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Modstandsgruppeledere i Ribe  

 

Knud Jensen (1911-1944) 

Knud Jensen var født i Ballerup. Han uddannede sig til civilingeniør og blev driftsleder ved 

Ribe Jernstøberi. Han trådte ind i modstandsbevægelsen i Ribe i efteråret 1943, hvor han 

blev medlem af Gjerlev-gruppen under ledelse af bankassistent Carl Erik Gjerlev. Arbejdet 

bestod hovedsageligt i uddeling af illegale blade og forsøg på at organisere 

jernbanesabotage.  

Knud Jensen blev senere leder af en gruppe, der var involveret i våbentransporter og 

uddannelse af andre grupper. Sideløbende solgte Knud Jensen mærker på støberiets kontor 



til fordel for det illegale arbejde og var modtageradresse for bladpakker. Han beskrives som 

meget tyskfjendtlig. 

Den 2. juni 1944 foretog Gestapo en razzia i Ribe. Dens udspring var i København, for 

26. maj blev Niels Aage Skov taget af Gestapo hos en bogtrykker på Nørrebro. Skov havde 

udført sabotager i Ribe allerede i marts 1943. Han fik en hårdhændet behandling, men 

optrevlingen i Ribe skyldtes i første række Skovs lommebog, der indeholdt navne på 

medlemmer af grupper i Ribe. 

Med disse oplysninger kunne tysk politi fra Esbjerg foretage i alt 10 anholdelser i 

Ribe. Der var blevet telefoneret for at advare Ribefolkene, men telefonistinden, der boede 

lige over for Knud Jensen afslørede folkene over for Gestapo-medarbejderen Max Pelving. 

De anholdte var foruden folk fra Gjerlevs gruppe medlemmer af en CB-gruppe i Ribe. De blev 

ført til Hotel Hafnia i Esbjerg.  

Gestapo meddelte det danske politi, at Gjerlev og Knud Jensen uden tvivl var 

hovedmændene, og at de anholdte stod bag samtlige sabotager i Ribe 1943-44. Knud Jensen 

blev sigtet for sabotage og våbenbesiddelse. Via Vestre Fængsel, Horserødlejren og 

Frøslevlejren blev han 15. september 1944 deporteret til Neuengamme. Kort efter blev han 

sendt på udekommando til Schwesing ved Husum, hvor han døde som følge af 

lungebetændelse og dysenteri 22. december 1944, 33 år gammel. 

 


