
Nazismens ofre i 

Frederikshavn og Strandby 









Christian Beck 
� 6. sept. 1898 - † april 1940 
 
Christian Beck var styrmand på S/S LILY, der 
i 1940 sejlede under engelsk flag, 
 
Skibet men en besætning på 24 mand blev 
26. april 1940 torpederet nord for Skotland af 
en tysk ubåd. 
 
Beck boede i Frederikshavn, men hans adres-
se kendes ikke. 

Samuel Hjalmar Olsen 
� 18. april 1914 - † 19. feb. 1941 
 
Samuel Olsen var matros på S/S ALGARVE, 
som sejlede under engelsk flag. Hele besæt-
ningen på 27 mand inklusiv 19 danske, om-
kom da skibet krigsforliste. 
 
 Skibet blev ramt af en tysk torpedobåd i den 
sydlige del af Nordsøen. 
 
Olsen boede på Munkegade 16 i Frederiks-
havn ved sin far, som året før havde mistet 
sin anden søn i en lignende ulykke. 

Christian Helmut Erlandsen 
� 7. juni 1921 - † 27. nov. 1940 
 
Christian Erlandsen var kullemper på S/S 
IRENE MARIA, som sejlede under engelsk flag 
mod Canada. 
 
Det sidste man hørte fra skibet var, at det 
sejlede fra Milford Haven i Wales, da det blev 
torpederet af en tysk ubåd omkring 200sømil 
vest for Skotland. 
 
Erlandsen boede i Frederikshavn, men hans 
adresse kendes ikke. 

Hardi Christensen 
� 4. maj 1912 - † 19. feb. 1941 
 
Hardi Christensen var fyrbøder på S/S AL-
GARVE, som sejlede under engelsk flag. Hele 
besætningen inklusiv 19 danske mænd om-
kom, da skibet krigsforliste. 
 
Skibet blev ramt af en tysk torpedobåd i den 
sydlige del af Nordsøen. 
 
Christensen var gift og havde en lille dreng 
på to år. Han boede på Høyersgade 9 i Frede-
rikshavn. 

Poul Løth Frederiksen 
� 26. dec. 1916 - † 19. februar 1941 
 
Poul Frederiksen var fyrbøder på S/S ALGAR-
VE, som sejlede under engelsk flag. Hele be-
sætningen inklusiv 19 danske mænd omkom, 
da skibet krigsforliste, 
 
Skibet blev ramt af en tysk torpedobåd i den 
sydlige del af Nordsøen. 
 
Frederiksen boede på Visbergsgade 6 i Frede-
rikshavn. 

Egon August Karl Pedersen 
� 25. okt. 1911 - † 5. dec. 1942 
 
Egon Pedersen var fyrbøder med kreaturski-
bet S/S MARIE CLAUSEN. Skibet var på vej 
fra Wismar i Tyskland til Kolding, da det løb 
på en mine tæt ved Schleimünde. Kun to 
mænd af en besætning på 14 overlevede. 
 
Pedersen blev viet på borgmesterkontoret til 
Alexa Louise Jensen af borgmester Fisker i 
Frederikshavn den 5. juni 1939. 
 
Han boede på Tværvej 2 i Frederikshavn. 



Carl Vilhelm Røgild Nielsen 
� 16. juni  1913 - † 13. jan. 1945 
 
Arresteret: 1944 
Deporteret: 1944, Mühlberg 
 
Carl Nielsen var blandt de politifolk, der blev 
arresteret og deporteret. Han døde af ukend-
te årsager i fangelejren Mühlberg. 
Nielsen var overbetjent ved Kystpolitiet i Fre-
derikshavn, hvor hans far også var betjent. 
Kystpolitiet havde kontor på Havnegade 14 i 
Frederikshavn. Han var en aktiv del af lokal-
miljøet og var med til at starte roklubben i 
Frederikshavn, 
 
Nielsen boede i Frederikshavn, men han 
adresse kendes ikke. 

Børge Ernst Johannes Fedders 
� 25. nov. 1921 - † 28. marts 1945 
 
Børge Fedders blev skudt i benet, da han 
flygtede fra en tilfældig razzia under en vå-
beninstruktion. 
Samme nat afgik han ved døden på sygehu-
set i Frederikshavn, 
 
Til hans begravelse på Frederikshavn Kirke-
gård deltog 1500 mennesker. Fedders blev 
født i Flade Sogn som søn af Georg Fedders 
og Matrine Thomsen. Som barn gik han på 
Bangsbostrand Skole, herefter blev han ud-
lært som skibsbygger. Senere fik han arbejde 
på Frederikshavn Værft. 
 
Han boede på Gl. Kongevej 20 i Frederiks-
havn. 

Poul Georg Rasmussen 
� 2. jan. 1923 - † 27. feb. 1945 
 
Poul Rasmussen lod sig påmønstre på skiber 
ORAPLANA fra Frederikshavn for at komme til 
København. 
Skibet nåede aldrig frem og der antages, at 
det er sejlet på en mine. Han skulle til hoved-
staden for at besøge sin far. 
 
Rasmussen arbejdede og boede på Sømands-
hjemmet på Tordenskjoldsgade 15 i Frede-
rikshavn. 

Knud Thomsen 
� 1. juni 1923 - † 1. maj 1945 
 
Knud Thomsen blev dræbt på stedet, da han 
kom i ildkamp med tyske soldater under en 
våbentransport. 
 
Thomsen var en del af modstandsgruppen 
'Stokholmkolonnen'. 
 
Han var manufakturlærling i Frederikshavn, 
hvor han boede på Danmarksgade 70 og hav-
de uddannet sig son handelskommis. 

Oluf Pedersen 
� 10. jan. 1914 - † 5. maj 1945 
 
Arresteret: 1. maj 1945 
Oluf Pedersen blev såret, da han kom i ild-
kamp med tyske soldater underen våben-
transport. 
 
Han var en del af modstandsgruppen 
'Stokholm kolonnen'. 
 
Pedersen var egentlig uden for livsfare, men 
han blev mishandlet af tyske soldater på ma-
rinelazarettet på Bangsbostrand Skole. Han 
modtog ikke den fornødne lægehjælp, hvilket 
førte til hans død. 
 
Pedersen var guldsmed og boede på Sønder-
gade 65 i Frederikshavn. 

 



Christian Svendsen 
� 23. okt. 1886 - † 27. okt. 1940 
 
Christian Svendsen var skipper på kutteren 
GERDA, der fiskede omkring Hirsholmene, 
hvor kutteren påsejlede en mine. 
 
Svendsen var medlem af Strandby Fiskerifor-
ening og far til Ingeman Svendsen, der også 
omkom ved ulykken. Ved hans død efterlod 
han sig 10 børn. 
 
Han boede på Søndervej 21 i Strandby. 

Kaj Ingeman Svendsen 
� 2. marts 1886 - † 27. okt. 1940 
 
Kaj Svendsen var fisker på kutteren GERDA, 
der fiskede omkring Hirsholmene, hvor kutte-
ren påsejlede en mine. 
 
Svendsen var medlem af Strandby Fiskerifor-
ening og søn af Christian Svendsen, der også 
omkom ved ulykken. 
 
Han boede i Strandby, men hans adresse 
kendes ikke. 

 

Niels Jørgen Thomsen 
� 12. marts 1878 - † 30. nov. 1940 
 
Niels Thomsen var fisker på kutteren VICTO-
RIA, der fiskede omkring Hirsholmene. Be-
sætningen fiske hvad man antog var en bøje 
op af vandet og indså, da det var for sent, at 
denne var en mine, som eksploderede, mens 
den lå på dækket. 
 
Thomsen var medlem af Strandby Fiskerifor-
ening og far til Anker Thomsen, der også om-
kom ved ulykken. 
 
Han boede på Søndervej 21b i Strandby. 

Anker Thomsen 
� 8. juli 1901 - † 30. nov. 1940 
 
Anker Thomsen var fisker på kutteren VICTO-
RIA, der fiskede omkring Hirsholmene. Be-
sætningen fiske hvad man antog var en bøje 
op af vandet og indså, da det var for sent, at 
denne var en mine, som eksploderede, mens 
den lå på dækket. 
 
Thomsen var kasserer i Strandby Fiskerifor-
ening og søn af Niels Jørgen Thomsen, der 
også omkom ved ulykken. 
 
Han boede på Søndervej 34 i Strandby. 

Arne Larsen 
� 3. sept. 1925 - † 27. dec. 1940 
 
Arne Larsen var skibsdreng på kutteren MAA-
GEN, der under fiskeri sejlede på en mine, 
som sprængte bunden ud på kutteren. 
 
Larsen boede på Stationsvej 1 i Strandby. 



Christian Peter Pedersen 
� 16. okt. 1879 - † 17. okt. 1944 
 
Christian Pedersen var skipper på kutteren 
DORTHEA, der sejlede på en mine og eksplo-
derede tæt ved Strandby. 
 
Kort før Pedersen tog på havet, havde han 
fortalt sine venner, at han snart blev 65 og 
derfor ville gå på pension. 
 
Han boede på Snerlevej 3 i Strandby. 

Oskar Poulsen 
� 10. feb. 1927 - † 17. okt. 1944 
 
Oskar Poulsen var fisker på kutteren DOR-
THEA, der sejlede på en mine og eksplodere-
de tæt ved Strandby. 
 
Poulsen boede på Risagervej 3 i Strandby. 

 

Herman Gravesen 
� 15. okt. 1892 - † 17. okt. 1944 
 
Herman Gravesen var fisker på kutteren 
DORTHEA, der sejlede på en mine og eksplo-
derede tæt ved Strandby. 
 
Gravesen boede på Søndervej 20a i Strand-
by. 




