Besættelsen – kort udgave
1 ”Kold nat for 100 paa Aarhus H”
En kold aften sidst i september 1943 oplevede 100 mennesker på egen krop, at
spærretiden skulle tages alvorligt. De ankom med tog til Aarhus Hovedbanegård
efter spærretiden kl. 20, og de blev derfor nødt til at overnatte på banegården.

2 Orla Lehmanns Gade
Her har man et fint udsyn udover jernbanen. Tog man opstilling her under
besættelsen ville man ofte kunne se tungt tysk militært materiel komme rullende
ind. Det skulle ikke blive i Aarhus, men skulle herfra videre til det besatte Norge.

3 Demokraten
Politiet i Aarhus skrev til byens borgere på dagen for besættelsen, 9. april
1940. Politiet forventede, at Aarhus ville blive besat inden for få timer, og
man opfordrede folk til at ”adlyde de Bestemmelser, som maatte blive truffet
af Myndighederne.”

4 Rådhuspladsen
Aarhus Rådhus blev indviet 2. juli 1941 og mange aarhusianere deltog i
folkefesten rundt om byens nye hus. Den store begejstring og glæde blev afløst af
bestyrtelse, da rådhuset den 21. februar og igen den 14. marts 1945 blev udsat for
Schalburgtage.

5 Bombe ved banken. Rådhuspladsen
I februar 1944 blev den store bankbygning på Rådhuspladsen kraftig beskadiget
på grund af en bombe. Det var ikke kun bankbygningen, der blev ødelagt.
Mange ruder i Rådhuset blev også knust, ligesom ruder blev knust i Park Allé
og på Banegårdspladsen.

1

Besættelsen – kort udgave
6 Aarhus Kriminalret i Vester Allé
Den 29. november 1945 blev den kun 21 år gamle Grethe Bartram dømt til døden i
denne bygning. Hun var stikker i Aarhus-området under den tyske besættelse.
Efter befrielsen blev hun fundet skyldig i at have angivet 53 personer til Gestapo.

7 Vester Allé Kaserne
Her lå Vester Allé Kaserne. Her blev Alf Tolbo Jensen henrettet. Han var
modstandsmand, men i 1943 blev han arresteret på Vesterbro Torv. I november
1943 blev han dømt til døden. Dommen blev eksekveret på dette sted den 29.
december samme år.

8 Viadukten i Spanien
I løbet af 1943 blev modstandskampen og sabotagen mod besættelsesmagten
optrappet. Det var også tilfældet i Aarhus, hvor modstandsfolk den 13. juli 1943
sprængte viadukten i Spanien. Det var et forsøg på at ødelægge infrastrukturen for
tyskerne.

9 Aarhus Teater
Under Besættelsen var teatret en kærkommen mulighed for at slippe for
trængslerne.
Efter spærretidens indførelse i august 1943 skulle teatret afslutte
forestillingen, så folk kunne nå hjem inden spærretiden.

10 Bispetorv
Frihedsbudskabet lød udover hele Danmark den 4. maj 1945, men dagen efter blev
den blodigste dag i Aarhus under hele besættelsen. 14 mennesker mistede livet i
skudvekslinger, og alene her på Bispetorv omkom 5 mennesker.
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11 Emmerys konditori i Klostergade og Guldsmedgade
I takt med at modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt optrappedes blev
gengældelsesaktionerne også hårdere og hyppigere. Man forsøgte at ramme
centrale og populære steder og derfor blev Emmerys konditori sprængt i luften i
februar 1944.

12 Bomber i Guldsmedgade. Guldsmedgade nr. 7
Natten til den 22. februar 1945 oplevede Aarhus voldsomme eksplosioner i et stort
område af den indre by. Guldsmedgade og Aarhus Teater blev blandt andet ramt.
7 mennesker mistede livet i forbindelse med bombeeksplosionerne den 22. februar
1945.

13 Udgangsforbud i Aarhus. Mejlgade
Fra 1943 var der udgangsforbud i aften- og nattetimerne. I september 1943 kunne
Aarhus Stiftstidende fortælle, at en kvinde var blevet anholdt, fordi hun var ude for
sent. Hun havde ingen passérseddel, så hun tilbragte natten i detentionen.

14 Mejlgade bag politistationen
Efter Gestapos overtagelse af politistationen blev det umuligt at komme igennem
Mejlgade. Mejlgade blev afspærret med mineret pigtråd, på hjørnerne blev der
etableret murstensbunkere med maskingeværer, og området blev patruljeret døgnet
rundt.

15 Mathilde Fibigers Have
I Rådhusets bagbygning har Besættelsesmuseet i dag til huse. De har indrettet sig i
de selv samme lokaler som Gestapo benyttede til afhøringer og tortur af fanger.
Her indlogerede det tyske hemmelige statspoliti, Gestapo, sig nemlig sidst i 1944.
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16 Foran hoveddøren til det gamle rådhus
Bygningen du står foran nu var rådhus i Aarhus fra 1858 frem til 1941. Her har
også været politistation. Bygningen var ganske central i krigens sidste tid… find et
nærliggende stop og få at vide hvorfor.

17 Hotel Royal
Hotel Royal har siden åbningen i 1838 været byens finere hotel, der tog imod
borgerskabet, royale samt kulturpersonligheder. Under den tyske besættelse
beslaglagdes hotellet, og de tyske officerer boede her.

18 Havnen
Den 4. juli 1944 indtraf den største ødelæggelse i Aarhus nogensinde. Et tysk skib
fuld af ammunition, sprang i luften mens det lå i havnen. Over 40 mennesker døde
og hundredvis blev såret. Helt til Varna og i Risskov kunne eksplosionen mærkes.
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