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En enestående beretning om Luftwaffe´s hovedkvarter i Danmark under 2. Verdenskrig. Fra Grove / Karup
kunne tyske jagerfly hurtigt gå på vingerne og stoppe de engelske bombefly, når de var på vej ind over de
jyske vestkyst. Museumsinspektør og arkivar Leif Juul Pedersen fra Skanderborg Museum har gravet denne

ukendte besættelseshistorie op og levende genfortalt episoder og hændelser fra krigens dage:

Kl. 14 da jeg og min hustru arbejdede i forretningen, kom Carlo Høffner ind og fortalte, at der var stor
opstandelse ovre i Nørregade. Folk råbte, at Suryaninoffs automobilværksted skulle sprænges i luften. Vi
troede ikke, at det passede, men så kom den første eksplosion. Jeg sprang udenfor og så, at hele facaden på
værkstedet var væk. Ovre i den store ejendom på Banegårdsvej  kom beboerne løbende ud med deres børn ,
og mens jeg stod og så derover, sprang den næste bombe, og taget på værkstedet røg højt op i luften. I alt fem
bomber eksploderede, og lidt efter lyste et mægtigt bål over det hele. Det der var tilbage brændte op. Der var

et vældigt opløb i løbet af få minutter.

Sådan lød det i frisør Aage Danielsens dagbog fra 1. dec. 1944, hvor et automobilværksted i Skanderborg
blev saboteret. Værkstedet reparerede biler for det tyske luftvåben, Luftwaffe, som i krigens sidste år 1944 -

1945 havde sit danske hovedkvarter i byen.

De store begivenheder afspejler sig i de små. Og omvendt. Det går begge veje for lokalhistorien er dråben, der
spejler Danmarks- og verdenshistorien. Når vi følger sporene efter Luftwaffes hovedkvarter er historien ikke
fortalt isoleret men fortalt i den nødvendige sammenhæng med den tyske besættelse af Danmark 1940-1945

og udviklingen i 2. Verdenskrig.   
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