
Mindestenen i starten af Fægangen i Sorø 
Oplysningerne om personerne nævnt på Mindestenen på Fægangen i Sorø er hentet på 
Nationalmuseets hjemmeside: http://modstand.natmus.dk/ 
 

Anton Laurits Emil Knudsen (09-11-1894 – 12-03-1945) 
Tilknyttet modstandsbevægelsen i Dianalund. 
Skolegang i Århus. Efter installatøreksamen ansat i forskellige jyske firmaer, derefter i Kalundborg.  
Drev fra 1921 en ret betydelig installationsforretning i Dianalund.  
Medlem af Det konservative Folkeparti, formand for Ruds Vedby konservative Vælgerforening.  
Involveredes i illegalt arbejde i forbindelse med jødeforfølgelserne og oprettede i august 1944 en 
militær deling i Dianalund, hvis udrustning opbevaredes hos ham. 
Natten mellem 15. og 16.2.1945 blev han anholdt af tysk politi og indsat i Vestre 
Fængsel.  
Her blev han syg, men nægtedes lægehjælp.  
Da der stødte en lungebetændelse til, døde han af en hjertelammelse. 
 

Asger Lindberg Mørup (31-08-1912- 23-03-1945) 
Leder af modtagegruppe i Sorøområdet. 
Mellemskoleeksamen fra Hjørring Gymnasium 1927. Uddannet som landmand. Aftjente sin 
værnepligt ved Livgarden.  

Fængselsbetjent ved Statsfængslet i Vridsløselille, senere inspektør i Livsforsikringsselskabet 
Hafnia og leder af vagtvæmet i Sorø.  
Medlem af De danske Forsvarsbrødre. 
Asger Mørups gruppe var virksom ved våbennedkastninger på den såkaldte Ødemarksgård og på 
Tagegårds marker ved Vedde i Sorøområdet.  
De her nedkastede våben, der var bestemt for opbygning af militærgruppeme i Sorø, anbragtes i 
remisen på Vedde Station og befordredes som flyttegods til Pedersborg.  
Arresteret 9.3. 1945 og ført til København, hvor han blev dømt til døden og henrettet, for som 
afdelingsleder af en illegal organisation at have 
bragt våben og sprængstof i sikkerhed“. 
 
Viggo Peter Poulsen (08.05.1920 - 18.05.1945) 
Tilknyttet modstandsbevægelsen i Sorø. 
Ansat hos fabrikant Holger Eick.  
Den 1.3.1943 ansat som reservepolitibetjent med tjeneste ved jernbanebevogtningen i Ringsted.  
Efter september 1944 trådte han ind i politiets modstandsgrupper i Sorø og fungerede her som 
våbeninstruktør.  
Såret ved vådeskud under tjeneste for modstandsbevægelsen i en vagtstue på Sorø Rådhus.  
Ført til Sorø Amtssygehus, hvor han døde den følgende dag. 
 



Bengt Rønhof (11.06.1925 - 12.04.1945) 
Tilknyttet illegal gruppe i Dianalund og militærgruppe i Bromme. 
Dimitteredes fra Sorø Akademi i 1941 med realeksamen.  
Elektrikerlære hos installatør Knudsen, Dianalund.  
Bengt Rønhof havde ønsket at gå officersvejen, da der i slægten var stærke officerstraditioner.  
Besættelsen lagde en hindring i vejen for disse ønsker, og han besluttede sig da i stedet for efter 
endt læretid at uddanne sig til elektroingeniør. 
Bengt Rønhofs familie var stærkt engageret i det illegale arbejde.  
Hans fader sad således fængslet i 3 måneder sigtet for illegal virksomhed.  
Bengt Rønhofs illegale arbejde i Dianalund bestod blandt andet i, ved hjælp af en illegal sender, at 
radiodirigere modstandsfolk under aktion og aflytte de 
tyske radiopatruljer (Danmarks Frihedskamp, I, s. 420—421). Under forsøg på at 
infiltrere modstandsbevægelsen i Dianalund holdt tyskerne Bengt Rønhof arresteret i et døgn, 
hvorunder en stikker ved at give sig ud for modstandsmand forsøgte at skaffe oplysninger.  
Herefter skjulte Bengt Rønhof sig på sin fødeegn, Bromme, og påbegyndte dér opbygning af en 
militærgruppe. 
Den 12.4.1945 kom han kørende på cykel med våben på bagagebæreren gennem Bromme Skov, 
da han blev råbt an af en gruppe tyske soldater. Da han ikke standsede på tilråbet, blev han dræbt 
af et skud gennem ryggen. 
 
Christian Fugl Svendsen (19.05.1923 – 25.04.1945) 
Tilknyttet Polyteknikerafdelingen i København. 
Studentereksamen 1941 fra Sorø Akademis Skole.  
Påbegyndte et studium ved Den polytekniske Læreanstalt.  
Somrene 1942 og 1943 indkaldt som „polyteknikersoldat“ .  
Interneredes 29.8.1943 på kasernen i Næstved. 
Efter endt internering gik han ind i illegalt arbejde som leder af en militærgruppe under 
Polyteknikerafdelingen.  
Dræbt under aktion natten mellem 25. og 26.4.1945 ved bilfirmaet Magneto på Jagtvejen, da 
gruppen stødte sammen med en tysk patrulje. 
 
 
 
 
 


