
For 75 år siden – den 4. maj 1945 og dagene derefter.

I skoleinspektør J. I. Bøgners bog ”Ringkjøbing under besættelsen” skriver han bl.a. 
følgende om den 4. maj og dagene derefter:

”Og så endelig kom det store øjeblik; modsætningen til den 9. april 1940. Den 4. maj – en 
fredag – kl. 20.30 meddeltes fredsbudskabet igennem den dansk-engelske radio.

I løbet af få minutter var gaderne fyldt med folk i den milde forårsaften. Store glade smil på
alle ansigter. Håndtryk og lykønskninger. Enkelte flag kom ud trods det sene tidspunkt. 
Forløsningens time var endelig kommet.

Det blev dog ikke de store og stormende scener i vor lille by. Forholdsvis hurtigt faldt den 
atter til ro. Der var ikke noget leben på hotellerne, men der blev festet en del i private 
hjem. Modstandsfolkene gik tidligt til ro. De vidste, hvad der forestod dagen derpå. Og 
adskillige værnemagere og kollaboratører følte sig sikkert ikke oplagt til fest. Opgørets 
time stod for døren.

Ved godt 21-tiden var modstandsbevægelsens ledelse samlet hos landsretssagfører J. 
Dalgaard-Knudsen på Mylius Erichsensvej i kælderen, der egnede sig godt med forsvar for
øje, oprettede hemmeligt hovedkvarter. Fra sektionen i Holstebro kom der meddelelse om,
at radioen skulle aflyttes, og at forholdsordre efter kl. 8 lørdag morgen den 5. maj ville afgå
derfra.

Man var ikke på forhånd sikker på, at det ville gå roligt for sig, idet det var meget blandede 
tropper, der lå her på egnen. Mytterier og optøjer kunne komme til udførelse.

Dette viste sig også at blive tilfældet, om end ikke i stort format, og det kom heldigvis kun 
til at gå ud over tyskere. 

Sent på natten påtog den militære byleder, direktør, løjtnant Bork-Larsen, sig en vigtig men
dristig opgave, idet han opsøgte den herboende tyske kommandant. Gennem sin stilling 
som militær sagkyndig hos luftværnschefen (politimesteren) havde han tidligere haft 
forhandlinger med den tyske kommandant. De havde også i de foregående dage drøftet 
situationen, og Bork-Larsen havde fået det indtryk af kommandanten, en kaptajn, at han 
var en fornuftig mand, der i en kritisk situation ville være at tale med. Og det samme gjaldt 
kommandantens overordnede, en major på Holmsland.

Den militære byleder i Ringkjøbing

løjtnant Bork-Larsen, traf en

fordelagtig aftale med den tyske

kommandant.



Bork-Larsen, der talte godt tysk, satte den tyske kommandant ind i situationen og 
forklarede ham det tåbelige i at forsøge at gøre modstand. Kommandanten forstod dette 
og indgik på æresord at holde sin styrke inden døre i belægningerne, tillige med de tyske 
flygtninge, og han garanterede for ro og disciplin hos sine egne tropper.

Til gengæld afgav Bork-Larsen løfte om at opretholde ro og orden på sin side således, at 
eventuelle kamphandlinger og gnidninger mellem de tyske tropper og 
modstandsbevægelsen, respektive den danske befolkning, kunne undgås.

Hermed var et stort skridt i den følgende dags arbejde heldigt gennemført.

Bork-Larsens indsats må stærkt påskønnes. Den 4. maj var en meget enerverende dag for
ham. Om eftermiddagen havde han jordfæstet sin fader, stationsforstander Bork-Larsen 
fra Padborg, på Ringkjøbing Kirkegaard. Umiddelbart derefter måtte hangå i aktion til de 
følgende dages oprivende gerning – et arbejde, som ikke mindst ved hans koldblodighed 
og beslutsomhed fik et bedre forløb her i byen end flere andre steder.

Lørdag 5. maj 1945 vajede alle flag i den svage forårsbrise, og Ringkjøbings gader var 
fyldt med mennesker. Derimod så man for første gang i 5 år ingen tyske soldater. Som 
aftalt med modstandsbevægelsens byledelse blev de inde på deres forlægninger.

Lidt over kl. 8 blev der ekstra liv i gaderne, da alle skolebørnene rykkede frem, hver 
forsynet med et lille dannebrogsflag, som købmand Hertz nogen tid i forvejen havde 
overladt skolen tilbrug på frihedens dag.

På skolen var børnene blevet samlet kl. 8, og skoleinspektøren var fra hovedkvarteret 
taget derhen og holdt en kort tale til eleverne. Der sluttede med et leve Danmark, og ”Der 
er et yndigt land” samt ”Kong Christian” blev sunget og stadig under sang marcherede de 
ud af skolegården og bragte liv og begejstring, hvor de kom frem.

                                Skolebørn med flag

Ved udgangen fra skolen passerede børnene en af de tyske lejre (den gamle 
markedsplads). Også tyskerne var optaget af dem. I store klynger stod de bag pigtråden, 
ganske tæt på børnene. Der var ingen trods at spore i deres ansigter, selvfølgelig heller 
ikke nogen glæde, kun mismod. Den lange onde tid var endt for os. Hvad ville fremtiden 



bringe for dem?

Først ved 9.30-tiden kom ordren til handling fra sektionen i Holstebro og efter en kort tale 
og instruktion af byledelsen gik man i aktion. 

Alle byens indfaldsveje blev besat og trafikanter stoppet og kontrolleret. Gaderne blev til 
stadighed afpatruljeret af stærkt bevæbnede modstandsfolk, og der var udvidet bevogtning
ved Tinghuset, Rådhuset, Jernbanestationen, Posthuset samt vand-, gas-, og 
elektricitetsværkerne.

Ved hjælp af højtalervogn og plakater blev der indført udgangsforbud mellem kl. 23 og 06. 
Hotellerne skulle lukke kl. 21, og der var forbud mod udskænkning af spiritus. 
Mørklægningen blev straks ophævet og elektricitetsværket fik ordre til hurtigt muligt at 
etablere fuldt lyspå gader og pladser.

Alt klappede, som det skulle og modstandsbevægelsen var fuldstændig herre over 
situationen. Befolkningen var rolig og disciplinen upåklagelig. 

                         Englændernes ankomst.

Tre dage i træk i begyndelsen af maj 1945 vajede flagene overalt i byen fra morgen til 
aften. På den tredje dags aften, mandag den 7. maj, hyldedes frihedskæmperne officielt 
på byens torv foran rådhuset. Amtmand og borgmester havde ønsket at tale til dem

Amtmand Karberg, borgmester Marius Pedersen, bogtrykker L. Rasmussen samt 
bylederen Bork-Larsen talte og da rådhusklokkerne ringede kl. 23 marcherede de mange 
mænd bort fra Torvet under øredøvende bifald og jubel”.



                         Mennesker foran Politistationen/Tinghuset 5. maj 1945

                                          J.I. Bøgner med sin jagthund.

                                    


