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Kæmpefabrik saboteret i 1943
AF HENNING MILLARD

D en  23. o k tob er  1943 b lev  en  ik k e h e lt  a lm in d e lig  d ag i A u n in g
En enkelt mand var mødt ind på natarbejde på Auning Madrets- og 
Møbelfabrik. Hans job var at bore huller i stolesæderne, som skulle 
monteres senere. Også sabotagevagterne var mødt ind for at sikre fa
brikken mod sabotage. Sabotage var dengang alle medarbejderes store 
frygt. Sabotage af fabrikker som leverede til tyskerne var i 1943 taget 
kraftigt til. Blev en fabrik lagt i ruiner, ville alle miste deres arbejde og 
arbejdspladser var der bestemt ikke for mange af under krigen. Under
støttelsen eller offentlig hjælp var heller ikke noget at råbe hurra for.
Arbejdet med at hore huller skred langsomt fremad, det var et træls 
arbejde, men natarbejde var godt betalt og han havde brug for pengene. 
Han var begyndt at blive småsulten og stod og drømte om sin mad
pakke, da en mand afbrød hans arbejde med en kommanderende tone. 
Han fik bundet hænderne sammen på ryggen og besked på at holde 
mund. Herefter blev han ført udenfor og over i den lille skovbevoksning 
ud mod Vestergade. Her endte også sabotagevagterne, kneblet og bun
det med besked på at holde sig i ro.
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Kæm pefabrikken A un ing  Møbel- & M adratsfabrik Vestergade 46.

Imens var flere sabotører gået i gang med at lægge sprængstof ud i 
hele fabrikskomplekset. Det tog tid og imens lå folkene ovre i skoven 
og frygtede det værste uden at turde gøre noget. De vidste faktisk h el
ler ikke, hvad de skulle gøre.
Så forsvandt sabotørerne, kørende i bil mod Randers i høj fart. Her
efter blev der bare helt stille. Det føltes som uendeligheder for de paci
ficerede medarbejdere, som baksede med at komme fri fra deres bånd.
Pludselig lød et enormt brag og taget lettede på en af fabriksbygnin
gerne. Flere eksplosioner fulgte hurtigt efter og folk kom stormende til 
for at se hvad der foregik. Heldigvis var alle kommet ud. Men hele fa
brikken stod nu i flammer og ikke til at redde.
Rigtig mange familier i byen havde på en nat mistet deres arbejde og 
stod nu i en vanskelig situation. De fleste havde nok svært ved at se 
formålet med at fabrikken var blevet lammet. Alle viste, at der blev 
leveret senge, madrasser og møbler til tyskerne, men man håbede, at
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A u n in g  M øbel- & M adra tsfabrik , Vestergade 46.

D en danske m odstandsbevæ gelse saboterede bygningen den 23. oktober 
1943. D ette blev g jort så  effektivt a t produ ktionen  a ld r ig  rig tig  kom  i 
gan g  igen. E n m in dre del fortsa tte  dog under navnet A u nin g  Finerfabrik.
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Direktørboligen ved fabrikken, Vestergade 46a.

krigen og tyskernes vanvid kunne stoppes uden at man behøvede at 
miste sit arbejde og indkomstgrundlag.
Tyskerne var overbeviste om at sabotagevagterne eller andre med
arbejdere stod i ledtog med sabotørerne og havde hjulpet dem ind på 
fabrikken. Derfor blev de folk der lå bundet i skoven, taget i grundigt 
forhør i direktørboligen, som i nattens løb blev brugt som midlerti
dig hovedkvarter for tyskerne.
Alle nægtede kendskab til sabotagefolkene, men tyskerne troede dem 
ikke og under ubehagelige trusler blev de ført til Århus til yderligere 
forhør.
For fabrikat Robert Jensen fik det alvorlige konsekvenser. En møbel
fabrik i Randers fortsatte dog og en mindre fabrik; Auning Finerfabrik 
fortsatte på adressen i nogle år.
Tidligere havde virksomheden formået at klare en ødelæggende fa
briksbrand i Middelgade i 1933. Og overvandt også modvilje fra byens 
førende mænd. Modviljen stammede tilbage fra dengang at Chr. Jensen  
startede sin virksomhed i Østergade tilbage i 1907. Årsagen var at 
Chr. Jensen var en ihærdig afholdsmand, som bl.a. var medvirkende 
til at Auning Kro i en lang årrække havde mistet sin spiritusbevilling.
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S ab otag en  fik o g så  sto re  k o n sek v en ser  
for i h vert fa ld  en  a f  sab otørerne:
Oluf Akselbo Kroer blev arresteret den 19. novem
ber 1943 og dødsdømt den 24. november for sin del
tagelse i ødelæggelsen af Auning Møbel- & Ma
dratsfabrik 23. oktober og sprængningen af 
Langåbroerne 17. november 1943.

Oluf Akselbo Kroer tog realeksamen fra Randers Statsskole i 1932, 
var sparekasseassistent i Sparekassen for Randers By og Omegn og 
medlem af bestyrelsen for Randers KU.
Oluf Akselbo Kroer var 27 år gammel da henrettelsen blev eksekveret 
i Skæring den 2. december 1943. Han blev begravet på Kallesmærsk 
Hede ved Oksbøl, hvorfra han efter befrielsen blev flyttet til Mindelun
den på Randers Nordre Kirkegård.
I sit afskedsbrev skrev Oluf Akselbo Kroer bl.a.:

K æ re M or og kære a llesam m en !

Ja, sa a  er det forbi, der var dog saa  meget, som  je g  gerne v ilde  have  
sa g t je r  alle. J eg  ryster lid t p å  H aanden, ikke fo rd i je g  er bange, men 
je g  ved jo , a t den  kom m ende T id  v il b live værre for je r  en d  for mig.
Ja, lille  M or, Tak d a  for a lt, h v a d  du  har været for m ig, du, som  har  
m a a tte t være baade F ar og M or for os alle, du  h a r a lt id  s ta a e t for m ig  
som  idea le t a f  en Mor.
Og kære E dith , E rik  og Børge, ogsaa  je r  siger je g  Tak, vi har dog levet 
sam m en, som  det er sjæ lden t b la n d t Søskende.
— J eg  h ar lige ta lt m ed en tysk  P ræ st, og M or, du  sk a l vide, a t je g  g å r  
i D øden som  en troende M an d, je g  ved, a t vi en gan g sk a l m ødes igen, og  
sa a  er det hele ikke sa a  svæ rt. Jeg  kom m er til a t tænke p a a  det lille  
Vers: K æ m p for a lt, h v a d  du  h ar kært.
G ud være m ed  je r  alle.
Jeres Oluf.

tr
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Stefan Nedergaard, lærer på Auning Nordre Skole 
fra 1919-1955, skrev mange bøger, 
bl.a. flere drengebøger.
Paa Skovgaarden var en af disse 
drengebøger, der har begivenheder
ne i forbindelse med sabotagen af 
møbelfabrikken i Auning, som en del 
af bogens handling.

Historien om sabotagen kan  også læses på  byportalen A uningB y.dk, 
hvor der ligger flere andre lokalhistoriske artikler om Auning.
Læs bl.a. mere om A un ing  Station.
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