
Nazismens ofre i 

Sæby og Voerså 





Hardy Kristensen 
� 25. juni 1929 - † 29 dec. 1944 
 
Hardy Kristensen var fisker på kutteren PO-
SEIDON, der sejlede på en mine tæt ved 
Asaa Havn. 
 
Ved ulykken døde hans far Ingenius Kristen-
sen samt hans bror Henning Kristensen også. 
Kristensens mor Dagmar Kristensen stod til-
bage med fire ukonfirmerede børn. 
 
Han boede i Voerså, med adressen kendes 
ikke. 

Ingenius Kristensen 
� 9. jan. 1901 - † 29. dec. 1944 
 
Ingenius Kristensen var fisker på kutteren 
POSEIDON, der sejlede på en mine tæt ved 
Asaa Havn. 
 
Ved ulykken døde hans sønner Henning og 
Hardy Kristensen også. Kristensens kone 
Dagmar Kristensen stod tilbage med fire 
ukonfirmerede børn. 
 
Han boede i Voerså, med adressen kendes 
ikke. 

Henning Kristensen 
� 5. okt. 1927 - † 29. dec. 1944 
 
Henning Kristensen var fisker på kutteren 
POSEIDON, der sejlede på en mine tæt ved 
Asaa Havn. 
 
Ved ulykken døde hans far Ingenius Kristen-
sen samt hans bror Hardy Kristensen også. 
Kristensens mor Dagmar Kristensen stod til-
bage med fire ukonfirmerede børn. 
 
Han boede i Voerså, med adressen kendes 
ikke. 

Arnold Christensen 
� 28. dec. 1914 - † 5. maj 1945 
 
Arnold Christensen var modstandskæmper og 
deltog i gadekampe på Bispetorvet i Aarhus i 
forbindelsen med befrielsen. Ved kampene 
blev han ramt i hovedet af skud affyret af en 
tysk soldat. 
 
Han var død ved ankomsten til hospitalet. 
 
Christensen boede på Solvej 3 i Sæby. 

Søren Christian Serup 
� 12. juli 1904 - † 11. marts 1945 
 
Arresteret: 1944 
Deporteret: 1944 Neuengamme 
 
Søren Serup var blandt de politifolk, der blev 
arresteret og deporteret. Serup blev først in-
terneret i Frøslev. Han døde af ukendte årsa-
ger i koncentrationslejren Neuengamme. 
 
Serup var ordensbetjent og senere færdsels-
betjent i Frederikshavn 
 
Han boede på Søndergage 1a i Sæby. 

Johannes Møller Frederiksen 
� 17. juli 1919 - † 24. april 1943 
 
Johannes Frederiksen var styrmand på S/S 
ROSENBORG, som blev torpederet i Nordat-
lanten, mens den sejlede under engelsk flag. 
 
På grund af krigen var det vanskeligt for Fre-
deriksen - som for alle søfolk i allieret tjene-
ste - at komme hjem, men det lykkedes ham 
op til en jul at sende et brev hjem til sin fa-
milie. 
 
Ham var søn af sognepræsten i Sæby og bo-
ede på Algade 22. 



Jens Albæk Pedersen 
� 12. nov. 1921 - † 16. okt. 1941 
 
Jens Pedersen var dæksdreng på S/S ALS-
SUND, som blev beslaglagt af USA efter den 
9. april 1940 og omdøbt til BOLD VENTURE. 
 
Skibet blev ramt af en torpedo fra en tysk 
ubåd i Nordatlanten syd for Island. 
 
Pedersen boede på Klostergyde 2 i Sæby. 

William Undith Simonsen 
� 21. juni 1918 - † 22. nov. 1940 
 
William Simonsen var letmatros på S/S LEISE 
MÆRSK, der blev ramt af en torpedo fra en 
tysk ubåd, mens den sejlede i konvoj. 
 
Skibet sank i løbet af fire minutter og efter to 
blev de overlevende reddet. Simonsen om-
kom. 
 
Han boede på Algade 8 i Sæby. 

Niels Jørgen Laulund 
� 23. maj 1922 - † 16. okt. 1941 
 
Niels Laulund var messedreng på S/S ALS-
SUND, som blev beslaglagt af USA efter den 
9. april 1940 og omdøbt til BOLD VENTURE. 
 
Skibet blev ramt af en torpedo fra en tysk 
ubåd i Nordatlanten syd for Island. 
 
Laulund boede på Skolegade 15 i Sæby. 

   


