
Nazismens ofre i 

Skagen og Ålbæk 





Eskild Risom Mortensen 
� 17. sept. 1915 - † 3. okt. 1944 
 
Eskild Mortensen var dykker og hjalp med 
bjærgningsarbejde ved Læsø på skibet FLAD-
STRAND, der minesprængtes. 
 
Mortensen boede i Ålbæk, men hans adresse 
kendes ikke. 

Petrus Christian Olesen 
� 9. sep. 1911 - † 11. jan. 1944 
 
Petrus Olesen var fisker på kutteren JULIANE, 
der minesprængtes tæt ved Skagen under 
fiskeri. 
 
Hans bror Carl Olesen og hans fætter Viggo 
Jensen omkom også ved ulykken. Olesen 
havde allerede været udsat for en mine-
sprængning tidligere, hvor han slap med livet 
i behold. 
 
Olesen boede på Sct. Laurentiivej 108 i Ska-
gen. 

Jens Peter Martin Olsen 
� 30. sep. 1903 - † 3. okt. 1944 
 
Jens Olsen var fisker og hjalp med bjærg-
ningsarbejde ved Læsø på skibet FLAD-
STRAND, der minesprængtes. 
 
Olsen boede i Ålbæk, men hans adresse ken-
des ikke. 

Viggo Alfred Jensen 
� 9. sep. 1911 - † 11. jan. 1944 
 
Viggo Jensen var fisker på kutteren JULIANE, 
der minesprængtes tæt ved Skagen under 
fiskeri. 
 
Hans fætre Petrus og Carl Olesen omkom og-
så ved ulykken. 
 
Jensen boede på Sct. Laurentiivej 70 i Ska-
gen. 

Johannes Holleufer Christensen 
� 23. marts 1925 - † 28. okt. 1942 
 
Johannes Christensen var fisker på kutteren 
AGNES. Han mistede livet, da han blev slyn-
get overbord, idet et andet skib i nærheden 
minesprængtes. 
 
Christensen boede på Vesterbyvej 33a i Ska-
gen. 

Carl Christoffer Olesen 
� 19. jan. 1911 - † 11. jan. 1944 
 
Carl Olesen var fisker på kutteren JULIANE, 
der minesprængtes tæt ved Skagen under 
fiskeri. 
 
Udover at være fisker, var Olesen også horn-
musikant. Hans bror Petrus Olesen og hans 
fætter Viggo Jensen omkom også ved ulyk-
ken. 
 
Olesen boede på Østre Strandvej 21 i Ska-
gen. 



Viggo Hansen 
� 15. juni 1926 - † 14. okt. 1944 
 
Viggo Hansen blev dræbt af pistolskud affyret af en tysk officer i Skagen. 
 
Hansen havde været i biografen og stoppede med nogle venner ved en pølsevogn på vejen hjem. 
Nogle af drengene begyndte at kaste sten mod Karstens Hotel på den anden side af gaden. Da 
ruder blev knust, løb der tyskere ud af hotellet og affyrede skud. En af dem kom hen til pølse-
vognen og skød de 18-årige Viggo Hansen på tre meters afstand. 
 
Hansen døde på Skagen Sygehus kl. 05.30 med sine forældre ved sin side. Pladsen hvor han blev 
skudt, ved Sct. Laurentiivej 34, blev i 1995 indviet som 'Viggo Hansens Plads'. 
 
Han var i købmandslære i Skagen Brugsforening og boede med sine forældre på Sct. Laurentiivej 
32 i Skagen. 

Svend Degn Carstensen 
� 16. okt. 1919 - † 9. feb. 1942 
 
Svend Carstensen var fisker på kutteren 
NORDCAP, der minesprængtes tæt ved Ska-
gen under fiskeri 
 
Carstensen boede på Kong Eriks Vej 2 i Ska-
gen 

Kaj Hardelmann Vesterskov 
� 29. marts 1908 - † 9. feb. 1942 
 
Svend Carstensen var fisker på kutteren 
NORDCAP, der minesprængtes tæt ved Ska-
gen under fiskeri. 
 
Vesterskov var oprindeligt udlært som mon-
tør, men mente at der var bedre fremtidsmu-
ligheder i fiskeriet. Han var medlem af Ska-
gen Boldklub og havde spillet der siden han 
var dreng. 
 
Vesterskov boede på Lars Bødkers Vej 9 i 
Skagen. 

Aksel Christian Carlsen 
� 11. marts 1908 - † 9. feb. 1942 
 
Aksel Carlsen var fisker på kutteren 
NORDCAP, der minesprængtes tæt ved Ska-
gen under fiskeri. 
 
 
Carlsen boede på markvej 50 i Skagen. 

Otto Victor Marquardsen 
� 12. nov. 1904 - † 18. april 1940 
 
Otto Marquardsen var skipper på kutteren 
INVICTA, der eksploderede under fiskeri tæt 
på Skagen. Det antages, at kutteren sejlede 
på en mine. 
 
Marquardsen var formand for Foreningen af 
Trawl-fiskere i Skagen samt medlem af Mari-
neforeningen 
 
Marquardsen i Skagen, men hans adresse 
kendes ikke. 




