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Forord
Man skriver jo så meget mellem år og dag, og på sin vis
uden at opdage det, indtil man på en eller anden måde
bliver gjort opmærksom på forholdet. Det er udgangspunktet for denne lille bog. Og så noget helt andet.
I oktober 2011 modtog jeg et brev, stilet til Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv, fra Forlaget Uhrskov ved
Frede Uhrskov. Sagen var den, at Forlaget Uhrskov havde startet en serie, ”En by i krig – X-by,” der skulle publicere allerede kendt materiale fra besættelsestiden 19401945. Det kunne f.eks. være en for længst udsolgt bog,
som burde genudgives, eller måske en samling artikler,
der kunne udgives i bogform. Om vi havde noget vi gerne ville udgive? Set fra min stol var tidspunktet lidt uheldigt, idet jeg stod med det ene ben på vej ud af Hals Museum og Nordjyllands Historiske Museum, og det andet
på vej ind på Aalborg Universitet, Institut for Kultur og
Globale Studier, for der at tage fat på et længe ønske,
nemlig at tage fat på et ph.d.-stipendiat, finansieret af
Aalborg Universitet, Nordjyllands Historiske Museum og
Museumsforeningen for Hals Museum.
Nå, men sådan noget skal man ikke spørge mig om, og
da Forlaget Uhrskov påtog sig alt det praktiske arbejde,
sagde jeg ja, og samlede en del af det materiale, som jeg
gennem tiden har udgivet om den tidligere Hals Kommunes historie 1940-1945. Samarbejdet var yderst effektivt,
og vi holdt projektet hemmeligt. Jeg ville nemlig gerne
give en ”afskedsgave” til det museum og den egn, hvor
jeg havde virket siden 1994, fra 1995 som museumsinspektør. Museumsforeningen for Hals Museum holdt afskedsreception for mig fredag den 13. januar 2012, og på
denne dag blev bogen ”En by i krig – Hals,” så præsenteret for den absolut intetanende offentlighed.
~8~

Samarbejdet med Frede Uhrskov var så godt og effektivt,
at vi, da vi lagde sidste hånd på Hals-bogen, drøftede et
par andre mulige projekter. Blandt dem var at samle og
udgive en del af det, som jeg har skrevet om Aalborgs
Historie 1940-1945. Det er blevet til herværende bog.
Den oprindelige publiceringssammenhæng for de enkelte dele kan man orientere sig nærmere om i ”Publiceringsdata.” Om teksterne og kompositionen vil jeg her
blot nævne, at jeg har medtaget artikler, der både er
skarpt Aalborg-centrerede, dvs. for nogles vedkommende
går helt nede på gadeniveau for at angive, hvilke levn eller erindringssteder fra besættelsestiden, der findes i byen, og har medtaget artikler, hvis emne eller hovedperson
forsvinder ud af området og historien. På den måde
kommer vi f.eks. fra Nordjylland via Aalborg til Østfronten og derpå til slutspillet i Berlin, ligesom det næppe er
kendt i al almindelighed, at den første, der vest for Storebælt blev dødsdømt og henrettet i forbindelse med retsopgøret efter besættelsen, ligger begravet på Almen Kirkegård i Aalborg.
Disse artikler er naturligvis ikke historien om Aalborg
under besættelsen, men dele af denne historie, og for en
dels vedkommende ikke særligt kendte dele. Jeg har med
udvalget forsøgt at gøre det samme som jeg gør, når jeg
holder foredrag om besættelsestiden, om end nok så lokalt, nemlig at sætte den lille historie ind i den store, og
lade den store historie virke tilbage på den lille. Det er et
af de perspektiver, der gør historien interessant, eller perspektivrig. Jeg håber det er lykkedes. Om det er tilfældet,
er naturligvis læserens afgørelse. Bogen her er ikke munter læsning. Men det er lærerig læsning, vil jeg vove at
påstå. Vi kan nemlig lære af historien. Hvis vi vil.
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Aalborg besættes
Aalborg den 9. april 1940
Den 1. september 1939 overfaldt Hitlers Nazityskland
Polen. Den anden Verdenskrig var begyndt. Den 9. april
1940 kom krigen til Danmark. Under kodenavnet "Weserübung" besatte Det tredje Riges værnemagt Danmark og
Norge. Angrebet på Danmark var både en del af og koordineret med angrebet på Norge. Besættelsen af de to lande skulle dels sikre, at England ikke fik fodfæste i Skandinavien, ubehageligt tæt på Tyskland, dels sikre Tysklands malmbasis i Sverige, og give flåde og luftvåben en
bedre startposition for angreb på England. i disse planer
spillede Nordjylland en væsentlig rolle. Her kunne etableres en lufthavn til mellemlanding for de fly, der skulle
fra Tyskland til Norge, og man kunne udnytte landsdelens mange havne i samme forbindelse. De tyske landtropper overskred den 9. april 1940 kl. 04.15 den dansktyske grænse ved Tønder og Kruså, samtidig med at tyske flådeenheder sejlede gennem Lillebælt og Storebælt
for at landsætte tropper forskellige steder i Jylland og på
øerne.1) i de tidlige morgentimer blev Danmark desuden
overfløjet af store flystyrker fra Luftwaffe, der dels skulle
støtte hærenhederne, dels demonstrere den tyske overmagt. Og så var der desuden en lille del af Luftwaffes
styrker, der havde særlige mål og opgaver.
Det var af afgørende betydning for tyskernes angreb
på Norge, at man sikrede sig Aalborg Flyveplads ved
Rødslet allerede i angrebets indledende faser. Kl. 06.15
om morgenen, d.v.s. to timer efter invasionen over grænsen, landede de første tyske faldskærmstropper på Aalborg Flyveplads, som de erobrede uden kamp, idet der
ikke var danske forsvarsstyrker på pladsen. Den tyske
styrke bestod af blot ca. 40 mand, som med angrebet i
~ 10 ~

øvrigt udførte krigshistoriens første luftbårne operation.2)
På lignende måde erobrede tyske luftbårne styrker samme dag Masnedøfortet, som ganske vist var en stærk
fæstning på papiret, men som var stort set ubemandet på
angrebsdagen. i Aalborg sikrede tyskerne sig bl.a. Aalborg Flyveplads, afspærrede Limfjordsbroen, og sideløbende med, at der i løbet af dagen landede et meget stort
antal transportfly på Aalborg Flyveplads, med besættelsesstyrker, materiel og flybrændstof, ligesom et stort antal fly på vej til Norge mellemlandede, kunne de tyske
tropper i Aalborg roligt afvente den tyske hovedstyrkes
ankomst. Denne nåede frem til Aalborg kl. ca. 16.30 om
eftermiddagen.3)
Danmark var blevet taget på sengen i både overført og
bogstavelig betydning. Og for første og sidste gang under
besættelsen fra 1940 til 1945 kunne en dansk avis bringe
en reportage om militære tyske aktiviteter. Aalborg Stiftstidende bragte den 9. april 1940 om eftermiddagen en
stort opsat artikel om begivenheden. Af artiklen fremgik
bl.a., at journalisten netop var blevet vækket af støjen fra
de mange tyske fly, der fløj ind over byen. Når Aalborg
Stiftstidende overhovedet kunne bringe en sådan artikel,
skyldtes det, at censuren endnu ikke var etableret. Oven i
købet lod Stiftstidendes udsendte en tysk kaptajn og hans
mænd fotografere sammen med danske civilister og gengav et lille ordskifte, af hvilket det fremgik, at den tyske
kaptajn Seffers anførte, at tyskerne var kommet som gode
venner, hvortil blev svaret, at for de danske var dagen
dybt tragisk.4)
Byggearbejder, besættelsestropper og bombardementer
Tyskerne var kommet tidligt til byen af hensyn til flyvepladserne, og det var da også flyvepladserne, og ikke
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mindst udbygningen af disse, der kom til at præge store
dele af besættelsestidens historie i Aalborg. Det største
anlæg var Aalborg Flyveplads Vest, oprindeligt Aalborg
Kommunale Lufthavn, ved herregården Rødslet nord for
Limfjorden. Særligt denne udbyggedes kraftigt, hvilket
bl.a. indebar, at den gamle herregård blev revet ned, men
herudover udbyggedes også flyvepladsen ved Portland
Cement Fabrik ved Rørdal, ligesom tyskerne anlagde en
vandflyveplads mellem øen Egholm og Aalborg.5) Hertil
kom mindre anlæg, som f.eks. en nødflyveplads ved Klarupgård øst for Aalborg.6)
De store anlæg krævede store mængder arbejdskraft, i
perioder op til 18.000 arbejdere, der strømmede til fra hele landet; ikke altid Guds bedste børn, som politimester
Bach noterede sig.7) Arbejdsstyrkens antal toppede i
1942, og i den resterende del af krigen fik mange af disse
arbejdere beskæftigelse ved de store fæstningsbyggerier
på vestkysten, hvor tyskerne særligt fra 1943 udbyggede
invasionsforsvaret. De tyske anlæg i Aalborgområdet betød, at op mod 10.000 tyske soldater til stadighed opholdt
sig i området; en styrke, som i perioder kunne nå op mod
30.000 mand.8) Sammen med de mange bygningsarbejdere gav tyskerne omsætning i forretningerne og stigende
indtægter for arbejdere, erhvervsliv og kommune. Pengene til de enorme investeringer hentede tyskerne i den
danske statskasse. Byggearbejdere, besættelsestropper og
udbygning af de tre lufthavne gav grøde i den lokale
økonomi og tiltrak fjendtlige fly styrker.
Aalborg Flyveplads Vest er med rette blevet betegnet
som det britiske Royal Air Force' s (RAF) eneste strategiske bombemål i Danmark; det eneste som man satte betydelige ressourcer ind mod, når bortses fra større enkelt
angreb som mod Gestapohovedkvarteret på Århus Universitet og mod Shellhuset i København.9) Særligt i kri~ 12 ~

gens første del rettede RAF flere angreb mod de tyske
baser ved Aalborg, til tider med fatale konsekvenser for
de angribende styrker, der i et enkelt tilfælde blev fuldstændigt udslettet, ligesom vildfarne bomber anrettede
skade i byen og omegnen. Hvor hårdt angrebene gik ud
over Aalborg i krigens første tid antydes af, at der fra
april til september 1940 blev anrettet krigs skader i
samtlige danske købstæder for 500.000 kr.; af dette
beløb tegnede Aalborg sig alene for 300.000 kr.10)
Luftangrebene på Aalborg fortsatte frem mod krigens
slutning og medførte desuden, at der blev opført en
mængde civilbeskyttelsesrum i byen.
Gå til modstand
Sabotagen mod tyske interesser startede i det små
straks efter 9. april 1940, men mere organiseret tog
modstandsbevægelsen først form i 1942. Blandt de,
der tidligt tegnede sig for nålestiksaktioner, der militært og sabotagemæssigt var uden betydning, men
som havde vældige moralske og psykologiske konsekvenser, var Churchill-klubben i Aalborg. En gruppe
drenge på 14 til 17 år organiserede sig, stjal våben fra
tyskerne og udrettede mindre sabotagehandlinger og
blev i maj 1942 arresteret, dømt og fængslet for i alt
25 sabotagehandlinger. Drengene blev indsat i Kong
Hans Gades Arrest, hvor det ved hjælp af en indsmuglet fil lykkedes tre af drengene at skære en jernstang i
cellevinduet over, og i de næste to måneder forlod de
arresten om natten, lavede sabotage, og vendte tilbage
til cellen om morgenen, hvor de satte den overskårne
jernstang på plads med kit blandet op med blæk. Natten mellem den 24. og 25. august 1942 blev drengene
imidlertid pågrebet under en luftalarm, hvorpå de blev
overført til Nyborg Statsfængsel for at afsone skærpede straffe. På det tidspunkt var deres bedrifter imidler~ 13 ~

tid kendt i både Danmark og udlandet, og i USA opnåede klubben endog den ære at blive gjort til tegneseriehelte. i retten havde drengene sagt, at de måtte
gøre det som de voksne ikke ville.11)
Men det ville de voksne nu i stigende grad, efterhånden som besættelsen skred frem. En modtagegruppe var i sensommeren 1943 en nat taget til Madum Sø i Himmerland for at modtage en ladning våben nedkastet fra et britisk fly. Gruppen blev opdaget
af en tysk patrulje, og under den efterfølgende jagt og
ildkamp blev Niels Erik Vangsted dræbt og Poul Edwin Kjær Sørensen taget til fange, mens resten af
gruppen undslap. Sørensen blev dødsdømt og henrettet af tyskerne, og ved Niels Erik Vangsteds begravelse den 23. august 1943 kom det efterfølgende til optøjer i Aalborg. 12) Vangsteds begravelse blev starten på
augustoprøret i Aalborg, og sammen med lignende
optøjer i andre større byer blev august 1943 måneden,
hvor samarbejdspolitikken brød sammen, og samarbejdet mellem den danske regering og den tyske besættelsesmagt ophørte. Situationen skærpedes, modstanden voksede.
Litteratur og materiale
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Forbudte fotos fra ´40-erne
Aalborg under besættelsen 1940-1945
Den 9. april 1940 kl. 06.15, to timer efter at tyske landstyrker havde overskredet den dansk-tyske grænse, landede tyske faldskærmstropper på Aalborg Flyveplads ved
herregården Rødslet nord for Limfjorden, i det, der blev
krigshistoriens første luftbårne operation 11 De blot ca. 40
mand erobrede flyvepladsen uden kamp og i løbet af dagen landede et stort antal tyske fly med tropper, materiel
og flybrændstof, ligesom et stort antal fly på vej til Norge
mellemlandede på Aalborg Flyveplads. Den tyske hovedstyrke nåede frem til Aalborg kl. ca. 16.30 om eftermiddagen.
Hermed var besættelsestiden i Aalborg begyndt. Både
som luftbase og som transithavn for tyske tropper på vej
til og fra Norge, kom Aalborg til at spille en vigtig rolle i
den tyske Værnemagts planer for besættelsen af Danmark, hvilket bl.a. kom til udtryk i meget store og omfattende fæstningsbyggerier i byen og dens nærmeste omegn, i særdeleshed udbygningen af Aalborg Flyveplads til
en meget stor base for Luftwaffe, det tyske luftvåben, og
senere i krigen kom så de store fæstningsbyggerier på
vestkysten til. De tyske anlæg i Aalborgområdet betød, at
op mod 10.000 tyske soldater til stadighed opholdt sig i
området, og i perioder nåede den samlede styrke op på
30.000 mand.
At holde styr på så stor en styrke, kræver særlige retningslinjer. Sådanne blev da også udformet for de tyske
tropper i Garnison Aalborg, i form af en særlig forordning for de tyske troppers gøren og laden i byen. Der
blev udstedt direktiver vedr. kvarter, luft- og brandbeskyttelse, spionage og sabotage, tappenstreg, forbudte lokaler, forretninger og byområder, alkoholmisbrug, sang
~ 16 ~

på gader, at bære våben eller lægge dem fra sig, danseforbud, aflytning af udenlandske sendere, fotografering
og militær service. Eksempelvis blev det de tyske soldater forbudt at besøge Onkel Toms Restaurant, med den
begrundelse, at indehaveren var neger. Ariske soldater
kunne naturligvis ikke omgås folk af lavere race. Fotoforbuddet gjaldt ikke fotografering som sådan, men fotografering af ethvert militært anlæg; fotografering af sådanne installationer var strengt forbudt, for såvel Værnemagtens soldater som, naturligvis, for danske civilister.
Hvad fotografering videre angik, anførte s i forordningerne for Garnison Aalborg seks forretninger, hvor det
var tilladt at få fremkaldt film, herunder Foto-Centralen i
Jens Bangsgade 3, ved Viggo Skaade.
Nu er en ting som bekendt hvad man må. Noget ganske andet er hvad man gør. Aalborg var også under besættelsen en stor by. Ud over de mange tyske tropper,
10.000-30.000 mand, husede byen i perioder også op
mod 18.000 tilflyttede danske arbejdere, alle beskæftiget
ved de store tyske anlæg, og hertil kom naturligvis byens
faste befolkning på ca. 90.000 indbyggere, ind. Hasseris,
Nørre Tranders, Sundby Hvorup og Nørresundby, i 1940.
Blandt så mange mennesker vil der naturligvis findes
brodne kar i alle lejre, og vi kan takke disse brodne kar
for, at der i dag findes et stort fotografisk materiale fra
Aalborg under besættelsen.
Meget af dette materiale er kendt og anvendt i adskillige sammenhænge i studiet og formidlingen af Aalborgs
historie 1940-1945, men stadig dukker der mellem år og
dag nyt materiale frem. Således blev i september 1992
indleveret en mappe til Sundbysamlingerne, og i december 2005 en række sagsakter til Sæby Museum. Begge afleveringer indeholder materiale af hidtil ukendt art. Det
er uddrag af dette materiale, der gengives i det følgende.
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Ingeniørens illegale aktivitet
Afleveringen til Sæby Museum december 2005 omfatter
en række fotografier, henholdsvis indsamlet og optaget af
ingeniør EJH, der arbejdede på Aalborg Værft. Ud over
at fotografierne i sig selv påkalder sig interesse, er denne
aflevering yderligere interessant derved, at den faktisk
består af bevismateriale fra Rigspolitiet, teknisk Afdeling, Aalborg, fremlagt i Aalborg Købstads med Aalborg
Birks og Fleskum Herreds kriminalret den 11. august
1942. Ingeniøren havde med sin aktivitet overtrådt loven,
hvilket i øvrigt indbragte ham en dom på otte dages hæfte. Hvorledes materialet er kommet tilbage i EJH´s besiddelse, kan undre. Måske en flink og absolut ikke tyskervenlig politimand har haft en finger med i spillet.

Børn leder efter souvenirs i bombekrater, fra et af de første britiske
Royal Air Force angreb på Aalborg, før 27. november 1940.

Materialet består af fem læg eller blade, med følgende
indhold, opklæbet på arkene: Blad I, ni egne optagelser af
ikke militære objekter før den 27. november 1940. Blad
II, 12 billeder af militære objekter, købt i fri handel
sommeren 1940 samt et billede af tyske skibe, foræret
EJH af en tysk soldat. Blad III, ni egne optagelser af ty~ 18 ~

ske militære objekter i Aalborg i 1940 og 1941. Blad IV,
fejlagtigt mærket VI, fire egne optagelser af tyske militære objekter ved Hanstholm Havn i sommeren 1941. Blad
V, 10 egne optagelser af tyske militære objekter i Aalborg.

Tysk troppetransportskib til kaj i Aalborg Havn, 1940-1947.

Ingeniør EJH har tilsyneladende været lidt af en samler.
En del af de beslaglagte, og altså siden tilbagegivne, fotografier, er som nævnt optagelser købt i fri handel, d.v.s.
på det sorte marked; optagelser, som siden har været
gengivet i dele af den besættelseshistoriske litteratur om
Aalborg. En del af optagelserne, nemlig EJH's egne, har
imidlertid aldrig været offentliggjort. Det er et uddrag af
disse optagelser, der gengives i det følgende.
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Tysk jagerfly på Luftwaffes base ved Rødslet, ødelagt på jorden
efter Royal Air Force angreb.

Tysk fly af typen
Blohm und Voss BV
138C-1 under nedstyrtning ved Aalborg. Foto fra
samme begivenhed
findes i Sundbyindleveringen.

Tysk attrapantiluftskytskanon, for at narre fjenden, formodentlig ved
Rødslet.
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Fra en tysk soldats fotoalbum
Mens E]H/s optagelser var, om man så må sige, regelret
illegale, er historien bag det til Sundbysamlingerne i september 1992 indleverede album lidt mere kryptisk. Albummet er et konglomerat, etableret af en samler.
Albummet indeholder tydeligvis affotograferinger
samt billeder købt i fri handel af samme karakter som ingeniørens, og endelig, hvilket er langt den største gruppe,
en række optagelser fra steder i Aalborg, hvortil civilbefolkningen ikke havde adgang, som f.eks. mandskabsmessen og køkkenet på den store Luftwaffebase ved
Rødslet, samt en række billeder fra fronten, herunder
kamphandlinger, billeder af sønderbombede byer, efter
alt at dømme tyske, billeder af stabler af lig i toggodsvogne og af hængte m.v. Da fotografen, ud over at
have haft adgang til for civilbefolkningen forbudte områder, tillige mere eller mindre åbenlyst trodsede fotoforbuddet, og bl.a. havde lejlighed til at komme tæt på og til
at fotografere feltmarskal Erwin Rommel under dennes
besøg i det nordjyske, er der grund til at antage, at fotografen har været tysk officer på en ganske fremtrædende
post.
Sandsynligvis er denne den største gruppe billeder,
som er fremkaldt af Foto-Centralen ved Viggo Skaade,
altså en af de fotoforretninger, som tyske soldater havde
lov til at anvende, kommet til samlingen på den måde, at
den i øvrigt anonyme tyske soldat eller officer har indleveret en række film til fremkaldelse; d.v.s. film fra tjenesten i Aalborg, fra orlovs-, tjenesterejser el.lign. til Tyskland og fra fronttjeneste. Viggo Skaade har så fremkaldt
to sæt, nemlig et til soldaten, og et til samleren, sandsynligvis efter aftale. At såvel samleren som den tyske soldat
derved overtrådte både fotoforbud og forordningerne for
Garnison Aalborg får være.
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Hvad man ikke ved har man jo ikke ondt af. Og ingen har
vidst noget, før albummet blev afleveret til Sundbysamlingerne, hvor sagen forblev ukendt for en større offentlighed, frem til følgende udpluk af fotografierne offentliggøres.
Tyske soldater, der
bemandede Atlantvolden et sted ved den
nordjyske vestkyst,
slapper af en sommerdag 1943-1944.

I november og december 1943 inspicerede den legendariske feltmarskal Erwin Rommel den danske del af Atlantvolden. Her er Rommel fotograferet i Nordjylland. Mange stimlede sammen for at få et glimt af Rommels kortege, og folkeviddet ville vide, at mange blev stående i nogen tid efter kortegen var passeret; man vidste nemlig fra
Ørkenkrigen, at Montgomery altid var i hælene på Rommel. Rommel blev senere tvunget til at begå selvmord af
Adolf Hitler.

~ 22 ~

Efter al sandsynlighed fra mandskabsmessen på Luftwaffes base ved
Rødslet. Her hersker ingen vareknaphed. Her er flasker på rad,
pølser på stribe og kage på disken.

Tyske tropper indskibes på Aalborg havn.
Bemærk camouflagebemalingen på skibet.
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Tyske vandfly, ligeledes under indskibning på Aalborg Havn.

Jernbanevogn, beskudt af britisk fly fra Royal Air Force.
Skudhullerne er tydelige og mange.
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I november og december
1943 inspicerede den
legendariske feltmarskal
Erwin Rommel den danske del af Atlantvolden.
Her er Rommel fotograferet i Nordjylland.
Mange stimlede sammen
for at få et glimt af
Rommels kortege og folkeviddet ville vide, at
mange blev stående i
nogen tid efter kortegen
var passeret; man vidste
nemlig fra Ørkenkrigen,
at Montgomery altid var
i hælene på Rommel.
Rommel blev senere
tvunget til at begå selvmord af Adolf Hitler.

Museumsleder Ketty Johansson, Sundbysamlingerne, har beredvilligt udlånt den pågældende mappe til brug for herværende artikel, og
museumsinspektør Jens Thidemann, Sæby Museum, har overdraget
sagsakterne til Hals Museum, Nordjyllands Historiske Museum, bl.a.
til brug for herværende artikel. Begge takke s hjerteligt for hjælpen,
Forhistorien, navne m.v, for begge afleveringer, er her anonymiseret.
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M/S ”Wuri”
Et drøn
Kl. 9.46 om morgenen den 17. august 1942 lød et øresønderrivende drøn over Hals Barre. Det var det tyske
troppetransportskib M / S "Wuri", som havde udløst
en engelsk bundmine. Skibet havde været på vej fra
Oslo til Aalborg med tyske soldater, som var på vej
hjem på orlov - ombord var 1069 mand.
Skibet lå nu ca. 4 sømil sydøst for Hals Barre og
var ved at synke. Minen havde knækket skibet over
lige foran apteringen, og i løbet af en halv time lå det
på bunden. Vandet var imidlertid kun 14 m dybt på
dette sted, hvorfor det meste af skibet stak op over
vandet. Den forreste del af skibet lå fladt ned, næsten i
vandoverfladen, mens den agterst stak op med skruen
ud af vandet.1)

Wuri liggende ved kajen i Aalborg, mens det endnu sejlede som
troppetransporter. Det 7386 bruttoregistertons store skib var af
tyskerne blevet udrustet med luftværnsskytset, som her ses i stævnen
af skibet. (Tore Eggans samling).

~ 26 ~

Skibbrudne tyske soldater hejses om bord på et tysk skib i et
net. (Vor Vej til 5, maj, 1945).

Under rejsen fra Oslo var "Wuri" blevet eskorteret af
to bevæbnede fiskedampere, Vorpostenboot 901 og
905. De havde forladt troppetransporteren ca. tre kvarter
før den løb på minen. Nu satte de fuld damp på for nå
frem til havaristen, og de var som de første fremme et
kvarter efter eksplosionen, Desuden blev alle tyske
krigsfartøjer i nærheden straks sendt af sted for at hjælpe
med bjærgningen af de skibsbrudne og tage imod sårede
og få dem transporteret til behandling i Aalborg. I
redningsarbejdet deltog desuden danske fiskekuttere og
den danske lodsbåd.2)
Bjærgningen af "Wuri" s besætning og passagerer
forløb ikke så nemt, som den burde have gjort i
betragtning af, at det var stille vejr. For selvom skibet
stod på grund udbrød der panik blandt de tyske soldater,
som troede, at det ville kæntre. Mange af dem sprang
derfor overbord. Det gjorde det overordentlig besværligt
for de to redningsskibe at manøvrere sig frem til siden af
"Wuri", fordi de først var nødt til at samle de svømmende
soldater op, Man havde også svært ved at bringe
soldaterne ombord på skibet til ro, da alle skreg vildt i
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munden på hinanden i panik. I løbet af 50 minutter var
bjærgningen fra skibet dog fuldført.3)
Efter krigen har det heddet sig, at "Wuri" s forlis
havde kostet mere end 400 tyskere livet, og at lig af
druknede soldater og hestekroppe blev ved at drive i land
længe efter forliset.4) Det holder imidlertid ikke stik. Da
tyskerne gjorde resultatet af forliset op, nåede man frem
til, at der var 138 sårede, 9 døde og 38 savnede3) - hvor
mange af de savnede, som var døde, og af de sårede, som
siden døde, er ikke opgjort, men tallet kan næppe være
nået ret meget over de 50. De omtalte hestekadavre kan
næppe heller komme fra "Wuri" - heste er ikke nævnt i
de tyske kilder i forbindelse med forliset, og det er i det
hele taget ikke sandsynligt, at de ville have heste med i
lasten på et skib med soldater på vej på orlov.6)
Forliset i Hals-perspektiv
Da "Wuri" minesprængtes i farvandet ved Hals i august
1942, havde man i den lille by ved Limfjordens østlige
udmunding vænnet sig til besættelsesmagtens
tilstedeværelse, også til søs, i den grad man nu kan
vænne sig til en besættelse. For mange var den 17. august
1942 begyndt som så mange andre dage, hvilket bl.a. vil
sige, at fiskerne var taget på havet.
Det gjaldt også for Kesse Sørensen, der tidligere
havde hjulpet besætningen på en opbragt norsk
fiskekutter, der var kommet på afveje og tvunget ind i
Hals havn. Tyskerne ville ikke lade nordmændene
proviantere og heller ikke gå i land, så efter nogle dages
forløb var de fem besætningsmedlemmer selvsagt sultne,
men fortsat under tysk bevogtning. Det lykkedes så
Kesse Sørensen at bestikke de tyske vagter, så han kunne
tage de sultne nordmænd med hjem og beværte dem
inden næste vagtskifte, d.v.s. ca. fire timer. Efter måltidet
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i Kesse Sørensens hjem fik nordmændene bragt rigelige
forsyninger ombord, så de kunne klare sig en tid.7) Som
så mange nærede Kesse Sørensen alt andet end varme
følelser for tyskerne. Ikke desto mindre skulle affæren
med de fem nordmænd komme til at indgå i efterspillet
efter "Wuri" s forlis, i hvilket Kesse Sørensen da også fik
en rolle at spille, som han på tidspunktet for bespisningen
af nordmændene næppe havde forestillet sig.
Den 17. august 1942 var Kesse Sørensen og hans
makker som så mange andre dage sejlet ud i kutteren
"Yrsa" for at fiske. De lå og fiskede ved Hals Barre og
betragtede "Wuri", da troppetransportskibet sejlede forbi.
Da skibet passerede, bemærkede Kesse Sørensens
makker: "Bare de dog for fanden ville sejle på en mine".
Sekunder efter lød et brag: "Wuri" var sejlet på en mine.
Uanset hvordan verden ellers ser ud, så hjælper man
hinanden til søs i en sådan situation, og Kesse Sørensen
sejlede omgående hen til havaristen, i øvrigt sammen
med en række andre fartøjer, der fiskede i området, og
gav sig at hive overlevende ombord. Da der ikke var
plads til flere, sejlede de ind til Hals, hvor de
overlevende, sårede og uskadte mellem hinanden, kom i
land på havnen.
Mange år senere undslog Kesse Sørensen sig for at
tale om hændelsen. Det, der bl.a. havde gjort et
uudsletteligt indtryk på ham, var netop det forhold, at han
havde måttet efterlade en mængde overlevende i havet,
da han sejlede ind til Hals. Der var ganske enkelt ikke
plads til flere på Kesse Sørensens båd, men hændelsen
gav anledning til natlige mareridt for Kesse Sørensen i
årene derefter, ikke mindst fordi han havde været nødt til
at skubbe mange soldater tilbage i havet af frygt for, at
kutteren skulle synke p.g.a. overvægt. Kesse Sørensen
måtte sejle væk fra soldaterne i havet, hvoraf mange var
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hårdt kvæstede og søgte at holde sig oppe uagtet de
manglede en arm eller et ben, og sætte kursen mod Hals
Havn, hvortil uhyrlighederne forplantede sig.
Særligt forholdene på havnen har efterfølgende givet
anledning til gruopvækkende beretninger. Ofrene blev
læsset på lastbiler af tyske soldater, de døde blev smidt i
bunker, og de sårede fik omtrent samme behandling. På
et tidspunkt tog Kesse Sørensen sin kniv frem for at
sprætte tøjet op på en ung soldat, der var meget hårdt
kvæstet. Da soldaten så kniven sagde han: "Ja, Ja, kaput,"
øjensynligt i den tro, at Kesse Sørensen ville gøre en
ende på hans lidelser. En anden ung soldat, som havde
brækket ryggen, ville tyskerne uden videre smide op på
en lastbil, hvilket Kesse Sørensen imidlertid forhindrede
ved simpelthen at stille sig i vejen.
Et forhold, der også dybt påvirkede Kesse Sørensen,
var, at en søndenfjords fisker, der også lå på fiskeri i
området, pure nægtede at deltage i redningsaktionen.
Skipperen ville under ingen omstændigheder hjælpe
tyskerne, men forlod havaristen og folk i havsnød.
Et andet lokalt øjenvidne, som dengang var en stor
dreng, har berettet, at han gemte sig i et stort hyttefad, da
tyskerne spærrede havnen af.8) Her blev han vidne til
ofrene s ankomst til Hals havn. Det gjorde et stort indtryk
på ham at se de døde, og ikke mindst de kvæstede, som
havde store snitsår i mave og hals, som de for nogles
vedkommende havde pådraget sig, da de forsøgte at
komme ombord på redningsfartøjerne og vraget.
Vedkommende havde fortrinligt udsyn fra hyttefadet,
men fortrød snart, at han havde gemt sig der, eftersom
han jo ikke kunne forlade det afspærrede område. Faktisk
har han resten af sit liv fortrudt, at han indlod sig på det
eventyr.
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Forliset understregede situationens alvor i Hals, hvor
man måtte se i øjnene, at det i forvejen risikable
fiskerierhverv var blevet endnu mere farligt samtidig
med, at man måtte tåle tyskernes stadigt mere
hårdhændede besættelse. At modarbejde tyskerne kunne
få fatale konsekvenser. Ikke desto mindre etableredes
også i Hals en modstandsgruppe under ledelse af pastor
Nielsen, som sammen med lods Willemoes forsynede
modstandsbevægelsens
efterretningstjeneste
med
oplysninger om tyskernes maritime aktiviteter i farvandet
ved Hals. Men man levede med anspændte nerver, og da
der en dag, nogen tid efter "Wuri"s forlis lød støvletramp
på gaden uden for Kesse Sørensens hjem og en gruppe
tyske soldater pludselig dundrede på døren, stivnede alle
i familien. Man var overbevist om, at tyskerne havde
opdaget affæren med bespisning af de norske fiskere, og
at de nu kom for at hente Kesse Sørensen. Det gjorde de
ikke. De kom for at takke ham for hans indsats i
redningsaktionen ved "Wuri" s forlis. Kesse Sørensen fik
sammen med takken overrakt en skål af sterlingsølv med
en passende indgravering. Kesse Sørensen satte næppe
stor pris på at blive takket af tyskerne. Han havde som
sømand hjulpet sømænd i nød, men havde ingen interesse
i at hjælpe den tyske besættelsesmagt. Og skålen gled
siden ud af familiens eje. En af døtrene solgte den ganske
enkelt.
Krigsfangerne
Iøvrigt var der andre end tyskere ombord på "Wuri".
Skibet fragtede mennesker, der måske nok kunne have
fået den stædige, søndenfjordsfisker til at bistå ved
redningsaktionen, hvilket han så hårdnakket havde
nægtet. På "Wuri" befandt sig nemlig også en gruppe
amerikanske krigsfanger.9)
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Det amerikanske fragtskib "Carlton" var i sommeren
1942 en del af Murmanskkonvojen PQ-17, en konvoj,
som næsten totalt blev udslettet. "Carlton" fragtede
ammunition, kampvogne og sprængstof til de sovjettiske
armeer. Den 5. juli 1942 blev "Carlton" sænket af den
tyske u-båd u-ss. De overlevende søfolk tilbragte nogle
døgn i redningsbåde, men nåede ind til Norges kyst, hvor
de blev taget til fange af den tyske besættelsesmagt.
Søfolkene blev bragt videre til Tromsø, og de, der ikke
var for kvæstede eller medtagne efter opholdet i det kolde
hav, blev sendt videre til Oslo. I Oslo blev fangerne ført
ombord på "Wuri" med henblik på overførsel til en
krigsfangelejr i Tyskland. Da amerikanerne kom ombord,
fik de på lige fod med de tyske soldater udleveret en
redningsvest pr. mand. Da "Wuri" nærmede sig
indsejlingen til Limfjorden, vurderede man, at faren for
forlis og andre ulykker var overstået, og man begyndte at
indsamle
redningsvestene.
Pludselig
indtraf
mineeksplosionen. og der udbrød panik blandt de tyske
soldater, hvoraf mange ikke kunne svømme. I minutterne
umiddelbart efter sprængningen hjalp såvel tyskere som
amerikanere hinanden med at få redningsvestene på igen.
Da skibet hurtigt fik en omtrent 20 graders hældning,
og der opstod fare for, at materiellet på dækket skulle
forrykke sig og ramme de mange soldater, fik nogle af de
amerikanske søfolk, der tilsyneladende tog situationen
roligere end de tyske soldater, vippet en stor træplatform
over bord, inden den nåede at gøre skade, og samtidig
forbandt en anden amerikaner sårede tyskere med noget
førstehjælpsmateriale, som han havde fundet under en
køje. Da skibet efterhånden kom til at hælde så meget, at
man ikke længere, eller kun vanskeligt, kunne stå på
dækket, sprang amerikanerne over bord og entrede en
stor redningsflåde. Herfra hjalp de omkring 20 tyske
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soldater, som de fik op på flåden, og senere blev alle
taget op af en fiskekutter.
Rygtet fortæller, at "Wuri" s kaptajn dagen efter
serverede en snaps for amerikanerne og takkede dem for
deres indsats. De amerikanske krigsfanger blev iøvrigt
efterfølgende overflyttet til en krigsfangelejr på
Liineburger Heide i Tyskland.
Myten om "Wuri"s forlis
Som det allerede er nævnt, gav "Wuri" s forlis
efterfølgende anledning til en sejlivet myte om antallet af
omkomne, der på baggrund af den tyske krigsmarines
egne oplysninger kan opgøres til 9 døde, 38 savnede og
138 sårede. Her over for står lokale angivelser af flere
hundrede døde; en opfattelse, som siden har forplantet sig
til den umiddelbare efterkrigstid s litteratur, og senere til
den lokalhistoriske litteratur. Der er flere forklaringer på
dette forhold.
For det første har de lokale øjenvidner virkelig kunnet
berette om gruopvækkende scener. De ni døde, som blev
bjerget umiddelbart, har både gjort indtryk på de fiskere,
der samlede ligene op, og på øjenvidnet på havnen.
Desuden har mange af de sårede været meget ilde tilredt,
hvilket har forstærket den uhyggelige scene. Rimeligvis
er en del af de savnede drevet i land i dagene efter
forliset.
For det andet skete forliset i en tid, hvor den tyske
besættelsesmagt beherskede informationskanalerne.
Oplysninger flød ikke frit, og der var ingen fri presse til
at undersøge og redegøre for forholdene. Når oplysninger
går fra mund til øre, skabes frodig grobund for
mytedannelser. En fjer bliver til fem høns, maksimalt 50
lig til hundredevis af lig.
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For det tredie har man sammenblandet "Pionier" s forlis
den 2. september 1940 med "Wuri"s forlis, og så at sige
anvendt den samme massegrav på Frederikshavns
kirkegård til ofrene for såvel "Wuri" s som "Pionier"s
forlis.10) D.v.s. at man i den almindelige bevidsthed har
fået den opfattelse, at billederne af massegraven på
Frederikshavn kirkegård både har vist kisterne med
omkomne fra "Pionier" og fra "Wuri", uden at man i
øvrigt har koblet de to begivenheder sammen, og i mange
tilfælde sikkert slet ikke været klar over begge
begivenheders eksistens, men kun den ene, som man så
har tilskrevet den overvældende mængde kister.
For det fjerde har det sikkert spillet en vis rolle, at
"Wuri" s vrag lå synligt på havoverfladen i et års tid efter
forliset, som en stadig påmindelse om det farefulde i at
færdes på havet.
Og endelig for det femte skal det fremhæves, at
selvom beretningerne om de mange hundrede døde ikke
holder stik, så var der dog stadig tale om en særdeles
dramatisk og uhyggelig begivenhed, der vel til enhver tid
ville give store avis overskrifter når altså bortses fra
besættelsestiden.
Men skønt "Wuri" næppe ville være et videre kendt
fartøj, hvis det ikke var løbet på en mine i august 1942,
så havde det dog også en fortid, og efter
minesprængningen en fremtid.
"Wuri" s fortid
"Wuri" havde ikke altid båret dette navn. Det havde
tidligere været hollandsk og var døbt "Albireo". Kølen til
skibet var blevet lagt den 2. september 1939 på
Nederlandske Dok Mij. i Rotterdam og blev søsat den 31.
maj 1940. Det blev bygget for det hollandske rederi Van
Nievelt Goudriaan & Co som et kombineret fragt- og
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passagerskib
beregnet
11)
Sydamerika.

til

ruten

Amsterdam-

Tyske fiskekuttere fra Hafenschutzflottille Hals liggende op ad siden
på "Wuri" efter forliset. Man er formodentlig i gang med at tømme
skibet for last og inventar. Bemærk, at forstavnen endnu ikke er
knækket. (Bangsbo Museum & Arkiv).

Mens skibet endnu lå til udrustning ved værftet, blev det i
marts 1941 overtaget af den tyske flåde, som omdøbte
det til "Wuri" efter en flod i det tidligere Tysk
Østafrika.12) Tyskerne begyndte at udruste skibet som et
ubådsforsyningsskib, "Z-Schiff", som skulle forsyne
ubådene i åben sø med brændstof m.m. Z-skibene var
bemandet med civile søfolk, men medbragte også
soldater til betjening af skibets luftværnsskyts. Denne
anvendelse af skibet blev imidlertid opgivet, da
forsyningen af ubådene fra overfladeskibe viste sig at
give for store tab. I stedet blev skibet modificeret til at
fungere som troppetransportskib.13) I denne tjeneste blev
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skibet i januar 1942 sat i drift på ruten mellem Aalborg
og Oslo.14)
Hævningen
Allerede om eftermiddagen efter forliset gik tyskerne i
gang med at bjærge inventar fra skibet, som jo lå
forholdsvis tilgængeligt. Den 22. august var man stort set
færdig med den del af bjærgningen.15)
Vraget lå imidlertid et uheldigt sted, da det udgjorde
en stor forhindring i det smalle farvand.
Alene af den grund måtte man forsøge at bjærge
skibet. Allerede dagen efter forliset kom A/S Switzer's
bjærgedamper "Freja" til havaristedet. Der blev bragt
pumper ombord på skibet for at forhindre, at den agterste
del af skibet sank yderligere, og man gik i gang med
dykkerundersøgelser for klarlægge skadernes omfang.
Man besluttede i første omgang at skære agterskibet fri af
forskibet for at forsøge at bjærge agterskibet. Man ville
forsøge at hæve agterskibet ved hjælp af Switzers egne
løftepontoner og man gik derfor i gang med skære huller
i skibssiden til anbringelse af løftekroge. I midten af
december måtte man imidlertid indstille arbejdet p.g.a.
vinterstormene, som ville umuliggøre bjærgningen.
Gennem hele vinteren blev en mand fra Switzer
stationeret i Hals og foretog regelmæssige ture ud til
vraget af "Wuri" for at holde pumperne i gang og
orientere sig om situationen.
I løbet af vinteren sank den forreste del af agterskibet
gradvist og blev atter viklet ind i forskibet. Det var derfor
tvivlsomt om Switzer' s egne pontoner ville kunne klare
løftet. Man tog derfor kontakt med det tyske rederi Hugo
Stinnes A/G, som stillede løfteskibene "Ernst" og "Else"
til rådighed. I slutningen af juli 1943 gik Switzers
dykkere så igen i gang med at forberede bjærgearbejdet.
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