
Rebild Tidende
Lokale begivenheder og informationer 

fra besættelsesårene 
1940-1945 

Da den engelske major Bradfield, der var admini-
strator af stiftelsen Nørlund fra 1945 til 1969, 
vendte tilbage til Nørlund slot efter maj 1945, 
var sporene efter den tyske besættelsesmagt tyde-
lige. I slotsgården blev man mødt af synet af en 
kæmpe port, som tyskerne havde opsat som et be-
skyttelsesværn, men også andre steder på slottet 
havde de sat deres tydelige aftryk.

SPOR EFTER TYSKERNE
De smukke plankegulve på Nørlund Slot var blevet 
ødelagt af tyskernes militærstøvler, der var ud-
styret med jernbeslag. Andre steder var gulvene 
brækket op og brugt som brændsel i de kolde vin-
tre. På væggene rundt omkring på slottet havde 
tyskerne leget kunstnere og udsmykket væggene med 
kultegninger bl.a. af nøgne kvinder og soldater-
kammerater fra slagmarken. Tegningerne viser noget 
om, hvilket tanker de tyske soldater havde i ho-
vedet, både om deres oplevelser af krigen, kvinder 
og familien derhjemme. Rundt omkring på slottet 
havde tyskerne også malet forskellige genstande 

f.eks. sandstenskaminer og søjler i tre militær-
farver. Sporene ses den dag i dag, da det har været 
umuligt at fjerne den tyske militærmaling.

ADVARET I TIDE
Heldigvis var beboerne blevet advaret om tyskernes 
ankomst i god tid, så mange af de uvurderlige ting 

på Nørlund Slot var ble-
vet gemt væk inden deres 
ankomst. Der blev bygget 
falske vægge til at gem-
me bl.a. en gammel guld-
udsmykket stol fra 1793. 
En gammel massiv trædør 
med fantastiske udskærin-
ger blev pillet ned og er-
stattet med en almindelig 
dør. På den måde lykkedes 
det folkene på Nørlund, at 
bevare og redde slottets 
historie.

TYSKERNE INDTAGER NØRLUND SLOT

DEN TYSKE STUMTJENER
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Mange har gået turen gennem Torstedlund Skov til 
Flyverstenen, men det er sikkert ikke alle der 
kender hele historien om det nedstyrtede fly og de 
tre begravelser.

Ved midnat den 20. april 1945 styrtede et fuldt 
lastet Royal Air Force-bombefly ned. Det havde 
formentligt kurs mod Norge. Flyet fik motorproble-
mer og styrtede ned med sådan et brag, at folk fra 
nær og fjern strømmede ud i skoven for at se, hvad 
der var sket. Alle 11 mænd, der var ombord på fly-
et, var omkommet. Det syn der mødte de fremmødte, 
var fly- og ligrester spredt rundt mellem de be-
skadigede træer, der var knækket som tændstikker, 
da flyet styrtede ned.

Morgenen efter ankom en masse medlemmer af Hitler-
jugend, der boede på Nørlund Slot. De havde fået 
til opgave at bevogte vraget og holde øje med de 
lokale, der var meget nysgerrige og interesseret i 
at stjæle ting fra flyvraget. Det var eksempelvis 
metaldelene, der var i høj kurs. De kunne bruges 
til fremstilling af redskaber og andre ting i en 
tid, hvor materialemanglen var stor.

TYSKE SOLDATER BEGRAVER 
FLYBESÆTNINGEN
Senere samme dagen ankom en lastbil fyldt med 
Luftwaffe-soldater fra Aalborg. De fik hurtigt 
alle de lokale væk, da de tyske soldater mødte 
frem med våben og havde en større autoritet end 
de unge tyske drenge fra Hitlerjugend. Skoven blev 
hurtigt ryddet for nysgerrige og de tyske soldater 
kunne fjerne alle ligresterne og placere dem i en 
ukendt grav. 

Her kunne historien om de 11 mænd i det nedstyrte-
de fly godt slutte, men den 6. oktober 1945 blev 
der afsløret en mindesten på nedstyrtningsstedet, 
som en hyldest til besætningen, der kom fra både 
England, Wales, Australien, New Zealand, Canada og 
Holland. Det var arbejderne på Nørlund Savværk der 
tog initiativ til at rejse mindestenen. Flyverste-
nen er dekoreret med propellen fra flyet.

EN SKOVARBEJDER FANDT BESÆTNINGEN
Efter krigen begyndte man at søge efter den grav, 
hvor tyskerne havde begravet den allierede flybe-
sætning. Ligene blev fundet af en lokal skovar-
bejder den 14. juni 1947 små 30 meter fra ned-
styrtningsstedet. Tyskerne havde efterladt nogle 
brandbomber, der var lagt som en ”lille gave” til 
de engelske soldater, der skulle komme og lede ef-
ter deres kammerater. Heldigvis antændtes de ikke. 
Ligene blev lagt i kister og det blev besluttet, 
at det var på Aarestrup Kirkegård, at besætningen 
skulle have deres sidste hvilested. Begravelsen 
fandt sted den 22. juni 1947. Kisternes var dæk-
ket med de dødes nationalflag. Over 600 deltog i 
ceremonien.   

Sognepræst Harald Davidson, der stod for begravel-
sen, brugte bl.a. Nordahl Grigs ord:

De gav os det bedste, de havde,
de døde, de ukendte venner.

De gav os en dag til at bruge,
rakt med forkullede hænder.

Men heller ikke her slutter historien for 14. 
februar 1948 kom den engelske kaptajn Roberts på 
besøg i Aalestrup. Han forlangte, at kisterne blev 
gravet op igen, så besætningen kunne komme til 
at ligge i den rigtige militære rækkefølge, alt-
så efter rang. Sognepræst Harald Davidsen nægtede 
i første omgang, for han mente ikke den militære 
rangfølge havde væsentlig betydning efter døden. 
Kaptajn Roberts var urokkelig. Fire kister blev 
gravet op, så besætningen i dag ligger i korrekt 
rangorden. 

FLYVERSTENEN OG TRE BEGRAVELSER

Rebild Tidende

Scan QR-koden med din mobiltelefon 
og se filmen, hvor Knud Erik Høegh 
fortæller om Flyverstenen. 

OG SÅ VAR DET SLUT!
Den 27. januar 1953, otte år efter afslutningen 
på anden verdenskrig, blev de sidste ratione-
ringer på kul og koks ophævet. Såvel kaffe- som 
sukkerrationering blev ophævet i oktober 1952.

Liberator B-24 bombefly N/206 med besætning 
foråret 1945. Kaptajn Nicodéme Guilonard 
står i midten. Flyet lettede fra den skot-
ske base Leuchars nær Dundee den 20. april 
1945 kl. 20.11. Besætningen bestod af fire 
englændere, to walisere, to canadiere, en 
newzealænder, en australier samt en hol-
lænder.

Skolelærer Th. Johansen taler ved ind-
vielse af ”Flyverstenen” den 6. oktober 
1945.

Nedstyrtningsstedet i Torsted-
lund Skov med vragdele og væltede 
træer.
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For at få ordentlig mad under besættelsen, hvor 
der var varemangel og rationering, måtte de danske 
husmødre være opfindsomme i køkkenet. Under kri-
gen opfordrede Statens Husholdningsråd til kødfri 
tirsdage, og staten gav påbud om, at restauranter 
og smørrebrødsbutikker ikke måtte servere kød på 
tirsdage. Datidens kogebøger var fyldt med idéer 
til at sylte, tørre, høkassekoge og henkoge. En 
af dem der gav masser af råd til besættelsestidens 
husmødre, var Kirsten Hüttemeier. Hun medvirkede 
under besættelsen i radioen og skrev til et udtal 
af aviser og ugeblade, hvor hun bl.a. introduce-
rede selleribøffer, rødbedebøffer, blomkålsfrika-
deller og kartoffelpandekager.      

Ærtekoteletter 
100 g ærtemel 
150 g kolde kogte kartofler 
40 g rasp 
1 løg 
2 æg 
Hakket persille 
Salt 
Paprika 
Æg og rasp
Smør 

Ærtemel blandes med 
mosede kartofler og 
rasp. Finthakket løg 
og persille tilsættes. 
Farsen røres godt sam-
men med æggene til den 
er helt fast. Smages 
til med salt og papri-
ka. Med ærtemel drys-
set på skærebræt og 
hænder formes farsen 
til runde kugler, der 
presses flade mod skæ-
rebrættet, som var det 
hakkebøffer. Vendes i æg og rasp. Steges sprøde og 
lysebrune i smør på en pande. Serveres med kartof-
ler og brunet smør eller brun sauce.

Under besættelsen var der rati-
onering på ting som fødevarer, 
sæbe, tobak og benzin. 
Rationering er en metode man bru-
ger til fordeling af varer, hvis 
der er mangel på dem. Man bruger 
rationering så man ikke løber tør 
for varerne og så de er ligeligt 
fordelt mellem borgerne. 

SMÅBØRNSFAMILIER OG HÅRDTAR-
BEJDENDE FOLK
Der blev uddelt rationeringsmær-
ker, som man skulle bruge, hvis 
man ville købe en rationeret 
vare. Rationeringsmærkerne blev 
uddelt med jævne mellemrum til 
hver husholdning. Hvis man løb 
tør for rationeringsmærker, kun-
ne man ikke købe flere af den 
pågældende vare, før man fik ud-
delt nye mærker. Man prøvede at 
tilpasse rationeringsmærkerne 
efter folks behov. For eksempel 

kunne småbørnsfamilie få fle-
re mærker til sæbe, og folk der 
arbejdede hårdt kunne få flere 
mærker til fødevarer. 

ERSTATNINGSVARER 
På grund af mangel på visse va-
rer begyndte man at fremstille 
erstatningsvarer. Under besæt-
telsen begyndte man at lave er-
statningskaffe af roer, byg og 
cikorie (flerårig plante med ly-
seblå blomster, hvor det er den 
kraftige pælerod, der bruges til 
produktion af erstatningskaffe). 
De to førende mærker af erstat-
ningskaffe var Rich’s og Dan-
mark. Erstatningskaffen smagte 
ikke særlig godt, men der var 
ikke andre muligheder, da rigtig 
kaffe var en mangelvare. 

SORTBØRSHANDEL 
Rigsadvokaten definerede sort-
børshandel sådan: “Handel på 
værtshus, gader og lignende,
offentlig tilgængelige steder 
imellem personer, der ikke ken-
der hinanden personlig”. Det var 
forbudt at sælge rationerings-
mærker, men det stoppede ikke 
sortbørshandlen. Havde man ikke 
penge nok til at købe varer for 
alle de rationeringsmærker man 
havde fået tildelt, valgte mange 
at sælge de overskydende mærker. 
Der var især rift om tobaks-, 
kaffe-, benzin- og sukkermær-
ker. De varer som blev solgt ved 
sortbørshandel, var meget dyre-
re end varer der blev solgt ved 
almindelig lovlig handel. Hvis 
man blev taget i sortbørshandel, 
kunne man blive straffet med 
bøde, konfiskation, hæftestraf 
og fængsel i op til to år.  

RATIONERING OG SORTBØRSHANDEL

TIP:  
Kan man ikke skaffe ærtemel, kan 
man i stedet bruge en pakke gule 
ærter, der blendes til mel, el-
ler brug kikærtemel.

VIDSTE DU, AT…
Marcipanerstatning blev lavet af mosede 
kartofler, sigtet flormelis og mande-
lessens efter egen smag. 
Dunhammere blev brugt som fyld i ma-
drasser i stedet for kapok (naturfibre 
udvundet af kapoktræet). 
Tobak under besættelsen blev fremstil-
let af en blanding af humle, svesker, 
kanel og lidt rom 
Valnøddeblade blev brugt som the-er-
statning.
Rosiner blev fremstillet af rabarber-
stilke, kanel af knust egebark og peber 
af bøgetræ 

KØDFRI DAGE
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En persoling beretning fra 
besættelsestiden fortalt af 
tidligere savværksejer Erik 
Jensen, født 14. august 1926 
i Skørping. 

- Den 9. april 1940 begynd-
te med en buldrende lyd, da 
luftrummet blev fyldt med ty-
ske flyvemaskiner, der var på 
vej nordpå. I Skørping fløj 
de helt tæt hen over hustage-
ne, så alt begyndte at ryste. 
De tyske flyvemaskiner var så 
langt nede, at man tydeligt 
kunne se piloterne i cockpit-
tet. Der blev kastet flyve-
blade ud, hvor der med store typer stod ”Oprop!”. 
Langsomt gik det op for os, at tyskerne havde be-
sat Danmark og var på vej videre nordpå for at gøre 
det samme i Norge. Besættelsen fik stor betydning 
for Skørping Savværk, hvor vi blev tvunget til at 
skære træ op for tyskerne. Ti meter lang bjælker, 
der skulle bruges til konstruktion af diger og 
broer over de hollandske kanaler og vandløb. Bjæl-
kerne blev læsset på godsvogne på Skørping Stati-
on, og herfra transporteret med tog til Holland. 
På savværket var der udstationeret tyske soldater, 
der skulle kontrollere, at vi udførte arbejdet 
korrekt. På et senere tidspunkt krævede tyskerne, 
at min far stillede det lager, hvor vi opbevarede 
oversøisk træ, til rådighed for tyskernes køretø-
jer. At de mente det alvorligt, var vi ikke i tvivl 
om, for der stod to tyske soldater med hver deres 
pistol dybt plantet i ryggen og i siden på min far. 
Situationen fik lige pludselig en helt anden drej-
ning, da min far forklarede, at vi allerede arbej-
dede med opskæring af træ for organisation Todt, 
en militær ingeniørenhed opkaldt efter Fritz Todt, 
der var højt placeret i det nazistiske hierarki. 
Da de hørte navnet Todt, stod de tyske soldater 
ret og pistolerne røg strakt tilbage i hylstret. 
Efter den tid havde vi ingen konfrontationer med 
besættelsesmagten.           

- Under anden verdenskrig var der mangel på og 
rationering af mange varer. Jeg kan huske, at vi 
havde problemer med at skaffe søm, men min far 
var dygtig til at finde tingene rundt omkring. 
Brændstof til savværkets lastbiler var umuligt at 
skaffe, så vi fik en smed til at bygge dem om til 
generatorgas. På hver bil blev der monteret en 
gasgenerator, hvor der blev fyret med hårdt træ 
f.eks. bøg, ask eller eg. En bil kunne køre ca. 
50 kilometer på en tank træ. Det var min opgave 
at starte gasgeneratorerne, hvilket jeg fejlag-
tigt gjorde med dørene lukket. Det betød, at den 
giftige trægas blev suget ind, og jeg fik den ned 
i lungerne. Det var grunden til, at jeg blev kas-
seret, da jeg var på session. 

- Da lokale modstandsfolk spurgte min far, om de 
måtte låne en af savværkets lastbiler med gasgene-

rator, sagde han ”Ja”. Der var dog en betingelse, 
og det var, at jeg skulle være chauffør, da jeg 
vidste, hvordan systemet med generatorgas funge-
rede. Når modstandsbevægelsen skulle bruge last-
bilen, blev der kastet en sten op på mit vindue. 
Det var en aftale, at jeg aldrig vidste, hvem der 
sad bag på ladet. Skulle noget gå galt i forbin-
delse med afhentningen fra en nedkastning eller 
tyveri af tyskernes brændstof, var det vigtigt, at 
jeg vidste så lidt som muligt, så jeg ikke kom til 
at angive nogen. Jeg var bange, men som helt ung 
tænkte man ikke så meget over, hvilke konsekvenser 
det kunne have, hvis vi blev opdaget og taget af 
tyskerne. 

RYKKEDE ORDNERNE AF UNIFORMSJAKKE
- Umiddelbart efter befrielsen var jeg sammen med 
lærer Frederiksen fra Fløe og en anden modstands-
mand, der hed Basse, rundt for at afvæbne tyske 
soldater. Ved Gravlev lå 17 soldater på en skrå-
ning. Der var tre, der ikke ville aflevere deres 
våben. De havde i stedet trukket deres pistoler og 
var parat til at skyde. Frederiksen rykkede i mig 
og sagde: ”Gå bag ved mig, du er 18 år og jeg 82 år, 
så det er bedre, de skyder mig!”. Vi fik dem for-
klaret, at Tyskland havde kapituleret, og de skulle 
gå mod den dansk-tyske grænse. Vi var også i Øster 
Hurup, hvor tyskerne havde en kanonstilling. Her 
stod Frederiksen ud af bilen og gik hen til en tysk 
officer og rykkede ordnerne af hans uniformsjakke. 
Jeg spurgte Frederiksen, om det nu også var nød-
vendigt, for tyskerne havde jo overgivet sig. Han 
svarede kort: ”Du ved ikke, hvor mange mennesker de 
har skudt i løbet af de fem krigsår”.

Kilde: Bogen ”Skørping - Stationsbyen fortæller”. 
Skrevet af Henrik Bugge Mortensen.

”Rebild Tidende - lokale begivenheder og informationer 
fra besættelsesårene 1940-1945” er blevet til i et sam-
arbejde med eleverne Mads Hald, Marcus Haslund Hollen, 
Hjalte Høyer, Tobias Borg, Filippa Dissing og Signe Sø-
rensen fra Rebild Ungdomsskole og Peter Borup Jacobsen, 
Lars Rigborg og Henrik Bugge Mortensen fra Foreningen 
Besættelsestiden i Rold Skov og omegn. Projektet har fået 
støtte fra Kulturrådet i Rebild Kommune

OPROP! ALT SMAGER I EN RATIONERINGSTID!
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