
BILAG 1: SITUATIONSRAPPORT 
Kl. 14,10. Højttalervognen paa Vesterbro virker i modsat Retning end tiltænkt.

Kl. 14,10. Tyskerne skyder ved Gammelkærvej paa Hjørnet af Vesterbro, og Befolknin-
gen svarer med Sten.

Kl. 14,15. Skydning paa Vesterbro. Færdselen er standset. Tyskerne mødes med Fy-
Raab.

Kl. 14,15. Konditor Bøg Andersen meddeler, at hans Butiksrude mod Vesterbro er 
slaaet itu.

Kl. 14,17. Der bliver skudt af Tyskerne paa Vesterbro. Der anvendes baade Maskinpi-
stoler og almindelige Pistoler. 

KL. 15,10.
TELEFONMEDDELELSE FRA POLITIMESTEREN I AALBORG 

Kl. 14,25. Der skydes fra tysk Side paa Vesterbro ved Kirken.

Kl. 14,30. Vesterbro spærret fra Graaesgade mod Syd. Mange Mennesker i Ribber-
bansgade. Ingen Skydning. Vesterbro ryddes af tysk Militær. 

Kl. 14,40. Hauptmann1 Thüssen meddeler, at tyske Tropper nu vil gaa frem ad Jern-
banegade, Boulevarden og Bispensgade.  

Kl. 14,40. Tyske Tanks, Kanoner og Kavaleri2 paa Vesterbro. 

Kl. 14,45. Anmodning til Ordenspolitikommandoen om Assistance fra Frederikshavn, 
Hjørring og Sæby med 1 Gruppe fra hvert Sted. 

Kl. 14,45 Rudeknusning paa Algade i Forretning ”Kravatten”.  

Kl. 14,50. Tyskerne har givet Ordre til, at Ansgarkirken og Kirkegaarden rømmes i 
løbet af ½ time.

Kl. 14,49. Den tyske Overfaldskommando rykker frem med Maskinpistoler ad Bispens-
gade mod Vest.



Kl. 14,45. Ruder knuses i Café Schlensig paa Boulevarden samt i Grøntforretningen 
”Viola” paa Boulevarden. Ingen anholdte. Tyskerne rydder gaden til Hest. Ingen Skydning. 
Tysk Vagt ved ”Viola”. 

Kl. 14,45. Der kører Tanks mod Hasseris. En Del Folk paa Gaden. Ingen Skydning.

Kl. 14,45. Kirkegaardslaagen til Kirkegaardsgade lukkes af Tyskerne. Folk forsvinder ind 
paa Kirkegaarden. Der er stadig 5-600 Personer paa Kirkegaarden.

KL. 16,28.
TELEFONMEDDELELSE FRA POLITIMESTEREN I AALBORG 

Kl. 15,05. Det ser tilsyneladende ud til, at de tyske Tropper trækkes tilbage til Wehr-
machtsheim, og at Folk igen stimler sammen paa Vesterbro.

Kl. 15,15. Boulevarden fra Skipper Clementsgade til Danmarksgade og fra Danmarks-
gades Skole til Mølleplads og Banegaardspladsen er spærret af Tyskerne, der kræver 
Legitimation til Banegaarden.

Kl. 15,17. Nu ryddes Vesterbro paany. Tanks og Maskinpistoler benyttes af Tyskerne. 

Kl. 15,15. Det danske Politi har ryddet Kildeanlægget. 

Kl. 15,25. Færdselen paa Vesterbro normal. Tysk Patrouillering med Maskinpistoler. 

Kl. 15,30. Ansgarkirken, Kirkegaarden og Vesterbro er helt renset. Tyskerne har selv 
tømt Kirken.  

Kl. 15,32. Folk stjæler af Varer, der er udstillet hos ”Viola”.

Kl. 16,00. Der patrouillerer tyske Soldater ad Vesterbro. Ellers intet.

Kl. ca. 16,15. Hauptmann Thüssen indfinder sig hos Politimesteren og aftaler med ham, 
at de tyske Tropper skal søges tilbagetrukket fra Kl. 17, hvorefter det danske Politi skal 
overtage Patrouilleringen. 



Fuldmægtige Heuser tilføjede, at der nu er relativt roligt i Aalborg, men at Befolkningen 
er stærkt ophidset over tyske Overgreb. Det erkendes ogsaa fra tysk Side, at tyske Sol-
dater ganske uden Grund har jaget med Befolkningen. Iøvrigt bemærkede han, at det for 
en stor Del er det danske Politi, der paa fredelig Maade har faaet Folk væk fra Gaderne. 

Hauptmann Thüssen havde spurgt, om Politimesteren kunde tænke sig at udstede Færd-
selsforbud fra Kl. 21. Politimesteren var betænkelig herved, idet han mente at Restriktio-
nen vilde ophidse yderligere, og Spørgsmaalet er herefter i alt Fald foreløbig stillet i Bero.

Kl. 15,50. En mand er slaaet ned paa Hjørnet af Reberbansgade og Absalonsgade. 

Kl. 15,55. Der findes en Mand i Gaarden til Ejendommen Danmarksgade 18. Den 
paagældende er skudt i det ene Ben og kan ikke klare sig, hvorfor Falck tilkaldes. 

Kl. 16,20. Falck meddeler, at man er kørt til Ryesgade, hvor en lille Pige er skudt i Benet. 

Kl. 16,30. Falck er kørt til Reberbansgade, hvor en Person har faaet Skudsaar. 

Kl. 16,45. Et stort Opløb forfølger en ung Pige ad Kildevældsvej til Øster Sundby.

Kl. 17,00. Der findes en saaret Mand ved Ejendommen Algade 67. 

Fuldmægtig Heuser meddeler, at man endnu ikke har faaet Beretning fra Hospitalerne 
om Indlæggelser, men man regner med, at der i alt er 6-7 Personer blevet saaret. 

Tyskerne er nu i Færd med at trække sig tilbage fra Gaderne.



BILAG 2: POLITIRAPORT 
RIGSPOLITICHEFEN 

 _____ 

Sikkerhedspolitiet 
Aalborg Afd. 

J.Nr.1659/43 

Vedr. Peter Pilgaard Hansen, der sigtes for Legemskrænkelse1 ved at klippe 
Haaret af nogle unge Piger, der arbejder for den tyske Værnemagt. 

RAPPORT 

Tirsdag, d. 7. september 1943

Der vedlægges Melding Nr. 503/43 fra det tyske Feldgendarmeri2 her, efter hvilket 
en ung Pige, Esther Magnussen, Peterborgvej 70, Vejgaard, til Feldgendarmeriet har 
anmeldt, 

at hun den 23.8.43 Kl. 19,30 paa Petersborgvej har faaet sit Haar delvis klippet af, lige-
som hendes to Søstre, Ketty og Aja Magnussen ogsaa blev generet samme Aften. 

Som en af Gerningsmændene har Esther Magnussen opgivet Peter Pillgaard Hansen, 
boende Øster Alle, Aalborg. 

De tre unge Piger er : 
• Esther Merete Magnussen (12.7.1921, Vejgaard) 
• Aja Adele Magnussen (28.12.1923, Vejgaard) og 
• Ketty Therese Magnussen (3.6.1925, Vejgaard. 

Ved henvendelse paa deres Bopæl, Petersborgvej Nr. 70, Vejgaard, oplyste deres Moder, 
at de alle tre havde faaet deres Haar klippet af. 



Nr. 1 Esther og Nr. 3 Ketty arbejder på Wehrmachtsheim og er netop gaaet paa Arbejde 
nu i Dag kl. 12. 

Nr. 2. Aja arbejder paa Flyveplads Vest, Lindholm, hvor hun ogsaa nu har Bopæl, men 
nærmere Adresse kender Moderen ikke. Aja kan dog træffes paa Lokal Tlf. 240 (Flyve-
plads Vest).

Sigtede Peter Pillgaard Hansen er kendt her, idet han den 5/1-1943 fik en Straf af 12 
Dage Hæfte3 for Fornærmelse af tysk Soldat. Landsretten har den 14/8-1943 forhøjet 
denne Straf til 30 Dages Hæfte, der endnu ses at være afsonet.

Haakon Lauritsen 
Overbetjent.

Kont. Den 7/9-1943.

 Efter Tilsigelse mødte Kaffepige Esther Merethe Magnussen, ( 12/7 1921 i 
Vejgaard ), boende Petersborgvej 70, Vejgaard, i Dag Kl. 14,30 her i Afdelingen, hvor hun 
forklarede, at hun Mandag den 23’ August d.A. Kl. lidt over 19,30 forlod Wehrmachtshe-
im sammen med sin Lillesøster Ketty Magnussen. De arbejder begge paa Wehrmachts-
heim og skulde hjem paa deres Bopæl. Da de naaede ud i Langelandsgade ved Østre 
Alle, stod der paa Hjørnet af Langelandsgade og Østre Alle en Flok unge Mennesker, 
blandt hvilke hun kendte Arbejdsmand Peter Pilgaard Hansen. Fra Flokken blev der raabt 
til Komptd4. Og hendes søster: ” Der kommer nok et Par Feltmadrasser5, dem skal vi 
ogsaa have klippet ”. Komptd. og hendes Søster fortsatte dog deres Vej op ad Lange-
landsgade til Petersborgvej, men bemærkede, at Flokken fulgte efter. 

 Paa dette Hjørne blev de nu indhentet af Flokken, og Peter Pilgaard Hansen 
spurgte dem, om de var lige saa slemme som deres Søster ( Aja ). Hverken Komptd. eller 
Ketty svarede noget paa dette, men i det samme greb de fat i Komptd.’s Søster Ketty, 
fra hvem de tog en Paraply og forsøgte at klippe hende. Hun kom dog fra dem og løb sin 
Vej, men ved Baptistkirken naaede de hende og klippede hende. 

 Medens dette foregik, blev Komptd. ogsaa klippet, og det var bl.a. sigtede Peter 
Pilgaard Hansen, der klippede Baghaaret af hende. Hun regner med, at der var en 3 - 
4 unge Mænd om at holde hende, medens sigtede Pilgaard Hansen klippede Haaret af. 
Komptd. havde ikke Hovedtøj paa, men havde et hæklet Haarnet over Baghovedet, og det 
blev rykket af hende og er forsvundet. Efter Klipningen fik Komptd. Lov at gaa, men hun blev 
fulgt hjem af en Del af Flokken, og der var nogle Børn, der kastede Kartofler efter dem. 



 Af de unge Mennesker kender hun kun Peter Pilgaard Hansen, og det er ganske 
sikkert, at han har klippet hende. De andre kender hun ikke udover een af dem, som hun 
ved gaar under Navnet ” Basse ”. Han er ca. 20 Aar gl., men hvor han bor eller holder til, 
ved hun ikke. 

 Før Klipningen havde Komptd. et 15 – 20 cm langt Nakkehaar, der hang ned ad 
Nakken. Nu efter Klipningen er Haaret kun 3 – 4 cm langt, og hun har maattet lægge sin 
Frisure om. Forhaaret er der ikke rørt noget ved. 

Hun ønsker ikke Peter Pilgaard Hansen straffet, ligesom hun heller ikke ønsker Erstat-
ning fra ham for Vansir6 af Haaret, men hun ønsker, at han maa faa et Tilhold7 om at 
lade hende og hendes Søster gaa i Fred. 

 Hendes Søster Aja Magnussen var ikke med Komptd. og Ketty denne Aften. Hun 
var kommet hjem før dem, men har ogsaa været udsat for Overlast og har faaet Haaret 
klippet, men hvem der har klippet hende, ved Komptd. ikke, og hun har ikke hørt noget 
om, at de skulde være Peter Pilgaard Hansen. 

VEDSTAAET 

 Herefter mødte Køkkenpige Ketty Therese Magnussen, ( 3/6 1925 i Vejgaard 
), boende Petersborgvej 70, der forklarede i Overensstemmelse med Søsteren Esther, 
at hun var paa Vej hjem fra Arbejde paa Wehrmachtsheim, da de oppe ved Hjørnet af 
Langelandsgade og Petersborgvej traf en Flok unge Mennesker, og foran dem gik sigtede 
Peter Hansen. Komptd.8 og Søsteren fortsatte hen ad Petersborgvej, hvor der ogsaa 
stod en Flok unge Mennesker, som Peter Hansen hviskede et eller andet til, og ud for 
Baptistkirken paa Petersborgvej blev Komptd. og hendes Søster pludselig holdt fast af 
Flokken. Komptd. forsøgte at rive sig løs og slog fra sig med sin Paraply, men saa tog man 
Paraplyen fra hende, og hun har ikke set den siden. Medens Komptd. blev holdt fast, blev 
hendes Søster Esther klippet, og umiddelbart herefter kom Peter Hansen hen til Komp-
td., som han klippede paa Højre Side af For- og Baghaar, saaledes at han faktisk tog det 
meste af Haaret paa højre Halvdel af Hovedet. Før Klipningen havde Komptd. langt Haar, 
der gik ned over Skuldren, og foran paa Hovedet havde hun en stor ”Bølge”, men nu efter 
Klipningen har hun maattet lægge sin Frisure om, saaledes at hun nu har Drengehaar i 
Nakken. Før Klipningen var Haaret 15 – 20 cm langt, nu er det ikke mere end 3 – 4 cm 
langt. 

 Efter Klipningen fik Komptd. Lov til at gaa, men hele Flokken fulgte raabende 
og skrigende bagefter lige til Gadedøren, og der blev kastet raadne Æbler efter baade 
Komptd. og Søsteren, men det var vist nok nogle Børn, der besørgede dette. 



 Komptd. siger, at det ganske afgjort er Peter Pilgaard Hansen, der har klippet 
hende, og hun mener, at han var den eneste, der havde Saks; i alt Fald saa hun ikke Saks 
hos nogen af de andre unge Mennesker, som hun for øvrigt slet ikke kender. 

 Hun ønsker Peter Pilgaard Hansen tiltalt og straffet for Overfaldet paa hende, og 
hun ønsker Erstatning for Vansir, men overlader til Rettet at fastsætte Erstatningens 
Størrelse. 

 Søsteren Aja Magnussen var ikke med Komptd. den omhandlede Aften men hun 
blev ogsaa klippet samme Aften af en ung Mand, der hedder ” Basse ”, og som vistnok 
bor i Lollandsgade. 

Vedstaaet.9



BILAG 3: AALBORG KORT  


