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Aalborggade 8, 1. sal 
Den 8. oktober 1946 kl. 01.00 skulle Frantz Toft som den 
første henrettes i Undallslund Plantage ved Viborg. Den 
planlagte procedure skulle gennemføres og de tekniske 
indretninger afprøves i praksis. Tofts anmodning om be-
nådning var afslået, og henrettelsespelotonen fra Aal-
borg, hvor Toft havde begået sine forbrydelser, kørte i 
første omgang til Politigården i Viborg og derpå ud til 
pladsen i Undallslund. Ordren til dødsdommens fuldbyr-
delse forelå i kode: Aalborggade 8, 1. sal: Frantz Toft, 8. 
oktober 1946, kl. 01.00 om natten. 
 Senere fulgte 15 andre i Tofts spor. I alt 16 henrette-
des i Undallslund Plantage, 30 på en del af Københavns 
gamle voldanlæg, det nuværende Christiania. Dødsdom 
kan diskuteres, men at Toft virkelig havde begået de for-
brydelser, han blev henrettet for, kan ikke betvivles. 
 Henrettelsen af Toft er en dyster afslutning på et 
mørkt kapitel i Danmarks historie, eller rettere en af flere 
dystre afslutninger. Såvel forbrydelserne som straffen fo-
retrækker man at forskånes for. 
 Det er nødvendigt at huske. Noget huskes hellere end 
andet. 
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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 udgangs-
punktet for denne lille bog. Og så noget helt andet. 
 I oktober 2011 modtog jeg et brev, stilet til Hals Mu-
seums Lokalhistoriske Arkiv, fra Forlaget Uhrskov ved 
Frede Uhrskov. Sagen var den, at Forlaget Uhrskov hav-
de startet en serie, ”En by i krig – X-by”, der skulle pub-
licere allerede kendt materiale fra besættelsestiden 1940-
1945. 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 ger-
ne ville udgive? Tidspunktet var lidt uheldigt, idet jeg 
stod med det ene ben på vej ud af Hals Museum og Nord-
jyllands Historiske Museum, og det andet på vej ind på 
Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studi-
er, for der at få opfyldt et længe ønske, nemlig at tage fat 
på et ph.d.-stipendiat, finansieret af Aalborg Universitet 
og Nordjyllands Historiske 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 skrevet og udgivet om Hals-egnens hi-
storie 1940-1945. Museumsforeningen for Hals Museum 
holdt afskedsreception for mig fredag den 13. januar 
2012, og på denne dag blev bogen ”En by i krig – Hals”, 
præsenteret for den absolut intetanende offentlighed. 
 Samarbejdet med Frede Uhrskov var så godt, at vi, da 
vi lagde sidste hånd på Hals-bogen, drøftede andre muli-
ge projekter. Blandt dem var at samle og udgive en del af 
det, som jeg har skrevet om Aalborgs historie 1940-1945. 
Det blev til ”En by i krig - Aalborg”, 2012. 
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 Nu var vi godt i gang, og hvorfor så ikke gøre det 
samme for Viborgs vedkommende? Viborg er min hjem-
by, skønt jeg efterhånden har levet den største del af mit 
liv i det nordjyske, og jeg har gennem år og dag skrevet 
stort og småt om Viborg, herunder om Viborg under be-
sættelsen 1940-1945. Det er et udvalg af disse arbejder, 
der udgives i herværende bog. Omstændighederne for de 
enkelte arbejders oprindelige publicering fremgår af 
oversigten ”Publiceringsdata.” Jeg har i såvel udvalg som 
rækkefølge i herværende bog tilstræbt en vis kronologi, 
selvom denne naturligvis brydes, f.eks. i de tilfælde, hvor 
jeg følger et forløb eller en person fra besættelsestidens 
start til dens afslutning, og derefter. Det vil i den sam-
menhæng også fremgå, at henrettelserne i forbindelse 
med retsopgøret efter besættelsen har optaget mig en del. 
De arbejder om dette emne, der bringes her, er blot et ud-
valg af, hvad jeg har skrevet, men angiver forhåbentligt 
det mest centrale, i hvert fald hvad angår arbejder, der 
har Viborg som omdrejningspunkt, ligesom jeg her har 
lejlighed til at bringe nogle detaljer, der kan være med til 
at sætte de større linjer eller de mere teknisk orienterede 
udredninger, som f.eks. planerne for en henrettelses for-
løb, i perspektiv. Besættelsestiden var en trist tid, en 
mørk tid. At der imidlertid også var lyspunkter, fremgår 
af andre arbejder i herværende samling. 
 Det er således både trist og lidt mere munter læsning, 
man møder i denne bog. Men det er også lærerig læsning, 
vil jeg vove at påstå. Ganske vist viser erfaringen, at vi 
ikke lærer af historien. Men vi kan lære af historien. Hvis 
vi vil. Det er en af de gode grunde til fortsat at skrive om 
besættelsestiden 1940-1945. Og til at læse om den. 
 
Aalborg, Efteråret 2012 Henrik Gjøde Nielsen 
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De grønne 
 
Farver 
Nationale symboler fik øget betydning under besættelsen, 
og det gjorde farver også. Man kunne udtrykke sympati 
ved at bære huer udformet og strikket i de farver, det bri-
tiske Royal Air Force brugte i deres kendingsmærker, og 
Dannebrogs røde og hvide farver og former kunne gå 
igen i mangfoldige kombinationer, uforstyrret af den 
kendsgerning, at de danske nazister også brugte det dan-
ske flags farver. De tyske hagekorsfaner var udformet 
med sort kors på rød bund, mens de danske var lavet med 
hvidt hagekors på rød bund. Og så var der en anden far-
ve, der under besættelsen fik fornyet betydning, nemlig 
farven grøn. 
 
Grøn I - uniform 
Det tyske infanteri var klædt i vissengrønne uniformsjak-
ker. Og med den massive besættelse så man naturligvis 
soldater - og grønne uniformer - over alt i byen og på 
landet. Derfor blev udtrykket ”De grønne” da også brugt 
om de tyske soldater. Også når de smed uniformen; for 
eksempel når de skulle ud at bade i Kærvænget, og de 
grønne uniformer fyldte op i omklædningsrummene. 
 
Grøn II - eventyr 
En anden betydning, farven fik, havde i udgangspunktet 
ikke noget som helst med besættelsen at gøre. Det var et 
eventyr af H. C. Andersen. Danmarks nationaldigter hav-
de engang skrevet et i forhold til hans øvrige produktion 
lidet påagtet eventyr, ”De små grønne”, trykt første gang 
i ”Nye Digtninger. Fortællinger og Digte af danske For-
fattere”, udgivet af Christian Winther i 1867, men altså 
skrevet før. Fortællingen indledes med at berette om et 
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rosentræ i vinduet, der for nyligt var ungdomsfriskt, men 
nu så sygeligt ud, fordi det led noget. Rosentræet havde 
fået indkvartering, der åd det op - ”… for resten meget 
honnet indkvartering i grøn uniform”. Det var nogle rig-
tigt væmmelige skabninger var det, som ikke ville kalde 
sig selv ved navn - ”i det mindste ikke i uniform, og jeg 
er altid i uniform”. Naturligvis ender det med at menne-
sket kommer og får sat hele den ækle, snyltende flok på 
porten og kalder de små grønne ved deres rette navn, for 
man skal nævne tingene ved rette navn - ”og tør man ikke 
i almindelighed, så skal man kunne det i eventyret”. 
Skuespilleren Helge Kjærulff Schmidt fik i besættelsesti-
den stor succes med sin oplæsning af dette eventyr, som 
også blev mangfoldiggjort, udsendt i radioen og så vide-
re. Den tyske censur forsøgte at standse denne tilsynela-
dende åbenlyse tilsmudsning af besættelsesmagten, op-
fordring til oprør som det var, men forgæves. Man henvi-
ste til, at eventyret var næsten 100 år gammelt, skrevet 
for længe siden, og intet som helst havde med den aktuel-
le politiske og militære situation at gøre. Men folk vidste 
jo nok, hvad det drejede sig om. 
 
Grøn III - begyndelsen 
Og så var der endeligt et tredje fænomen, der blev kendt 
som grønt, de grønne sedler. De grønne sedler var de fly-
veblade, som tyske fly spredte ud over Danmark den 9. 
april 1940 om morgenen. 
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Den anden Verdenskrig kom til Viborg den 9. april 1940 omkring kl. 6.00 om morge-
nen. Byen blev vækket af kraftig motorstøj fra tyske flyvemaskiner, der overfløj Vi-
borg i bølge på bølge. Skønt ingen kunne sige, om Luftwaffe havde i sinde at bombe, 
stod man på gader og stræder og betragtede flyene. Forklaring må både være, at blot 
en enkelt maskine dengang var et særsyn, en hel luftflåde aldeles overvældende, og at 
man var fuldstændigt overrumplet over, at Danmark blev besat af så vældig en styr-
ke. Her flyver en tysk bombemaskine ned over kaserneområdet, hen over krydset Rø-
devej - Skivevej, på morgenen for besættelsen. 
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Det var de sedler, der varslede at også Viborgs brunskjor-
tede nazister nu fik selskab af det store tyske broderpartis 
Værnemagt, og at viborgenserne nu måtte se en ny farve 
og en ikke dansk uniform dominere gadebilledet og livet. 
Denne løbeseddel, som mange krøllede sammen i raseri, 
er vel nok det mest omtalte dokument i dansk besættel-
seshistorisk litteratur, og ofte omtalt med foragt, både 
som følge af dets løgne og ikke mindst som følge af det 
ubehjælpsomme sprog, velvilligt udlagt som en blanding 
af dansk og norsk, som budskabet var udformet på. Fly-
vebladet varslede for de danske nazister en ny æra, og for 
de fleste danske begyndelsen på besættelsestiden. Som 
nævnt: Flyvebladet er ofte omtalt, kun sjældent gengivet i 
dets fulde ordlyd. Derfor skal det ske her. 
 
”OPROP! 
Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk! 
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske 
Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Vendskab 
med det engelske og det franske Folk, har Englands og 
Frankrigets Magthavere ifjor i September erklæret Tysk-
land Krigen. 
 Deres Hensigt var og bliver, efter Mulighet, at treffe 
Afgjørelser paa Krigsskuepladser som ligger mere afsi-
des og derfor er mindre farlige for Frankriget og Eng-
land, i det Haab, at det ikke ville være mulig for Tysk-
land, at kunde optræde stærkt nok imot dem. 
 Af denne Grund har England blandt andet stadig 
krænket Danmarks og Norges Nøitralitet og deres terri-
toriale Farvand. 
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Bagside ”Oprop”. Original i Frants H. Jensens privatsamling. 

Forside ”Oprop”, nedkastet af tyske fly over Danmark den 9. april 1940 om morge-
nen. Original i Frants H. Jensens privatsamling. 
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 Det forsøgte stadig at gjøre Skandinavien til Krigs-
skueplads. Da en yderlig Anledning ikke synes at være 
givet efter den russisk-finnske Fredsslutning, har man nu 
officielt erklæret og truet, ikke mere at taale den tyske 
Handelsflaates Seilads indenfor danske Territorialfar-
vand ved Nordsjøen og i de norske Farvand. Man erklæte 
selv at vilde overta Politiopsigten der. Man har tilslut 
truffet alle Forberedelser for overraskende at ta Besid-
delse af alle nødvendige Støtepunkter ved Norges Kyst. 
Aarhunredes største Krigsdriver, den allerede i den før-
ste Verdenskrig til Ulykke for hele Menneskeheden ar-
beidende Churchill, uttalte det aapent, at han ikke var 
villig til at la sig holde tilbake af ”legale Afgjørelser el-
ler nøitrale Rettigheder som staar paa Papirlapper”. 
 Han har forberedt Slaget mot den danske og norske 
Kyst. For nogen Dager siden er han blit utnævnt til 
foransvarlig Chef for hele den britiske Krigsføring. 
Den tyske Regjering har til nu overvaaket denne Mands 
Forholdsregler, men den kan ikke taale, at en ny Kriks-
skueplads nur bliver skaffet efter de engelsk-franske 
Krigsdriveres Ønsker. 
 Den danske og den norske Regjering har siden Maa-
neder hat Beskjed om disse Forsøk. 
Likeledes er deres Holdning ingen Hemmelighed for den 
tyske Regjering. De er hverken villige eller istand til at 
kunne yde en virksom Motstand mot det engelske Ind-
brudd. 
 Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engel-
ske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta Be-
skyttelsen av Danmarks og Norges Kongeriges Nøitralio-
tæt og værne den saalænge Krigen varer. 
 Det er ikke den tyske Regjerings Hensigt at skaffe sig 
et Støttepunkt i Kampen mot England, den har udeluk-
kende det Maal at forhindre at Skandinavien bliver 
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Slagmark for de engelske Krigsudvidelser. 
 Af denne Grund har stærke tyske militærkræfter siden 
idag morges tat Besiddelse af de vigtigste militære Ob-
jekter i Danmark og Norge. Over for disse Forholdsreg-
ler treffes der for Tiden Overenskomster mellem den ty-
ske Riksregjering og den Kongelige Danske Regjering. 
Disse overenskomster skal sikre at Kongeriget bestaar 
videre, at Hæren og Flaaten opretholdes, at det Danske 
Folks Frihet agtes og at dette Lands fremtidige Uafhæng-
ighed fuldt ut sikres. 
 Indtil disse Forhandlinger er afsluttet, maa der ventes 
at Hæren og Flaaten har Forstaaelse for dette, likeledes 
at Folket og alle kommunale Seder er fornuftige og har 
god vilje, slik at de undlater enhver passiv eller aktiv 
Motstand. Den vilde være uten Nytte og bli brudt med al-
le Magtmidler. Alle militære og kommunale Steder an-
modes derfor straks at opta Forbindelsen med de tyske 
Kommandører. 
 Folket opfordres til at fortsætte det daglige Arbeide og 
til at sørge for Rolighed og Orden! 
 For landets Sikkerhet mod engelske Overgrep sørger 
fra nu af den tyske Hær og Flaade. 
Den Tyske Kommandør Kaupisch.” 
 
Mange har formodentlig ved første øjekast haft lyst til at 
betragte skrivelsen som en drøj vittighed, hvis det ikke 
var for de tilsyneladende uendelige formationer af krigs-
fly, der dækkede himlen. Men på trods af det ubehjælp-
somme og ind i mellem direkte latterlige sprog og de me-
re eller mindre åbenlyse løgne var der ingen tvivl: Besæt-
telsen var begyndt. 
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Ved besættelsens be-
gyndelse: Smilende ty-
ske soldater demonstre-
rer deres geværer på 
Nytorv i april 1940, 
mens interesserede Vi-
borg-drenge ser til. 
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Tyske soldater på Domkirkepladsen eller Gammel Torv i Viborg, efter endt gudstje-
neste. En del af uniformen var naturligvis livremmen, hvor der på spændet var ind-
graveret ordene ”Gott mit uns”, ”Gud med os”. 
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Viborgofficerer i tysk tjeneste 
 
Hvidt flag over Viborg Kaserne 
Viborggarnisonens historie den 9. april 1940 er med til at 
give en del af baggrunden for, i det mindste i nogle til-
fælde, årsagen til at visse danske officerer gik i tysk tje-
neste. Dagen forløb forstemmende. 
 Den 8. april 1940 kom der om eftermiddagen ordre til 
6. Bataljon i Viborg om at garnisonen skulle sættes i 
alarmberedskab, og kl. 17.00 blev der givet ordre til for-
højet beredskab. Det betød blandt andet, at befalings-
mændene måtte tage til deres hjem i byen, men ikke for-
lade hjemmet. Garnisonschefen, oberstløjtnant W. Ulrich, 
tog også til sit hjem og gik i seng, mens han spekulerede 
på, hvad morgendagen ville bringe. Kl. 5.00 blev han 
vækket af sin kone. En soldat stod i hans gård og råbte, at 
han straks skulle indfinde sig på kasernen på Rødevej. 
Ulrich klædte sig på, mens hans kone lavede morgenmad 
og pakkede hans kuffert, og snart begyndte de tyske fly at 
kredse over byen og udspy mængder af grønne flyvebla-
de. W. Ulrich ankom til kasernen og sad ved sit skrive-
bord, mens han tænkte på, hvad dagen ville bringe, og 
hvordan han skulle gribe denne eller hin situation an. Kl. 
7.00 blev der givet ordre til, at garnisonen skulle gøre sig 
klar til togtransport, uvist hvordan man egentlig havde 
tænkt sig at gennemføre denne, og kl. 8.00 blev ”krigen” 
afblæst, som Ulrich udtrykker det i sine erindringer. Han 
samlede nogle officerer om sig, alle mere eller mindre 
lamslåede, hvorpå alle gik hver til sit med besked om at 
møde kl. 14.00. På det tidspunkt skulle der hejses et hvidt 
flag over Dannebrog på kasernens tag. Garnisonen for-
blev på kasernen, men det hvide flag vajede over Viborg. 
”Mit blik nåede aldrig så højt, at jeg så det”, som Ulrich 
udtrykker det. Til gengæld udtrykte i hvert fald en del af 
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mandskabet harme over, at de ikke måtte kæmpe. Det 
skulle ligeledes en del af mandskabet siden komme til. På 
den ene eller på den anden måde. 
 
En slags hverdag 
Efter den 9. april 1940 blev mandskabet, når bortses fra 
et kompagni, hjemsendt, og den resterende del af garni-
sonen forsøgte at finde en hverdag igen, hvilket ikke var 
uden problemer. Noget af det, der skabte problemerne 
var, at nogle af garnisonens officerer efterhånden be-
gyndte at sympatisere med besættelsesmagten, på den 
ene eller den anden måde. 
 En officer holdt det nazistisk orienterede dagblad 
”Fædrelandet”, og af den grund hadede det menige 
mandskab ham af et ærligt hjerte. Tilsyneladende var der 
ikke sympatisører at finde blandt de menige, kun blandt 
officererne på Viborg Kaserne. 
 Det var også menige, der sørgede for, at en tyskvenlig 
kaptajn blev forflyttet. Sagen havde sin baggrund i drabet 
på Knud Hvidberg i Kærvænget. Den pågældende kap-
tajn havde i ord forsvaret den tyske soldat, der stak Hvid-
berg ned, og en af Viborggarnisonens menige henvendte 
sig efterfølgende til oberstløjtnant W. Ulrich og anmode-
de på kompagniets vegne om tilladelse til at pibe kaptaj-
nen ud. Ulrich fik sagen vendt således, at det menige 
mandskab kunne klage over kaptajnen, hvilket de gjorde, 
og manden blev forflyttet. I øvrigt indbragte sagen Ulrich 
en ministeriel næse, fordi han havde opfordret mandska-
bet til at klage. 
 Men der var andre officerer i Viborg, som ikke ind-
skrænkede sig til at holde ”Fædrelandet” eller til i ord at 
forsvare ”de grønne”. Der var officerer som fandt en sag i 
den nazistiske ideologi, eller i ønsket om at bekæmpe 
bolsjevisme og sovjetkommunisme, eller som i frustrati-
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on over ikke at have kæmpet den 9. april 1940 ønskede at 
kæmpe sammen med den magt, som havde besat Dan-
mark, eller som af blot og bar eventyrlyst gerne ville 
melde sig under hagekorsfanen. De fik tidligt i besættel-
sen muligheden. 
 
Vejen beredes 
For at kunne melde sig i tysk tjeneste var der dog lige et 
par forhold, der skulle være på plads. Naturligvis kunne 
ikke blot en enkelt dansk soldat men hel dansk oprettet 
og organiseret enhed ikke uden videre indgå i den tyske 
Værnemagt. En oprettelse af en dansk hærenhed, som 
skulle kæmpe side om side med tyskerne, krævede rege-
ringens billigelse, og deltagelse i en sådan enhed krævede 
tilladelse for den enkelte soldat. En sådan tilladelse blev 
udstedt i 1941. 
 Krigsministeriet i København udsendte den 8. juli 
1941 følgende skrivelse under angivelsen ”Til Tjeneste-
brug. A.2764/4059”: 
 
”Til Hærens Afdelinger m.fl. 
Den danske Regering har givet Tilladelse til, at faste Be-
falingsmænd af Linien, Reserven (Forstærkningen) o.1. 
og hjemsendte værnepligtige (Befalingsmænd o.l. og me-
nige) fra den danske Hær melder sig til Frikorps ”Dan-
mark”. Medlemmer af Frikorpset vil faa Lønning m.v. i 
Overensstemmelse med tyske Bestemmelser og for deres 
Person og Familie være undergivet de almindelige tyske 
Forsorgsbestemmelser. 
 Adgang til at melde sig til Indtræden i Frikorpset har 
enhver til Hæren hørende fast Befalingsmand af Linien, 
Reserven (Forstærkningen) o.l. samt enhver hjemsendt 
værnepligtig (Befalingsmand o.l. og menig). Tjenstgø-
rende værnepligtige (Befalingsmænd o.l. og menige) til 
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pligtig Tjeneste har ikke Adgang til at melde sig. Anmel-
delse til Frikorpset sker paa de i Pressen opgivne Steder. 
 Ovenstaaende vil af Afdelinger m.fl. være at bekendt-
gøre for tjenstgørende faste Befalingsmænd af Linien, 
Reserven (Forstærkningen) o.l., ligesom der vil være at 
give de paagældende fornøden Frihed til Anmeldelse 
(Mønstring) ved Frikorpset. 
 Faste Befalingsmænd af Linien, Reserven (Forstærk-
ningen) o.l., der efter Anmeldelse til Korpset faar Medde-
lelse om at være antaget, indsender Ansøgning om Tilla-
delse til at træde uden for Nummer samt om Rejsetilla-
delse til Udlandet. Personel, der faar Tilladelse til at 
træde uden for Nummer, vil kunne forvente at faa Tilla-
delse til at genindtræde i Nummer, naar Tjenesten ved 
Korpset ophører på lovlig Vis. 
 Samtlige Ansøgninger fra faste Befalingsmænd o.l. i 
Sagens Anledning fremsendes uopholdeligt ad Komman-
dovejen til Krigsministeriet. Ingen kan frigøres, førend 
Krigsministeriets Bestemmelser foreligger. Ansøgninger 
vil kunne forventes imødekommet i det Omfang, Tjene-
sten tillader dette. 
 Hjemsendte værnepligtige (Befalingsmænd o.l. og me-
nige), der ønsker at indtræde i Frikorpset, skal indsende 
Ansøgning om Rejsetilladelse til Udlandet gennem deres 
militære Underafdeling. Saadan Rejsetilladelse meddeles 
de paagældende af den dertil beføjede Myndighed, idet 
der ses bort fra, om de paagældende maatte være bestemt 
til Genindkaldelse. 
 Det maa ikke vanskeliggøres for de paagældende at 
indtræde i Korpset.” 
 
Skrivelsen er signeret af Brorson og Thygesen; Søren 
Brorson (Venstre) var Krigsminister i regeringen, T.K. 
Thygesen chef for Krigsministeriets 1. kontor. Med skri-
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velsen var vejen beredt for de danske, der i første om-
gang måtte ønske at indtræde i Frikorps Danmark, hvor-
fra vejen siden skulle gå til andre tyske afdelinger inden 
for Waffen-SS. At dette skridt dog også kunne vække 
tvivl om, hvorvidt det nu også var omfattet af den mini-
sterielle skrivelse af 8. juli 1941, herom vidner et brev fra 
Krigsministeriet 1942. 
 En kaptajn, lad os kalde ham NN, og oven i købet 
Ridder af Dannebroge, kom på dette tidspunkt nemlig i 
tvivl om, hvorvidt hans tilladelse til at indtræde i Fri-
korps Danmark, der blev opløst den 5. maj 1943, netop 
også gjaldt andre hærenheder. Sin tvivl forelagde han 
Krigsministeriet i København, og fra chefen for Krigsmi-
nisteriets 1. Kontor, Kaptajn T. K. Thygesen, modtag han 
følgende brev, dateret København den 13. juni 1942, 
A.2374/551: 
 
”Kjære Hr. Kaptajn. 
I Anledning af Hr. Kaptajnens Underhaandsforespørgsel 
den 12/6 1942 hvor De rejste Spørgsmaalet om, hvorvidt 
Deres Forsættelse [d.v.s. forflyttelse] fra Frikorps 
”Danmark” til en anden Afdelingen indenfor Waffen-S.S. 
maatte bevirke nogen Ændring i Deres hidtidige Stilling 
og Vilkaar overfor den danske Hær, kan jeg meddele, at 
den omhandlede Forsættelse ikke medfører nogen Æn-
dring i Deres hidtidige Stilling og Vilkaar over for den 
danske Hær. 
Med venlig Hilsen og alt godt i Fremtiden Deres hengiv-
ne [sign.] Thygesen.” 
 
Der var med andre ord intet som helst at være i tvivl om. 
Regeringen havde udstedt en generel tilladelse, og for de, 
der kom i tvivl om hvorvidt deres fortsatte karriere i tysk 
tjeneste nu også var omfattet af den generelle tilladelse, 
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blev der på personlige forespørgsler givet grønt lys. Oven 
i købet blev det understreget, at det for de pågældende 
ikke måtte besværliggøres at indtræde i Frikorpset. 
 Man overlod kommandoen over Frikorps Danmark til 
Oberstløjtnant C.P. Kryssing, der etablerede hvervekon-
torer over hele landet, og via annoncer og plakater søgte 
at hverve danske mænd til korpset. Kryssings argumenter 
gik naturligvis ikke på, at man nu skulle være med til at 
gøre Europa til en stortysk stat under nazistisk diktatur, 
men derimod at man sammen med andre nationer i ”vå-
benbroderskab” skulle slutte op i kampen mod bolsje-
vismen. Imidlertid var der ikke tvivl om, at den rette ind-
stilling var forudsætning for antagelse. Og det rette blod. 
Naturligvis kunne jøder ikke blive antaget, idet man søg-
te mænd af nordisk blod. Våbenføre mænd i alderen fra 
17 til 40 år kunne antages krigstiden ud, mens ugifte 
mænd i alderen fra 17 til 23 år kunne vælge blot at for-
pligte sig til tjeneste i to eller fire år. 
 Der var flere Viborgofficerer der lod sig hverve, af 
forskellige grunde og med vidt forskellige skæbner. Tre 
af de mest markante skal omtales i det følgende. 
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Hverveannonce for Frikorps ”Danmark”, udformet som et 
opråb fra kommandanten C.P. Kryssing. Kopi i Frants H. 
Jensens privatsamling. 
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Hverveplakat for Waffen-SS, Standarte ”Nordland”. Original i Frants H. Jen-
sens privatsamling. 
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Oluf Krabbe 
En af de Viborgofficerer, der aldrig siden lagde skjul på 
hverken sin deltagelse i krigen på tysk side eller på sin 
politiske overbevisning, der nærmest må have gjort det 
naturligt for ham at melde sig under hagekors og Danne-
brog som det igen og igen betones, var Oluf Krabbe. Ud 
over i bogform at agitere for sin nazistisk orienterede 
verdensopfattelse, skrev Oluf Krabbe også en bog om 
danske på den ”forkerte” side, nemlig ”Danske soldater i 
kamp på Østfronten 1941-1945”, mest komplet i 2. revi-
derede udgave 1998. Det er ikke en uproblematisk bog. 
Alene det forhold, at forfatteren påberåber sig at fremstil-
le, ”hvorledes det i virkeligheden gik for sig” får alarm-
klokkerne til at ringe. Ikke desto mindre vedgår Krabbe 
at der i denne sag er en nær sammenhæng mellem krig og 
politik, og i begge sammenhænge er sandheden som be-
kendt det første offer. Krabbes fremstilling er da også po-
litisk farvet, men udmærker sig imidlertid ved en grundig 
gennemgang af de danske enheders historie og indsats på 
Østfronten. Udgivet første gang i 1975 er bogen således, 
uagtet dens politiske observans, noget af et pionerarbejde 
om emnet. 
 Ikke desto mindre står man efter endt læsning, som 
ved flere af også de senere fremstillinger af danske solda-
ters indsats på Østfronten, tilbage med en undren over 
hvorfor de egentlig trak sig tilbage. For de ikke uhildede, 
dvs. for frontkæmperne, var indsatsen på Østfronten til-
syneladende en lang succeshistorie. Ganske vist var man 
presset fra tid til anden, og ganske vist var oplevelserne 
dramatiske og blodige, med store tab på begge sider, men 
alligevel er beretningerne, også Krabbes, en lang fortæl-
ling om sejhed, mod og styrke, om flygtende Ivan ҆er og 
vellykket indsats i selv de værste områder. 
 Der er imidlertid et andet område, hvor Krabbes bog 
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kan kaste lys over en væsentlig del af sagen, nemlig i 
spørgsmålet om, hvorfor de danske officerer, herunder 
Viborgofficererne, gik i tysk tjeneste. Krabbe gjorde sig 
nemlig i forbindelse med materialeindsamlingen, som alt 
andet lige må siges at have været grundig, den ulejlighed 
at bede om ”erfarne befalingsmænds” skøn over, hvilke 
motiver der drev de enkelte til at melde sig i tysk tjene-
ste. Resultatet blev, at 2-5 % havde meldt sig af militær-
faglig interesse; heri må også, skønt Krabbe ikke nævner 
det, indgå ønsket om at gøre militær karriere hurtigere og 
i en større, mere moderne og effektiv hær end den dan-
ske. For 5-10 % anføres årsagen at være ”krigerisk even-
tyrlyst”, og for 3-5 % utilfredshed med private forhold, 
hvilket vel kan tolkes som varierende grader af personlig 
desperation. 20-25 % angiver at have meldt sig på bag-
grund af en antikommunistisk indstilling, hvilket i hver-
vekampagnerne også i høj grad blev angivet som den go-
de grund til at melde sig, mens 10-15 % skulle have 
meldt sig ud fra et behov for national oprejsning ud fra en 
traditionel konservativ indstilling. 15-20 % skulle have 
meldt sig som følge af et ønske om fornyelse i Europa ud 
fra overvejende nationalsocialistisk indstilling men uden 
klar idédefinition, mens endelig 30-35 % havde meldt sig 
af samme grund, dvs. ønske om politisk fornyelse i Euro-
pa ud fra overvejende nationalsocialistisk indstilling, men 
som medlem af et nationalsocialistisk parti eller fra en 
familie med partimedlemmer. Den sidstnævnte gruppe er 
klart den største, og lægges denne sammen med den an-
densidst nævnte når man frem til, at mellem 45 og 55 % 
af de danske østfrontfrivillige faktisk meldte sig af på 
baggrund af politisk, dvs. nazistisk, overbevisning. 
 Men vejen ind i Hitlers armeer var ikke altid så enkelt 
defineret. Det er en anden Viborgofficer et godt eksem-
pel på. 
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Poul Rantzau Engelhardt 
Poul Rantzau Engelhardt var den 9. april 1940 kaptajn i 
Viborg. Rantzau berettede efter krigen, at den danske ge-
neral Prior havde rundsendt en fortrolig skrivelse til gar-
nisonerne, hvori han meddelte, at alle hans forslag om at 
mobilisere den 6. april 1940 og at kæmpe den 9. april 
1940 var blevet fejet af bordet. Ifølge Engelhardt var en-
hver som så den skrivelse ikke i tvivl om, at den tyske 
besættelse var sket i bedste forståelse med regeringen 
Stauning/Munch. I november 1940 var Engelhardt så 
sammen med fire andre officerer indbudt af den tyske 
generalfeltmarskal von Brauchitsch til et studiebesøg på 
Vestfronten. Engelhardt var den yngste og skulle derfor 
tage notater fra besøget. I en takketale til tyskerne, som 
blev holdt af den danske general Gørtz, sagde denne iføl-
ge Engelhardt åbenlyst, at besættelsen var aftalt, og En-
gelhardts tidligere chef, oberst Hartz der nu var militærat-
taché i Berlin, opfordrede direkte Engelhardt til at melde 
sig i tysk tjeneste, ud fra en betragtning om, at det for 
Danmark gjaldt om at så mange officerer som muligt 
meldte sig. Endvidere sagde chefen for Krigsministeriets 
1. Kontor, kaptajn Thygesen, som vi tidligere har mødt, 
til Engelhardt, at det ville være fuldt lovligt at melde sig i 
tysk tjeneste, og at han til enhver tid kunne indtræde i 
nummer i den danske hær. Og endelig modtog Engel-
hardt, efter at have meldt sig, et brev fra en anden af hans 
tidligere chefer, oberst Wørrishøffer, hvori denne skrev, 
at han respekterede enhver som satte sit liv ind på, hvad 
han mente måtte være til gavn for ”vort land”. Tilsynela-
dende gjorde Engelhardt grundigt gavn for tyskerne på 
Østfronten. Han blev i hvert fald den dansker, der næst 
efter den første organisator, oberstløjtnant og senere ge-
neralmajor Kryssing, opnåede den højeste grad i Waffen-
SS, nemlig standartenführer, svarende til oberst. 
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 For Poul Rantzau Engelhardt var der således ikke tvivl 
om, hvad hans tidligere og nuværende foresatte gerne så, 
nemlig at han og så mange som muligt med ham meldte 
sig til tysk tjeneste. Det ville være til fædrelandets gavn, 
hvilket måske også var grunden til, at Engelhardt, da han 
kom til Frikorps Danmark fra Division Wiking og skulle 
tages i ed, foreslog at man i edsbogen indføjede en passus 
om, at frikorpsmændene aldrig kunne sættes ind mod eg-
ne landsmænd, hvilket blev godkendt. 
 Så meget desto større var skuffelsen, chokket og fru-
strationen naturligvis, da frontkæmperne efter den tyske 
kapitulation vendte tilbage til Danmark, hvor man nu 
havde indført love med tilbagevirkende kraft, og det, som 
man tilsyneladende tidligere officielt og med stor vægt 
havde opfordret folk til at gøre nu blev betegnet som 
strafbart forræderi. Engelhardt beretter selv, at han mod 
krigens slutning traf en frihedskæmper i Engelhardts 
egen omgangskreds. Denne frihedskæmper skal have sagt 
at Engelhardt kunne tage det roligt, eftersom det ikke var 
folk, der havde kæmpet ved fronterne, modstandsbevæ-
gelsen ville have fat i; frontkæmperne var idealister, der 
havde modstandsbevægelsens respekt. Sådan kom det 
som bekendt ikke til at forholde sig efter 5. maj 1945, om 
end opfattelsen af, at frontkæmperne var idealister styr-
kes af Krabbes opgørelse over årsagen til at folk meldte 
sig. 
 At meget var vendt på hovedet i tiden mellem 9. april 
1940 og 5. maj 1945, blev ikke kun klart på gaderne, i 
retssalene og i militæret. Efter krigen forsøgte general-
major Kryssings kone ifølge Poul Rantzau Engelhardt at 
få kongen i tale, og det lykkedes hende da også at komme 
i audiens. Hun skal da have spurgt kong Christian X om, 
hvordan han kunne gå med til at folk som hendes mand, 
altså officerer, der var gået i tysk tjeneste med kongens 
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og regeringens billigelse, kunne blive straffet. Den i rul-
lestol siddende konge skulle da have virret med hovedet 
og sagt: ”Vi kan intet huske”. Også fra højeste sted bi-
drog man til et tykt kapitel i glemmebogen. Og naturlig-
vis blev folk som Krabbe, Engelhardt og mange med dem 
forfulgt af forløbet resten af livet. 
 
Per Sørensen 
Og så var der nogle, der slap for at opleve efterkrigsti-
dens fornedrelser. De døde inden. Blandt dem var Per Sø-
rensen, lægesøn, vendelbo, og student fra Aalborg Kate-
dralskole 1932. Samme år blev Per Sørensen indkaldt 
som rekrut i Viborg, og meldte sig efter udstået rekruttid 
frivilligt til at blive officer. Per Sørensen blev kornet fra 
Kronborg Kornetskole, vendte tilbage til sin gamle enhed 
i Viborg, steg efterhånden i graderne, og var i 1939 lærer 
ved Korporalskolen i Sønderborg. Ved besættelsen den 9. 
april 1940 var Per Sørensen igen i Viborg, som premier-
løjtnant ved 3. bataljon. I sommeren 1941 søgte og fik 
Per Sørensen sammen med 40 andre danske officerer til-
ladelse til at træde uden for nummer og melde sig frivil-
ligt til Frikorps Danmark. Angiveligt var Per Sørensens 
baggrund for at melde sig i juli 1941 ønsket om at be-
kæmpe kommunismen. 
 Og Per Sørensen kom da også til at gøre hele den re-
sterende, lange del af krigen med på Østfronten, der som 
tiden gik og krigslykken vendte, kom til at befinde sig 
længere og længere mod vest. Den 23. april 1945 befin-
der Per Sørensen sig i Berlin, som sturmbannführer og 
kommandant for Regiment 24 Dänemark. ikke langt fra 
Adolf Hitler, der befinder sig i den underjordiske Fører-
bunker under det sønderskudte Rigskancelli. Per Søren-
sen står ved en lygtepæl og spejder efter fjenden, da han 
bliver ramt af et skud i baghovedet og dræbt på stedet, 
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formodentlig af en snigskytte. Per Sørensens lig bliver 
begravet på en nærliggende kirkegård, hvor man i øvrigt 
har problemer med at få kisten ned i hullet, der i hast er 
gravet i standardstørrelse, og for lille til den 190 cm. høje 
mand. I hast gøres graven så stor, at kisten kan presses 
ned. Her ligger Per Sørensens jordiske rester frem til for-
året 1968, hvor liget graves op, kremeres, og sendes til 
Danmark. Den 17. april 1968 bliver Per Sørensens urne 
nedsat i familiegravstedet på kirkegården i Løkken på 
den nordjyske vestkyst. 
 Per Sørensen opnåede allerede i levende live berøm-
melse blandt frontkæmperne; en berømmelse, der ikke 
blev mindre i tiden efter krigen, hvor beretninger om 
manden i mængde cirkulerede blandt veteranerne, både 
mundtligt og skriftligt. Beretninger om Per Sørensens le-
gendariske mod og udholdenhed, gode humør og nordjy-
ske lune. En god del af disse beretninger er gengivet af 
journalisten og forfatteren Erik Haaest, lettest tilgængelig 
i bogen ”Frikorpsfolk. Frikorps Danmark på Østfronten 
1941-1945. Fortalt af dem, der var med”, 1995, og i ”In-
tet nyt fra Østfronten. Beretningen om Regiment 24 Dä-
nemarks sidste Kommandør. Fortalt af ham selv i front-
breve. Sat i perspektiv af Erik Haaest”, 1998. Den sidste 
bog er en gengivelse af Per Sørensens breve, ikke ordret 
citerede, men sprogligt tilrettede. 
 Og hvad er det så for en mand, læseren møder? Jo, det 
er ganske rigtigt beretningen om og brevene fra en uden 
tvivl modig mand, dybt værdsat af sine undergivne og re-
spekteret af sine foresatte, og tillige med den nordjyske, 
underspillede humor, som vel næsten alle sætter pris på, 
som f.eks. da hans enhed var stærkt presset, og det lyk-
kedes Per Sørensen at opnå forbindelse pr. felttelefon 
med sin foresatte. Per Sørensen bad om støtte, eftersom 
hans enhed nu sang på sidste vers. Per Sørensen blev bedt 
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om at holde ud ti minutter endnu. ”Så synger vi sidste 
vers en gang til”, var svaret. Et billede af en munter, 
gudsforgåen mand. 
 Men også en mand som i sine breve kan berette en 
”fornøjelig historie”, som Per Sørensen betegner som ty-
pisk for SSʼs arbejdsmetoder: En bro over floden Warthe 
var sprængt i luften af polske civilister. En SS-
kommando samlede i hast de nærmest boende 300 polak-
ker sammen og forhørte dem. Ingen kendte noget til ger-
ningsmændene eller kunne hjælpe med opklaringen. In-
gen svarede, og SSʼs svar på dette var at skyde hver fem-
te polak. Da stadig ingen svarede blev hver tredje af de 
resterende skudt, hvilket endelig fik en enkelt til at svare. 
Og: ”Derefter blev resten af de 300 skudt”. Meget fornø-
jeligt. Per Sørensen er manden som i et brev kan fortælle 
om koncentrationslejren Dachau og ”… den fantastiske 
orden og renlighed, som hersker dér og om det arbejde 
der præsteres”, og i et andet brev taler han om de penge, 
han har stående, og som der bliver flere af, i Handelsban-
ken i Viborg, ligesom han ofte omtaler sine bekendte fra 
byen, og fra tid til anden glæder sig over ved fronten at 
møde officerskolleger fra garnisonen i Viborg. 
 Ud over at indeholde denne blanding af hilsner, prak-
tiske anvisninger og beretninger fra livet ved fronten, så 
er et gennemgående træk også ved Per Sørensens breve, 
at det gennemgående går godt på Østfronten; hårdt men 
godt. I nærmest spejderagtig jargon berettes om, hvorle-
des danskerne knalder hundredvis af Ivanʼer ned, og 
hvordan ligene af 5.000 russere ligger stinkende foran 
stillingerne. Altid udmærker danskerne sig i kamp, og al-
tid påkalder de sig respekt. Helt ved siden af er det ikke; 
Per Sørensen blev selv højt dekoreret, men alligevel fo-
rekommer det en kende overdrevet, når selv blod og lem-
læstelse, mudder og lus, fremstilles i en friskfyragtig jar-
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gon. 
 Trods den censur, som også feltpostbreve blev under-
kastet, er der alligevel for mange og for stærke beretnin-
ger i brevene til at godtgøre, at de blot skulle være udtryk 
for den virkelighedsgengivelse, som censuren tillod. Ge-
nerelt giver brevene indtryk af at være skrevet af en 
mand, der betragter livet ved fronten som én lang spej-
der- eller overlevelsestur. Barsk, men interessant og sine 
steder også fornøjelig. I dag ville man vel nærmest be-
grunde en sådan odyssé med, at man ”vil afprøve græn-
ser”, ”have udfordringer”. 
 Per Sørensens sidste grænse blev afprøvet under slaget 
om Berlin i foråret 1945, få dage før den tyske værne-
magt og det nazistiske tusindårsrige kollapsede. Grænsen 
blev nået med et skud i hovedet, efter at Per Sørensen he-
le krigen igennem var sluppet med småskrammer. Og Per 
Sørensens historie blev i første omgang husket af hans 
kammerater, og derpå fastholdt af forfattere som Krabbe 
og Haaest, uomgængelig som Per Sørensen er i historien 
om danske officerer i tysk tjeneste. Vil man vide mere 
om Per Sørensen, kan henvises til særligt Haaests bøger. 
 
Frontkæmperens fotoalbum 
Erik Haaest havde adgang til at samle og udgive Per Sø-
rensens breve. Hvad Haaest derimod tilsyneladende ikke 
havde adgang til eller mulighed for at gengive var Per 
Sørensens billedsamling, når bortses fra nogle få undta-
gelser. Gennem forfatteren og besættelseshistorikeren 
Bjarne Wagner-Augustenborg, der også havde kontakt til 
Per Sørensens familie, er herværende forfatter kommet i 
besiddelse af Per Sørensens fotografier, af frontkæmpe-
rens fotoalbum. Både Per Sørensen selv og hans 1. or-
donnans tog mængder af fotografier af livet ved fronten, 
og af kampene. Det er et meget begrænset udsnit af disse 
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fotografier, der gengives på de følgende sider, venligst 
stillet til rådighed af Bjarne Wagner-Augustenborg. Des-
værre tillader pladsen her kun at bringe et yderst begræn-
set udvalg. Fotografierne viser brudstykker af, hvordan 
Den anden Verdenskrig udformede sig for Viborg-
officeren Per Sørensen. 
 

 
 

 

  

Det ”officielle” billede af Per Sørensen i tysk uniform, der 
blandt andet blev bragt på forsiden af dagbladet ”Fædrelan-
det”, da Per Sørensen havde modtaget det tyske kors i guld, 
Jernkorset af 1. klasse. Bemærk arret på venstre kind. 
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Fra fronten. Et plaster dækker såret, der siden skulle blive det karakteristiske ar. 

Ødelagt panservogn. 
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Vinterkrig, på march. 

Vinterkrig, i stilling. 
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En flod krydses. 

En død russer. 
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Kilder og litteratur 
Upubliceret materiale 
Det upublicerede materiale, der er anvendt i herværende arbejde, be-
finder sig i alt væsentligt i besættelseshistorikerens Frants H. Jensens 
privatarkiv, Esbjerg, og i besættelseshistorikeren og forfatteren Bjar-
ne Wagner-Augustenborgs privatarkiv i Sulsted. Begge takkes for 
beredvilligt at have stillet materialet til rådighed. 
 
Litteratur og publiceret kildermateriale 
Bonde, Aage (red.): Soldat i Viborg, 1965. 
Haaest, Erik: Frikorpsfolk, 1995. 
Haaest, Erik: Intet nyt fra Østfronten, 1998. 
Krabbe, Oluf: Danske soldater i kamp på Østfronten 1941-1945, 
1998. 
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Frontkæmperens fortsatte fotos 
 
I ”Mørke sider af Viborgs historie” findes dels en nærme-
re præsentation af major Per Sørensen, dels en række af 
de fotografier, som Per Sørensen og hans adjudant optog 
i Danmark, Tyskland og Rusland. De centrale dele i præ-
sentationen er følgende: Per Sørensen var en af de Vi-
borgofficerer, der gik i tysk tjeneste, og som gjorde stort 
set hele krigen med, fra han meldte sig i 1941, til han 
faldt, formodentlig for en tysk kugle, i det sønderbombe-
de Berlin, kun kort fra Hitlers opholdssted i Førerbunke-
ren under Rigskancelliet, den 23. april 1945. Per Søren-
sen blev begravet i Berlin. Hans jordiske rester blev gra-
vet op og kremeret i foråret 1968, og den 17. april samme 
år blev Per Sørensens urne nedsat i familiegravstedet på 
kirkegården i Løkken. Vil man vide mere om Per Søren-
sens liv henvises til ”Mørke sider af Viborgs historie”, 
2003, s. 104-110. Her vil vi benytte lejligheden til at 
bringe nogle flere af frontkæmperens fotos, som forfatte-
ren Bjarne Wagner-Augustenborg med vanlig velvilje har 
stillet til rådighed. 
 

 
 Ved Østfronten, Rusland, Bol. Dubowizy 
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Der spises i varmen ved fronten. 

Der spises i kulden ved fronten. 
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En falden Frikorpsmands kiste bæres til graven. 

Der saluteres. 
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Frikorps Danmarks soldaterkirkegård i Demjanskområdet. Alt er væk nu. 

Per Sørensens krigsgrav i Berlin. 
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Bombefly - og humor - over Viborg 
 
Fra tysk til britisk dominans 
Den anden Verdenskrig og besættelsestiden i Viborg star-
tede som tidligere nævnt med, at tunge, tyske fly omkring 
kl. 6.00 om morgenen i den ene bølge efter den anden 
fløj hen over byen. Allerede kort efter besættelsens start 
satte allierede bombefly ind med angreb mod tyske in-
stallationer i Danmark og led til en start hyppigt hårde 
tab, men som besættelsen skred frem, og krigslykken 
vendte, blev den tyske dominans i luften afløst af allieret 
overlegenhed. Allierede flystyrker fløj hen over landet, 
på vej for at bombe de nordtyske byer, og samtidig betød 
denne ændring i styrkeforholdet, at stadigt flere allierede 
fly gjorde stadigt flere togter med Danmark som mål, i 
forskellige sammenhænge. Det var i langt overvejende 
grad britiske maskiner, der opererede i dansk luftrum, en-
ten på togter, hvor man angreb, hvad der nu faldt sig for, 
eller på togter, som havde til formål at gennemføre nøje 
planlagte angreb mod på forhånd bestemte mål. Dertil 
kom forsyningsflyvninger, hvor man nedkastede våben 
og materiel til den danske modstandsbevægelse, og ende-
lig en trods alt lidt mere ufarlig type togter, nemlig 
spredning af flyveblade, dvs. allieret propaganda og op-
lysninger. I Viborg og på Viborg-egnen oplevede man 
luftalarm og bataljer i forbindelse med alle disse typer 
togter, når bortses fra de forhåndsbestemte angreb, som 
Viborg i modsætning til byer som Aalborg, Århus, Oden-
se og København, blev forskånet for. 
 Den stigende, allierede aktivitet i luften over Viborg, 
betød naturligvis også, at luftalarm efterhånden blev 
hverdagskost for viborgenserne. Imidlertid skete der 
sjældent noget videre, i det højeste nogle brag i det fjer-
ne, som da en bombemaskine lod lasten gå i nærheden af 
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Romlund. Og som det så ofte går, så tog man det efter-
hånden med sindsro, når man blev vækket af sin søvn ved 
natlige luftalarmer. Nogle blev i sengen, mens andre stod 
op og gik ud på gaderne i villakvartererne, fik en sludder 
med naboen, fordrev tiden lidt, i fald der skulle ske no-
get, og tørnede så ind i seng igen. Men naturligvis blev 
der holdt øje med luftrummet, så man kunne lade sire-
nerne hyle i behørig tid, bl.a. fra en post i et af domkirke-
tårnene, hvor man under hele besættelsen, dag og nat, 
holdt øje med fjendtlige fly. 
 Og der var som nævnt mange af dem, ude i forskelligt 
ærinde. Skønt de allierede togter over Danmark bestemt 
heller ikke var ufarlige for danskerne, så blev flyenes 
brummen altid mødt med sympati. Den distante rumlen 
var jo udtryk for, at det gik fremad for de allierede, at bri-
terne nu igen var ude for at tilføje nazisterne endnu et 
slag. Så måtte man blot håbe, at der ikke gik danske liv 
med i købet. Og det var jo da heller ikke altid, at de allie-
rede var ude for at bombe, kvæste og ødelægge. De kun-
ne som omtalt også være ude for at propagandere og op-
lyse. Et sådant eksempel skal vi gennemgå her, og det 
endda et ret tidligt, endnu før de allierede luftstyrker 
havde tiltvunget sig magten, højt til vejrs over Danmark. 
 
11. maj 1941, kl. 03.11 
Et af disse propagandatogter, der også har sat sig et spin-
kelt spor i besættelsestidens historie i Viborg, kan vi føl-
ge ganske nøje, takket være pilotens logbog, som opbe-
vares i Royal Air Forces vældige arkiver i London. Dette 
betyder samtidig, at det fly, som vi her skal følge, var 
blandt de, der kom helskindede gennem krigen, uagtet 
der var bud efter såvel fly som besætning flere gange, og-
så på det togt, vi her skal beskæftige os med, hvor lasten 
jo var relativt ufarlig, eftersom bomberne var skiftet ud 
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med papir, i det mindste for en dels vedkommende. Der 
var nemlig tale om et, på det tidspunkt, ny form for Royal 
Air Force-angreb mod tyske mål i Danmark, hvor man 
for det første ville bombe forudbestemte mål, i modsæt-
ning til tidligere, hvor flyene havde kunnet angribe, hvad 
de nu fandt passende; dvs. tyske baser, troppetransporter, 
jernbanelinjer osv. For det andet angreb man med en 
større styrke, for det tredje blev angrebet udført om nat-
ten, og endelig kombinerede man for det fjerde bombnin-
gerne med nedkastning af propaganda. Det fly i gruppen, 
som vi skal følge, kom ikke til, som planlagt, at kaste 
bomber, men måtte nøjes med at udføre sidste del af pla-
nen, nemlig nedkastning af flyveblade. 
 Den 10. maj 1941 fik eskadrille 114 på flyvestationen 
Thornaby i England, ordre til at udføre togtet mod Dan-
mark. Styrken bestod af seks Blenheim-fly, der havde or-
dre til at angribe skibe i havnene i Aalborg og Esbjerg, 
hvis man fik øje på sådanne. De seks Blenheim-bombere 
lettede fra Thornaby fra kl. 23.30, med et interval på fem 
minutter mellem hver flystart. Det ene fly, Blenheim R, 
krydsede den jyske vestkyst kl. 02.08, og fløj derefter 
mod Hadsund, som flyet nåede frem til omkring 25 mi-
nutter senere. Herfra satte Blenheim R kursen mod Aal-
borg, hvor man kunne se to uidentificerede fly kredse 
over byen. Da samtidig den tyske flak- eller antiluft-
skytsild var meget kraftig, satte piloten kursen mod Hals 
ved Limfjordens østlige munding, for at komme ind over 
Aalborg fra nordøst. Kl. 02.40 nåede Blenheim R frem til 
Hals, hvor tyskerne havde et stærkt flakbatteri, der var en 
del af det store fæstningsanlæg på Nordmandshage, helt 
ude på det sydøstlige hjørne af Vendsyssel. Mens tysker-
ne med to store lyskastere søgte at indfange flyet, rettede 
flakkanonerne en kraftig ild mod det britiske fly, som 
dog undveg og satte kursen ind mod Aalborg. Blenheim 




