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Besættelsen den 9. april 1940 kom for de fleste som en tyv om natten, selv om man-
ge nok anede, at noget var under opsejling. På nogen sygehuse havde man været 
forudseende og forberedt sig, på andre fik man travlt med mørklægning og omstil-
ling til en helt ny tilværelse.

Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyske tropper. Formålet var at få adgang til 
Aalborg Lufthavn som et bekvemt springbræt til Norge,1 men Danmark var som land-
brugsland også en attraktiv leverandør af fødevarer til Tyskland.2 Ellers var Danmark 
i sig selv ikke et vigtigt mål, og sammenlignet med, hvad andre europæiske lande op-
levede, kom vi igennem 2. verdenskrig på lempelige vilkår. Dermed ikke sagt, at dan-
skerne ikke følte besættelsen som en tid med stigende ufrihed, afsavn og tiltagende 
terror, ikke mindst i de sidste krigsår. Besættelsen af Danmark var fra tysk side at 
betragte som en ”fredsbesættelse”, hvor tyske tropper skulle beskytte danskerne mod 
en engelsk invasion. Teknisk set var vi ikke i krig.3 

Tyske transportmaskiner over Rådhuspladsen i København d. 9. april 1940. Foto: Frihedsmuseet
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Ved 4-tiden om morgenen gik tyske tropper over grænsen i Sønderjylland. Samtidig 
gik tyske soldater i land i en række havnebyer, også i København. Imens fløj tyske 
bombemaskiner over Danmark og kastede flyveblade ud med information om besæt-
telsen på en sælsom blanding af gebrokkent dansk og norsk, de meget omtalte ”Oprop”. 
Efter lidt spredte kampe i Jylland og på Amalienborg Slotsplads valgte regeringen i 
samråd med kong Christian X klokken seks om morgenen at kapitulere.4 For regerin-
gen var det en balancegang mellem ønsket om at forhindre en krigssituation og sam-
tidigt bevare respekten i udlandet. Det skulle ikke hedde sig, at Danmark bare havde 
lagt sig fladt ned for Tyskland. 

Danskerne vågnede op i et besat land. For nogle kom det ikke uventet, men for man-
ge kom det som et sandt chok. Nogen af de interviewede sygeplejersker var elever i 
1940 og øjenvidner til besættelsen. De fortæller om den dramatiske morgen og de 
mange flyvemaskiner, og i Jylland kan vi følge tyskernes fremmarch op mod Aalborg 
og den nordlige vestkyst.

Elise Kirstine Ludvig var 3. årselev på Brørup Sygehus mellem Kolding og Esbjerg 
og oplevede de mange flyvemaskiner og marcherende landtropper. De tyske flyvema-
skiner kom brølende ned over operationsstuen, og personalet anede ikke, om de var 
købt eller solgt. På landevejene kørte tyskerne med alt deres materiel i rad og række. 
Tyskerne myldrede herop, alle slags biler med tyske soldater. Der var ingen, der gjorde 
modstand, ”ellers var vi blevet skudt sønder og sammen”.5  

Postkort fra Brørup Sygehus. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
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På Vejle Amts og Bys Sygehus var Ellen Aunsbjerg Bertelsen 2.årselev. Hun var den 
første, der var stået op på det værelse, hun delte med to andre elever, og klokken seks 
kom flyvemaskinerne buldrende ind over sygehuset. Hun råbte til de andre, ”Skynd 
jer at komme op. Det må være Røde Kors”, men det var ikke røde kors, der var malet 
på maskinerne, det var hagekors. Hun kunne se, at overlægen gik nede i haven og 
samlede ”Oprop” op. Så var de klar over, at de skulle over på afdelingen i en fart. På 
hele sygehuset var alle fuldt beskæftigede med at sætte mørklægning op. De var ganske 
vist gået i gang inden den 9. april, men var ikke blevet færdige. Man anede, at noget 
var under opsejling, for der var en udpræget uro over det hele. De tyske soldater kom 
ned ad gaden i fuld march, og allerede ved middagstid fik de indlagt de første tyske 
soldater med ophovnede fødder, helt ødelagte af at gå den lange vej. Inden aften var 
der blevet indlagt 12 tyske soldater. Soldaterne havde åbne sår på fødderne, som blev 
behandlet så godt som muligt. ”Det var forfærdeligt. De fik fødderne i sæbevand, og vi 
forbandt dem, så godt vi kunne. Alting gik lidt hurtigt. De fik nogle trædepuder på, og 
hvad vi ellers havde. Det var noget med noget vat i. Vi gjorde sårene i stand og gjorde, 
ligesom vi plejede”. Soldaterne fik noget at spise, for det lå i luften, at der ikke skulle 
gøres forskel på patienterne. Eleverne havde fået besked på, at hvis værnemagten kom 
og forlangte dem udskrevet, så skulle de bare lade dem gå. De måtte endelig ikke holde 
dem tilbage. Ved ni-tiden om aftenen kom tyskerne og hentede de sidste i store lastbi-
ler. De så dem ikke mere.6 Danmark blev besat af en hær med store huller på fødderne. 

Vejle Amt og Bys Sygehus omkring 1940. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
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Længere nordpå, i Koldby syd for Hanstholm kom tyskerne kørende i en massiv ko-
lonne på vej mod kysten. Den jyske vestkyst var et oplagt mål for de vestallierede, og 
et par år senere byggede tyskerne her den største kystbefæstning i Nordeuropa som 
en del af Atlantvolden.7 Den 9. april stod Karen Hansen, der var på det lille sygehus, 
sammen med nogle elevkammerater og kiggede ud over en dyb vindueskarm, hvorfra 
man kunne se ud på gaden. I vindueskarmen stod de sædvanlige urin- og blodprøver, 
der blev taget, når en ny patient var blevet indlagt. Udenfor kom tyskerne væltende i 
biler og på motorcykler op gennem hovedgaden i Koldby. De var målløse, ”Vi havde 
da ikke troet, at hele Tyskland skulle køre gennem Koldby den dag. Det var hele dagen, 
hele døgnet. De kørte uden stop”. Eleverne tænkte, ”Hvornår ender det?” Koldby var 
en udkant, men lå på vejen mod Hanstholm Havn, der var ved at blive bygget, så de var 
godt klar over, at det var et oplagt mål for tyskerne at kontrollere.8 

I København var billedet lidt et andet. Fra morgenen den 9. april var det domineren-
de indtryk de ca. 30 bombemaskiner, der cirklede over byen, indtil kapitulationen var 
et faktum.4 I havnen havde et troppetransportskib lagt til ved 4-tiden om morgenen 
for at sikre sig Kastellet, uden at der blev affyret et skud fra dansk side. Det eneste 
modværge, tyskerne mødte, udspandt sig på Amalienborg Slotsplads, hvor livgarden 
åbnede ild.9 

På Bispebjerg Hospital kom besættelsen som et chok for de unge elever, der tilsy-
neladende var helt uforberedte. Kirstine Christiansen, der var 1.årselev på Bispebjerg 
Hospital hørte flyvemaskinerne og gik hen til vinduet sammen med de elever, hun 
delte værelse med. Der var en, der sagde, ”Nej se, der er fly”, og en anden, ”Jeg troede 
ikke, vi havde så mange”. De havde ingen mistanke om, at det var tyskerne, der kom. 
”Vi anede ingenting. Vi var ikke så interesserede i politik dengang”. Når de skulle på 
afdelingen om morgenen klokken 7, skulle eleverne først møde op i sygeplejerskeboli-
gen til en kop the og en krydderbolle. Hospitalet ville sikre sig, at de ikke gik på arbej-
de på tom mave. Maskinerne drønede i lav højde hen over hovedet på dem. Pludselig 
kom forstanderinden, Inge Funding, frem i døren og fortalte, at de fly, der fløj henover, 
ikke var danske. Der blev så stille, at man kunne høre en knappenål falde til gulvet. ”Vi 
havde jo nærmest holdt sjov med, at vi ikke havde så mange fly og alt det der. Vi blev 
så klar over, at det var noget helt, helt andet, der var sket. Vi fik den besked af kongen, 
at vi ikke skulle gøre modstand. Det kunne jo heller ikke nytte noget. Vi var jo bare 
blevet dræbt”.10 

På Bornholm nåede tyskerne først frem den 10. april med 1.000 marinesoldater, der 
gik i land i Rønne. I og med at besættelsen af Danmark var nødvendig for tyskerne 
for at etablere et brohoved til Norge, var besættelsen af Bornholm umiddelbart ikke 
helt indlysende, hverken for bornholmerne eller værnemagten. Den større plan var 
imidlertid på sigt at bruge Bornholm som prøveområde for ubåde og som rekreati-
onsområde for krigstrætte soldater. Bornholm kom derfor under den tyske marines 
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kommando med skiftende ældre kommandanter, der havde en interesse i at få tingene 
til at glide så problemfrit som muligt.11 

Hvad mange i dag ikke ved eller har glemt, er at Bornholm umiddelbart efter befri-
elsen blev besat endnu en gang, denne gang af russerne. Og det var en helt anderledes 
og brutal invasion. Mere derom senere.

Mørklægning
Danmark var besat, og de første forholdsregler blev sat i værk samme dag, blandt an-
det at hele landet skulle være mørklagt inden solnedgang for at gøre det så svært som 
muligt for engelske flyvemaskiner at navigere om natten. Påbuddet om mørklægning 
burde ikke komme bag på nogen, for allerede i 1938 var der blevet husstandsomdelt en 
vejledning om mørklægning. Flere virksomheder var gået i gang med produktionen, 
og der var sort papir til salg i butikkerne. Ikke desto mindre stod folk i kø for at skaffe 
noget, der kunne bruges. Der blev fremstillet blændrammer med sort papir, rullegar-
diner af sort papir, eller man brugte gamle portierer og sække.12

Nogle sygehuse var velforberedte og havde mørklægningen sat op inden den 9. april 
1940. Kirstine Christiansen på Bispebjerg Hospital tænkte, at nogen havde været me-
get forudseende, for mørklægningsgardinerne var allerede på plads på det kæmpesto-

Under mørklægningen blev gadebelysningen 
afskærmet på en måde, så lyset ikke kunne ses 
fra luften, men alligevel svagt belyste vejen. 
Her ses Københavns rådhus fra H.C. Andersens 
Boulevard i København. Foto: Frihedsmuseet
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re hospital. Sorte stofgardiner, der hang bag de almindelige gardiner. Det må have væ-
ret svært at skaffe så meget sort stof på en gang, så nogen havde været ude i god tid.10 

Andre steder havde man skaffet det sorte papir, men havde endnu ikke fået sat det 
op. Inger Rasmussen, der var 1.årselev på Terndrup Sygehus syd for Aalborg, havde 
nattevagt, da flyverne kom. Hun tænkte, ”Hvad pokker er det for noget?”, og så gik hun 
ud ad bagdøren og kiggede. Overfor sygehuset boede en journalist. Han var oppe og 
råbte, ”Det er tyskere. Nu bliver vi s’gu besat”. Hun gik fra vagt og fik sovet et par timer, 
inden hun blev vækket og hentet ned på afdelingen. Den anden elev, der havde haft 
nattevagt på naboafdelingen, blev også purret. De skulle op og klippe mørklægnings-
gardiner til deres egen afdeling. De skulle måle højden op og klippe det tykke papir 
til. En portør limede det på en stok, og så blev det sat op. Det skulle hejses ned om 
morgenen og rulles op med hænderne, det var ret besværligt. Der var åbenbart købt 
papir i forvejen, men det viste sig, at der ikke var nok til elevværelserne. Så spisestuen 
blev ryddet, og der blev sat 14 senge ind til eleverne, hvor de måtte hoppe fra den ene 
seng til den anden for at komme i seng. Der boede de i en måneds tid til stor gene for 
nattevagterne, for der var aldrig ro på stuen.13 

Mørklægning var noget, der blev taget alvorligt, og politiet holdt øje med, at der 
ikke slap lys ud nogen steder. Den første tid efter besættelsen kunne det knibe med at 
komme ind i rutinen med at få mørklægningsgardinerne rullet ned om aftenen. Karen 

Plakat med teksten ’Sløseri der skader os alle’, 
udsendt af Justitsministeriets Propagandaudvalg  
i 1940 for at minde folk om, at de skulle huske at  
mørklægge. Foto: Frihedsmuseet
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Hansen på Koldby Sygehus syntes, at mørklægningen var noget af det værste, der skete 
ved besættelsen. En gang i mellem blev det glemt. En aften havde nogen brugt kulbue-
lyset en aften, efter at det var blevet mørkt. Det blev brugt til at behandle patienter med 
lungetuberkulose. Sidst på dagen kom sygehuslægen farende ind, ”Hvem fanden har 
tændt det kulbuelys uden at mørklægge?” Han var kommet op på Visby Bakke og kun-
ne se, at det store sorte vindue ikke var sort. Det glødede. ”I kan fandeme være glade 
for, at det var mig, der så det”. Det ville have været en bøde uden lige. Så løb han ind og 
fik slukket kulbuelyset. Den elev, der havde lagt patienten til rette under kulbuelyset, 
skulle have sørget for at rulle gardinet ned”.8 

Nogen steder satte man sorte plader op for vinduerne hver aften. Det gjorde man 
blandt andet på Statshospitalet i Sønderborg og på Kongevejshospitalet, angiveligt for at 
forhindre, at der fløj glassplinter rundt, hvis der blev bombet.14 Fra Kongevejshospitalet 
har vi følgende beretning:

”Under krigen skulle hele sygehuset som alle andre huse være mørklagt aften og nat. 
Der var mange og store vinduer i det gamle hus, der skulle dækkes, og der blev frem-
stillet store plader af en slags papmaché til formålet. Materialet var let, blev der sagt, 
men pladerne var nu tunge. Det blev aften- og nattevagternes opgave at sætte dem for 
hver aften og tage dem ned om morgenen. Jeg får næsten ondt i skuldrene ved tanken 
om, hvor vi slæbte, alle plader stod om dagen i mellemgangen uden for afdelingen. 
Jeg kan også få trækninger i sjælen, når jeg tænker på det møgfald, jeg fik af frøken 
Mikkelsen (afdelingssygeplejersken), den aften jeg tabte tre af de store plader på afde-
lingens gang. Flere af de vaser med patienternes blomsterbuketter, der var stillet ud på 
gangen for natten, røg sig en tur derved, og der blev en større rengøring, optørring og 
forsøg på at sætte de rigtige buketter sammen igen. Ord som ”Klodsmajor, spild af tid! 
Larm på en hospitalsgang! Få så ryddet op!” føg om ørerne på mig. Men som altid, 
frøken Mikkelsen faldt hurtigt ned igen, og nu var der ingen ende på hendes trøstende 
ord om alt for tunge mørklægningsplader for så ungt et menneske. … Med sort humor 
tilføjede hun, ”Vi må sandelig alle gøre vores indsats under denne krig”.15

Mørklægningen omfattede mere end sorte gardiner. Alt elektrisk lys blev dæmpet, så 
det ikke kunne trænge ud gennem sprækker i gardinerne, og foran yderdørene blev 
der sat mørke stof-sluser op, så man kunne gå ud og ind uden at slippe lys ud. Ellen 
Aunsbjerg Bertelsen på Vejle Amts og Bys Sygehus husker, hvordan de skulle dele me-
dicin ud med en lommelygte de første dage, indtil mørklægningen var kommet helt på 
plads. Der måtte ikke trænge en lyssprække ud, så det kunne ses fra luften.6 

Mørklægningsgardinerne blev rullet op og ned i alt mere laset stand de næste fem år. 
Først den 4. maj 1945, efter at fredsbudskabet fra London havde lydt gennem radioen, 
blev de flået ned i triumf og flere steder brugt til at tænde festbål ude i gaderne. 




