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I september 1943 etablerede det hemmelige tyske politikorps Gestapo sig i Aalborg, og i resten af besættelsen
udgjorde dette barske korps af tyske politifolk og deres danske håndlangere en farlig og uforsonlig

modstander for den nordjyske modstandsbevægelse. Den, der faldt i kløerne på Gestapo, måtte forvente det
værste, for under forhørene i det lokale Gestapo-hovedkvarter på Højskolehotellet blev der anvendt yderst

grove og hårdhændede metoder.

I 2009 udgav forfatteren Hans Gregersen den meget læste bog 'Krigens by - Aalborg 1940-1945' med den
samlede historie om de fem besættelsesår i Aalborg. Med 'Gestapo i Aalborg - vold og terror 1943-1945'
fortsætter han sine undersøgelser af Aalborgs meget voldsomme besættelseshistorie. Bogen er skrevet på

baggrund af et stort kildemateriale og fortæller i en række dramatiske og spændende kapitler om en by plaget
af vold og terror. Razziaer, tilfældige nedskydninger, schalburgtager og modstandsbevægelsens svar i form af

likvidering af stikkere gjorde Aalborg til et alt andet end trygt sted.

Da man efter krigen tog fat på det store retsopgør, medførte Gestapo-folkenes brutale fremfærd fem
fuldbyrdede dødsdomme og en stribe lange fængselsstraffe.  

Hans Gregersen har siden 1975 udgivet omkring 70 bøger. Biografier, kulturhistorie, fortællinger for børn og
unge, rejsebøger, lokalhistorie og bøger om historiske emner. Han har de seneste år behandlet

besættelsestiden i bøgerne 'Krigens by' (2009), 'Fæstning Frederikshavn' (2012), 'Krigsår' (2012) og
'Besættelsesdage' (2015).
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