
 Følgende er skrevet af Jonna Bach, Laubsvej 127, Holstebro: 

 Jeg er født i 1948 på Jordmodervej 1, Løvel og har ikke oplevet krigen, men jeg 

har været nysgerrig og hørt efter hvad der er fortalt i familien. Jeg er datter af 

Gerda (søster til Aage). 

 

 

Kæmp for alt  

     hvad du har kært .…. 

 
 

 

 

 

 

 

Aage Finderup Jensen var søn af Carl 

Finderup Jensen og Agnes Sofie. De boede på 

Jordmodervej 1 i Løvel. Gården var Carl 

Finderups barndomshjem og havde været i 

familiens eje i flere generationer. 

Carl Finderups hjerneskadede søster Sine 

boede også på gården. Gården var på ca. 40 

tdr. + et par tdr. land eng. 

Åge var den yngste af 8 søskende. Han var 

født i 1928. 

De øvrige søskende var Anne, Eva Anine 

(Ninna), Sigurd, Jens, Ester Kathrine (Tinne) 

Gerda og Niels. 

På grund af de mange børn og små kår, kom 

Anne i pleje hos Niels og Ane Kirstine på 

Hestbjerggård i Løvel, 200 m fra hendes 

hjem. (Agnes var også opfostret på 

Hestbjerggård, idet hendes mor døde i 

barselsseng fra 5 små børn. Hendes far var 

snedker Søren Christensen, Løvel). 

Den ældste datter Anne blev gift med Chr. 

Wulf Christensen. Han var nazist og var med i 

krigen på tyskernes side. Anne blev boende 

på Hestbjerggård under sin mands fravær 

under krigen og efterfølgende hvor han blev 

idømt 3 års fængsel. De fik 2 drenge, Jørgen 

og Georg. 

Det blev lidt besværligt, familiemæssigt, idet 

Annes brødre Sigurd og Aage gik ind i 

modstandsbevægelsen, og de boede som sagt 

kun 200 m fra hinanden. 

Ninna blev før krigen gift med smedesvend 

Valdemar Andersen. Han var udlært hos 

smedemester H.P. Hansen, Løvel, og han har 

bl.a. lavet lågen til kirkegården i Løvel. De 

bosatte sig i Hvidding og fik 9 børn. 

Sigurd giftede sig efter krigen med Karen, 

der var datter af smedemester H.P. Hansen. 

Sigurd blev lagerarbejder på Flyvestationen 

og de bosatte sig i Karup. De fik 3 børn. 

Jens blev gift med Grethe og bosatte sig i 

Brunshåb. Han ernærede sig som brunkuls-

arbejder og siden vejarbejder.  

De fik 4 børn. 

Tinne blev gift med Rudolf Kristensen. De 

bosatte sig på Gillebak i Løvel og fik 2 børn, 

Bjarne og Karl-Erik 

Gerda blev gift med Thomas Bach og de 

bosatte sig på et lille husmandssted i Batum. 

De fik 3 børn, Inge, Jonna og Svend.  

Det lå egentlig i kortene, at de skulle overtage 

Thomas Bachs fødehjem, gården ”Mariehøj” 

ved Viborg. Men det kom til at gå anderledes. 

Mere herom senere. 

Niels blev gift med Maja og bosatte sig i 

Århus. De fik 4 børn. 

Aage blev ikke gift. Han døde 4. juni 1945, 

kun 18 år gammel. 

 

Carl Finderup Jensen døde i december 1942, 

kun 53 år gl., efter lang tids kræftsygdom, og 

Agnes drev gården videre med hjælp af 

sønnerne Sigurd og Aage. 

Sigurd var 10 år ældre end Aage og blev 

modstandsmand.  

De nedtog våben på Ulbjerg hede, og deltog i 

forskellig sabotager. De gemte våben og 

sprængstoffer forskellige steder, bl.a. på 

gården på Jordmodervej. 

 

 

 



De skulle jo også lære at bruge disse våben. 

Dertil havde de indrettet en skydebane under 

græsplænen på gården. Man kom ned i den på 

følgende måde: 

I bryggerset, bagved loftstrapppen, var der en 

nedgang til en gammel kælder. Når man kom 

ned i den var der de normale ting for den tid. 

Henkogningsglas, grøntsager, rod ect + et 

gammelt klædeskab, der indeholdt gammelt 

tøj på bøjle. Hvis man trak tøjet til side kunne 

man, via en lem, gå ud i en lang gang, som 

modstandsfolkene havde gravet ud under 

græsplænen, og den brugte de til skydebane. 

Jeg har selv været i den kælder, den blev først 

slettet lang tid efter krigen. 

 

Aage havde efter lang tids plagerier til sin 

storebror Sigurd endelig fået lov til at være 

 med i modstandsbevægelsen, han var jo kun 

17 år. 

Aage var en køn ung mand. Han var dygtig og 

vellidt. Han havde været karl et par steder, 

bl.a. hos Emil Kjærsgård i Ris (senere Løvel) 

og hos Johannes og Hedevig Pedersen 

(Thougård) i Hauris. 

Derudover hjalp han til derhjemme på gården. 

Han var livlig og populær hos alle, især hos 

pigerne. Han var også familiens yngling, som 

den yngste. 

 

Som i alle andre familier var der jo stor jubel 

da freden blev en realitet i maj 1945, dog var 

der jo i vores familie den lille krølle, at min 

moster Annes mand blev arresteret af 

modstandsbevægelsen. 

 

Efter krigen skulle alle disse våben destrueres.  

Det foregik i mosen 200 m syd for gården. 

Det var en tørvegrav, hvor der var blevet 

gravet tørv under krigen, men som nu stod 

fuld af vand. 

D. 4. juni om aftenen skete katastrofen. Én  

håndgranater eksploderede i hånden på Aage 

og han blev sprængt i stykker. Sigurd stod lidt 

derfra med ryggen til, så helt hvordan det er 

sket, vil aldrig blive opklaret. Sigurd blev 

meget hårdt kvæstet, og kæmpede i flere uger 

for sit liv. 

 

Sorgen var næsten ubærlig for Agnes. Midt i 

den dejlige sommer, hvor et nyt kapitel skulle 

leves for familien og for hele landet. Hendes 

dejlige dreng var pludselig væk og hendes 

trofaste hjælper på gården var meget hårdt 

kvæstet og kunne måske ikke overleve. 

 

Alle var i chok. Nu troede de lige at al den 

rædsel og spænding var overstået og så så 

skete det ubærlig.  

  

Gerda og Thomas boede som sagt i Batum, og 

den aften katastrofen skete, gik de og hakkede 

roer. 

De havde fået deres første barn, en lille pige, 

Inge, som på det tidspunkt var 15 mdr. 

 

Alle, der havde mulighed for det måtte jo 

hjælpe Agnes med gården, også Thomas og 

Gerda. 

Gården var på det tidspunkt temmelig sølle. 

Der var ikke mange dyr, og den magre 

hedejord havde ikke fået den kalk og gødning, 

der var behov for. 

Carl Finderup var ikke just landmand. Han 

var en dygtig håndværker, kunne tække tag,  

Bygge, klinke porcelæn, reparere sko og lign.  

 

Han og Agnes havde skabt et hyggeligt hjem 

med varme og godt humør og en flok kønne 

og livlige børn. 

 

 

 
 

 

 

I 1946 overtog Gerda og Thomas Bach gården 

på Jordmodervej, og der forestod et stort 

arbejde for at få et moderne landbrug ud af 

det.  

Men Thomas Bach var en dygtig landmand og 

i løbet af få år fik han sammen med Gerda 

opbygget et mønsterlandbrug.



Sigurd kom sig over ulykken fysisk, men han 

blev stille. Han havde stor skyldfølelse over at 

have givet sin lillebror lov til at deltage i 

modstandsbevægelsen. Da ulykken skete, var  

han forlovet med smedens Karen. Hun var 10 

år yngre end ham og lidt skrøbelig og 

dengang kun 19 år.  

Sigurds søster Anne sad trofast ved sin bror 

sygeleje, også for at skåne hans forlovede. Da 

Aage blev begravet sad Anne stadig hos sin 

bror. Sigurd kom sig og blev gift med Karen. 

Der var en fantastisk deltagelse i Aage 

begravelse, der blev sendt mange hilsner fra 

nær og fjern til Agnes og familien. Venner og 

naboer samlede mange penge ind til Aages 

minde og Frihedsrådet sørgede for det 

smukke gravsted, som stadigvæk er på Løvel 

kirkegård og som Frihedsrådet anlagde og 

som nu bliver vedligeholdt af Løvel 

menighedsråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..dø om så det gælder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Fra Peder Thougård Pedersen, Hauris har jeg fået følgende lille hyggelige beretning: 

  Aage tjente hos mine forældre et par år, da han var 16-17 år. Han var meget vellidt og dygtig. 

  Jeg var dengang 7-8 år og kan sagtens huske Aage. 

  I oktober 1944 fik vi på gården en ny logerende, Herman Krüger Højgård fra Viborg (dæknavn   

  Hans Jensen) Hvad han og Aage talte om ved jeg naturligvis ikke, men ”Hans Jensen” var i  

  hvert fald fuldt ud klar over hvad Aage var med i. 

  Efter Aage ikke længere tjente hos os, kom han alligevel flere gange på aftensvisit. Det var der  

  selvfølgelig ikke noget mærkeligt i, men det undrede mig, at han engang imellem blev og   

  overnattede. Det kunne jeg ikke forstå dengang, men fandt siden ud af, at der nok var blevet for  

 ”varmt” hjemme på Jordmodervej hos mor Agnes.  

  Aage overnattede på pigeværelset, der stod tomt den vinter.  

  Men han var nu heller ikke ubekendt med at overnatte der. 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 


