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Kampvognen V3’s historie 

Efter anmodning fra Frederiksværkegnens Historiske Forening og med tilslut-
ning fra Industrimuseet og byrådet, har Nationalmuseet givet tilladelse til, at 
kampvognen V3 i en periode kan blive udstillet her i Frederiksværk. Den blev 
bygget her i byen og stod klar den 5. maj 1945. Byen har fået lov at låne »vores« 
V3, ind til vi igen i København får et nationalt museum for Danmarks Friheds-
kamp i tiden 1940 – 45. 

V3 er den eneste bevarede kampvogn, som lokalt blev produceret af frihedsbevægelsen. 
Vi kender til andre, f. eks havde den store københavnske sabotageorganisation BOPA en 
bus, der var beklædt med jernplader. 

Vi ved ikke nøjagtig hvor længe vi får lov at låne »vores« kampvogn. Det er afhængig af, 
hvornår det nye Frihedsmuseum i København bliver færdigbygget. 

I Historisk Forening er vi meget glade for den mulighed, vi nu har fået for at udbrede 
kendskabet til den lokale modstandsbevægelse og forholdene her i byen under den tyske 
besættelse. 

Vi vil godt takke Nationalmuseet, der nu låner byen kampvognen. Vi vil også takke Indu-
strimuseet, der meget aktivt støttede vort forslag om at få V3 på besøg. 

Vi vil ligeledes takke byrådet, hvor 
tidligere borgmester Helge Friis på 
en meget humoristisk måde, på 
foreningens 10 år fødselsdag den 2. 
november 2013, meddelte, at nu 
var formaliteterne i orden. Natio-
nalmuseet havde givet tilladelse til 
lån af kampvognen.                   

Der er altid nogle besværligheder, 
når man får fint og interessant be-
søg, så der skal også lyde en stor 
tak til Industrimuseet der har påta-
get sig værtskabet for V3’s besøg. 

Jørgen Tved 
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Af Jørgen Tved 

 

Den 28. april 2013 satte nogle forbrydere 

ild på det enestående Frihedsmuseum i 

København. Foran museet stod den berøm-

te Kampvogn V3. Den blev nu for en tid 

”hjemløs”.  

Halsnæs Kommune og Industrimuseet har 

på initiativ fra Frederiksværkegnens Histo-

riske forening fået lov at låne ”vores” 

kampvogn. Den ejes af nationalmuseet.  

V3. er som bekendt bygget her i byen og 

stod klar til aktion d. 5. maj 1945. V3. skal 

naturligvis afleveres når Frihedsmuseet er 

genopbygget.  

Hvornår blev den bygget?  

Vi ved, som anført præcis hvornår vognen 

var færdig, men ikke nøjagtig hvornår tan-

ken om vognen opstod og hvornår man 

begyndte at bygge den. 

Vi har dog et godt fingerpeg i form af et 

brev fra Poul F. Wilspang, den daværende 

leder af Hillerød Frederiksværk Hunde-

steds jernbaneværksted. Det lå den gang i 

Frederiksværk, hvor der nu er busterminal. 

Brevet er dateret d.14. april 1981 og er 

stillet til Frederiksværk Kommune. 

Her kan vi læse følgende: ”Angående pan-

servognen fra Frederiksværk, vil jeg ikke 

undlade at give Dem de virkelige oplysnin-

ger, som jeg aldrig har offentliggjort før. 

I 1944 blev jeg af lederen fra modstandsbe-

vægelsen ingeniør Michelsen under dæk-

navnet ”Mick” forespurgt om jeg ville være 

leder af B-gruppe Frederiksværk.  

B-gruppen var dem skulle forestå anholdel-

ser af landsforrædere og værnemagere når 

freden kom, da politiet skulle medvirke ved 

anholdelsen, måtte jeg have et nært samar-

bejde med dem, og ved et møde hvor krimi-

nalbetjent Kjeld Jørgensen og Frederiks-

værk landpoliti som også var med i B-

gruppen mente de, at der kunne blive et 

problem ved transporten der foreslog jeg at 

benytte Frederiksværk-banens rutebiler, 

efter at have funderet over det nogle dage, 

blev jeg klar over at det ikke var nogen god 

løsning, derfor fik jeg den ide at bygge om-

talte panservogn. 

Beretningen om en kampvogn 

og en kamp 
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Jeg gik i gang med at ombygningen af en 

gammel kasseret fragtbil fra banen, da det 

kneb at fremskaffe jernplader, som var en 

mangelsvare under krigen, kom jeg i kon-

takt med en stålværksfunktionær, som 

lovede at skaffe mig de nødvendige materi-

aler, men tiden gik hurtigt og jeg fik ikke 

de omtalte plader. 

Da fredsbudskabet kom d. 4. maj 1945, 

ringede jeg min daværende chef direktør 

Kuhlmann op, og satte ham ind i sagen, 

han ringede så til daværende direktør Ring-

sted fra Stålværket og gjorde ham bekendt 

med problemet, han indvilligede med det 

samme at vi kunne køre den ud til Stålvær-

ket og få sat pladerne på. Men på den be-

tingelse at stålværkets personale som ikke 

var med i modstandsbevægelsen ikke del-

tog i arbejdet. Sent på aftenen blev den 

transporteret til værket, hvor jeg talte med 

modstandsbevægelsen derfra om tingene, 

jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom 



6 

siden måtte mod-

standsbevægelsen 

der trække den i de-

monstration gennem 

boulevarderne. Sene-

re er den som be-

kendt havnet foran 

Frihedsmuseet i Kø-

benhavn hvor den 

ifølge Aktuelt d. 4/8. 

75 skal til reparation 

i september, hvor 

Tuborgfonden beko-

ster reparationen der 

vil koste kr. 5.520. 

Med venlig hilsen 

Poul F. Wilspang.” 

Dette brev er her gengivet i samme sprog 

og med samme tegnsætning, som den er 

skrevet af Wilsbang. (J.T.). 

Beretning er, som det fremgår skrevet ca. 

36 år efter befrielsen. Den stemme ikke 

helt med andre beretninger, som vi har og 

bringer her.  

Ifølge Wilspang opstod tanken om Kamp-

vognen i sommeren 1944. Vi ved at Mich, 

hvis rigtige navn var Ib Michelsen, som 

anført var leder af den militære del af mod-

standsbevægelsen. Han var ingeniør på 

DFJ. I november 1944 blev han flyttet fra 

DFJ,s hovedkontor – det nuværende Palæ 

på, at de gjorde et usædvanligt og hurtigt 

arbejde, og vognen stor køreklar næste 

morgen kl. 8,00. 

Jeg vil fremhæve at jeg aldrig har betragtet 

vognen som kampdygtig panservogn, den 

skulle virke afskrækkende på folk, det ville 

så være en nem sag for ”Mick” at omringe 

sømandshjemmet i Hundested og skyde sig 

frem til kælderen, hvor de arresterede sad. 

senere skulle den bruges som transport af 

tilfangetagende bl.a. af landsforrædere til 

Vester fængsel i København. 

Kort efter krigen blev den sendt til udstil-

ling i Stockholm og Gøteborg, da den kom 

tilbage fra Sverige forsvandt den sporløs, 

men blev senere fundet og motoren var 

plukket ud. Da den var i Paris for nogle år 
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overskriften: Panservognen – et dobbelt-

minde om svundne tider. Skriver han bl.a. 

o Banens værksted. Det var en virksomhed 

hvor alt jernbanes rullende materiel blev 

repareret og vedligeholdt. Det var lokomo-

tiver, motorvogne gods- og personvogne. 

Det var banens rutebiler og lastbiler, samt 

alt andet af banens øvrige materiel. 

Hos personalet i værkstedet var der en 

”god dansk holdning”. Ingen var i tvivl om, 

at hver enkelt – lige fra værkstedets øver-

ste ledelse og ned til den yngste lærling, 

”var gode nok”. Om V3 skriver han: Det lød 

meget troværdigt, da værkmesteren 

(Wilspang) en dag, inden for det sidste hal-

på torvet i Frederiksværk, til en stilling i 

DFJ,s kontor i København. Han kom dog 

tilbage til DFJ. i Frederiksværk i januar 

1945. 

Wilspang omtaler et møde med to politi-

folk. Kjeld Jørgensen og Stenberg Ander-

sen. Vi ved ikke nøjagtig hvornår mødet 

fandt sted. De undgik begge at blive taget 

af tyskerne d. 19. september 1944 da ty-

skerne tog det danske politi og førte dem 

til Tyskland. og de deltog begge i det illega-

le arbejde. 

Sandsynligheden taler dog for, at mødet 

mellem Wilspang og de to politifolk fandt 

sted før tyskerne tog politiet.   

Vi har en 

anden be-

r e t n i n g , 

skrevet af 

Poul Møl-

gaard. Han 

kom lære 

som meka-

nikker i 

1942 på 

b a n e n s 

værksted. 

Han var 

der til 1946 

hvor han 

blev ud-

lært. Under 
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Laboe på pladsen ved Stålværket og få en 

½ tomme tyk stålplade.  Pladen blev hentet 

og derefter skåret ud efter nærmere anvis-

ning – og sat hen sammen med motoren.  

Og her stod så den første begyndelse, til 

den påtænkte panservogn og afventede 

nærmere, mens stadig flere stålplader kom 

til. 

 Vi har også en beretning fra mekanikker 

Aksel Frede-

riksen, der 

var en slags 

arbe j ds for -

mand under 

Værkmeste-

ren. Han for-

tæller hvor-

dan han fik 

besked på, at 

den gamle 

Ford A skulle 

gøres køre-

klar. Det var 

ikke blot mo-

toren, der 

trængte til en 

ganske alvorlig overhaling, også karossen 

og chaccis skulle have en omgang. Aksel 

fortæller, at foruden ham selv, var der flere 

andre, som skulle arbejde på, at gøre vog-

nen køreklar. Det var hans kollegaer Anker 

Laumann, og to maskinarbejder hvor den 

ve år før befrielsen forklarede, at vi i værk-

stedet skulle have et lysanlæg, så vi selv 

kunne producere lys. Og til dette skulle 

motoren, fra en opklodset Ford lastvogn så 

bruges. Den skulle dog først hovedrepare-

res. Motoren blev adskilt og sendt af sted 

til et specialværksted, hvorfra den blev 

leveret tilbage, med påfaldende større tole-

rancer end de dengang kendte, ”fordi den 

straks skulle kunne stå for en hård belast-

ning”. Da motoren nu var samlet og klar-

gjort, hastede det dog lige pludselig ikke så 

meget mere med den, og den blev sat hen i 

et hjørne.  

Kort tid derefter lød det: Tag en trolje (lille 

lav jernbanevogn) og kør ned til kaptajn 
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havde overgivet sig, til den berømte engel-

ske general Montgomery. Kapitulationen 

trådet i kraft den følgende morgen kl. 

08:00. Fru Frederiksen fortalte, at Aksel 

ene hed Kjær. Også tømre 

Persson blev sat i arbejde. 

Aksel fortæller, at alle var 

klar over, at det absolut 

ikke var normalt arbejde, 

man var i gang med, men 

at vognen skulle bruges af 

modstandsbevægelsen. 

Han mener også at Drifts-

bestyre Kulmann var in-

formeret..  

Man have arbejdet med 

vognen hele d. 4. maj, men 

var gået hjem til normal 

fyraften, dog havde Kjær 

og Persson fået besked på, 

at tage nogle timers over-

arbejde. 

Da budskabet om den ty-

ske overgivelse kom om 

aftenen den 4. maj, sad 

Aksel og han kone hjemme 

og drak kaffe, alt imens de 

hørte den danske  udsen-

delse fra BBC. i London. 

Så kom det. Efter en kort 

afbrydelse af udsendelsen. 

Kl. 20:35 kunne den dan-

ske BBC-speaker Johannes G. Sørensen, 

meddele, at han netop havde modtaget et 

telegram, der fortalte, at de tyske styrker i 

Holland, Nordvesttyskland og i Danmark 
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ne hjem, idet de oplyste, at krigen først var 

slut den næste dag. Lyset fra flere svejse-

maskiner kunne måske virke provokerende 

på tyskerne. 

Aksel Frederiksen og Poul Mølgaard er 

uenige om hvor når man begyndte at arbej-

de med vognen. Mølgaard skriver det var 

cirka et halvt år før befrielsen og Aksel 

Frederiksen mener det var i februar eller 

marts 1945. 

pludselig var sprunget op og havde sagt 

”men mor nu skal de jo bruge vognen. Jeg 

må på arbejde”. 

Der er lidt tvivl om det vider forløb, men 

både Poul Mølgaard og Aksel Frederiksen, 

er dog enige om, at vognen ikke kunne gø-

res færdig på banens værksted. De store 

vinduer kunne ikke mørklægges og bevæb-

nede tyske patrulje kørte rundt i byen og 

jagede folk, der var strømmet ud på gader-
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havde sagt, at han vart ligeglad hvor vog-

nen blev gjort færdig, men den skulle være 

klar til næste morgen kl. 8.  

Så kom vognen på Stålværket 

Aksel Frederiksen oplyste, at han ikke var 

en del af modstandsbevægelsen, men na-

turligvis kendte flere, som var med. Han 

kendte til de illegale blade og mente, at de 

kom fra Bogbinder Aksel Toft. Hvad der i 

øvrigt ikke var helt forkert. Han var heller 

ikke i tvivl om, at der var flere på værkste-

Aksel Frederiksen mener ikke, at Wilspang 

var på værkstedet den 4. maj og han for-

tæller, at der pludselig kom en gruppe be-

væbnede frihedskæmper og fortalte, at de 

skulle gøre vognen færdig på Stålværket. 

Aksel ville dog ikke, sådan uden videre 

aflevere vognen. Han ville først have klar 

besked fra Aksel Toft formanden for den 

lokale afdeling af Frihedsrådet. Aksel Fre-

deriksen fandt ham på Rådhuset midt i et 

møde. Toft som ellers var en meget rolig og 

besindig mand, var blevet stiktosset og 
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anført tidligere skåret nogle plader til, men 

ikke dem alle. På stålværket var kørevejene 

ikke belagt med asfalt eller beton, men ofte 

med såkaldte dørkplader. Nogle af dem 

blev taget op. Stålværket producerede på 

dette tidspunkt ikke selv stålplader. Et 

andet problem var tilstrækkelig med folk, 

der kunne svejse og bruge en skærebræn-

der. Haakon Peters, som var fra DFJ, blev 

sendt i byen for at hente det nødvendige 

mandskab.  

det, bl.a. Laumann og Persson, som var 

modstandsfolk. Laumann var senere fast 

chauffør på V3. Også Poul Wilspang var 

med, men han nævnte også andre fra byen, 

f.eks. Jørgen Frederiksen. Aksel Madsen. 

Normann Esbensen. Haakon Peters og den 

lille kaffemand Fritz Hansen. Han mente at 

flere boede på pension Granhøj på Strand-

vejen. 

Nye problemer 

Så kom det næste problem. Man havde som 
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Vi har her en beretning hvordan 

det kunne forløbe. Sammen med en 

lille gruppe bevæbnede friheds-

kæmper kom de op til Skovbakke-

vej 68, til en maskinarbejder Oluf 

Sørensen. 

Hans kone blev helt hysterisk, da 

hun så de bevæbnede folk i gården, 

fra vinduet på 1.sal skreg hun, at 

Oluf skulle blive hjemme, hun hav-

de små børn. Det gjorde han natur-

ligvis ikke, han kendte Haakon 

Peters og gik med til Stålværket. 
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folk var samlet og skulle bruge værktøj, gik 

de til magasinet, som blev forvaltet af Val-

demar Bergenhagen. Han havde orden i 

tingene, så han 

u d l e v e r e d e 

ikke noget 

uden en rekvi-

sitions seddel. 

En af mod-

standsfolkene, 

den lille ma-

sk ina rbe jde r 

Carlo Larsen, 

han grinede 

højt og smed 

en stor pistol 

på disken. Nu 

var det Valde-

mar, der grine-

de. Hvis han 

troede, at han 

kunne få værktøj for den, så måtte han tro 

om igen. Efter man nu havde udvekslet 

artigheder, blev man enige om, at Valde-

mar skulle ringe til mester Poulsen, der 

boede på Strandvejen, så han eventuelt 

kunne givet tilladelse til udlevering af 

værktøj m.m. 

Poulsens svar var meget tydeligt. ”giv dem 

alt hvad de vil have. Jeg komme der ned 

med det samme”. 

Da jeg mange år efter godt ville vide om 

Den 5. maj om morgen kl. ca. 7:30 vaklede 

ham med fremstrakte arme op ad Skovbak-

ken på vej hjem. Han gik nærmest som en 

mand i en gevaldig brandert. 

Han havde dog ikke drukket, men havde 

fået svejseøjne og var faktisk blind. Flere 

mennesker, der på et meget lille område 

brugte både svejsemaskiner og skærebran-

der, havde gjort, at hans øjne havde taget 

skade. Der gik en 8-10 dage i et mørkt rum 

og med daglig besøg af lægen, før han igen 

kunne tåle dagens lys. 

”I skal ikke tro i er noget” 

På Stålværket var der stadig problemer. Da 
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andre en tid boede i et lokale under kon-

torbygningen på Stålværket. 

Han kan i dag kun huske navne på de to, 

Anton Petersen og Svend Brænder. Navnet 

V.3. henviser til det tyske hemmelige ra-

ketvåben, som i sin første udgave blev 

kaldt V.1. ( Vergeltung Waffen ) V.2 var en 

forbedret udgave, så det lå lige for, at vog-

nen skulle kaldes V3. 

Vognes første tur gik til DFJ. Hvor der var 

et våbenlager, men på turen mellem Stål-

værket og DFJ opdagede man, at motoren 

løb varm. Man havde jo pakket motoren 

ind, så den ikke blev afkølet. V3. måtte på 

Valdemar kunne huske hvem modstands-

folkene var, fik jeg følgende navne. Carlo 

Larsen. Svend Brander. Peter Bach. Villy 

Johansen. Oluf Sørensen. Aksel Frederik-

sen. Jørgen Frederiksen.  Poul Wildspang. 

Poul Petersen, men Valdemar tilføjede, at 

der var flere som han ikke kendte.  

Vognen blev færdig til kl. 7 om morgen den 

5. maj. Den var malet og havde fået sit 

navn V3. Navngiveren var Poul Mortensen, 

som jeg først fik kontakt til i 2013 hvor 

han boede i Ålborg og var 92 år. Poul hav-

de stået i lære på banens værksted fra 

1935-39. I øvrigt sammen med Anton Pe-

tersen, som 

også var med i 

modstandsbe-

vægelsen. Poul 

læste senere til 

maskinmester 

og kom til Stål-

værket i som-

meren 1944. 

Han gik under 

jorden i efter-

året 44, da 

po l i t ibe t jent 

Ernest Olsen 

var taget af 

tyskerne.  Poul 

mener, at han 

sammen med 5 
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bander den 5. maj om aftenen. Banden, 

som var berygtet under navnet Lorenzen-

banden havde taget ophold i et sommerhus 

i Asserbo og havde tanker om, at komme til 

Hesselø ude i Kattegat og der vente til den 

værste storm var drevet over. Tidligere på 

dagen havde de sendt et par folk ud for at 

se efter en båd.  

I den politiløse tid havde kommunerne 

værksted og fik skåret en firkantet hul til 

køleren. Straks efter var vognen klar til de 

opgaver, den var bygget til, at beskytte 

anholdte landsforrædere og værnemagere 

mod befolkningens harme og lyst til at gøre 

de anholdte fortræd. 

Aktionen ved Hipohuset 

V3 blev især berømt, da den var med til at 

fange en af de meget berygtede hipo-
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Møller: ”Kan du så se at få smidt den der”! 

Og uvilkårligt smed manden den! Så så vi 

en, der løb videre ned af vejen – og jeg efter 

ham. Han smed sig ned i en grøft, og jeg 

stod der – hunderæd, for jeg er sgu`tte no-

gen helt – men råbte 

alligevel:” Kom frem 

med hænderne op-

pe!” Og sandelig, om 

han ikke kom frem: 

”Skyd ikke, skyd 

ikke!” tryglede han, 

og jeg lagde mærke 

til, at hans læber var 

helt hvide. Så trak 

jeg af sted med ham. 

Vi troede, at de kom 

ude fra Melby lejren, 

men det viste sig, at de kom nede fra et hus 

i Asserbo. Der kunne ikke sige hvilket, for 

de var ikke kendte og var først kommet om 

aftenen d. 4. maj. Så sagde Møller: ”Så kan 

i køre med og vise os det”. Men de blev helt 

lamslående: Nej det gik ikke, for der var 

mindst 20 i huset, og de var meget stærkt 

bevæbnet.  

Nu gik der besked til det gamle Rådhus i 

Frederiksværk hvor modstandsbevægelsen 

havde sit hovedkvarter. Så blev aktionen 

mod Hipo-banden sat i gang. Med V3 i 

spidsen og med de to anholdte som vejvise-

re for flere biler, gik turen til Asserbo. Hu-

oprettet ”vagtværn”. De var ikke uniforme-

ret, men havde dog fået en kasket hvor på 

der stod ”Vagtværn”. De var kun bevæbnet 

med de slagvåben, som de selv havde frem-

stillet. Skovarbejder Ove Jensen, der havde 

været soldat nogle 

år før krigen var 

nu i efteråret 1944 

blevet vagtværns-

mand til den fyr-

stelige betaling af 

500 kr. om måne-

den. I Asserbo var 

der 3 vagtværns-

mænd. Deres op-

gave var at holde 

ro og orden og 

forsøge at holde 

tyve og ransmænd væk fra området med de 

mange sommerhuse. De var en fristelse for 

tyve, hvor ikke mindst cyklerne, som Kø-

benhavnerne benyttede om sommeren, var 

et godt bytte. De havde som regel ofte ri-

melige dæk og slanger. I Asserbo kendte 

man hinanden. Den 5. maj opdagede den 

lokale mælkemand 2 mænd, som luskede 

rundt. Han gjorde Ove Jensen, der netop 

gik på vejen gik sammen med købmand 

Møller, opmærksom på de to. Ove har be-

rettet følgende om hvad der så skete: ”Vi 

løb over mod dem, men lige da vi kom 

rundt om et hus, stod der en og pegede på 

os med en revolver. I sin ivrighed råbte 
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set blev omringet og kampvognen kørt næ-

ste helt op til huset. Det var mørkt og in-

gen reagerede på opfordringer til at komme 

ud, men pludselig lød der et skud og straks 

blev der givet ordre til skytten – en ung 

maskinarbejder Otto Jensen fra DFJ, om at 

afgive en byge fra tårnet i V3. Også fra 

anden side blev huset beskudt. Og nu blev 

der råbt fra huset: ”Indstil skydningen, vi 

har både døde og sårede. Vi kommer ud”. 

Kriminalbetjent Kjeld Jørgensen, som del-

tog i aktionen kunne meddele i en rapport, 

at 16 personer var anholdt og 3 var fundet 

døde. Blandt de sårede var både Jørgen 

Lorentzen og Anna Lund. De blev begge 

efterfølgende sammen med 7 af de andre 

dømt til døden. Anna Lund blev dog ikke 

henrettet. De øvrige fik lange fængsels-

straffe. Skuddet, der satte skyderiet i gang 

kom sandsynligvis fra en af Hipofolkene, 

der havde gemt sig i et skab 

og skudt sig selv. 

Ingen kamp 

Der blev på intet tidspunkt 

skudt fra huset mod mod-

standsfolkene. 

Efter denne aktion blev der 

på V3. malet ”Hippo-

besejeren”. Det er som det 

fremgår stavet forkert. Så det 

blev dagen efter ændret til 

”Hipo.-besejeren”. Hvilket 

heller ikke er helt rigtigt, 

men det blev ikke ændret. 

V3. blev kun brugt til trans-

port. Den kom kun ud i den kampsituation, 

som her er beskrevet. I vognen er der flere 

skudhuller. De stammer fra en prøveskyd-

ning mod vognen ved havnen i Frederiks-

værk. Den kunne tåle skud fra pistol, men 

så snart der blev tale om kraftigere våben 

gik de ret igennem de gamle plader. Langt 

senere, da Historisk Forening engang hav-

de en udflugt til det nu nedbrændte Fri-

hedsmuseum, hvor to af kampvognens be-

sætning var med, Preben Jørgensen og 

Jørgen Bendixen, sagde Preben, at hvis han 

havde vist, at vognen var så skrøbelig, så 

var han aldrig kravlet ned i den sardindå-
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se. 

På udstillinger 

Siden deltog V3. i forskellige udstillinger. 

Wilspang skriver at den både var i Stock-

holm og Gøteborg, men den var også i Pa-

ris. Hvor vognen blev trukket af mod-

standsfolk. Vognens motor var taget ud. 

Banens direktør Kuhlmann havde på et 

tidspunkt forlangt at få denne motor udle-

veret. En sådan hovedrepareret bensinmo-

tor var jo næsten sin vægt værdi i guld i 

perioden lige efter befrielsen i 1945. 

For os i Frederiksværk er V3. et monument 

over de mange arbejder, der på forskellig 

vis har medvirket til vognens tilblivelse. I 

betragtning af, at dette skulle ske mere 

eller mindre illegalt og i betragtning af, at 

ikke bare de, som fremstillede vognen, men 

også af mange andre, der kendte til store 

dele af modstandsfolkene i Frederiksværk, 

kan vi glæde os over, at de, der viste noget 

også kunne holde deres mund. Frederiks-

værk fik ikke oprullet sin modstandsbevæ-

gelse.  

Hvor mange var med? 

De to som blev taget i november 1944 – 
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Karl Ejner Walter Jensen og Otto Jørgen-

sen, blev taget på baggrund af oplysninger 

fra ledende modstandsfolk fra Hillerød, 

men efter en grusom tortur.  

Hvor stor den samlede modstandsbevægel-

se i Frederiksværk var, er umuligt at sige. 

Den bestod af mange mennesker, som tog 

sig af de illegale blade, ved uddeling og 

noget som var lige så vigtigt – indsamling 

af penge. Både de illegale blade og andre 

dele af modstandsbevægelse havde behov 

for penge – og de blev skaffet ved indsam-

ling og salg af støttemærker især på de 

store arbejdspladser DFJ. og Stålværket. 

Jeg har en beretning fra en mand, der 16 

år gammel, hentede sine illegale blade ved 

barberen i Jernbanegade og afregnede, for 

de solgte støttemærker. Han nægtede me-

get bestemt, da jeg flere år efter befrielsen 

ville have ham til at fortælle om hans ind-

sats. at han havde været med i modstands-

bevægelsen. 

Vi ved fra en styrkeliste, der er udarbejdet 

i juni 1945, at der var 2 delinger på Hals-
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næs. I Frederiksværk med 67 medlemmer 

og i Hundested med 58. Tilsammen udgjor-

de de 125 mand 7. kompagni under Kulsvi-

er bataljonen. Den vestlige del af det gamle 

Frederiksborg Amt, med hovedkvarter i 

Hillerød. Listen er udarbejdet i forbindelse 

med en våbenbytning, men i juni var der 

flere, som allerede havde afleveret våben 

og anden udrustning.  

Vi ved for eksempel, at en af de som meget 

tidligt var med til at opbygge modstandsbe-

vægelsen, allerede den 5. maj afleverede sit 

udstyr til Aksel Toft og fortalte, at nu gik 

han på arbejde. 

Jeg vil tro, at mere end 200 på forskellig 

vis var med i det illegale arbejde mod be-

sættelsesmagt og samarbejdspolitikken. 

her i byen. 

Kampen kostede 

3 blev dræbt. Deres navne står på Minde-

stenen i det lille anlæg i Nørregade. 

Det er: Stålværksarbejder Niels Jessen. 

Lærer Erik Thomle Nielsen. Kranfører Ben-

ny Rasmussen. 

3 fra Frederiksværk kom i tysk KZ-lejr: 

Politibetjent Ernst Olsen. taget den 19. 

september 1944. Isenkræmmer Otto Jør-

gensen. Stålværksarbejder Karl Walther 

Jensen. De blev taget den 22. november 

1944. 

Kommuneassistent Egon Grau kom til 

Frøslev via Vester fængsel 

Bladgruppen fra Hundested blev taget af 

dansk politi den 29. december 1942. 

Det var Margrethe Pedersen der fik1½ år 

fængsel. Peter Petersen fik 1 års fængsel. 

Karl Pedersen fik 9 mdr. fængsel. De blev 

alle dømt ved dansk ret og afsonede i dan-

ske fængsler.   

 Fra Hundested blev Valdemar Jensen og 

hans bror Ole M. Jensen og Kaj Christian-

sen blev taget den 10. august 1944  og kom 

til Frøslev. 
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Industrimuseet Frederiks Værk 

Jernbanegade 4, 3300 Frederiksværk 

Kim Dencker Johansen Holding Aps 

Hanehovedvej 187, 3300 Frederiksværk 

tlf.  47 72 25 83 

KTS-Entreprise 

Industrivej 3, 3300 Frederiksværk 

tlf. 47 77 25 77  

Thomsens Cykler 

Vinderød Skov 3-5, 3300 Frederiksværk 

47 72 23 23  

Tømrermester Egon Bech A/S 

Krudtværksalleen 21 B 

3300 Frederiksværk 

Tlf. 47 72 20 60  

Winther A/S, Snedker- og Tømrermestre    

Jernbanegade 5 , 3300 Frederiksværk 

tlf.  47 72 02 02, 20 21 02 02 

Bog og Idé - Frederiksværk 

Nordcentret, 3300 Frederiksværk 

tlf. 47 52 40 01 

Danske Bank 

Nørregade 6 

3300 Frederiksværk 

Det Classenske Fideicommis 

Tromnæs Alleen 2F, 4800 Nykøbing F. 

tlf. 54 44 70 29 

Entreprenør Poul Erik Andreasen 

Møllevangsvej 103, 3300 Frederiksværk 

tlf.  47 74 78 09 

Glarmesteren i Frederiksværk 

Syrevej 17, 3300 Frederiksværk 

Tlf. 47 72 42 48 

Industrimuseet Frederiks Værk 

Åbningstid kontor: tirsdag-fredag kl. 10-14 

www.indmus.dk, tlf.  47 72 06 05 

Torvet 18-20, 3300 Frederiksværk 

Knud Rasmussens Hus 

Knud Rasmussens vej 9 

3390 Hundested 

Tlf. 47 72  06 05 

Museer og arkiver  

Hundested Lokalhistoriske Arkiv 

Åbningstid: Mandag kl. 10-12 og torsdag 
kl. 16.30 -17.30 
Nørregade 61 i Hundested (Biblioteket) 

Krudtværket 

Kl. 11-16, mandag lukket. 
Lige over for Nordtorvet i Frederiksværk 

Arsenalet og Projektilmagasinet 

Er lukket indtil videre 

 
Sponsorer 


