
KILDEOPGAVE  
Tragedien i Brøndbyøster

Jeres opgave er at dramatisere fortællingen om 
tragedien i Brøndbyøster.  

 
På befrielsesdagen 5. maj 1945 var en gruppe modstandsmænd 
fra København ved at tømme Brøndbyøster Skole for våben, 

mens tyske soldater ser til. Pludselig går et skud af ved en fejl og 
det starter en ildkamp i Brøndbyøster Landsby. Samtidig var en 

gruppe modstandsmænd fra Brøndby Strand på vej til Rødovre og 
bliver fanget i ildkampen i Brøndbyøster.  

 
Hvad skete der egentlig den dag i Brøndbyøster?  

 
Det skal I finde ud af i denne opgave. 

I dette kildesæt vil I blive præsenteret for kilder, der handler om 
tragedien i Brøndbyøster. Der er fotos, erindringer og en artikel og 

en video.



Kilden er en artikel hentet fra avisen 
Nationaltidende d. 11. maj 1945. 

Oplysninger

Foto af frihedskæmperen Carl Olsen og hans familie ved 
Brøndby Strand Foto: Forstadsmuseet

Ordforklaring

Frontkæmpere
Frihedskæmpere/Modstandsmænd

Kapitulationen
Overgivelsen (tyskernes) 

Interneringen  
At blive tilbageholdt i f.eks. en lejr

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 tragedien i Brøndbyøster ifølge kilden? 
2. Hvem blev dræbt under tragedien ifølge kilden?

FORTOLK KILDEN
1. Hvordan bliver frihedskæmperne omtalt i kilden? Find et eksempel i teksten. 
2. Hvordan bliver tyskerne omtalt i kilden? Find et eksempel i teksten. 

Tre, som faldt efter Kapitulationen
Snigskytter i Brøndbyøsters Haver 

 
I Dag begraves Kl. 14 fra Brøndbyvester Kirke to Frontkæmpere, som faldt for 
tyske Kugler om Morgenen efter Kapitulationen skulde være traadt i Kraft. 
Ialt fladt tre Mand i Udkanten af Brøndbyøster By, nemlig Fisker Carl Olsen, 
Fiskehandler Poul Chr. Ravn Christensen og Købmand Vilh. Jørgensen. 
De var Frihedskæmpere alle tre og kom med fem Kammerater kørende fra 
Stranden op til Brøndbyøster By, hvor de efter Ordrer fra Kommandoen skulde 
overtage Skolen og overvaage Interneringen af de lokale Nazister efterhaanden, 
som man fandt dem og satte dem under Anholdelse.  
Da Bilen med de otte Mand kom til det første Hus i Brøndbyøster By, aabnede 
tyske Snigskytter Ild fra Haverne, og de tre dræbtes øjeblikkeligt, endnu inden de 
naaede at komme i Stilling...
...Brøndby Strand har været et livligt Centrum for Frihedsbevægelsens 
Forberedelser til det endelige Opgør med Undertrykkerne. Løjtnant Jensen, 
der var en Svoger til afdøde Carl Olsen, var Gruppeleder, mens Slagtermester 
Rasmussen, var Delingsfører. En Mængde Vaaben er bragt i Land og i Sikkerhed 
af Brøndbyernes Gruppe.  

KILDE 1: Artikel



 

Bjarne Gudmand-Høyer fortalte i 1995 om 
episoden:

“Jeg var 14 år da det skete. Jeg står i stuen og overværer hele forløbet. 
Der kommer en tysk soldat gående ned ad vejen oppe fra skolen. Det 
ser ud som om han vifter med noget hvidt. Det kunne nok tænkes, 
at tyskerne var interesseret i at få kampen indstillet. På hjørnet af 
Brøndbyøstervej og Tværgaden står Aksel Andersen. Måske er det 
ham, der skyder tyskeren. Det er ikke til at vide, men kort tid efter synker 
Aksel Andersen sammen i dørlysningen til installationsforretningen på 
hjørnet, og bliver liggende.”

Kilden er en erindring fra Bjarne Gudmand-Høyer 
nedskrevet i 1995. 
 
Bjarne Gudmand-Høyer overværede episoden fra 
Rytterskolen i Brøndbyøster.  
 
Bjarne var 14 år på Befrielsesdagen. 

I kilden omtaler Bjarne en frihedskæmper 
ved navn Aksel Andersen. Han var en af de 
frihedskæmpere der kom inde fra København og 
som var med til at tømme Brøndbyøster Skole for 
tyske våben. 

Oplysninger

Poul Ravn Christensen (til højre) sammen med Preben 
Rasmussen på Befrielsesdagen. 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. Hvor mange tyskere bliver skudt ifølge Bjarne Gudmand-Høyer?
2. Hvad betyder det når man “vifter med noget hvidt”?

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. Er der noget særligt ved erindringer som kilder, man skal være særligt opmærksom på?
3. Hvem var Aksel Andersen?

KILDE 2: Erindring 



Tysk soldat der deltog i ildkampen i Brøndbyøster, er 
blevet arresteret. Hendrikhols Skole. 
Foto: Frihedsmuseet

I skal se fra 00:00-04:00 i videoen.

Kilden er en erindring fra modstandsmanden 
Helge Wiese, der var en del af Hvidovre-
kompagniet. 

Helge Weise kom til at spille en væsentlig 
rolle i de år, krigen varede. 

På denne film er han interviewet i 1995 
i anledningen af 50-året for Danmarks 
befrielse d. 5. maj 1945. 
Filmen er lavet af Forstadsmuseet.  
 
I finder filmen på Forstaadsmuseets 
hjemmeside.

Oplysninger

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

ANALYSÉR KILDEN 
1.  Hvad fortæller Helge Wiese om den dag i Brøndbyøster? 
2.  Hvor mange tyske soldater og hvor mange modstandsmænd var til stede ifølge Helge Wiese?
3.  Hvordan fik Helge Wiese stoppet ildkampen, ifølge ham selv?

FORTOLK KILDEN
1. Hvad kan det have af betydning for erindringen som kilde, at Helge Wiese først genfortæller 

begivenheden mange år efter den har fundet sted?
2. Er der noget særligt ved erindringer som kilder, man skal være særligt opmærksom på?

KILDE 3: Erindring 



I skal nu sammenfatte hvad I ved om tragedien i Brøndbyøster. 

START MED AT GENNEMGÅ KILDERNE  

• Hvad fortæller kilderne hver især? 

• Hvor troværdige er kilderne?

• Fortæller kilderne det samme eller er de uenige?

OPGAVE 
I skal nu lave en stop motion-film der fortæller hvad der skete den dag i Brøndyøster.  
Det er op til jer selv at finde ud af hvilket program I vil bruge og hvordan I vil lave jeres stop 
motion-film. I kan f.eks. bruge LEGO-figurer eller modellervoks.  
Det kan være en god idé at lave et storyboard inden I går i gang, så I er sikre på at få de vigtigste 
pointer i historien med.  
 
TÆNK OVER  

• Hvad skete der på befrielsesdagen i Brøndbyøster?

• Hvem var til stede under begivenheden?

• Hvem blev ramt af skud? 

SAMMENFATNING OG OPGAVE

Mindesten over Frihedskæmperne Foto: Forstadsmuseet

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

•  www.modstand.natmus.dk

•  www.arkiv.dk


