
KILDEOPGAVE 
Købmand og Topnazist

Jeres opgave er at dramatisere fortællingen om 
likvideringsforsøget på Ejner Jørgensen.  

 
På Hedegårds Allé i Brøndby lå der under krigen en 

købmandsforretning. Den var ejet af Ejner Jørgensen, som var kendt 
som en af topfigurerne i det danske nazistparti. Ejner Jørgensen blev 

forsøgt likvideret af modstandsmænd 7. april 1945.  
 

Hvad skete der egentlig den dag i købmandsforretningen? Og hvad 
skete der med Ejner Jørgensen efter krigen?  

 
Det skal I finde ud af i denne opgave. I dette kildesæt vil I blive 

præsenteret for tre kilder, der handler om likvideringsforsøget på Ejner 
Jørgensen Der er fotos, erindringer og artikler.



Foto af Ejner Jørgensen der holder tale.  
Foto: Forstadsmuseet

BESKRIV KILDEN: 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvem er afsender? Afsender er den person, der har skrevet kilden. 
3. Hvornår er kilden fra?

ANALYSÉR KILDEN:
1. Hvad skete der under likvideringsforsøget ifølge kilden? 
2. Blev Ejner Jørgensen anholdt for drabet på Frihedskæmperen?

FORTOLK KILDEN
1. Hvorfor opfordrer avisen Social-Demokraten de to Frihedskæmpere til at melde sig?

KILDE 1: Artikel

Nazi-Folketingsmanden har begaaet Drab 
 
Sysselleder, Købmand Ejnar Jørgensen dræbte en Frihedskæmper i sin 
Forretning den 7. april i Aar

I Gaar var den 47-aarige fhv. nazistiske Folketingsmand og Sysselleder, Købmand Ejnar 
Jørgensen, Glostrup, fremstillet i Dommervagten, hvor han tilstod at have startet Dansk 
National Samling og været med  i Frikorps Danmark. Han nægtede derimod at have været 
med i Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste.  
 
Ejnar Jørgensen blev fængslet for otte Uger og fik Landsretssagfører Kaj Pedersen 
beskikket som Forsvarer. Politiadvokat Fentz, som fremstillede Købmanden, kom ikke ind 
på nogen anden Sigtelse, maaske fordi Politiet i Øjeblikket ikke ved mere at rejse Tiltale 
for, men SOCIAL-DEMOKRATEN er vidende om, at Ejnar Jørgensen den 7. April i 
Aar om Eftermiddagen har dræbt en Frihedskæmper i sin Forretning. Tre Frihedskæmpere 
indfandt sig den paagældende Dag ved Købmand Ejnar Jørgensens Forretning, de to 
blev staaende udenfor, medens den tredje gik ind og bad om en æske Tændstikker. 
Nazisten maa paa en eller anden maade have faaet Mistanke om, at man var ude efter 
ham, for da Frihedskæmperen trak en Revolver op af Lommen, dukkede han sig ned 
bagved sin Disk og undgik at blive ramt af Skud. Fra sin Dækstilling trak Ejnar Jørgensen 
sin egen Pistol frem og skød Frihedskæmperen i Panden, saa han dræbtes paa Stedet. De 
to andre, som holdt Vagt udenfor forsvandt. Købmand Jørgensen ringede efter Hipo, 
der igen sendte Bud efter Falcks Ambulance fra Damsø. Denne fik Ordre til at køre den 
dræbte Frihedskæmper til Poitigaardens Garager og forinden havde Hipo fjernet hans 
Papirer. SOCIAL-DEMOKRATEN opfordrer de to Mænd, som undenfor Forretningen 
overværede Drabet, til at give Opdagelsespolitiet paa Politigaarden Oplynsinger om 
deres dræbte Kammerat og andet der kan tjene til nærmere Belysning af Sagen. 

Sysselleder
Nationalsocialistisk 
partifunktionær, hvis 
område omfatter et syssel. 
Et syssel er betegnelsen 
for en administrativ 
enhed. 

Beskikket 
At få udpeget en 
advokat. 

Kilden er hentet fra avisen Social-
Demokraten d. 16. juni 1945
Social-Demokraten blev senere til 
avisen Aktuelt. I artiklen beskrives 
likvideringsforsøget af Ejner Jørgensen. 

Oplysninger

Ordforklaring

Foto af Ejner Jørgensen. Foto: Forstadsmuseet

KILDE 1: Artikel



Erindring fra likvideringsforsøget

“Vi havde aftalt, at Terkel skulle gå derind, og så skulle Holm og jeg 
dække. Da vi havde parkeret vores cykler og kommer gående, så siger 
Terkel: “Det kan jeg altså ikke, det der”. Så bliver vi enige om, at så 
gjorde jeg det, men han (Ejner Jørgensen) var jo en gammel erfaren 
krigsmand, så han kunne måske se på mine øjne, hvad jeg ville, inden 
jeg havde gjort det. Samtidig med, at jeg trækker min pistol, så sprang 
han hen bagved kasseapparatet og trak sin pistol. Så skød jeg ham, og 
jeg gætter på, at jeg har ramt ham under armen, men samtidig skød han. 
Og i mellemtiden var Terkel og Holm kommet ind i forretningen, og han 
skød på Terkel og ramte lige nøjagtig her i panden, så Terkel faldt om 
og var stendød med det samme. Han havde forsøgt at skyde, men hans 
pistol klikkede. Jeg kørte direkte hjem til Kirkevænget 20. Jeg tænkte, at 
de i hvertfald ikke skulle høre det fra andre. Så fortalte jeg altså familien, 
at nu var han død. Jeg fortalte hvordan det var gået til. Og de brød 
sammen allesammen. Der var moderen og faderen og tre søskende. Det 
var simpelthen en rystende oplevelse”.

Kilden er en erindring fra modstandsmanden 
Ib Schleicher. Erindringen er hentet fra 
bogen “Sabortageorganisationen BOPA”.  
BOPA stod for Borgerlige Partisanere og 
var en dansk sabortagegruppe. Under krigen 
udførte de flere likvideringer af værnemagere 
og danske nazister. 

Oplysninger

Ordforklaring

Foto af “Terkel” hvis rigtige navn var Sven 
Jørgensen. Foto: Forstadsmuseet

BESKRIV KILDEN: 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvem er afsender? Afsender er den person, der har skrevet kilden. 
3. Hvornår er kilden fra?

ANALYSÉR KILDEN
1. Hvad skete der under likvideringsforsøget ifølge kilden? 
2. Hvor befandt de to andre frihedkæmperne sig da “Terkel” blev dræbt, ifølge kilden?

FORTOLK KILDEN
1. Hvilken betydning kan det have for erindringen som kilde, at der er gået lang tid fra, at hændelsen 

fandt sted til at den bliver skrevet ned?

KILDE 2: Erindring KILDE 2: Erindring

Pistolen klikkede
Skuddet i pistolen gik 
ikke af.



Erindring fra likvideringsforsøget

“Det var meget svært for unge mennesker at få fat på noget tobak, 
men det var lykkedes mig at få en ration på 5 cigaretter om ugen hos 
købmand Jørgensen. Da jeg åbnede butiksdøren for at hente rationen, 
var jeg ved at falde over en mand der lå på gulvet i en blodpøl. Der 
var et par HIPO-folk tilstede, og købmanden sagde, at to mænd var 
kommet ind i butikken. Den ene havde spurgt, om han kunne købe en 
æske tændstikker. Købmanden svarede, at det kunne han ikke, men hvis 
han ville have ild på noget, kunne han få det. “Så vil jeg gerne have 
ild på denne”, sagde manden i forretningen, og trak sin pistol frem. 
Købmandens søn kunne se, hvad der ville ske, og råbte: “Han skyder!” 
Købmanden gav et hop baglæns, i samme øjeblik skuddet lød, og 
han faldt ned ad trappen til kælderen, hvor ølkasserne stod. Manden 
ville se, om han havde ramt, og lænede sig hen over disken, men 
købmanden havde fået fat i sin pistol og skød den unge mand gennem 
hovedet”.

Foto af frihedskæmpere i Brøndby. Foto: 
Forstadsmuseet

BESKRIV KILDEN: 
1. Hvilken type kilde er det? 
2. Hvem er afsender? Afsender er den person, der har skrevet kilden. 
3. Hvornår er kilden fra?

ANALYSÉR KILDEN
1. Hvad skete der under likvideringsforsøget ifølge kilden? 

FORTOLK KILDEN
1. Hvilken betydning kan det have for erindringen som kilde, at der er gået lang tid fra, at hændelsen 

fandt sted til at den bliver skrevet ned?
2. Øjenvidnet fortæller hvad købmanden har fortalt ham om episoden, hvad betyder det for 

troværdigheden?

KILDE 3: Erindring 

Kilden er en øjenvideberetning fra en 
beboer i kvarteret hvor Ejner Jøgensens 
købmandsforretning lå. 

Oplysninger

Ordforklaring

HIPO
Hilfspolizei (hjælpepoliti) var et dansk 
uniformeret korps, der fungerede som tysk 
hjælpepoliti i 1944-45. 

KILDE 3: Erindring



Almen tillid
Retten til at bl.a at stemme, have 
eget firma, og at få offentlig ydelse 
herunder pension. 

Lederen af DNSAP, Fritz Clasuen, modtages på Tjørnely i Brøndby 
Foto: Forstadsmuseet

BESKRIV KILDEN 
1.  Hvilken type tekst er kilden?
2.  Hvem er forfatteren til kilderne?

ANALYSÉR KILDEN 
1.  Hvilken straf fik Ejner Jørgensen efter krigen ifølge kilden?
2.  Hvor gammel fortæller kilderne at Ejner Jørgensen er? 

FORTOLK KILDEN
1. Hvordan bliver Ejner Jørgensen omtalt i kildern? Positivt eller negativt. Begrund hvorfor?

KILDE 4: Artikler

Oplysninger

Kilden er en avisartikel fra avisen Land og Folk 
d. 8. juni 1948.   

Ordforklaring

KILDE 4: Artikel



I skal nu sammenfatte hvad I ved om likvideringsforsøget på Ejner Jørgensen. 

START MED AT GENNEMGÅ KILDERNE  

• Hvad fortæller kilderne? 

• Hvor troværdige er kilderne?

OPGAVE 
Jeres opgaver er, at I skal lave en tegneserie. I kan lave den i programmet Pixton som ligger på 
Skoletube. Jeres tegneserie skal fortælle historien om den dramatiske dag i Ejner Jørgensens 
købmandsforretning i Brøndby.  
Det kan være en god idé at lave et storyboard inden I laver jeres tegneserie. På den måde er I 
sikre på, at I får de vigtigste ting i fortællingen med.  

TÆNK OVER 
• Hvad skete der under likvideringsforsøget?

• Hvem blev ramt af skud?

• Hvad skete der med Ejner Jørgensen efter krigen? 

SAMMENFATNING OG OPGAVE

Ejner Jørgensens købmandsbutik. Foto: Forstadsmuseet

HER KAN I FINDE FLERE OPLYSNINGER
•  www.forstadsmuseet.dk

•  www.modstand.natmus.dk

•  www.arkiv.dk

Ejner Jørgensen ved nazisternes møde i Roskilde d. 30. juni 1940. 
Ejner Jørgensen modtager en stævning for ulovlig demonstration. Foto: Forstadsmuseet


