
Deltagere i sprængning af broerne i Langå natten  
mellem 17. og 18 nov. 1943. 
 
Anders W. Andersen   (f. Randers, 19 år) 
Otto Manley Christiansen  (f. Randers, 19 år) 
Sven Christian Johannesen  (f. Odense, 20 år) 
Oluf Akselbo Kroer   (f. Randers, 27 år) 

Georg Mørk Christiansen  (f. Vejle, 22 år) 
Student fra Aarhus Katedralskole 1940, der efter stud. 
oecon. ved AaU. Var i 1943 leder af flere sabotagegrup-
per. Arresteret sept. 1943, dødsdømt 24.11.1943. 

Træk fra modstandskampen under besættelsen 1940 - 1945. Nogle 
måtte betale med livet i en ung alder, mens andre overlevede fysisk. 

- Vi skylder dem alle respekt og tak.

Det var ikke alle modstandsfolk, der blev taget af Gestapo. Eksempelvis var sikkerhed og forsigtighed 
prioriteret meget højt i de 12 grupper i Østjylland under ”5. kolonne.” Ellen Margrethe og Hans Frederik 
von Lillienskjold, der i årene 1943-52 boede på Tranebærvej 14 i Brabrand, var begge aktive i modstands-
bevægelsen uden at blive anholdt. Ellen Margrethe kunne optræde fattet i pressede situationer og deltog 
derfor i aktioner i 5. kolonnes gruppe 3, hvor Hans Frederik var leder. 

Gruppemedlemmer under ”5. kolonne” mødtes gerne den 5.5. for at mindes befrielsen. Her er Ellen 
Margrethe foreviget sammen med en unavngiven kollega fra modstandskampen. Måske skåles der på, at 
de i modsætning til så mange andre ved påpasselighed, held eller begge dele var sluppet gennem kampen 
med livet i behold.

Mindestenen for de 5 henrettede på Skæring Hede den 2.12.1943: 
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9.4.1940 om morgenen. Tyskland besatte Danmark 
og modstanden var symbolsk. Lan det kapitulerede. 
Statsminister Thorvald Stauning (S) og Kong Chr.X 
opfordrede i en radiotale befolkningen til ”ro og or-
den”, og regeringen ”valgte” at samarbejde med be-
sætterne.

I april 1940 arresteredes ca 65 vestlige udlændinge i 
DK og sendtes til Tyskland.

22.6.1941 angreb Tyskland Rusland, og i DK forlang-
te besætterne ledende kommunister, ca 75 personer, 
arresteret. Politiet var effektiv og arresterede ca 300, 
der indsattes i Horserød-lejren, hvorfra mange send-
tes videre til tysk KZ-lejr.

7.12.1941 angreb 443 japanske fly USA’s stillehavs-
flåde i Pearl Harbor på Hawai og trak dermed USA 
direkte med i krigen.

3.5.1942 døde Stauning, og Wilhelm Buhl (S) blev 
statsminister. Svag modstand i form af illegal presse 
og spredt sabotage så dagens lys.

2.9.1942 opfordrede W. Buhl i en radiotale folk til at 
angive sabotører til politiet.
 
15.9.1942 blev der foretaget sabotage mod uni-
formsskrædder Skorup-Jensen, Fredericia gade 21. 
Politimesteren i Aarhus udlovede en dusør på 1000 
kr for oplysninger, der kunne føre til anholdelse af 
sasbotørerne. En kvinde fra det kommunistiske ung-
domsmiljø i byen lod sig friste og stak to fra samme 
miljø uden at ane, at en tredje aktør var hendes bror. 
For Grethe Bartram (Maren Margrethe Bartram 
23.2.1924 -31.1.2017) blev det starten på en stikker- 
aktivitet, der varede krigen ud, den sidste periode 
med fast løn af Gestapo. Hun blev dømt til døden i 
retsopgøret. Ændret til livsvarigt. Benådet efter ca 10 
år og flyttede til Sverige, hvor hun døde.

9.7.1943  begyndte de allieredes landgang på Sicilien.

29.8.1943. Uroen og folkets modstand voksede. Der 
strejkedes i flere byer, bl. a. i Odense og Esbjerg. Ty-
skerne indførte undtagelsestilstand, udgangsforbud 
og dødsstraf for sabotage. Det var trods alt for me-
get for samarbejdspolitikerne, og regeringen trådte 
tilbage. Søværnet sænkede flåden, så den ikke faldt 
i tyskernes hænder. Depardementscheferne overtog 
an svaret for statsadministrationen. 

1.-2. oktober 1943. Tyskerne planlagde en razzia 
mod danske jøder, men en tysk flådeattache, Georg 
Duckwitz, lod oplysningen sive, så ”kun” ca 500 ar-
resteredes og sendtes til den berygtede KZ-lejr The-
resienstadt, mens ca 7000 jøder i perioden omkring 
1. oktober blev transporteret til Sverige, hvor de op-
holdt sig, til krigen var slut.

2.12.1943 henrettedes 5 sabotører på Skæring Hede, 
de 4 for brosprængning i Langå.

4.1.1944. Kaj Munk henrettedes i Hørbylunde vest 
for Silkeborg.

6.6.1944. D-dag. Allieret landgang i Normandiet.

4.7.1944. Et tysk ammunitionsskib i Aarhus havn 
sprængtes i luften. Tysk eller dansk sabo tage? Der 
gisnes stadig. Store ødelæggelser og mange dræbte.

19.9.1944. Politiet opløstes, og en stor del af korpset 
sendtes i KZ-lejr.

31.10.1944. RAF bombede det tyske hovedkvarter 
ved universitetet på anmodning fra den hårdt træng-
te modstandsbevægelse for at ødelægge de tyske ar-
kiver. Flere danskere dræbt, og fanger undslap. To 
ledende tyskere, Schwietzgebel og Rothenberg, dræbt 
(Doris Kæraas mordere).

21.3.1945. RAF bombede Shellhuset i København.

22.3.1945. Danskere i tysk tjeneste sprængte et par 
ejendomme i Guldsmedegade i luften. Store ødelæg-
gelser og flere dræbte. Håndlangerne skød et vidne 
for ikke at blive afsløret.

5.5.1945. Tysk kapitulation. Danmark minus Born-
holm var atter frit. (Bornholm var besat af Rusland i 
perioden 7.5.1945 - 5.4.1946). Retsopgøret begyndte.

6. og 9. august 1945. Atombomber kastet over Hiro- 
shima og Nagasaki. Japan kapitulerede den 15. august.

24.10.1945.  49 frie og selvstændige nationer under-
skrev FN pagten, og i kraft af modstandskampen var 
Danmark blandt underskriverne. 

De fem forbandede år 1940 - 1945
Skelsættende begivenheder lokalt og generelt 



Lilli Andersen (01.08.1904  -  15.01.1991).
Lillie Andrea Justenborg Andersen. Almen ille-
gal aktivitet. Arresteret den 13.6.1944 i Aarhus 
for at have ”arbejdet for en kommunistisk funk-
tionær.” Fange i Frøslevlejren 12.8.44 – 21.10.44, 
overført til Vestre Fængsel 21.10.44 og den 
14.12.44 videre til KZ-lejren Ravensbrück indtil 
09.04.1945. Hendes mand, Michael Andersen, 
ankom til KZ-lejr Neuengamme den 20.10.1944 
som fange nr 60836. Michael og parrets søn 
Hartvig startede efter krigen en maskinfabrik 
HAMI (Mundelstrup Station), hvor Lilli også 
arbejdede.

Pie Frandsen (3.10.1919 – 02.10.2005). 
Bibliotekar. Pigenavn: Else Elisabeth Baastrup 
Thomsen. ”Pie” blev nærmest ”født”  ind i 
modstandskampen. Faderen Holger Thomsen 
var læge og  leder af Hornslet Sygehus, hvor 
sårede modstandsfolk ofte blev behandlet ano-
nymt. Brødrene Svend og Bjørn var læger på 
Kommunehospitalet i Aarhus og deltog aktivt 
i modstandskampen. De sluttede begge krigen 
i KZ-lejre. Pie havde som bibliotekarelev på 
Statsbiblioteket i Aarhus god mulighed for at 
arbejde med illegal information og kurertjene-
ste. Deltog i 2 våbenmodtagelser ved Langesø, 
Arresteret i dec. 1943 og kom via Vestre fængsel 
og Horserød til forskellige tyske tugthuse, bl.a. 
i Cottbus. Idømt 6 års tugthus ved tysk krigsret 
den 11.5.1944.

Dagmar Hansen (15.12.1901 -  30.11.1947).
Dagmar Marie Holm Hansen, født i Århus og 
var elev på Sct. Clemens Apotek fra 1.1.1918. 
Farmaceut 1925. Ansat på Arhus Kommu-
nehospitals Apotek 1.6.1928 – 1.9.1945. Boe-
de i Klintegaarden og var med i Karen Briegs 
kvindegruppe i Klintegaarden. Deltog i illegal 
pressevirksomhed, sabotage og forberedelse til 

sprængning af telefonskabe i tilfælde af allieret 
invasion. Interneret i Frøslevlejren, overført 
til Vestre Fængsel og i dec. 1944 sendt til Ra-
vensbrück. Efter hjemkomsten i april 1945 var 
hun provisor på Jernbaneapoteket 1.9. 1945 – 
1.9.1946 og Åbyhøj Apotek fra 1.9.1946 til sin 
alt for tidlige død.

Eya Jensen (09.07.1917 – 06.10.1988). 
Eya Gerda Jensen. Født i København. Boede 
Lollandsgade 62. Gift den 4.1.1937. Tilknyttet 
DKP ligesom sin mand Viggo Emil Jensen, født 
i Aarhus den 1.1.1916, død i KZ-lejren Han-
nover-Stöcken  28.2.1945.  -  Almen illegal virk-
somhed. Stukket af Grethe Bartram. Arresteret 
24.08.1944 under et illegalt møde i Aarhus Zoo, 
indsat i Vester Alle og udsat for tortur under af-
høringer. Sendt til Frøslevlejren omkring 21.10. 
1944.  11.12.1944 – 08.04.1945 fange i KZ-lejren 
Ravensbrück.

Kamma Klitgård (09.09.1912 -  18.8.2003).
Kamma Klitgård Povlsen. Lærer fra Haders- 
lev seminarium og ansat ved Aarhus skolevæ-
sen, da hun blev kontaktet af en seminariekol-
lega i begyndelsen af 1942 og spurgt, om hun 
var interesseret i en større lejlighed mod, at 
hun stillede et værelse til rådighed for en ille-
gal person (David Hejgaard, DKP), hvilket hun 
uden betænkning accepterede og fik en ny lej-
lighed i Klintegården.  Hejgaard beskæftigede 
sig med illegal bladvirksomhed (Ekko) indtil 
begge blev stukket af Grethe Bartram og an-
holdt den 6.6.1944, hvorefter turen for Kammas 
vedkommende gik til Horserød, Frøslev og KZ- 
lejren Ravensbrück (14.12.44 – 08.04.1945).   
Kamma Klitgaard var i 1952 med til at starte 
Århus Friskole, der indrettede sig på Marselis-
vej og senere flyttede til Stautrup med Kamma 
som skoleleder.

Udvalgte modstandsfolk med navne på gade-
skilte i et boligkompleks på Skejbyvej i Skejby



Doris Kæraa (21.6.1908 – 13.1.1944). Født i 
England, gift med tandtekniker Leo Kæraa, der 
havde praksis på Banegårdspladsen i Aarhus. 
Klinikken blev stillet til rådighed til radiokom-
munikation med England og for kurerer til ud-
veksling af informationer internt i modstandsbe-
vægelsen. 

Doris’ 15 år yngre bror Victor boede hos dem og 
var reelt stedbarn af sin søster og svoger. I april 
1940 var Victor 17 år og elev på Forældreskolen, 
da han sammen med ca 65 udlændinge blev ar-
resteret af dansk politi for at blive sendt til Tysk-
land. Leo Kæraa, der var en handlingens mand, 
sendte i sin fortvivlelse et telegram til Chr. X om 
hjælp, og det bar frugt.

En sen aften kom Victor og bankede på hoved-
døren, inden der kom besked fra udenrigsmini-
steriet, at Victor var blevet dansk statsborger med 
øjeblikkelig virkning. Han var blevet frigivet, da 

toget med fangerne nåede Padborg. - Ingen har 
kunnet oplyse om de øvrige fangers navne og 
skæbne!

Sammen med sit reklamebureau (Lyre) brugte 
Leo Kæraa ”Aarhus - smilets by” som slogan for 
sin forretning som tandtekniker, og til stor irrita-
tion for tyskerne blev der jublet, når det blev vist 
som reklame i biograferne.

Den 13. januar om morgenen fik hjemmet på 
Krathusvej 4, Riisskov besøg af et par ledende ge-
stapofolk for at arrestere Leo Kæraa, men noget 
gik helt galt. Gestapo åbnede ild og dræbte Doris 
på stedet, mens Leo blev alvorligt såret og kørt til 
Amtssygehuset, hvorfra han senere blev overført 
til Kommunehospitalets tyske afdeling. 

Fangenskabet sluttede i KZ lejren Neuengamme.  
-  Parrets 7 årige søn Kim, der også opholdt sig i 
villaen, slap uden fysiske men.  

Etableret på Langelandsgades Kaserne i 1982 og siden 1983 på den nuværende adresse Mathilde Fibigers 
Have 2 i kælderen under kvindemuseet, Domkirkepladsen 5. 

Museets formål er at dokumentere, bevare og formidle besættelsestidens Aarhus for byens borgere, turister 
og andre interesserede. Siden 2011 en del af Den Gamle By. 

Museeums inspektør, daglig leder: Søren Tange Rasmussen. Tlf: 86 18 42 77 - Mail: str@dengamleby.dk

Besættelsesmuseets Venner  www.besmus.dk
Foreningens  hovedformål er at udbrede kendskab til Besættelsesmuseet gennem foredrag og andre arrange-
menter samt at styrke medlemmernes og offentlighedens interesse for museets virke som kulturinstitution. 

Frivillig, praktisk hjælp til forefaldende arbejde, rundvisnng af skoleklasser og andre målgrupper samt 
almindelig kustodevirksomhed.

Medlemskab af foreningen (175 kr/år)  giver gratis adgang til 
”Den Gamle By”, Viborgvej 2.

Bygherre lokalplan 1069 Skejby:
SP 1-2: Klaus Nieland A/S, Petersmindevej 33, Lystrup. Tlf. 86 21 55 11

SP 3-12: A. Enggaard A/S, Ceresbyen 64, Aarhus, Tlf. 86 20 33 80

Besættelsesmuseet  www.besaettelsesmuseet.dk


