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1. ORDLISTE: Vigtige ord

2.-6. INTERVIEW: Henny Granum

2. Om Henny Granum: www.youtube.com/watch?v=KqCo5SXGYEY
3. Om pressens holdning: www.youtube.com/watch?v=jRsglLkQwuk
4. Om skældsord: www.youtube.com/watch?v=IHsmIYdbNU0
5. Om sin mor: www.youtube.com/watch?v=DiOusoC5Lnk
6. Om 5. maj: www.youtube.com/watch?v=NvIZg2FvDUI

FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en 
kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at 
forbryde sig mod den nationale ære og anstændighed og blev udsat for hård fordøm-
melse. Deres antal er blevet anslået til mindst 50.000. 
 
© Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi

Om kilderne 2-6
Informant: 
Henny Granum, Næstformand i bestyrelsen for “Danske Krigsbørns Forening”
Interviewer: Kristian Nøhr
Tid: 2011
Sted: Ålborg
Copyright: Sydvestsjællands Museum
Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen 
af kilder.dk
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7. FOTO: En tyskerpige klippes

Om kilden
Motiv: Tyskerpige klippes.
År: 1945
Fotograf: Ukendt
Copyright: Nationalmuseet
Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv
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8. FOTO: Århus efter kapitulationen

9. FOTO: En tyskerpige klippes i Rønne

Om kilden
Motiv: Tyskerpiger klippes i 
Rønne. Hotel “Dana”.
År: 1945
Fotograf: Ukendt
Copyright: Nationalmuseet
Hvor stammer kilden fra: 
Nationalmuseets Billedarkiv

Om kilden
Motiv: Århus efter kapitulationen. År: 1945. Fotograf: Ukendt
Copyright: Nationalmuseet. Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv
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10. FOTO: En tyskerpige klippes i Rønne

11. FOTO: Halvt afklædt pige

Om kilden
Motiv: Tyskerpiger 
klippes i Rønne. Hotel 
“Dana”.
År: 1945
Fotograf: Ukendt
Copyright: National-
museet
Hvor stammer kilden 
fra: Nationalmuseets 
Billedarkiv

Om kilden
Motiv: Foto af pige der er halvt afklædt.
År: 1945. Fotograf: Knud Mortensen
Copyright: Nationalmuseet. Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv
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12. FOTO: Tyskerpige forfulgt og afstraffet

13. ARTIKEL: Nationaltidende 1945

Om kilden
Motiv: Angiveligt tysker-
pige som bliver forfulgt 
og afstraffet.
År: 1945
Fotograf: Ukendt
Copyright: National-
museet
Hvor stammer kilden 
fra: Nationalmuseets 
Billedarkiv

Om kilden
Motiv: Tyskerpiger. År: 1945. Fotograf: Ukendt
Copyright: Sorø Lokalarkiv. 
Hvor stammer kilden fra: Nationaltidende
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14. ARTIKEL: Patrioten 1945

15. ARTIKEL: Nationaltidende 1945

Om kilden
Titel: Tyskerluderen Fru Gaardejer Hans Nielsen Krøjerup.
Publiceringsår: 1945. Copyright: Sorø Lokalarkiv
Hvor er stammer kilden fra?: Patrioten (Illegalt blad)

Om kilden
Titel: På jagt efter stikkerne
Publiceringsår: 1945
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Hvor er stammer kilden fra?: National Tidende
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16. ARTIKEL: Nationaltidende 1945

Renskrevet
Smagløst optrin på Nørregade
Ung pige forfølges af hujende 
folkemængde, fordi Gade-Don Juan beteg-
ner hende som feltmadras 
 
Man har fra Frihedsrådets side med vægt 
advaret mod enhver form for selvjustits i 
disse dage. De, der har forbrudt sig, skal 
stilles for domstole, men før de er dømt, 
er det forkasteligt og uværdigt at give 
følelserne frit afløb - og ikke mindst, fordi 
det sker og er sket, at uskyldige er blevet 
mistænkt.  
Et enkelt lille eksempel på, hvad det kan 
afstedkomme, når folkehadet får lov at ud-
folde sig tøjlesløst, blev vi præsenteret for i 
går. En ung pige kom grædende op på ‘Na-
tionaltidende’ og fortalte, at hun var blevet 
forfulgt af en hujende folkemængde gen-
nem Nørregade, der råbte “feltmadras” og 
endnu værre ord efter hende. 
Årsagen var, at en mandsperson havde søgt 
at indlede en samtale med hende, da hun 
stod og ventede på en sporvogn på Gam-
meltorv. Jo mere afvisende hun blev, des 
mere nærgående blev han. Da hun ikke var 
til sinds at følge et uanstændigt forslag, han 
kom med, begyndte han højlydt at råbe op 
om, at hun var feltmadras, og det varede 
ikke længe før den unge pige måtte flygte, 
fulgt af en hujende folkemængde gennem 
Nørregade, indtil hun var så heldig at finde 
ind i en forretning, hvor venlige mennesker 
tog sig af hende, indtil den stadig skrigende 
folkeansamling havde opløst sig, og til hun 
uden fare for at blive antastet kunne slippe 
hjem.

Om kilden
Titel: Smagløst optrin på Nørregade
Publiceringsår: 13. maj, 1945
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Hvor er stammer kilden fra?: National Tidende
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17. ARTIKEL: Patrioten 1945

PATRIOTEN  (Redigeret)
Hvad skal man egentligt stille op med de uægte børn, som tyskerne har efterladt på 
deres hærgnings- og voldstogter gennem Europa? 
Man ved om dem, at deres mor var en foragtelig tøjte og deres far en gemen forbry-
der. Kan man ikke med nogenlunde sikkerhed gå ud fra, at det overvældende flertal af 
denne drageyngel vil slægte forældrene på? Bør vi modtage dem i vort samfund? Med 
blot noget kendskab til deres nazi mentalitet, ved man der kræves adskillelige gen-
erationer til at udrydde den. Selvom den i barneårene vil være ubevidst, vil den dog 
findes latent i hans eller hendes sind. 
Børn som tyskerne har efterladt i de Europæiske lande, samt deres mødre bør udvis-
es. Det er ikke alene det klogeste i enhver henseende. 
Prevention is better than cure, og det er også det mest humane: Da drageynglen al-
ligevel vil føle sig udansk.

Om kilden
Titel: Lad Tyskland beholde sit “helteafkom”
Publiceringsår: 30. april, 1945
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Hvor er stammer kilden fra?: Patrioten. (Illegalt blad)
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18. ARTIKEL: Sorø Amtstidende 1945 (Side 1 af 2)

Om kilden
Titel: Massearrestationer i Slagelse under mængdens jubel
Publiceringsår: 5. maj, 1945
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Hvor er stammer kilden fra?: Sorø Amtstidende
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18. ARTIKEL: Sorø Amtstidende 1945 (Side 2 af 2)

Renskrevet 
Lørdag den 5. Maj 1945  
Massearrestationer i Slagelse under mængders jubel
Jagt på Gestapomedhjælpere, Hipomænd og mistænkelige personer. 
 
Så vågnede vi op til den første morgen i et frit Danmark efter fem års utryghed. 
Udtrykket ‘vågnede’ er måske ikke heldigt valgt, for masser af mennsker fik ikke søvn 
i øjnene i nat af glæde over den nye frihed og i forventning om de begivenheder dagen 
vil bringe.  
Lørdag d. 5. Maj stod Slagelse helt i frihedsbevægelsens tegn. Der blev foretaget arre-
stationer i stort tal af borgere. Mænd og kvinder, som mistænktes for at have arbejdet 
for fjenden i besættelsesårene, blev alle arresteret. Råb fulde af foragt lød fra tusinder 
af struber, hver gang en arrestant fulgt i hælene af maskinpistolbevæbnede frihed-
skæmpere måtte vandre i cellen over Ting- og Arresthusets høje trappe. 
 
Fridag - alt klædt i flag. 
Forretningerne lukkede ikke op i Slagelse i morges, og heller ikke kontorerne. Byen 
klædtes fra det blev lyst i flag som aldrig før. Dannebrog sås fra hvert eneste hus, ja, 
næsten i hvert et vindue var papirflag stillet op. Foruden de røde og hvide sås de an-
dre nordiske farver, og enkelte steder vajede Union Jack og Stjernebanneret. 
Før klokken var otte fyldtes gaderne i byens indre af mennesker så tæt, at frihed-
skæmpernes biler havde stort besvær med at slippe igennem. Der skete mærkeligt 
nok igen alvorlige uheld, og vanskelighederne blev taget med et smil. 
Højttalervogne og højttalere i radio-forretninger udsendte opfordringer til roens opre-
tholdelse, og der blev givet meddelse om, at arrestationer var i gang. Hvis nogen føler 
sig uretfærdigt anholdt, sagde en af speakerne, bør vedkommende undlade at protes-
tere og i stedet følge med. Hans sag vil blive grundigt undersøgt. Efter hver arresta-
tion underrettes arrestantens pårørende om, hvad der er sket, så ingen vil komme til 
at leve i uvished. 
 
Redigeret
Lørdag den 5. Maj 1945 
Masse-arrestationer i Slagelse under mængders jubel
Jagt på Gestapo-medhjælpere, Hipo-mænd og mistænkelige personer. 
 
Lørdag d. 5. Maj 1945 stod Slagelse i frihedsbevægelsens tegn. Borgere anholdte i 
stort antal mænd og kvinder, som mistænkes for at have arbejdet for fjenden i besæt-
telsesårene.  
Ingen af forretningerne eller kontorerne åbnede i morges, og Dannebrog sås fra hvert 
eneste hus og vindue. Også de nordiske flag, samt Union Jack og Stjernebanneret 
kunne ses enkelte steder.  
Gaderne var så fyldt med mennesker allerede før klokken otte, at frihedskæmperne 
havde besvær med at komme forbi i deres biler. Der var ingen store uheld, og proble-
mer blev taget med et smil. 
Fra speakere lød opfordringer til at opretholde roen. Derudover blev der meddelt, at 
hvis man følte sig uretfærdigt anholdt, skulle man alligevel følge med uden protest, og 
ens sag ville blive undersøgt. Alle de arresteredes pårørende underettes, så ingen vilel 
komme til at leve i uvished. 
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19. SANG: Illegalt dokument

Om kilden
Titel: Rent til Grin, sang
Url:www.1sted.dk/2verdenskrig/danmark/rent_til_grin.aspx
Tidspunkt for download: okt. 2011
Udgiver bag siden: History Watch
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20. BERETNING: Min bedstes fortælling 

Om kilden
Titel: Slikmutter - Min Bedstes fortælling.
Publiceringsår: 2008. Copyright: Kasper Tveden. 
Hvor er stammer kilden fra?: erindringsbog.dk


