
 

 

Fredag d. 31. december 1954, Holbæk Amtstidende 

 

 

10 år siden sabotørerne skød nytår ind i Vipperød  
 

Jorden rystede, da den tyske pejlestation Vipperød blev sprængt i luften nytårsnat 

1944-45. De danske modstandsfolk overraskede tyskerne, mens de lyttede til Hitlers 

radiotale. Lederen af aktionen fortæller om den vellykkede sabotage.  

 

Det er vist få af beboerne i Vipperød, der ønsker det nye år skudt ind med så voldsom 

kraft, som det skete for nøjagtigt 10 år siden. Det gav hin nytårsnat 1944 et sådant 

brag, at jorden rystede, og vinduerne klirrede i hele byen. Og samtidigt med braget 

forsvandt de tyske besættelsestroppers pejlestation bagved byen i røg og flammer. En 

flok unge danske modstandsfolk havde overrumplet stationens mandskab og sprængt 

hele historien i luften med 13 kg trotyl. En af besættelsestidens mange sabotager var 

gennemført, og det mægtige brag satte et punktum for veludført arbejde.  

 

Rundt om i de mange danske hjem samledes man denne aften for som sædvanligt at 

hilse det nye år velkommen, og nytårshilsnerne var alle præget af ønsket om den 

fred, som man håbede det nye år ville bringe. Også på den tyske pejlestation i 

Vipperød fejrede man nytår, men her sad mandskabet - på nær en enkelt vagtpost - 

samlet omkring radioen og lyttede til malersvenden og naziføren Adolf Hitlers 

nytårstale - den sidste han kom til at holde.  

Hans brovtende svada af løgnehistorier var annonceret lang tid i forvejen, og de 

danske modstandsfolk havde besluttet, at de ville akkompagnere ham efter bedste 

evne. De gjorde det godt. Der var næppe en pind tilbage af pejlestationen, da 

’koncerten’ var forbi. Aktionen blev ledet af en ung holbækker, Vagn Ledhus-Larsson 

og i anledning af 10 års dagen for sabotagen fortæller han Holbæk Amtstidende om, 

hvordan det hele foregik.  

 

Havde længe haft kig på pejlestationen 

 

”Det er så længe siden nu, at jeg har svært ved at huske enkelthederne, men jeg 

erindrer, at vi havde haft kig på pejlestationerne, der også virkede som støjsendere. 

Vi havde fået tilladelse af amtsledelsen til at sprænge stationen, hvis vi kunne komme 

afsted med det, og vi havde til at begynde med planlagt en aktion til juleaften, hvor vi 



 

 

regnede med at kunne komme bag på tyskerne, men jeg var ikke særlig stemt for den 

aften, og så bestemte vi os for nytårsaften.”  

”Det var en stor aktion, og vi var nødt til at være op mod en snes mand. Vi var 

imidlertid kun seks ’professionelle’ eller med andre ord seks, som havde været med til 

den slags før, og som forstod at bruge våben. Alle de andre var ret unge mænd, deraf 

flere fra Hornsherred, som havde arbejdet med andre ting. Det var imidlertid 

nødvendigt, at vi alle kunne bruge maskinpistoler og håndgranater, og da 

’amatørerne’ fik dem stukket ud, spurgte de ganske naturligt, hvordan de skulle bruge 

dem.”  

 

Vi holdt skydeøvelse først  

 

For at gøre en lang historie kort, kørte vi ud på et øde sted mellem Tølløse og 

Ugerløse, og der holdt v skydeøvelse. Der var en del rundt om, som skød nytår ind, så 

vi regnede ikke med at det ville vække særlig opsigt. Det gik også godt, og da 

mandskabet var nogenlunde klar over, hvilken ende af maskinpistolen, der skulle 

vende fremefter, kørte vi til Vipperød og parkerede lidt fra pejlestationen. Vi måtte 

sætte et par mand som vagt ved bilerne, og desuden måtte vi tilbageholde en del 

nysgerrige unde mennesker. De blev drevet ned i en kælderhals, og der måtte de 

pænt vente til vi var færdige. Vi turde ikke løbe nogen risiko.  

Som ventet havde tyskerne kun en enkelt mand posteret i vagttårnet. Vi havde i 

forvejen haft en mand ude at sælge snørebånd til tyskerne, og han havde nøje 

mærket sig, hvorledes bygningerne lå for hinanden, så vi fandt hurtigt ind. En af 

frihedskæmperne listede sig ind på ham og kommanderede ham til at stikke 

hænderne i vejret.  

Tyskeren, der havde siddet og halvsovet, sprang op og skreg som en stukket gris. 

Danskeren røg løs på ham for at overmande ham, derved tabte han en håndgranat, 

han havde bæltet. Den blev slået an, da den ramte trappen, men manden var hurtig. 

Han greb den og slyngede den ned på pladsen, mens vi andre gik i dækning. Den 

eksploderede med et skrald og alarmerede lederen af stationen, som kom frem i 

døren til sit kvarter. Da han så de bevæbnede sabotører slog han døren i og 

forsvandt.  

 

Kugler gennem frakkeskøderne  

 

Mens vagtposten på tårnet blev overmandet, løb nogle andre ind i huset efter 

kommandanten. Han rendte, det bedste han havde lært, ned ad gangen i barakken, 



 

 

og da han ikke reagerede på råb om at standse, blev der skudt efter ham. Han blev 

ikke ramt, men tre-fire projektiler røg gennem hans frakkeskøder og det hjalp. Han 

standsede og fik hænderne op.  

Samtidig med at det skete, løb resten af os ind i opholdsstuen, hvor tyskerne holdt 

nytårsgilde med øl, snaps og masser af madvarer på bordet. Vi kommanderede 

hænderne op, men det kneb åbenbart med at forstå, hvad meningen var. Først da jeg 

greb fat i dugen og halede hele borddækningen med glas, flasker og madvarer ned i 

skødet på tyskerne, reagerede de, men så gik det også stærkt.  

”Skete det midt under Hitlers tale?” 

”Ja, højtaleren gik for fulde drøn, men der var ingen, der rigtig havde hørt efter. Hele 

mandskabet på 14 tyskere og et par kvinder, der var på besøg, blev jaget ud og sat 

under bevogtning på en skråning ved siden af stationen. Og så gik vi i gang med at 

tømme bygningen for alt af værdi: Tæpper, våben, ammunition med mere. Det bedste 

vi fik fat i var nogle papirer med hemmelige koder, som hovedledelsen blev meget 

glad for. Hele læsset blev kørt op et sted i Nordsjælland, og fandt siden taknemlige 

modtagere. Hovedledelsen ville desuden gerne have nogle billeder, så det hele blev 

fotograferet på kryds og tværs, før vi meldte klar til sprængning.  

 

Benzin og 13 kg trotyl  

 

”Hvor store sprængladninger blev der brugt?” 

”Vi anbragte to ladninger på henholdsvis n og fire kg trotyl og forinden havde vi 

overhældt alt med benzin, så vi var sikre på, at det ville brænde. Til sidst var vi kun 

fire mand tilbage på selve stationen. Vi sendte de andre i forvejen med byttet, og lige 

før vi trykkede på tændblyanterne, jagede vi tyskerne ned af markvej. Vi var heller 

ikke sene til selv, at forsvinde. 

”Ville de ikke gerne have overværet eksplosionen?” 

”Jo, det kan ikke nægtes, men det var lidt for risikabelt. Vi stak ud af byen, så hurtigt 

vognen kunne løbe, og vi var heller ikke nået ret langt, før eksplosionen kom. Sikket 

brag og sikket lufttryk. Vi var ikke i tvivl om at arbejdet var lykkes godt. Vi turde 

imidlertid ikke køre direkte til Holbæk, fordi vi var bange for at møde tyskerne, som vi 

var klar over ville rykke ud, når de hørte braget. Derfor drejede vi af ved 

omkørselsvejen og kørte ad Stenhusvej ind i Holbæk, mens tyskerne susede ud den 

anden vej. Hele aktionen varede ikke meget over en halv time.  

 

Vi slap godt fra det alle sammen 

 



 

 

”Hvad skete der bagefter?” 

”Resultatet blev, at hele stationen blev sløjfet. Der var ikke så meget tilbage, at det 

kunne betale sig at bygge det op igen. Det var faktisk også i sidste øjeblik vi fik det 

ordnet, for tyskerne var begyndt at lægge pigtrådsspærringer omkring stationen, og 

senere skulle der have været anbragt landminer. Det ville alt sammen have gjort 

sabotagen meget vanskeligere, hvis den i det hele taget kunne have været 

gennemført. 

Det var kort sagt en meget vellykket aktion - ikke mindst fordi v slap godt fra den alle 

sammen.  

Ketil.  

 


