
 

 

 

 

Köpenhamn 1940-45 14-17/10 2022 

Danmark, som var neutralt, anfölls och ockuperades 9 april 1940 efter smärre skärmytslingar. Danska 
regeringen satt kvar, men anpassade sig efter de olika tyska kraven. Fram till augusti 1943 förlöpte 
samarbetet med Nazityskland väl, men därefter övertog tyskarna makten och utlyste undantagstillstånd. 
Danska polisen upplöstes 1944 och sabotageaktionerna tilltog i styrka det sista 12 månaderna. Danska 
angivare och medhjälpare likviderades. Olika danska enheter som stödde tyskarna genomförde 
terroraktioner och våldet stegrades under de sista månaderna på båda sidor före krigsslutet.  
Vi studerar alla dessa händelser från 9 april 1940 till maj 1945 och efterbörden.  
 
Program i stort    

Fredag fm 14 oktober ”Köpenhamn 9 april 1940” 
Ca 07.00 flyg till Köpenhamn från Arlanda och Landvetter alt egen transport   
Ca 09.30 Bussen avgår från Kastrup. I bussen genomgång program, kort historik Danmark 1939-40. Vi 
åker direkt till Langelinie och studerar den tyska bataljonen på Hansestadt Danzig vid passagen av fortet 
Tre Kronor, landstigningen, utgångsgrupperingen på kajen och framryckningen mot Kastellet. Därefter 
sprängningen av norra porten och övermannandet av de danska soldaterna. Ett besök på det mycket 
intressanta och pedagogiska Frihedsmuseet, ingår i grundpriset, med möjlighet till fika avslutar 
förmiddagen. 
Gemensam lunch ingår i grundpriset. 
   

                                  
                                   Amalienborg 9 april 1940   
 
Fredag em 14 oktober ”Amalienborg och ockupationsmaktens byggnader” 
Vi beskriver i detalj striderna vid Amalienborg och kungens agerande. 
”Ett ögonblick senare föll skott dels från Amaliegade mot gardisterna, som vid denna tidpunkt var ungefär 
nere vid hörnet av Amaliegade och Fredericiagade. De fyra gardisterna föll ned på gatan och besvarade 
elden, men de hade uppfattning att de var under beskjutning både framifrån och från sidan, och då de låg 
utan minsta skydd, tog de sig tillbaka dels under språng och dels under krypning tillbaka till slottet för att 
söka bättre eldställning där.” 
 
Vi gör stopp vid tyska krigsmaktens högkvarter i Danmark vid Nyboder Skole, Organisation Todts stab vid 
Stockholmsgade, Lilla Amalienborg som var privatvåning åt chefen för de tyska styrkorna i Danmark och 
tyska ambassaden på Kastalsvej. 
ca 16.45 incheckning på Hotel Hebron 
Egen middag 

 

Riverwood Historic Travel 



Lördag fm 15 oktober ”Västra Köpenhamn” 
Vi inleder med att besöka Vestre Kirkegaard och fokuserar på den tyska delen av kyrkogården. 4636 tyska 
soldater och 4019 civila ligger begravda här. De flesta civila är kvinnor och barn som flytt och dog i 
Danmark efter krigsslutet. 
                              
Likvideringen vid Valby Bakke 
Den 19 april 1944 genomförde en grupp ur Holger Danske med bl.a. Flamman och Citronen ett överfall mot 
en bil som enligt information skulle köras av en dansk stikker, informatör åt tyskarna. 25-30 skott avlossas. 
 
Attentatet mot fabriken Always  
Den 26 mars 1945 genomför BOPA, Borgerlige Partisaner, ett lyckat attentat mot en fabrik som tillverkar 
radiomottagare till det tyska flygvapnet. Fabriken är starkt bevakad. Vid attentatet görs en ljudupptagning 
som spelas in på en vaxskiva. 
”Själva aktionen inleds med en försprängning, en 10 kg tung pappask med sprängmedel kastas in mot 
gallerporten. Klockan är 20.15, och från det att pappasken exploderade tills aktionen var avslutad, gick det 
bara fyra minuter. Så snart som stubinen till försprängningen tänds öppnar andra sabotörer eld, dels från 
lägenheter tvärsöver fabriken, som de vänligt men bestämt hade skaffat sig åtkomst till, dels från portar och 
källarutrymmen som de smyger sig fram till.”   
 

                                              
 
 
Paus med fikamöjlighet 

Folkstrejken 30 juni 1944 
Efter meddelande om arkebusering av 8 motståndsmän fylldes gatorna av upprörda danskar, gatsten bröts 
loss och barrikader byggdes. Ett varuhus och flera affärer brändes ner och danska polisen försök att 

skingra massorna misslyckades. Situationen eskalerade och Wehrmacht slog ned upproret nästa dag. 

Egen lunch 
 
Lördag em 15 oktober ”Västra Köpenhamn och avrättningsplats” 
Vi börjar med Smiles värdshus. Walther Henning, även kallad Smile, var en dansk informatör, som 
kidnappades, förhördes och filmades för att slutligen avrättas i ett skogsområde. 
 
Avrättningsplatsen vid Christiania 
Efter kriget skedde rättegångar mot de som samarbetat med ockupationsmakten. Ett antal dömdes till 
döden och dödsstraffet återinfördes tillfälligt. En av avrättningsplatserna ligger i utkanten av Christiania. Ett 
15-tal avrättades här 
 
Promenad  
Dagens guidning avslutas med Ködbyen, med graffiti från tyska soldater, Sterne Radio, som var ett 
centrum för motståndet och Vesterport, där Danska Brigaden besköts av danska och ev tyska prickskyttar 
 
Egenpresentation med dryck och information om reseåret 2022 och 2023 
Gemensam middag, ingår ej i grundpriset    



Söndag 16 oktober ”Inre By” 
Vi promenerar i centrum och gör stopp vid olika platser.  
Tivoli utsattes för ett attentat av den dansk-tyska Petergruppen 
Vid Axelborg Bodega samlades fyra BOPA-män efter en insats, men Gestapo anlände och arresterade 
samtliga utom ledaren Börje Thing som undkommer. 
Shellhuset användes av Gestapo som fängelse och förhörscenter. En fruktad plats, som bombades av RAF 
21 mars 1945. Hela huset förstördes och ett antal fångar lyckades fly. 
Persilhuset, Waffen-SS huvudbyggnad i Danmark. Totalt rekryterades ca 6000 danskar till Waffen-SS. 
Dagmarhuset, Köpenhamns modernaste kontorsbyggnad, som beslagtogs vid undantagstillståndet 1943. 
 
Paus med fikamöjlighet 
 
Rådhusplatsen 
De danska nazisternas möte 1940 vid den Lille Hornblaeser och skyddsrummen som kallades negerhytter. 
 

                          
 
Ströget 
Vartov som användes av det kommunala vaktvärnet i Köpenhamn efter polisens upplösande 1944. 
Restaurangerna Tosca och Mokka som båda utsattes för terrorattentat av BOPA. Båda platserna var 
populära av tyskar, tyskvänliga danskar, men även vanliga civila.  
Skindergruppen, en motståndsgrupp som höll till vid Skindergade, men avslöjades och alla utom en i 
gruppen arresterades och de flesta avrättades. 
 
Gemensam lunch ingår i grundpriset 
 
Landgreven 4 övertogs av Gestapo i mars 1945 efter bombningen av Shellhuset. 
Hotel Phoenix och Angleterre, högkvarter för Kriegsmarine och Wehrmacht. 
 
Rosengårdens Bodega 
Rudolf Christensen, även kallad ”Hestetyven”, hade ett brokigt förflutet, bl.a. anklagad för häststölder i 
Ungern. Han spionerade först på kommunister och senare motståndsmän, som han angav för dansk polis 
och Gestapo. Han likviderades här, då han spelade tärning med sin livvakt. Tre kulor sitter fortfarande kvar 
i väggen bakom bardisken och personalen visar dem gärna. 
 

                               
 
Egen middag 



Måndag 17 oktober fm ”Norr Köpenhamn” 
 
Stopp vid Frimurarlogen som användes av Schalburgkorpset och Frikorps Danmarks rekryteringskontor 
 
Mindelunden 
Det är den viktigaste minnesplatsen i Danmark med kransnedläggningar och tal under nationella högtider. 
Under kriget var det avrättningsplats för dömda motståndsmän. Här avrättades ca 95 motståndsmän. Här 
finns även Flamman och Citronen begravda. 
Avrättningsplatsen finns fortfarande kvar. 
 

                                             
 
Flammans minnestavla 
”Kaffet var drucket och vi var på väg att bryta upp, klockan var ca 22. Då ljöd en våldsam ringning på 
dörrklockan. I den olycksbådande stillheten som följde, tittade vi på varandra. Vi visste vad det betydde. Så 
följde den första sparken på dörren och det dödsbringande ropet Aufmachen.” 
 
Citronens minnessten 
”Citronen öppnar eld mot de inträngande Gestapomännen och träffar en av dem i skuldran. I huset finns en 
stor samling vapen bestående av både pistoler, kulsprutepistoler och handgranater. En timslång eldstrid 
börjar, varvid den sårade (tidigare skada) motståndsmannen försvarar sig hårdnackat mot de tyska 
styrkorna. Citronen kastar en handgranat som sätter möblerna i brand” 
 
Vi avslutar med Werner Bests residens och Gunther Panckes villa 
Transport till Köpenhamns centrum 
 
Måndag 17 oktober em ”Egen tid Köpenhamn” 

Egen lunch 

Ca 16.30 transport till Kastrup 

19.00 Flyg till Arlanda och Landvetter 

Normalpris 7950:- (8150:- from 1/12) Priset minskas med 1400:- vid egen transport till Kastrup 
 
I priset ingår: 
- Flyg Tur och Retur från Arlanda och Landvetter till Kastrup 
- Övernattning i dubbelrum tre nätter inkl frukost på hotell Hebron 
- Alla transporter utom ev egna utflykter 
- Två luncher   
- Ett museibesök 
- Guidning på svenska 
- Bo Knarrströms bok Danmark i krig : ockupation, sabotage och likvideringar 1940-45  (värde ca 250:-) 
- Studiematerial 

 



 


