommuneskolen flyttede i 1929, blev der indrettet kommunekon-

tor og folkeregister i den ene halvdel og bolig til kæmneren  
i den anden halvdel.  

Billede ter taget engang under besættelsen. 
Foto: Knud Hansen 
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Dronninglund by 
 
I 1940 var Dronninglund kommunens største by med 
1169 indbyggere. Det var den stadig i 1945, hvor tallet 
var vokset til 1339. 

 
Mælkevognen fra Dronninglund mejeri på tur i Dronninglund 

ca. 1935-40. Kusken på billedet er Carl Pedersen.  
Foto: Ukendt 

 
Byen var en driftig stationsby med station, busforbindel-
se til Aalborg og Sæby, kommuneskole, realskole, to pri-
vatpraktiserende læger, tandlæge, apotek, hotel, Falck-
station, landbetjent, kommunekontor samt et varieret for-
retningsliv. F.eks. fandtes der fem købmænd, en brugs-
forening, to slagtere, ni manufakturhandlere, syv barber- 
og frisørsaloner, tre bagere, en bank, en sparekasse, et 
hotel, to fotografer, en automobilhandel, adskillige tøm-
rere, snedkere, murere, ølbryggeri, tagpap- og tjærefa-
brik, ugeavis, bogtrykkeri, guldsmed, optiker, isen-
kræmmer, to boghandlere, handelsgartneri, malere, ma-
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skinforretning, smed, sten- og billedhuggeri, vognmand 
m.m.  
Ud fra de offentliggjorte skattelister ses, at indtjeningen 
for de forretningsdrivende trods den forværrede forsy-
ningssituation steg i krigsårene. Dette gælder specielt for 
automobilforhandler Gravesen, købmand Chr. R. Ander-
sen, fru hotelejer Pedersen og manufakturhandler Johan-
nes Nielsen, der i disse år var nogle af byens største skat-
teydere.1 
 

 
Fordforhandler Gravesens værksted og privatbolig på hjørnet af  

Stationsvej/Gravensgade (Erantisvej) 
Foto:Ukendt. Billedet findes i Lokalhistorisk Arkiv 

                                                 
1 Indtil 1950'erne var det "fint" at betale skat i Danmark. Man havde 
åbne skattebøger, hvor alle kunne se, hvad hver enkelt betalte i skat. 
De åbne skattebøger blev i Dronninglund afskaffet omkring 1950. 



~ 10 ~ 

Den daglige tilværelse efter 9. 
april 

 
9. april 1940 
De tyske fly, der fløj hen over Dronninglund om morge-
nen 9. april vækkede de fleste. Men først da besættelses-
budskabet kom i radioen, gik det helt op for folk, hvad 
der var sket. Alligevel tog man det roligt, gik på arbejde 
og i skole "da vi jo hverken kunne gøre fra eller til", som 
en fortæller. 
 

 
Gadebillede fra Dronninglund, som den har set ud underbesættelsen. 

Billedet er fra et postkort og desværre udateret, men sandsynligvis 
fra først i 40'erne. Det viser Østergade set mod øst ved krydset mod 

Nørregade (nu: Slotsgade-Nørregade).  
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Dronninglund 

 
Mørklægningen  
Det første indgreb i hverdagslivet var påbuddet om mørk-
lægning. Forretningerne i byen lukkede allerede kl. 19 
om lørdagen på grund af mørklægningen. Men i starten 
kneb det for private og specielt cyklister at overholde be-
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stemmelserne. Mange måtte betale de 20 kr. det kostede i 
bøde for overtrædelse. Hen på efteråret fik elværket tilla-
delse til at anvende et begrænset antal stærkt afskærmede 
25 watts gadelamper. Den ringe belysning fik Dronning-
lund Håndværker og Borgerforening til at rette henven-
delse til elværket i 1944 om mere lys og flere lamper på 
gaderne "da dette vil være en Betryggelse for Borgerne 
under de nuværende Tilstande". Henvendelsen gav i øv-
rigt resultat.  
 

 
Vandtårnet i Dronninglund, opført 1914.  

Vandværksbygningen er opført efter besættelsen. 
Foto: Torp & Nielsen 90X741 
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Brændslet  
 
På grund af vanskelighederne med at få udenlandsk 
brændsel (olie) gik Dronninglund Elektricitetsværk alle-
rede i slutningen af 1940 over til at bruge et sugegasan-
læg, der blev drevet ved hjælp af tørv, indkøbt i kommu-
nen.  
Da benzinrationeringen trådte i kraft 1. maj 1940, stop-
pede næsten al privat bilkørsel, og den erhvervsmæssige 
blev skåret meget ned. Men allerede kort efter kunne man 
få påmonteret en træ eller tørvegasgenerator2 på sin bil 
hos automobilforhandler Gravesen, hvis man var interes-
seret. 7. august fik en af "Sæbybanens" motorvogne på-
monteret en generator.  
Mangelen på olie satte gang i tørvegravningen, idet der i 
kommunen fandtes store tørvemoser, men også andre 
muligheder blev forsøgt. I Frederikshavn var der fundet 
store gasforekomster, der kunne udnyttes, og undersøgel-
ser i Dronninglund kommune viste gas flere steder, størst 
syd for Dronninglund Elektricitetsværk. Kommunen fo-
retog en prøveboring her i februar 1941. Forventningerne 
var store, men selvom man borede i 112 m dybde, blev 
der intet gaseventyr. I stedet fik man naturgas i flasker fra 
Frederikshavn, så den ene kommunebil kunne køre på 
gas. 

                                                 
2 Under de to verdenskrige spillede forgasning af træ og tørv en væsentlig rolle i 
Danmark, specielt til drift af biler. Imbert-generatoren, opkaldt efter opfinderen, blev 
monteret på køretøjet sammen med to filtre og en gaskøler. Selve generatoren var cy-
lindrisk, 1,5-2 m høj og 0,5-0,7 m i diameter. Luften blev suget nedad i generatorskak-
ten, og brændslet blev antændt forneden i skakten. Varmen fra forgasningszonen bred-
te sig opad i brændslet, og den derved dannede sviegas blev af den nedadgående luft-
strøm drevet gennem laget af gløder, hvorved det meste af sviegassens tjæreindhold 
blev krakket. 
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Tørveproduktionen i Dronninglund kommune under besættelsen. 

Foto: Elmer Dalsgaard 
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Kulsvierne 
 
Kulsviening er en proces, hvor man omdanner træ til 
trækul, der gennem århundreder har været vigtig i alle 
former for industri og håndværk, hvor man havde brug 
for store varmegrader. 
Kulsviening foregik ude i skovene, hvor man byggede 
miler, og ved en langsom (kold) forbrændig omdannede 
træet. 
Under krigen blev det igen nødvendigt at fremstille træ-
kul på denne måde, da det øvrige brændsel var svært at få 
- olie og kul skulle importeres, og det kunne stort set ikke 
lade sig gøre. 
 
I Storskoven blev der også lavet masser af trækul. 
 

 
Kulsvierovne i Storskoven under besættelsen 

Foto: Elmer Dalsgaard 
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Transport 
 
Bilkørsel blev under krigen stærkt begrænset på grund af 
benzinmangel. Særlige personer - læger og lignende hav-
de særlige tilladelser og kunne få en vis mængde benzin.  
Mange fik ombygget deres biler til at køre på gas, der 
blev fremstillet af en gasgenerator. 
Denne blev påmoteret bilen, og gassen blev fremstillet 
ved forbrænding af træ. 
Det var en besværlig og langsommelig proces. Man skul-
le for eksempel starte optænding og forgasning af træet 
ca. 1 time, før man skulle ud at køre. Undervejs på turen 
skulle der så fyres med jævne mellemrum. 
 

 
Generatorbiler i kortege til indvielse af Gerå-Engveje i 1942. 

Brændet til generatoren ligger i sække på bilernes tag. 
Foto: Elmer Dalsgaard 
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Krøllerne sættes 
 
Selv om der var krig, så skulle hverdagen fungere - selv 
håret skulle passes og plejes. 
 

 
Hesels frisørsalon, Østergade 15 (Slotsgade),  

Dronninglund. 1940. 
Glasnegativsamlingen M31605, Lokalhistorisk Arkiv 
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Skolerne 
 
Den nye skolelov fra 1937 indførte nye fag i folkeskolen. 
Dronninglund kommune besluttede hurtigt at udbygge 
skolerne i Asaa, Hjallerup og Dronninglund, så de svare-
de til de nye krav.  
I oktober 1940 tog man på Dronninglund skole de nye 
tilbygninger i brug. Lokalerne rummede gymnastiksal, 
badeanlæg, skolekøkken, sløjdlokale og håndgerningslo-
kale.  
 
Tyskerne ønskede hele skolen beslaglagt, men ved amts-
skolekonsulent P. Hanghøjs mellemkomst hindredes det-
te. Dronninglund Mellem- og Relskole undgik derimod 
ikke beslaglæggelse.  
 

 
Dronninglund Kommuneskole blev opført 1929. En udbygning efter 

1937-skoleloven blev indviet 5. oktober 1940.  
Den bestod af gymnastiksal, skolekøkken, sløjdsal m.m. 

Foto: Ukendt. Findes i Lokalhistorisk Arkiv 
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Dette skete efter juleferien 7. januar 1944. Kommunesko-
lens lokaler måtte derfor deles med realskolen med de 
pladsproblemer og indskrænkninger i undervisningen, 
dette nu indebar. Om aftenen måtte afses lokaler til tyske 
soldater og fangne russere. Ydermere fik tyske flygtninge 
mod besætteisens afslutning lavet mad her. Under besæt-
telsen oplevede man nogle usædvanligt kolde vintre. For 
at spare på varme og lys afkortede man blandt andet ef-
terårsferien og gav i stedet længere juleferie eller kulde-
ferie.  
 
Ved årsskiftet 1943/44 blev der for første gang ansat en 
pedel ved Dronninglund skole (også i Asaa og Hjallerup). 
Vedkommende skulle varetage al rengøring, fyring i cen-
tralvarmefyret samt holde skolen indvendig.  
Mens kommuneskolens elevtal under hele besættelsen lå 
mellem 150-170, voksede realskolen fra 127 til 190. Det-
te gjorde, at den måtte skaffe yderligere lokaler ude i by-
en. Man holdt bl.a. skole i vognporten på Store Rævdal, 
hvor gulvet var Dronninglund Håndværker- og Borger-
forenings transportable dansegulv, der blev lejet for 15 
kr. pr. måned, og opvarmning var en kakkelovn, hvis 
skorsten gik ud gennem vinduet. Ligeledes lejede man 
musikforeningens øvelokale i en villa på hjørnet af Lun-
dagervej og Beckersvej. 
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Dronninglund Mellem og Realskole blev beslaglagt af tyskerne i ja-
nuar 1944. Men allerede før den tid måtte skolen på grund af vok-
sende elevtal skaffe yderligere lokaler ude i byen. På billedet ses 

skolebestyrer Krogh, der holder skole i vognporten på Store Rævdal. 
Gulvet var Håndværker- og Borgerforeningens transportable danse-

gulv, der var lejet for 15 kr. om måneden. Opvarmningen var en 
kakkelovn, hvis rør stak ud af vinduet. 

Foto: Elmer Dalsgaard. 
 
På kommuneskolens loft blev gemt en del nedkastede 
våben og sprængstof. En enkelt gang måtte skoleleder K. 
K. Matthiasen vise tyskerne rundt i lokalerne og på loftet, 
men man lod sig nøjes med forsikringer om, at der intet 
var og afstod fra at se de steder, hvor der var mulighed 
for at finde noget.  
Allerede 5. maj 1945 blev kommuneskolen beslaglagt af 
modstandsbevægelsen, idet den skulle bruges som op-
samlingssted for de mennesker, der skulle stilles for ret-
ten for samarbejde med tyskerne. 
Mens kommuneskolen kom rimelig uskadt gennem be-
sættelsen, så det anderledes ud med realskolen. Som sagt 
blev den beslaglagt af tyskerne. Det indre var udsat for 
store ødelæggelser, blandt andet de opmagasinerede sko-
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leborde, der blev brugt som brændsel. I gymnastiksalen 
var man kørt direkte ind med hestevogn, når der skulle 
afleveres brændsel og varer.  
 
Dronninglund Tekniske Skole og Dronninglund Handels-
skole havde i nogle år fået lokaler stillet gratis til rådig-
hed på realskolen til undervisning. De måtte også flytte, 
da denne blev beslaglagt.  
 

 
Dronninglund Realskole, der blev opført 1912.  
Her ses den, som den så ud under besættelsen 

Foto: Ukendt. Billedet findes i Lokalhistorisk Arkiv 
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Det nationale 
 
Den bølge af sammenhold og national bevidsthed, der 
skyllede hen over Danmark i sommeren og efteråret 
1940, nåede også Dronninglund.  
På grund af mangel på råstoffer til vat og forbindingsstof-
fer startede en landsdækkende indsamling af hvide klude. 
Det lykkedes Dronninglund Husmoderforening i somme-
ren 1940 at indsamle 85 kg, som blev sendt til Landsko-
miteen.  
 
Alsang  
Alsangen, der startede i Aalborg i juli 1940, nåede også 
til Dronninglund. Det var som sædvanlig Dronninglund 
Håndværker- og Borgerforening, der tog initiativet. Søn-
dag den 25. august 1940 kl. 15.45 indkaldtes til Alsang 
på realskolens plads. Indledningstalen blev holdt af pa-
stor Eiler Clausen og fællessangen ledet af bankbestyrer 
Viggo Jensen. Alsangen var her som andre steder et ud-
tryk for sammenhold, en demonstration af det danske. 
Redaktør Poul Christensen skrev i en foromtale i Øst-
vendsyssel Avis "Det er Masserne, der skal vise Styrken i 
det nationale Sammenhold ". ”Alsangen er .. et værn om 
dansk Aand og Kultur". "Det er mørke Tider - lad Slæg-
tens Arvesølv skinne".  
Byens flag og flagallé var oppe den søndag, da 2000 
mennesker samledes ved "et smukt nationalt præget 
stævne". Under stævnet sendtes en telegrafisk hilsen til 
kong Christian 10., hvor man hyldede ham "som Sam-
lingsmærke i en vanskelig Tid". Senere på dagen indløb 
et takketelegram fra kongen.  
I 1941 blev der én gang afholdt algang i forbindelse med 
Håndværker- og Borgerforeningens udflugt til Asaa i juli.  
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Kongen  
Under besættelsen blev kong Christian 10. et nationalt 
samlingsmærke som aldrig før. Hans popularitet steg til 
uanede højder, og dyrkelsen af ham og hyldesten til ham 
blev nærmest demonstrativ. Da han 26. september 1940 
fyldte 70 år, blev det brugt til en national hyldestdemon-
stration. Nationalindsamlingen i anledningen af fødsels-
dagen indbragte i alt 625 kr. i Dronninglund kommune. 
Heraf havde sognerådet ydet 100 kr. og Dronninglund 
Håndværker og Borgerforening 50 kr. Som andre steder 
blev kongemærket også brugt til at markere ens nationale 
sindelag.  
 
 
Under besættelsen blev kong 
Christian den 10. et nationalt 
samlingsmærke. Billedet her er 
taget i 1942 i forbindelse med 
hans 30-års regeringsjubilæ-
um. Det viser købmand Anton 
Hansens forretning i Nørrega-
de. Pigen er hans datter Gud-
run Hansen. Billedet er taget af 
hans søn, Knud Hansen og fin-
des i Lokalhistorisk Arkiv, 
Dronninglund. 
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På selve dagen afholdt Håndværker og Borgerforeningen 
et arrangement på Dronninglund hotel i en festlig smyk-
ket sal. Knap 500 deltog for at slutte op om kongen som 
det "nationale Samlingsmærke", som Østvendsyssel Avis 
skrev. Dronninglund Musikforening og Dronninglund 
Sangforening medvirkede.  
 
Der var fællessang, nationale tableauer og taler af gods-
ejer Axel Høyer, forstander Fogt og skolebestyrer Krogh. 
Undervejs serveredes fælles kaffebord a' 1.25 kr. Hånd-
værker og Borgerforeningen høstede megen anerkendelse 
for festen, så selvom både alsangen og kongefesten havde 
påført foreningen en del udgifter, anså man dem for godt 
givet ud. 
 

 
Annonce i Østvendsyssel Avis den 21. september 1940 
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Johannes Nielsens konfektionsforretning har national udstilling i an-

ledning af kong Christian 10.s 70 års fødselsdag  
den 26. september 1940. 

Foto: Ukendt. Billedet findes i Lokalhistorisk Arkiv 
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Andre arrangementer  
 
I årene 1940-42 blev der i Dronninglund afholdt en del 
nationale arrangementer. Derefter tager denne nærmest 
demonstrative aktivitet noget af. Venstres Ungdom viste i 
oktober 1941 filmen "Danmark i Farver" på Dronning-
lund hotel.  
 
I november 1941 afholdt Håndværker- og Borgerforenin-
gen en nationalaften med operasanger Erik Westh, mens 
man i april 1942 fik Danmarks Turistchef Mogens Lich-
tenberg til at holde foredrag, samtidig med, at den nye 
farvefilm "Der er et yndigt Land" blev vist.  
 
På kongens fødselsdag i 1942 indbød "Danske Kvinders 
Beredskab" til en national fest på Dronninglund hotel 
med kongetale, oplæsning, tableauer og folkedanse af 
småbørn i nationaldragter. Dronninglund Musikforening 
spillede, mens man sang efter kongesangbogen. I novem-
ber holdt J.A.K. et møde på konditoriet om "Danmarks 
Fremtid” med lysbilleder.  
 
Efter denne tid er der ikke i Østvendsyssel Avis' annon-
cering nogle arrangementer af særlig national karakter. 
Den nationale bølge var ved at ebbe ud, og mange vendte 
sig mod en mere aktiv form for modstand mod besættel-
sesmagten.  
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Dronninglund Håndværker- og 
Borgerforening 

 
I en stor landkommune med Venstreflertal var det ofte 
politisk vanskeligt for en stationsby som Dronninglund at 
få gennemført de opgaver, man ønskede.  
Lige fra Dronninglund Håndværker- og Borgerforenings 
start i 1898 havde bestyrelsen i denne fungeret som et 
slags uofficielt byråd.  
De opgaver, en voksende by skulle have klaret, blev løst 
på bedste vis af dette "byråd". Også under besættelsen 
fortsatte dette arbejde.  
Formand siden 1938 var redaktør Poul Christensen, Øst-
vendsyssel Avis.  
I 1940 var medlemstallet 122, som i 1944 var vokset til 
150.  
På generalforsamlingen i maj 1940 sagde formanden, at 
han håbede "at de mange Hindringer, der tårnede sig op, 
måtte svejse Borgerskabet sammen til en fast Enhed til 
Gavn for fælles Anliggender og Støtte i vanskelige Er-
hvervsvilkår".  
 
Selvom foreningen aflyste de fleste arrangementer i det 
meste af 1940, gik man ihærdigt i gang igen i slutningen 
af året. Dyrskuepladsen var blevet udvidet og istandsat, 
et læbælte var plantet samt anlagt et stort indgangsparti. 
Gadefejningen, som foreningen havde taget sig af gen-
nem mange år, blev overdraget til byens grundejerfore-
ning. Flere gange, men uden godkendelse, søgte man Di-
rektoratet for Vareforsyning om, at Dronninglund måtte 
komme ind under bestemmelserne for købstæderne med 
hensyn til brændselstildeling.  
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Foreningen, som havde opkøbt jord og udstykket, solgte 
sin sidste byggegrund og betalte ekstraordinære afdrag på 
sin lånekonto i Sparekassen, som i 1942 blev betalt helt 
ud. Hvert år arrangeredes det årlige dyrskue i samarbejde 
med Landboforeningen.  
 

Anton Hansens købmandsforretning i Nørregade 1943.  
Foto: Glasnegativsamlingen, Lokalhistorisk Arkiv, Dronninglund.  

 
Man rettede henvendelse til politimesteren i Sæby om, at 
der en eller to gange om måneden holdtes kontordag i 
Dronninglund. Dette ønske blev imødekommet fra slut-
ningen af 1943. Til kommunevalget i 1943 indkaldtes til 
et borgermøde, hvor man opstillede en borgerliste, der fik 
to kandidater valgt ind (lærer P. Hanghøj og doktor I. Sø-
rensen).  
 
Når det drejede sig om amtsvejen gennem Dronninglund, 
var det foreningen, Amtsvejinspektionen spurgte til råds.  
Desuden afholdt foreningen mange arrangementer af me-
re forlystelsesmæssig art: den årlige stiftelsesfest, teater-
forestillinger, film, foredrag, fugleskydning, sommerfest-
arrangementer m.m.  
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Foreningen, dvs. først og fremmest bestyrelsen, var tone-
angivende i Dronninglund. Eksempelvis var formanden 
redaktør af den lokale ugeavis, Østvendsyssel Avis.  
Ud fra foreningens forhandlingsprotokoller, arrangemen-
terne og mange bestyrelsesmedlemmers engagement i 
modstandsarbejdet, må man nok formode, at bestyrelsens 
afstandstagende holdning til nazisterne/tyskerne satte sit 
præg på hele byen. 
 

 
Luftfoto af Dronninglund - 1945 
Foto kort- og matrikelstyrelsen 
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Fritiden 
 
Som andre steder i landet blomstrede foreningslivet i 
Dronninglund under besættelsen. Yderligere kom de na-
tionale arrangementer til.  
Den førende forening, Dronninglund Håndværker- og 
Borgerforening, aflyste alle selskabelige arrangementer 
fra 9.april og til langt hen på efteråret, da det som for-
manden udtalte "havde været et mørklagt Aar".  
Men derefter afholdtes som sædvanlig Stiftelsesfest på 
hotellet, teaterforestillinger, opført af turneteatre, gåse- 
og andespil, børnenes juletræsfest, udflugter, torskegilde 
til fire kr. pr. kuvert, foredrag, filmaftener, Aksel 
Schiøtz- koncert, Ib Schønberg-lystspil m.m.  
To af årets store begivenheder var dyrskuet i juni, afholdt 
i samarbejde mellem Håndværker- og Borgerforeningen 
og Landboforeningen samt Dronninglund Marked først i 
oktober. 
 

 
Træpavillonen i Storskoven blev meget brugt de første år af besættel-
sen. Senere lod skovejer van Folsach den rive ned for at undgå ind-

kvartering af tyskere. Foto: Knud Hansen. 
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På Dronninglund hotel, ejet af fru Kristine Pedersen, var 
der i flere år musik og dansant hver søndag og onsdag i 
sommerhalvåret samt i øvrigt musik og dans ved mange 
lejligheder, f.eks. nytårsaften.  
 
På Dronninglund hotel var der også biograf flere gange 
om ugen i den store sal. Repertoiret var det samme som i 
alle andre biografer, hovedsagelig danske og svenske 
film. I 1943 blev den tyske film, "Den gyldne Stad", den 
første europæiske farvefilm, et tilløbsstykke, hvortil 
nummererede pladser kunne bestilles. At den var en tysk 
propagandafilm gik ikke op for ret mange. Man nød det 
nye: farverne.  
 
Træpavillonen i Storskoven blev også brugt, når der skul-
le festes. Det var fru Harda Poulsen, der havde bevillin-
gen. I krigens sidste år blev pavillonen revet ned for at 
undgå indkvartering af tyskere.  
 
I sommeren 1941 udvidede bager Jørgensen sit konditori 
(nuværende Slotsgade) ved at bygge en etage ovenpå og 
indrette restaurationslokale her. I disse lokaler blev også 
afholdt mange underholdende arrangementer, f.eks. var 
der i en periode musik hver torsdag aften.  
 
Sangforeningen øvede sig på Jørgensens Konditori og af-
holdt koncerter.  
 
Dronninglund Musikforening kunne mønstre et orkester 
på 20 mand og øvede sig hver onsdag aften i møbelsned-
ker Børge Henriksens værksted på hjørnet af Beckersvej 
og Lundagervej. Foreningens koncerter samlede altid 
mange mennesker og høstede stort bifald.  
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Husmoderforeningen havde altid en række arrangementer 
i årets løb. Husmødrene fik her mange forslag til, hvor-
dan de kunne mindske problemerne ved varemangelen og 
rationeringen.  
 
F.D.F. holdt sine ugentlige møder og afholdt en del ar-
rangementer for forældre. Også grundejerforeningen var 
aktiv. Den fik bl.a. Aalborg Politiorkester til at give kon-
cert på hotellet i maj 1944.  
 
Fra januar 1941 måtte Dronninglund Idrætsforening be-
nytte kommuneskolens gymnastiksal to aftener om ugen 
til henholdsvis gymnastik og badminton. Årsagen var, at 
forsamlingshuset, hvor man plejede at dyrke disse 
idrætsgrene, blev beslaglagt af tyskerne. Om sommeren 
dyrkedes i øvrigt fodbold på den kombinerede idræts- og 
dyrskueplads.  
 

 
Skolebørn i Asaa viser fodtøjet i træ frem under besættelsen. 

Foto: Elmer Dalsgaard 
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Bager Jørgensen, Østergade 18, (nu: Slotsgade 76)  

udvidede i 1941 sit konditori ved at bygge en etage ovenpå  
og indrette restaurationslokale her.  

Her blev afholdt mange underholdende arrangementer.  
I en periode var der musik hver torsdag aften.  

Billedet er taget efter besættelsen. 
Foto: Torp og Nielsen 
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Andet foreningsliv 
 
Røde Kors  
Røde Kors i Dronninglund var meget aktiv. Formand var 
overlæge Jessing og senere skorstensfejermester Mogen-
sen. I 1944 var der 235 medlemmer.  
 
Samariterforeningen 
På Røde Kors' generalforsamling i 1942 foreslog dr. Hu-
go Hansen oprettelsen af en samariterforening. Denne 
dannedes i januar 1943 med cykelhandler Sørensen som 
formand. Foreningen arbejdede tæt sammen med Røde 
Kors. Man afholdt instruktion og øvelser næsten hver 
måned og uddannede samaritter.  
 
Bloddonorkorps  
Da overlæge Jessing i juni 1943 holdt et foredrag i Sama-
riterforeningen om bloddonorer og bloddonorkorps, re-
sulterede det i oprettelsen af et bloddonorkorps i Dron-
ninglund med blandt andet overlæge Jessing i bestyrel-
sen.  
 
Skytteforening  
I maj 1942 tog en kreds af interesserede initiativet til op-
rettelsen af en skytteforening i Dronninglund. Den funge-
rede resten af besættelsen og blev efter denne en stærk 
konkurrent til Hjemmeværnet.  
 
Luftværnsforeningen  
Allerede i maj 1940 drøftede man i Dronninglund Hånd-
værker og Borgerforening oprettelsen af et luftværn, men 
først i 1941 begyndte en egentlig organisering af den ci-
vile luftbeskyttelse. En afdeling af D.K.B. (Danske 
Kvinders Beredskab = De danske Lotter) dannedes i 
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Dronninglund under Dansk Luftværnsforening. I oktober 
1941 afholdtes en bespisningsøvelse på Dronninglund 
hotel, hvor der serveredes gullasch og kaffe med brød.  
 
Efter spisningen fortalte Luftværnsforeningens distrikts-
konsulent, skorstensfejermester Mogensen, om den civile 
luftbeskyttelse.  
 
D.K.B.'s afdeling i Dronninglund fortsatte sit arbejde og 
afholdt blandt andet kursus i et af skolens lokaler og 
modtog årlig støtte til sit arbejde fra kommunen.  
Men tanken om en egentlig civilluftbeskyttelse fortsatte. 
 
I marts 1943 udpegede man i Håndværker- og Borgerfor-
eningen installatør Mortensen som luftværnsleder med 
murermester Rasmussen som stedfortræder. Denne ind-
stilling blev godkendt og videresendt til politimesteren i 
Sæby af Dronninglund sogneråd nogle dage senere.  
En egentlig luftværnsforening blev derefter stiftet i maj 
1943. Fra starten var der over 200 medlemmer.  
Læge Kragelund blev valgt til formand, og der dannedes 
slukningskolonne, teknisk kolonne til rydning, sanitets-
kolonne samt ordonnanskorps, i alt cirka 80 personer. 
Under et eventuelt luftangreb var samlingsstedet for sani-
tets- og ordonnanstjenesten i Købmandsgårdens kælder 
(nuværende Slotsgade/Nørregade). 
 
Luftværnsforeningens forskellige afdelinger gennemførte 
i fællesskab flere store øvelser, der simulerede luftan-
greb, så deltagerne var veluddannede, hvis et angreb vir-
kelig fandt sted. Den nødvendige materielanskaffelse, 
blandt andet et slukningskøretøj til Dronninglund, søgte 
man at få kommunen til at betale, men sognerådet beslut-
tede, at luftværnsforeningerne i Dronninglund, Asaa og 



~ 35 ~ 

Hjallerup skulle nøjes med mindst muligt materiel. Der-
for bevilgedes kun 1000 kr. årligt til de tre luftværnsfor-
eninger. 
 
At sognerådet ikke anså et luftangreb for utænkelig, kan 
dog ses i, at man i juni 1944 dannede et evakueringsud-
valg for hele kommunen. Medlemmerne var udover sog-
nerådets formand Laurits Jensen, fru Kjær, bagermester 
Jørgensen og sognefoged Wilche, alle fra Dronninglund.  
Landet over var der i 1944 stor aktivitet med hensyn til 
civilbefolkningens beskyttelse i tilfælde af luftangreb, 
men staten gav kun tilskud til dette arbejde i købstæder-
ne. Efter at Statens Civile Luftværn havde påpeget, at de 
hidtidige bombeskader havde været størst i mindre be-
byggelser, tog Håndværker- og Borgerforeningen i marts 
1944 initiativ til opførelse af dækningsgrave (offentlige 
beskyttelsesrum) i byen. I samarbejde med luftværnsle-
derne, luftværnsforeningen og D.K.B. henvendte man sig 
til sognerådet og fik tilsagn om støtte på halvdelen af 
budgettet indtil 2000 kr., mens resten måtte skaffes ad 
frivillig vej. 
 
I alt tre dækningsgrave (beskyttelsesrum)blev opført: en 
ved hotellet, en på Vestergade på grunden ved siden af 
købmand Rogert Clausen (nuværende Slotsgade) og den 
sidste i sygehusets have. Dækningsgravene, der var fær-
dige i april 1944, kunne rumme 25 % af byens befolkning 
og kostede i alt 4150 kr. Sognerådet betalte som sagt 
2000 kr. Byen betalte gennem elværket 2000 kr., mens de 
resterende 150 kr. blev betalt af Diskontobanken. Disse 
beløb blev dog senere tilbagebetalt, idet staten gav refu-
sion ved opførsel af offentlige beskyttelsesrum.  
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Gennem opførelsen af dækningsgravene og uddannelsen 
af luftværnsforeningens forskellige afdelinger var man i 
Dronninglund godt rustet, hvis en katastrofe virkelig 
skulle indtræffe. 
 

 
Vejen fra byen til slottet blev brolagt i 1934 med de brosten, der blev 
taget op fra Østergade/Vestergade i Dronninglund, da de blev asfal-
terede. Der gik mange år efter 1945, inden de blev erstattet af asfalt. 

Foto: Knud Hansen 
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Falck, politi og vagtværn 
 
Fa1cks Redningskorps i Dronninglund havde til huse på 
Vinke1vej (nuværende Tranebærvej), idet lederen, Mag-
nus Nielsen, her havde privatbolig. Her var der også ga-
rageplads til redningskøretøjerne.  
 

 
Magnus Nielsen, leder af Falck og  

af Vagtværnet i Dronninglund.  
Foto: Findes i Lokalhistorisk Arkiv, Dronninglund.  

 
Selvom der var tilknyttet et hjælpemandskab til stationen, 
ønskede Dronninglund Håndværker- og Borgerforening 
stationen udbygget til en fuldstændig redningsstation 
med blandt andet ambulance. I april 1944 forhandlede 
foreningen med direktør Fruensgaard, Falck i Aalborg, 
om dette. Forhandlingerne resulterede i en aftale om op-
rettelse af en fuldstændig redningsstation i Dronninglund, 
så snart man i den vanskelige forsyningssituation kunne 
fremskaffe det nødvendige materiel.  
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I juli 1944 solgte kommunen en af sine lastbiler til Falck 
for 500 kr. Senere på året gik man i gang med at udvide 
stationen på Vinkelvej med blandt andet plads til en am-
bulance.  
 
I februar 1945 kom man målet nærmere: det mest moder-
ne slukningstog i hele Nordjylland (pris 40.000 kr.) blev 
leveret til Falck-stationen i Dronninglund, der klarede 
slukningstjenesten i hele Østvendsyssel.  
 
Landbetjent Bødker Jensen var en agtet mand i Dron-
ninglund. Han var med i bestyrelsen i flere af byens for-
eninger, bl.a. Håndværker- og Borgerforeningen. Da po-
litiet 19. september 1944 blev arresteret af tyskerne, gik 
han "under jorden". Men under resten af besættelsen op-
holdt han sig stadig i Østvendsyssel. Selvom han var en 
kendt skikkelse, kom han ofte til Dronninglund, hvor in-
gen følte sig foranlediget til at melde hans besøg til ty-
skerne. Blandt andet kom han i en periode en gang om 
ugen på Falck stationen for at spille kort med nogle med-
lemmer af Vagtværnet. 
Da han 25. december 1944 fyldte 50 år, bragte Østvend-
syssel Avis en nydelig omtale af ham uden at nævne, at 
han var politibetjent "under jorden".  
Man kaldte ham en embedsmand, kendt over det meste af 
Østvendsyssel. Desuden skrev man, at Bødker Jensen "er 
bortrejst for at undgaa al Opmærksomhed, men mange 
gode Ønsker vil sikkert naa ned til ham paa Mærkeda-
gen". Man ville - trods de herskende forhold - ikke und-
lade at vise opmærksomhed overfor en agtet borger i by-
en.  
Politiets fjernelse betød, at man på anden vis måtte klare 
dets opgaver. Justitsministeriet anmodede derfor kom-
munerne om at oprette kommunale vagtkorps. For Dron-
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ninglund kommunes vedkommende vedtog man at lade 
Falck organisere et vagtkorps, bestående af fem mand 
udstyret med armbind, knipler og lygter.  
 
Vagtværnet skulle have station hos Falck, Dronninglund, 
hvis leder, Magnus Nielsen, også blev Vagtværnets leder. 
Hver nat sov to af vagtværnets medlemmer på stationen, 
så i alt tre var klar til udrykning i bil, hvis man blev til-
kaldt.  
 

 
Legitimationskort for Palle Hjorth Christensen,  

ansat i vagtværnet i Dronninglund. 
Kortet findes i Lokalhistorisk Arkiv,  

idet indehaveren har skænket det til Arkivet. 
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Håndværker- og Borgerforeningen indkaldte i samarbej-
de med andre foreninger til offentligt møde, hvor man 
anmodede om frivillige til vagtværnet. Af de frivillige, 
der meldte sig, blev udover Falckleder Magnus Nielsen, 
ansat Palle Hjorth Christensen, "Kistrupholt", tømrer Ja-
cob Jacobsen, karetmager Henning Christensen og Ernst 
Olsen.  
 
Lønnen var 30 kr. pr. uge, og i udrykningstjeneste 3.50 
kr. pr. time. I Vagtværnets funktionsperiode fra slutnin-
gen af oktober 1944 til 5. maj 1945 var opgaverne ret få 
og små. Bødker Jensen var tilbage i Dronninglund som 
betjent straks, da besættelsen sluttede.   
Den politiløse tid fik altså ikke lovløsheden til at blom-
stre i Dronninglund kommune, som det skete så mange 
andre steder.  
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D.N.S.A.P. 
 
Ved folketingsvalget i 1939 fik DNSAP i Dronninglund 
kommune 2-5 % af de afgivne stemmer. Denne andel var 
ved valget i 1943 faldet til 1-2 % . Anderledes så det ud i 
den tilstødende kommune Voer, der i 1939 havde over 10 
% stemmer afgivet på DNSAP. Dette tal var dog i 1943 
faldet noget.  
 
Annonceringen i Østvendsyssel Avis for 1940-42 viser 
en stærk nazistisk aktivitet i Østvendsyssel, hovedsagelig 
koncentreret i Agersted (Voer kommune). Her havde dyr-
læge Hoffman - Madsen været SA-leder siden sidst i 
30'erne, og DNSAP's stærke vækst i området skyldtes 
hovedsagelig ham. Her fandtes et SA- hjem (i forsam-
lingshuset), og i november 1941 indviedes et nyt partilo-
kale for DNSAP. 
 
I næsten alle byer i området holdtes nazistiske møder, 
både offentlige og medlemsmøder. En del afholdtes i 
samarbejde med L.S. Både i 1941 og 42 havde man Fritz 
Clausen til offentligt møde i Flauenskjold.  
I Hjallerup fandtes et hvervekontor for ”Frikorps Dan-
mark".  
I den mængde af nazistiske møder, der afholdtes i Øst-
vendsyssel, blev der ikke (ifølge annonceringen) på noget 
tidspunkt afholdt et nazistisk møde i Dronninglund. Selv-
følgelig må der have været nogle tilhængere i byen, men 
antallet har været så lavt og tilslutningen til de nazistiske 
ideer så ringe, at man ikke har ment, at det havde nogen 
mening at afholde offentlige møder i Dronninglund.  
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Efter 1. maj 1943 optræder der ikke flere annoncer for 
DNSAP eller andre nazistiske organer i Østvendsyssel 
Avis.  
Årsagen til dette kan skyldes flere ting: det tyske neder-
lag ved Stalingrad i januar 1943, den kraftige tilbagegang 
for partiet på egnen ved valget i marts 1943, samt at 
Hoffman-Madsen var udnævnt til organisatorisk leder for 
hele partiet og derfor ikke kunne fungere som samlende 
kraft i området.  
 
Det pludselige stop i den nazistiske aktivitet i Østvend-
syssel i maj 1943 falder altså godt i tråd med det, der sker 
på landsplan, hvor antallet af udmeldelser af partiet aldrig 
har været større end i april, maj og juni 1943. 
 

 
Annonce i Østvendsyssel Avis 19. september 1942 
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Tyskerne 
 
Nøjagtig hvornår de første tyske tropper kom til Dron-
ninglund har det ikke været muligt at fastslå. Det har i 
hvert fald ikke været fra besættelsens start.  
 
I januar 1941 søgte Dronninglund Idrætsforening om at 
få lov til at bruge skolens gymnastiksal til gymnastik, da 
forsamlingshuset, som man ellers brugte, blev brugt "til 
andet formaal" (= overtaget af tyskerne).  
 
I det tyske Bundesarkiv findes en oplysning om, at der i 
hvert fald den 1. maj 1941 var stationeret tyske tropper i 
Dronninglund.  
Resten af besættelsen ser det ud til, at der i Dronninglund 
var mange tyske soldater, heraf en del privat indkvartere-
de. Adskillige bygninger blev overtaget til indkvartering, 
ligesom der blev bygget træbarakker både i byen og i 
slottets park.  
 
På Dronninglund slot fandtes den tyske værnemagts af-
snitskommandantur for hele området.  
I en nærliggende plantage "Margrethelund" blev anlagt et 
ammunitionsdepot, bestående af 120 bunkers, gravet ned 
i snorlige rækker, så området dannede et rektangel.  
Udenom var en pigtrådsafspærring, derefter et landmine-
felt (4-5 rækker) og derefter igen et pigtrådshegn. Inde i 
rektangelet lå to mandskabsbarakker af træ samt en muret 
barak.  
Foran barakkerne var anlagt et nydeligt haveanlæg med 
fem kanoner, det hele sløret med net.  
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De tyske troppeenheder i byen skiftede ofte, men antallet 
tog til mod besættelsens slutning.  
 
Hvad angår kontakten mellem tyskerne og borgerne i 
Dronninglund, var der ingen særlig kontakt, ligesom det 
heller ikke kom til særligt alvorlige episoder mellem be-
folkningen og de tyske tropper. 
 

 
Dronninglund slot fotograferet under besættelsen. Her var den tyske 

værnemagts afsnitskommandantur for hele Østvendsyssel.  
I forgrunden ses store tørvelagre. Ved porten en vagtbarak.  

Billedet er udlånt af Lisbeth Nielsen, Dronninglund. 
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Den aktive modstand 
 
For at organisere modstandsbevægelsen blev Danmark i 
vinter- og forårsmånederne 1944 delt i seks regioner. Jyl-
land deltes i tre regioner med Nordjylland som region I 
Hver region deltes derefter i bydistrikter. Regionsledel-
sen støttede og ledede arbejdet i distrikterne, stod for vå-
ben- og sprængstofinstruktion, bestemte, hvor det nedka-
stede materiel skulle dirigeres hen, og aktioner kunne kun 
iværksættes efter tilladelse fra regionsledelsen.  
 
Modstandsbevægelsens distriktsleder for Vendsyssel var 
kriminalassistent Kaj Mortensen, Frederikshavn, hvis 
dæknavn var "Palle", mens det i Toldstrups modtageor-
ganisation var "Boye".  
 
Dronninglund blev en del af denne organisation i oktober 
1944, da Vendsysselledelsen sendte en byleder til byen 
for at organisere og koordinere modstandsarbejdet i om-
rådet.  
 
Inden den tid var der gjort flere forsøg på at få dannet 
modstandsgrupper, hvilket omtales af både Jacob Jacob-
sen, Selmer Mølgaard Sørensen og Aage Mogensen.  
Men forsøgene var for spredte og uorganiserede til, at der 
blev dannet egentlige grupper. 
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De første modstandsgrupper 
indtil efteråret 1944 

 
Det forhåndenværende kildemateriale omtaler, at indtil 
egentlig organisering af modstandsarbejdet, som for 
Dronninglunds vedkommende fandt sted i oktober 1944, 
var der gjort flere forsøg på at få dannet modstandsgrup-
per.  
Jacob Jacobsen siger: "Der blev forsøgt lavet mange små 
grupper, men det blev ikke rigtig til noget".  
 
Mølgaard Sørensen: "Naturligvis kom der også efterhån-
den liv i modstandsbevægelsen hos os ... var den i be-
gyndelsen for spredt og uorganiseret".  
 
Aage Mogensen: "Jeg tror, det var i 1943, vi kom ind på 
at ville tilslutte os en modstandsgruppe eller forsøge at 
oprette en. Vi havde flere forbindelser, men fandt ingen 
af dem brugbare for os".  
 
Tanken om modstand mod besættelsesmagten lå altså ik-
ke fjern for i hvert fald en del af byens borgere.  

 
Selmer Mølgaard Sørensen gruppe  
Den første egentlige gruppedannelse, som lader sig klar-
lægge, er den omkring lærer Selmer Mølgaard Sørensen. 
Han blev opsøgt af en ham ukendt mand, der navngav sig 
selv, fortalte, at han var fra Aalborg, hvor han var med i 
en kommunistisk gruppe.  
Han spurgte, om Sørensen ville gå ind i modstandsarbej-
det og efterlod et gevær med ammunition, lidt sprængstof 
og en engelsk håndgranat. Man ville senere kontakte Sø-
rensen, men han hørte aldrig fra dem igen.  
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Derefter begyndte Mølgaard Sørensen at danne en grup-
pe, idet han rekrutterede nogle af sine venner, bl.a. Jacob 
Jacobsen og Knud Hansen.  
 
Den kommunistiske henvendelse til Mølgaard Sørensen 
må have fundet sted engang i sommeren 1943, for Jacob 
Jacobsen husker, at Mølgaard Sørensen fortalte ham om 
henvendelsen, da de kørte til vandet (Asaa) en aften i 
sommeren 1943.  
En bekræftelse af tidspunktet findes hos Jørgen Kjærulff, 
(elev i Brugsen), der begyndte at gå til violinspil hos 
Mølgaard Sørensen i efteråret 1943. 
 
Efter nogle øve aftener begyndte Mølgaard Sørensen, der 
vidste, at Kjærulff var med til at dele illegale blade ud, at 
udspørge ham om hans holdning til tyskerne og mod-
standen mod dem. Samtalerne resulterede i, at Kjærulff 
sagde ja til at deltage i modstandsarbejdet.  
Han lærte at skille og samle de våben, Mølgaard Søren-
sen havde fået fra den kommunistiske kontakt. Han fik 
derefter besked på at samle nogle kammerater, som kun-
ne holde mund og som ikke var bange for at lave noget 
mod tyskerne. Kjærulff fandt tre kammerater, deriblandt 
Jens Hebbelstrup, som dannede en gruppe, der håbede på 
at blive brugt snarest muligt.  
Violinspillet blev droppet til fordel for våbeninstruktion, 
idet Kjærulff på Brugsens varecykel kørte Sørensens vå-
ben i en papkasse til sit værelse i Brugsen, hvor han så 
instruerede sine kammerater i brugen af dem.  
 
Man havde også brug for en chauffør, så Kjærulff skulle 
lære at køre bil. Dette skete ved, at læge Svend Krage-
lund tog ham med ud på sygebesøg om aftenen. Mens 
Kragelund tilså patienten, øvede Kjærulff sig i hans lille 
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Ford jun. Det var meget besværligt, idet alt var mørklagt. 
Lygterne lyste kun i et par smalle striber, og Kjærulff 
anede intet om bilkørsel overhovedet. Men trods alle be-
sværligheder lykkedes det at lære at køre.  
 
Kjærulff erindrer, at der nu gik et stykke tid, hvor der in-
tet særligt skete. Han talte med Mølgaard Sørensen flere 
gange, men denne kunne blot sige, at det ikke ville vare 
længe, inden der igen ville ske noget.  
 
Ud fra det foregående kan konstateres, at Selmer Møl-
gaard Sørensen efter en kommunistisk henvendelse dan-
nede en modstandsgruppe i sommeren 1943. Gruppen ar-
bejdede isoleret uden kontakt til hverken den kommuni-
stiske gruppe eller andre. Hovedsagelig med illegal blad-
virksomhed frem til eftersommeren 1944, hvorefter den 
fik kontakt med den lokale byleder, installatør Harald 
Mortensen.  
 
Dansk Samling-gruppen  
Den anden organiserede gruppe i Dronninglund-området 
indtil efteråret 1944 var en Dansk Samling-gruppe.  
Den blev startet af brugsuddeler Helveg Aage Andersen, 
Try og landbetjent Frode Clausager, Hjallerup. Med i 
gruppen var blandt andet elektriker Søren Jensen, Hjalle-
rup, dyrlæge Jensen, Hjallerup og forstassistent Chr. 
Christensen, Dronninglund Storskov.  
 
Helveg Aage Andersen var folketingskandidat for Dansk 
Samling og blev af Robert Stærmose fra partiet opfordret 
til at oprette en modstandsgruppe i Dronninglund-
området. Helveg Aage Andersen var dog ikke med i ar-
bejdet ret længe, idet han allerede 15. juni måtte "gå un-
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der jorden", fordi Gestapo arresterede de fleste af Dansk 
Samlings folketingskandidater.  
Han blev arresteret i september og sendt til Frøslev og i 
januar 1945 til Dachau.  
Gruppen fortsatte dog sit arbejde. Clausager og Søren 
Jensen gennemførte for eksempel en jernbanesabotage 
mod et SS-troppetog ved Vester-Hassing. 
 
Disse oplysninger viser, at denne gruppe er den samme, 
som er anført i en styrkelisteopgørelse fra distriktslederen 
i Vendsyssel til hovedkvarteret i Aarhus. Opgørelsen er 
dateret Frederikshavn 29. august 1944 og angiver, at der i 
Dronninglund er en gruppe, bestående af seks mand med 
to almindelige pistoler og 10 kg sprængstof.  
Om gruppen siges yderligere: "ad Dronninglund bemær-
kes, at gruppen ikke er en samlet enhed, men dens med-
lemmer bor og virker enkeltvis eller to ad gangen i et 
stort opland omkring Dronninglund. Det er meget dygti-
ge folk, som for eksempel for nylig har gennemført en fin 
jernbanesprængning (SS-troppetog). " 
 
Gruppen fungerede indtil september, hvor Clausager, der 
var landbetjent, måtte "gå under jorden" 19. september 
1944, da politiet blev taget. Forstassistent Chr. Christen-
sen og Søren Jensen gik også "under jorden" samtidig 
(måske på grund af Helveg Aage Andersens arrestati-
on?). Forinden havde de gemt en del våben i en gammel 
rævegrav i Storskoven. Gruppen havde også stjålet to bi-
ler, den ene en taxa, ejet af vognmand Larsen, Hjallerup, 
der frygtede den beslaglagt af tyskerne og derfor gerne så 
den "stjålet". Begge biler var gemt i et udhus hos skovar-
bejder Christian Andersen, "Hulhuset", der også kendte 
depotet i rævegraven.  
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En af de nydannede grupper i Dronninglund - Aage Mo-
gensens - fik besked på at kontakte Christian Andersen, 
så depot og biler kunne fjernes.  
Den ene bil blev bragt til Dronninglund, hvor den blev 
anbragt i Juhl Larsens autoværksted på Rørholtvej med 
topstykket fjernet. Så havde modstandsbevægelsen i 
Dronninglund altid en bil, der kunne bruges i en nødsitu-
ation.  
Den anden bil blev fjernet af Søren Jensen og kørt til Sæ-
by. Her var Clausager blevet sendt hen for at opbygge en 
modstandsgruppe igen, efter at den tidligere var blevet 
revet op.  
Sammenfattende kan siges, at Dansk Samling-gruppen 
fungerede fra foråret 1944 og til oktober 1944. Den var 
meget aktiv og var en del af den etablerede modstands-
bevægelse.  
 

 
Lægeboligen i Østergade (nuværende børnebibliotek i Slotsgade) 

med muren, der blev revet ned omkring 1990. 
Foto: ukendt. Billedet findes i Lokalhistorisk Arkiv 
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Lokalkomiteen 
 
Selvom der den 5. oktober 1944 kun fandtes en mod-
standsgruppe i Dronninglund med kontakt til den organi-
serede modstandsbevægelse, betød det ikke, at mod-
standsviljen i Dronninglund var ringe.  
Men problemet var, at man ikke var klar over, hvordan 
man fik kontakt opad. Aage Mogensen siger, at han og 
lærer Oskar Nielsen i 1943 ville tilslutte sig en mod-
standsgruppe eller forsøge at oprette en. Men selvom de 
havde flere forbindelser, fandt de ingen brugbare, så de-
res planer lykkedes ikke.  
Mand og mand imellem diskuterede man altså ofte "vor 
nationale situation".  
Dette resulterede i dannelsen af en slags uformel lokal-
komité, der ifølge Jacob Jacobsen og Aage Mogensen 
blandt andet bestod af installatør Harald Mortensen, 
overlæge Jessing, pastor Clausen og apoteker Hoffman. 
Den lokalkomite kan være gået i gang forår/sommer 
1944.  
Den mest aktive var installatør Harald Mortensen. Han 
blev udnævnt til en slags byleder og skulle få modstands-
arbejdet i gang, hvilket også lykkedes ham.  
Selmer Mølgaard Sørensen siger: "Han (altså Harald 
Mortensen) havde fået til opgave at forestå ledelsen af 
modstandsbevægelsen i vor by".  
Aage Mogensen: "Jeg fandt ud af, at Harald Mortensen 
havde forbindelse et godt stykke op i den eksisterende 
modstandsbevægelse ..... , og så bruge Harald som kon-
taktmand, altså leder".  
Erik Bendtson, byleder for Sydøstvendsyssel fra oktober 
1944: "Det var Harald Mortensen som min medbyleder ". 
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Installatør Harald Mortensen, der var en drivende kraft bag  

oprettelsen af modstandsgrupperne i Dronninglund.  
Privatbillede, udlånt af hans søn, Per Mortensen. 

 
Harald Mortensen havde altså kontakt til distriktsledel-
sen. Denne kontakt må være etableret omkring sensom-
meren 1944, idet ingen grupper fra Dronninglund by som 
sagt figurerer på styrkeopgivelsen fra 29. august 1944 el-
ler en senere fra 5. oktober 1944.  
Kontakten opad er måske blevet etableret gennem Dansk 
Samling-gruppen, idet han kendte flere af gruppens med-
lemmer privat.  
Harald Mortensen gik i gang med at starte modstandsar-
bejdet i Dronninglund.  
Et møde mellem ham, Aage Mogensen og Oskar Nielsen 
resulterede i, at de to sidstnævnte skulle forsøge at danne 
et par grupper, der skulle have Harald Mortensen som 
kontaktmand opad.  
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Denne gruppedannelse lykkedes også. Desuden henvend-
te Mortensen sig til Selmer Mølgaard Sørensen, der var 
hans nabo og gode ven.  
Mortensen må have haft kendskab til den kommunistiske 
henvendelse og gruppedannelsen, for han sagde til Møl-
gaard Sørensen, at det var noget skidt, han var kommet 
ind i.  
I stedet ville Mortensen bede ham være gruppeleder for 
en af de tre grupper, der nu skulle dannes i Dronning-
lund. "Både fordi jeg kendte min nabo så godt, og fordi 
jeg havde indtryk af, at dette her var grundigt organiseret. 
Derfor sagde jeg ja", siger Mølgaard Sørensen.  
 
Denne gruppedannelse må have fundet sted engang i 
1944, sandsynligvis sommer/sensommer 1944, altså før 
Bendtsons ankomst til Dronninglund, for han fortæller: "I 
Dronninglund var modstandsbevægelsen godt i gang, da 
jeg kom dertil".  
Men først med Bendtsons ankomst i oktober 1944 får 
man kontakt med den etablerede modstandsbevægelse, 
idet styrkeopgørelser for Jylland dateret 5. oktober 1944 
stadig angiver, at Dronninglund har en gruppe med seks 
mand (Dansk Samling-gruppen). Først en styrkeangivelse 
fra februar 1945 angiver tre grupper a' seks mand.  
 



~ 54 ~ 

Modstandsgrupperne  
efter oktober 1944 

 
Erik Bendtson var politibetjent og engageret i illegalt ar-
bejde. Han måtte 19. september 1944 "gå under jorden" 
og blev i oktober 1944 af distriktsleder "Palle" sendt til 
Dronninglund for at fungere som byleder for Sydøst-
vendsyssel.  
Hans opgave var at koordinere og organisere gruppernes 
arbejde og uddanne dem. På daværende tidspunkt var der 
grupper i Dronninglund, Ørsø-Agersted, Flauenskjold, 
Hjallerup, Vodskov, Vester Hassing og Hals.  
Installatør Harald Mortensen var Bendtsons kontakt, lige-
som det var ham, der sørgede for den første kontakt til de 
øvrige grupper.  
 
Bendtson kom som en helt fremmed til Dronninglund. 
Hans dæknavn var "Peer Topp", og han skulle bo og have 
kontaktsted på Dronninglund Apotek hos apoteker Hof-
man og dennes søster, Johanne. Det ville ikke vække op-
sigt, når "Topp" skulle kontaktes, idet mange dagligt be-
søgte apoteket i legalt ærinde.  
 
Af sikkerhedshensyn skiftede han dog undertiden over-
natningssted. Oftest blev det hos de to praktiserende læ-
ger, Hugo Hansen og Svend Kragelund. Hos disse faldt 
det heller ikke i øjnene, at der var "trafik". 
I Dronninglund blev Bendtsons nærmeste medarbejdere 
Harald Mortensen, Oskar Nielsen, Aage Mogensen, Sel-
mer Mølgaard Sørensen og Jacob Jacobsen, der alle hav-
de det lokalkendskab, Bendtson manglede, og som var 
altafgørende for arbejdet.  
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Bendtson gik straks efter sin ankomst i gang med at ko-
ordinere gruppernes arbejde samt instruere dem i brug af 
våben, sabotage, våbenmodtagelse og efterretningstjene-
ste.  
Kommandovejen var således, at gruppeførere modtog or-
drer og information fra bylederen og refererede til sam-
me.  
Bylederen var direkte underlagt distriktslederen for 
Vendsyssel, denne igen regionslederen for region 1 
(Nordjylland). De fleste ordrer og meldinger gik normalt 
over telefonen, ofte i kode, ikke direkte til lederens bo-
pæl, men til kontaktfolk. Alle vigtige meldinger blev 
overbragt pr. kurer, der rejste rundt i området.  
De tre grupper i Dronninglund, der dannedes i 1944, ud-
videdes i foråret 1945. 
 
Fra 15. marts 1945 var der stadig tre grupper, men antal-
let af medlemmer var steget fra 18 til 38. Bevæbningen 
bestod af seks maskinpistoler, to pistoler og 225 kg. 
sprængstof.  
 
Hvervningen af medlemmer til grupperne foregik blandt 
venner og bekendte, man kendte og havde tillid til. Den-
ne rekruttering til modstandsarbejdet er ifølge Jørgen 
Hæstrup næsten generel: "Der foregik i de aar en sorte-
ring mand og mand imellem, som var en forudsætning 
for en hurtig og øjeblikkelig gruppedannelse, da en sådan 
pludselig blev nødvendig. Langt de fleste grupper kan fø-
res tilbage til private bekendtskaber".  




