
Krigen som vi aldrig glemmer 
 
2)  Hverdagsbegivenheder 
 
Jeg var 6 år, da krigen sluttede, så det er kun sporadiske ting, jeg husker. 
 
Vi boede i Maren Turis Gade, der jo ligger tæt ved havnen, hvor der ofte lå tyske 
marinefartøjer; skibe lastet med ammunition forlød det. Havnen var derfor tit 
mål for de engelske luftangreb, der oftest fandt sted om natten. Det betød for os, 
at vi af og til blev vækket af luftalarmer midt om natten og derefter  måtte 
skynde os ned i beskyttelsesrummet, der var indrettet i kælderen i ejendommen 
Maren Turis Gade 7. Der samledes vi med resten af beboerne i ejendommen, der 
indeholdt 6 lejligheder. Jeg syntes det var ret uhyggeligt , for når bomberne faldt 
kunne vi nogle gang mærke, at jorden rystede. 
 
Jeg mindes en episode af en anden karakter. En aften hørte vi et skud efterfulgt af 
et bilhorn, der blev ved med at tude. Næste dag erfarede vi, at en taxachauffør, 
der holdt på hjørnet af Maren Turis Gade og Bispensgade var blevet skudt og 
derfor var faldet fremover rattet og derved havde udløst hornet. Det forlød, at 
chaufføren havde set, at det var nogle  schalburgfolk, der var ved at forberede 
bombning af nogle forretninger i Bispensgade og åbenbart ikke ønskede at blive 
set, da man formentlig  har ønsket, at bomningerne skulle fremstå, som foretaget 
af modstandsbevægelsen. Jeg kan ikke huske, hvornår denne begivenhed fandt 
sted, men jeg gætter på, at det har været i forbindelse med den store 
schalburgtageaktion rettet mod en masse forretninger i Bispensgade. 
 
En oplevelse, jeg også mindes med stor uhygge, fandt sted under spærretiden, 
hvor man ikke måtte være ude efter kl. 20.00 om aftenen. En aften var jeg med 
min mor henne at besøge nogle bekendte i Jomfru Ane Gade. Vi var åbenbart ikke 
helt opmærksom på tiden, så da vi svingede om hjørnet ved Maren Turis Gade 
blev vi mødt af en bevæbnet tysk soldat, der pegede med sit gevær mod min mor 
og skældte ud, mens han på sit ur viste at klokken var 20.15. Jeg kan huske, at jeg 
var rædselsslagen, idet jeg var bange for, at  min mor ville blive skudt. 
 
16.04.15 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Skytte 
Havebakken 14 
9200 Aalborg SV 
 
 
   
 
 


