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Fellow-citizens, we cannot escape history. 
(…)

The fiery trial through which we pass 
will light us down in honor 

or dishonor to the latest generation.

Abraham Lincoln 1. december 1862 
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Forord og tak til…

Forordet er for mange læsere noget, man enten læser af pligt el-
ler bladrer hurtigt forbi. Men fordi arbejdet med manuskriptet 
til denne bog har stået på over flere år, forekommer det aldeles 
selvfølgeligt at takke nogle af de mange mennesker, som un-
dervejs har bidraget med oplysninger og materiale, kritik eller 
gode spørgsmål.      

Arbejdet med denne bog begyndte i forbindelse med udar-
bejdelsen af en artikel til en anden bog Hitlers mænd i Danmark
(red. John T. Lauridsen og Henrik Lundtofte) i 2011. Under 
arbejdet viste det sig hurtigt, at Günter Toepkes historie var 
yderst interessant, og at der var stof til mere end det, en relativ 
kort artikel ville kunne rumme. Derfor besluttede jeg under 
processen at lave en selvstændig udgivelse om soldaten Günter 
Toepke. 

Undervejs har jeg haft god hjælp fra forfatter Arne Gammel-
gaard, der i sit pionerarbejde om de tyske flygtninge Mennesker
i Malstrøm fra 1981 stødte på personen Günter Toepke og hans 
rolle i forbindelse med de tyske flygtninge i Danmark. Gam-
melgaard opsøgte efterfølgende oberst Toepke i dennes hjem i 
Bad Bevensen. Gammelgaard har stillet både materiale og sin 
viden til rådighed for denne publikation. Derudover stor tak til 
Ulf Toepke, Munster og Ulrike og Jörn Schmidt-Toepke, Röm-
stedt, der har fortalt om deres far og udlånt billeder fra fami-
liealbummet.

Arkivar på Rigsarkivet Ulf Kyneb har ligeledes været til 
stor hjælp i forbindelse med fremfindelse af arkivmateriale. 
Det samme gælder ikke mindst Militärarchiv i Freiburg, hvor 
jagten på oplysninger om Toepkes gøren og laden under kri-
gen førte mig hen. Også tak til Politimuseet, København for 
at stille materiale til rådighed, samt medarbejdere ved Frede-
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ricia Lokalhistoriske arkiv for effektiv assistance. Ronald Hirst 
Collection, Stanford University, California for deres venlige og 
ubureaukratiske facon. For fremskaffelse af mærkelige bøger 
Varde Bibliotek og Syddansk Universitetsbibliotek, Esbjerg, når 
det blev meget mærkeligt. Desuden har jeg haft stor glæde af 
nu afdøde journalist Poul Brinks radioudsendelse og ligeledes 
afdøde Henrik Havreheds interviews med Günter Toepke fra 
1980’erne.

Stor glæde har jeg haft af at diskutere emnet med min kol-
lega Torben Vinge Christensen, Henrik Lundtofte, Historisk 
Samling fra Besættelsestiden i Esbjerg samt Jens Andersen, 
Museumscenter Hanstholm. Sidstnævnte har tilmed været så 
venlig at henlede min opmærksomhed på både materialer og 
arkiver samt at gennemlæse og kommentere manuskriptet, 
hvilket har udryddet både fejl og misforståelser. Samtidig har 
jeg gennem vores efterhånden mange samtaler lært utroligt me-
get. Ligeledes tak til Harriet Ludvigsen for gennemlæsning og 
opmuntring. En bog er man imidlertid selv ude om, så det er 
naturligvis forfatteren, som bærer det endelige ansvar.

Tak til min arbejdsgiver Museet for Varde By og Omegn for 
undervejs at have tilskyndet mig til arbejdet, og ligeledes tak til 
Syddansk Universitetsforlag for at tro på projektet. Sidst men 
ikke mindst en tak til min tålmodige familie, der har måttet 
lægge øre til alle mulige detaljer og udfordringer undervejs.

Varde, november 2016
John V. Jensen  
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Indledning

Vi sprænger Lillebæltsbroen i luften nu!
På randen af Det Tredje Riges sammenbrud herskede en udbredt 
nervøsitet i Danmark. Hvilke hovedløse handlinger ville den slag-
ne tyske besættelsesmagt begå, inden de forsvandt ud af landet? 
Frygten samlede sig bl.a. om Værnemagtens hovedkvarter på Sil-
keborg Bad, hvor danskerne nervøst fulgte besættelsesmagtens 
reaktioner oven på kapitulationen. Tyskernes øverstbefalende, ge-
neraloberst Lindemann, er siden gået over i dansk historie, fordi 
han angiveligt ville levere krigens sidste ærlige slag i Danmark. 1

Dette sidste slag fandt som bekendt aldrig sted, og overgangen til 
fredstid foregik mindre dramatisk, end nogen havde turdet håbe.  

Midt i denne ængstelige og kaotiske tid forhindrede en af 
Lindemanns medarbejdere i generalstaben angiveligt en de-
sperat handling, der ville have vakt genlyd i hele kongeriget. 
Den 4. maj om aftenen modtog man i det tyske hovedkvar-
ter et telefonopkald fra en tilsyneladende beruset oberst Ber-
risch i Fredericia, der fortalte, at han havde givet ordre til at 
sprænge Lillebæltsbroen i luften. Over telefonen beordrede 
generalstabsofficeren imidlertid Berrisch og hans pionerer til 
øjeblikkeligt at stoppe deres forehavende. Officeren havde un-
der samtalen forsøgt at få Lindemann til telefonen personligt, 
men denne havde blot vinket ham væk og overladt sagen til sin 
underordnede, hvorefter denne under foregivende af, at ordren 
kom fra den øverstbefalende, lod oberst Berrisch forstå, at Lil-
lebæltsbroen under ingen omstændigheder skulle ødelægges. 
Efter at have lagt røret på besluttede officeren sig for at sende 
en kommando til Fredericia for at stoppe de tyske pionerer, der 
allerede befandt sig på broen. Kommandoen nåede frem i tide 
og fik i sidste øjeblik den forestående sprængning afværget. Lil-
lebæltsbroen var reddet!   
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Lillebæltsbroen skulle angiveligt have været sprængt i luften den 4. maj 1945, 
men aktionen blev afværget og sandsynligvis med Toepkes medvirken. Beretnin-
gen om Lillebæltsbro-aktionen var en af de historier, som Toepke holdt af at for-
tælle, når han fik besøg af journalister og historisk interesserede fra Danmark. 
Ringkøbing Amts Avis 12. juli 1945.
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Den fornuftige tyske generalstabsofficer hed Günter Toep-
ke, og beretningen om Lillebæltsbroen var en af de historier, 
som han holdt af at fortælle, når han fik besøg af journalister 
og historisk interesserede fra Danmark.2 Historien er ikke pure 
opspind og satte sig således også spor i landets aviser i de efter-
følgende dage med overskrifter som Lillebæltsbroen skulde have 
været sprængt i Luften, men Sprængladningerne blev demonteret 
af Tyskerne eller Lillebæltsbroen var stærkt truet i Dagene før den 
5. Maj. Fordi den tyske Kommandant i Middelfart ville sprænge 
den i Luften uanset Krigens udfald.3

Fra dansk side lyder historien dog lidt anderledes. En sen 
beretning fra en dansk modstandsmand major J. E. Axø tillæg-
ger den danske modstandsbevægelse fra henholdsvis Frederi-
cia og Middelfart, der ”overtog” broen fra tyskerne, en større 
rolle end hos Toepke. I lighed med Toepkes redegørelse be-
skrev imidlertid også Axø den tyske obersts tilstand som beru-
set, men tilføjede også gal, i betydningen vanvittig, i sin beskri-
velse. Ifølge Axø var det den militære byledelse i Fredericia, 
der stod i kontakt med en tysk major Willich, som fik oberst 
Berrisch fra sit forehavende.4

De to versioner udelukker ikke hinanden, for Toepke kan 
godt på Værnemagtens vegne have taget kontakt til Berrisch el-
ler en anden lokalt placeret tysk officer og bedt ham tage affære.5  
   Sagen er, at Toepkes rolle er uklar, hvilket er et gennemgåen-
de træk i hele hans fortælling og uvægerligt kaster et tvetydig-
hedens skær over hele hans historie. Sandheden tog han med 
sig i graven, og tilbage står billedet af den ”gode” tysker, der i 
Det Tredje Riges skæbnetime tilsyneladende satte fornuft over 
følelse – resignation over hævn.6

Historien om Günter Toepke er historien om en soldat, der 
efter nogle år ved verdenskrigens fronter kom til den tyske 
værnemagts generalstab på Silkeborg Bad og siden hen udførte 
store tjenester for den danske stat i forbindelse med udtrans-
porterne af de tyske flygtninge, inden han pludselig blev arre-
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steret for sin indblanding i udsmuglingen af videnskabsmænd 
fra Hitler-Tyskland til Juan Peróns Argentina. 

Brudstykker af Toepkes liv har tidligere været genstand for 
interesse i Danmark, og hans person er omgærdet af flere my-
ter. Jeg vil således inddrage meget nyt og hidtil uudnyttet kil-
demateriale og tegne et både kritisk og mere komplet portræt 
af denne Günter Toepke – fra den tidligste barndom i Frankfurt 
am Main over opvæksten i Magdeburg til slaget ved Stalingrad 
(Volgograd) samt tiden i det besatte og i det befriede Danmark 
for afslutningsvis at følge ham efter tilbagekomsten til Vest-
tyskland og Bad Bevensen. 

Alt sammen for at trænge dybere ind i spørgsmålene om, 
hvem denne Günter Toepke var? Hvad drev ham? Talte han 
overhovedet sandt? Forsøget på at besvare disse spørgsmål fø-
rer vidt omkring, og personen Günter Toepke, der ikke er kendt 
af den brede offentlighed, hverken i Danmark eller Tyskland, 
bliver det prisme, der reflekterer ellers velkendte begivenheder 
tilbage fra Weimarrepublikken over nogle af Anden Verdens-
krigs store slag og begivenheder. Det gælder ikke mindst årene 
1943-45 under den tyske besættelse af Danmark samt de første 
efterkrigsår og Den Kolde Krigs begyndelse, og stiller disse be-
givenheder i et nyt skær.


