Aalborg i krig
Besvarelser

Aalborg Historiske Museum
1.

Hvornår startede den tyske besættelse af
Danmark?

9.april 1940

2.

Hvorfor blev Danmark besat?

3.

Hvorfor var tyskerne interesserede i
lufthavnen ved Aalborg?

Tyskerne kunne bruge Danmark til at mellem
lande i når de var på vej mod Norge. Ved be
sættelsen af Danmark kunne tyskerne også
undgå, at England og Frankrig brugte landet som
brohoved.

Aalborg lufthavn var et af de vigtigste støttepunk
ter, når tyskerne skulle angribe Norge.

Hverdagslivet under krigen
4.

Nævn tre eksempler på noget, der ændrede dagliglivet under krigen.

Rationering, mørkelægning, censur, bombninger
med mere.
5.

Find eksempler i udstillingen på
hvordan man kunne spare, erstatte eller
genbruge?

6.

Der var mange varer, der blev svære at
skaffe. Hvordan fordelte man de varer
der var til salg?

Ved hjælp af rationering.

Tyske soldater i Nørresundby 9. april 1940.
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Churchill-klubben
7.

Hvor holdt Danmarks første 			
modstandsgruppe til?

Helligåndsklosteret i Aalborg.
8.

Hvad lavede Churchill-gruppen?

De startede med at drille tyskerne for derefter
at gå over til regulær sabotage. De stjal våben
og uddelte propaganda mod tyskerne.

9.

Hvor gamle var medlemmerne af gruppen?

Churchillklubben.

Gruppen bestod af 8 drenge mellem 14 og 17
år og 3 unge mænd.

Censur og illegal presse

Tyskerne censurerede aviser og radio for
at undgå, at man kritiserede dem. Fra 1941
begyndte modstandsfolk at skrive og uddele
illegale (ulovlige) aviser.
10. Skriv navne på mindst tre 			
illegale aviser:
______________________________________
______________________________________
11. Hvad var formålet med de 			
illegale aviser?

Formålet var at modstandsbevægelsen ville
opfordre til modstand mod besættelsesmagten
og at informere befolkningen om krigens gang
uden censur.

12

Hvordan kunne danskere lytte til
ucensurerede nyheder om krigens gang
i Europa?

Mange danskere lyttede til den britiske radio
kanal BBC.

Modstandskampen
Fra juli 1940
”Alsang”. Det
hvor der blev
sange, som en

startede man på at synge
var store udendørs stævner,
sunget danske fædrelandsslags modstand mod tyskerne.

13. I hvilken by startede alsangsstævnerne?

Aalborg.
14. Hvornår tog modstanden til tyskerne
rigtig til?

Fra 1943.
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15. Samme år som modstandskampen rigtigt
tog til brød den danske regering sammen. Hvad kaldtes den politik der blev
ført inden sammenbruddet?

Samarbejdspolitik.

16. Hvor fik den danske modstandsbevægelse
tusindvis af våben fra?

Royal Air Force (Det britiske luftvåben) kastede
dem ned med faldskærm.

Tyske flygtninge

I slutningen af krigen og efter krigens
slutning kom mange tyske flygtninge til
Danmark.

Våben kastes ned til danske modstandsgrupper.
Foto: Aalborg Stadsarkiv

17. Hvorfor flygtede de fra Tyskland?

Den Røde Hær fra Sovietunionen gik ind i tyske
områder d. 13. januar 1945.

18. Hvor mange tyske flygtninge var der i  
Aalborg i 1946? Og hvor mange af dem
døde i Aalborg?

Knap 34.000 kom til Aalborg.1.096 døde.
19. I udstillingen er der en planche med
to forskellige danske holdninger til
de tyske flygtninge. Prøv med dine egne
ord at forklare forskellen i de to
holdninger.

Flygtninge på Sohngårdsholm Slot 23. august 1945.
Foto: Aalborg Stadsarkiv

Den ene holdning udtrykker medlidenhed med
flygtningene og den anden holdning udtrykker,
at det er deres egen skyld.

Befrielsen

20. Hvornår blev Danmark befriet?

Annonceret 4. maj 1945 og de tyske tropper
trukket tilbage 5.maj 1945.

21. Hvorfra kom meddelelsen om Danmarks
befrielse?

Kl. 20.30 4. maj i en nyhedsudsendelse fra
BBC kom budskabet om at de tyske tropper
havde overgivet sig.
Optog på Nytorv i Aalborg maj 1945 i forbindelse
med befrielsen.
Foto: Aalborg Stadsarkiv

Retsopgøret efter befrielsen
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Efter krigens afslutning blev dødsstraffen
genindført. Dermed var det muligt at henrette de danskere der havde samarbejdet
med tyskerne og begået vold, drab og tortur mod danskere. Andre blev sat i fængsel
for at have samarbejdet med tyskerne.
22. Hvor mange aalborgensere blev arresteret, fordi de var mistænkte for at
samarbejde med tyskerne?

Der blev arresteret mere end 700 personer.
23. Hvor mange af de dømte i Aalborg blev
henrettet?

5 personer blev henrettet i Aalborg.

En mistænkt stikker føres til arresten på Nytorv
5. maj 1945.
Foto: Aalborg Stadsarkiv

