
Månedens historie – april 2018: 

9. april 1940 

Ringkøbing Aarbog 1940 

9. april: Tyske tropper besætter Danmark. En dag, ingen dansk nogensinde kan glemme. En dag, hvor der 

skrives historie. Og vi maa vente – bie paa, hvad fremtiden vil bringe. 

 

Uddrag fra Georg Vejen Larsens bog ”Vestenvind – en Ringkjøbingdrengs erindringer 1935-1945” 

Den 9ende april 1940 står indprentet i min sjæl, som et evigt minde. Det var tidligt om morgenen klokken 

var næsten syv. Min storebror, der gik på Vestjysk Gymnasium i Tarm skulle med det tidlige morgentog for 

at nå i skole. 

Men den morgen kom han forpustet og ophidset hjem og råbte: ”Tyskerne er ved at besætte os. Der går 

ingen tog. Der er kampe nede ved grænsen”. 

I et nu var vi henne og åbne for radioen, og der fik vi bekræftet, at min brors oplysning desværre var rigtig. 

Jeg var begyndt i skolen og skulle møde kl. otte. På min vej hen til skolen bemærkede jeg, at alt var 

anderledes. Folk stod i smågrupper og talte med hinanden. Selv folk, som normalt ikke talte sammen, 

havde fået et fællesemne. 

På skolen stod alle lærerne ved den store midterhal, og da der blev ringet ind klokken otte, og vi stod i 

klasseopstilling udenfor midterhallen, sagde overlærer Bøgner:  ”Det er en meget sørgelig dag. Tyskland er 

ved at besætte Danmark. I har fri. Gå stille og lige hjem”.  Han stemme var skarp og kontant, og der var 

ingen tvivl om, at begivenheden havde ramt ham hårdt. 

Min kammerat og jeg gik en tur i byen for at lodde stemningen, og på vores vej mødte vi bagermester 

Klokker, som havde været ude at gå en tidlig morgentur. Han passede museet, og i den egenskab kendte vi 

ham, som en mand, der elskede at tale om fortiden, og som villigt forklarede os alt, hvad vi spurgte ham 

om. Ellers kunne han vist være lidt barsk. 

Tyskerne har taget landet, Klokker, råbte vi til ham… 

”Hvad er det for noget forbandet sludder”, råbte han tilbage, slog stokken hårdt mod asfalten og gik ind i 

sin bagerforretning på Bredgade. Der fik han nok bekræftet vores oplysning, for et øjeblik efter blev 

rullegardinet til butiksdøren med kringlen og Klokkernavnet hevet ned. Den røg op med et brag igen, og så 

så man Klokkers vrede ansigt endnu engang, mens han hev rullegardinet ned for anden gang, og nu blev det 

siddende. Klokker lukkede forretningen resten af den 9ende april, og lod brød være brød. Det var hans 

reaktion! Han var også Ridder af Dannebrog. 

Mellem klokken 10 og 11 blev stilheden afbrudt af støjen af lavtflyvende tyske transport og bombefly. De 

fløj så lavt, at man kunne se piloterne, korset på vingerne og hagekorset på haleroret. Og spektaklet var 

overdøvende. 



 

 

Senere på eftermiddagen kom de første tyske tropper. 

Udenfor byen ved anlægget, stod flere tyske lastbiler, der var fyldt med tropper. Disse tropper blev nu sat 

af vognene og formeret til march gennem byen. 

Disse tropper skulle jo indkvarteres, og det blev de i henholdsvis højskolehjemmets store sal, og 

håndværkerforeningens store sal i Nygade. Der blev bragt hø og halm ind i salen på håndværkerforeningen. 

Den ene af de tyske vagter havde et påfaldende stort adamsæble, - og et irriterende vindersmil – vi 

udnævnte ham til at være et dumt svin. 

De var højrøstede, de tyskere. De råbte og skreg efter hinanden. Det var vi ikke vant til. De havde også en 

speciel lugt, soldaterne. Egentlig ikke nogen dårlig lugt, men en lugt, der kunne minde om mølkugler, 

pibepulver, skosværte og olie i én stor sammenblanding. 



 

Den samme dag som tyskerne invaderede Danmark fik vi pålagt at mørkelægge byen. Gadelamperne blev 

slukkede, og vinduerne blev forsynet med sort papir således, at der ikke slap noget lys ud. 

Gamle kirkegårdsgartner Isager omme i Vestergade var meget ophidset over dette krav, som han under 

ingen omstændigheder ønskede at følge. Så i de følgende fem dage, havde Isager fuldt blus ud af sine 

vinduer. Hvordan man fik denne temperamentsfulde Isager til at sætte mørklægningsgardiner op vides ikke 

med bestemthed, men der var mindst 3 politibetjente omme hos ham inden det lykkedes. Den sidste af de 

3 politibetjente havde hørt, at gamle Isager elskede chokolade, og da han blev lovet et stykke chokolade af 

den sidste politibetjent for at mørkelægge, så gav han sig endelig, og siden var der ikke noget at klage på 

hos Isager. 

Et ord et er et ord, og havde man lovet noget, så holdt man det. 

Besættelsen var en omvæltning. Alt blev vendt på hovedet. Lysene blev slukket på gader og veje. Der blev 

mørkt og skummelt i byen. 



Alle skolens store vinduer blev halvt op dækket af tykke jernbanesveller, således at man kunne beskytte sig 

mod bombesplinter, hvis der skulle falde bomber. Hvis der var luftalarm søgte hele klassen hen under 

vinduerne, og der sad man så indtil, der kom en afblæsning af luftalarmen. 

De viste fotos er fra bogen ”Ringkøbing under Besættelsen” af J.E. Bøgner. 
 
 

 

 

 


