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I nærVl'.e!'ende bidrag til skildring af forholdene under 'besæt

telsen i OcJenrw oe; AsBens amter er hovedva~gten l agt på støTre 

anlæe; som .flyvepladser ved Beldringe , Holev, Vejrupgård og 
Gyldensteen, radaranlæg ved Nordskov, Midskov, Røjle og Skov

by og flygtningelejre i Allenø og Skovby. Derudover registre
res beslaglæggelser: uJ' institu tioner og privat ejendomme i for

bindelse med indkvartering af tysk militær og tyske flygtninge, 
og der gives gennem de erstatninger , der blev ydet , e t billede 
et besl1::1.glæggelserne og de!'es omfang i by og på land. 

Fremstillingen bygger pd et materiale, som jeg først er ble
vet gjort opmærksom på, efter at jeg har 'beskrevet det største 
af værnemagtens anlæg på Nordfyn, flyvepladsen ved Beldrin.ge 
og Allesø . Yderl igere hnr j eg kontaktet en række beboere de 
s~eder , hvor tyskerne h elL 0ller delvis har gennemført deres 
forsvarsprojekter , oe; de har· bidr·aget med værdifulde oplysnin

ger og fremvist de enkelte lokaliteter . For deres im~dekow.men
hed bringer jeg dem hermed en tak . 

Fotografier (med undtagelse af Vagten ved Tåruplund, Allesø 
bFJ.g pigtrådsafspærring og Baraklejren ved Skovby) bringes med 
tilladelse af Museet for Danmarks Frihedskamp. 

Næsby 1980 Ha.ns Henrik Jacobsen 
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I ndl e dn i ng 

Ned rn.Ql l. el ne t) _f "l< orn111i t3 ~d on I i l l3e l1;rn cllil~f~." 11 f Sa fl'Ler om Brs t :.i t 

uinp; op; Lr)j e ved r~rei1 <1 e .dn11 t.;y sk e VtJ-~rnem~gt, s Ben;y t tel sc nf fast 

E;j onciom" 

Den t y ske ben:_-et t else nf Danmark har rnsnge a s pekte r. Besl agl iJJ!:'.; 

gels e og forsvarse.nlwg, sabotage og s ctrn l bur tage , undt agel s e r>
tilstand og fft .cejke, likv:Lder•ing, .flygtningeint ernering , mod

standsbevægelse og .frihedslrn.mp er en del a.f d em, og i k ølvan d e t 

fulgte r e t sopgør og krigsskadeserstatning. 
Sidstw..evnte er det egentlige udgangspunkt for nærværende fr em

stilling. Ved skrivelse a .f 25 .aue;ust 1944 nedsat t e I ndenri gsmini 
s t eriet i de enkelte amter en "Kommission til Behandl ing e. f Sag;eI' 

om Er stat ning og Leje vedrørende den tyske Værnemagt s Benyttelse 
af fas t Ejendom". Kommissionen f or Odense og Assens amter korn I.il 
at bestå af sparekassedirektør Emil Sørensen, Kerteminde (for
mand og lF . .indbrugskyndigt medlem), tømrermes t er M. J. He r saa , Oden se 

(bygningsk:yndigt medlem) og gdr. Niels Andersen, Mart ofte (vurd e

ringskyndigt medlem). Det fø r ste møde afholdtes på St i f tamtet s 
kontor den 13.september 1944, og til sted e var f oruden kommi ssio
nens medlemmer stiftamtmand Sv. Neumann og kont orchef A. Lor ck
Madsen som amtets repræsentanter samt tyskeren Dohr n fra Luf't 
waffe Skanderborg (general von Hannekens hovedkvarter) .Korruni s
sionen holdt regelmæssigt møder frem til 1950. På d e tte t i ds
punkt var alle de a f w~rnemagten f orvoldte skader besi gt ige t og 

vurderet, såfremt der var fi'emsat ønske om erstatning . De føl 

gende år var der kun ganske få sager til behandling, og i 1956 
synes kommissionen at have udspillet sin rolle. - I det praktis
ke arbejde blev den. bis t ået af kont orchef Lorck-Madsen som r e 

præsentant for amtet, kontorchef Enrico Hansen som repræsentan t 
f or Indenrigsministeri e t og statens tilsynsførende, ingeni ør 0 . 

Andersen, Odense Amtsvejvæsen, der som s agkyndig ydede t eknisk 

bistand. ved opmålinger m.v. 
Når der i det følgende kan gives e:n oversigt over de er s t at

ningssager, .der blev- indbragt for kommissionen, skyldes d e t , at 

jeg i efter året 1978 af gdr.Jørgen Bendtsen ,Al l esø , blev gjort 

oprrærksom på, at kommissionens f ormand, sparekas sedirektø r Emil 
Sørensen ved sin død i 1960 efterlod et omf at t ende material e a f 
privat karakter vedrør ende vurderinger i Odens e og Assen s arnter , 
og at det opbevar edes a f en af hans slægtninge, gdr. Ilc-ins Pet er 
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fi<-:J ·1 ·1~n ~~c r1, 1.rn11L>,y 1l'å r:·u11 111 u :d : . lh) I. <1 ·r· c ;j c 1· si t~ r>r·iurert om 3 pr·oto

l<olJ. fH' , hvad dui· l'orl lit?l.>01hlu tH' 'ir1d L'0rt bohandling af godL 1000 

e 1' :.; to tn j ng::-: ~111c;e.c J ) • De f l e f; Le t.1.1 l';_u.1.de har: v...c.cct behandle L to 

ell ø r· l'.l o 1·e p;n n t'~O , og .i.olL er de .fordø lt J)å cn . 530 lodse j ere og 

i.nsU. t.,ut ioner , d ec· illld er hesceLI cdsen har v-•. uJ'et udsat for b eslag
læg3elsa af 4en ene e ller anrten arL . 

Det s kal i denne fo!'bindelse berrr~rkes , r)t den følgende regi
strering af beslaglæggelser ikke er udtømmende . Der er eksempler 
på, at enkelte lodsejere ikke ønskede erstatning for den skHde , 
der· var forvoldt ved t ysk beslaglæggelse, og fø lgelig er der ik
ke rejst krav om erstatning over. for kommissionen. Man må dog for

mode , at alle sager af betydning er blevet indbragt fo:r kommis 
sionen. 

Området, som kommissionen skulle dække, .var s om nævnt Oden se 
og Assens amter . Undtaget var imidlertid Lo områder, hvor særli
ge kommi ssioner var nedsat med henblik på vurdering ai' de af Vt:l; r·

nemagten beslaglagte områder el l er bygninger . Det dre j ede s ig om 
Odense købstad og Beldringe flyveplads: 

For Od en se købstad foretoges vurderinger ne af' ingeniør. ~! . A. 
Gustavsen , Odense, hvorimod erstatningssager fra Kerteminde , Bo

gense , Middelfart og Assens henhørte under den fo r Odense og As 
sens amter nedsatte kommission . Efterfølgende oversig-i: over be
slaglæggelser i Odense er opstillet på grundlag af daværende kon'.
munaldirektør Søren Hansens bog om Odense under besæl'telsen 2 ) 

Den mest omfattende b eslaglæggelse på li'yn var det es . 2 . 500 

tdr. land store areal omkring Beldringe og Allesø , f ordell' på 

godt 150 ejendomme, hvor tyskerne 1944-45 anlagde mili tær fl yve
plads . Ifølge lov af 22 . juli 1946 om afvikling af skødeklausul
ejendomme skulle de tidligere ejere - for at kunne gøre deres 
tilbagekøbsret til ejendommene gældende - inden l. september sam
me år have anmeldt deres ønske om tilbagekøb, og da der i til 
fælde som dette skulle foretages en ·hensigtsmæssig afgnensning 
mellem de ejendomme, der kunne frigives (sammenlægninger , ud
skiftninger , mageskifter m. v . ),blev der nedsa t en særlig kommi s
sion med henblik på l øsning af denne opgave . Afvik:lingskommis
s ionen, der regulerede det nordfynske flyvepladsområde , bes l od 
bl . a . af kgl . kommissarius Th.Terndrup, der var formand for korn
missionen , og gdr. Kr;yger Madsen, Agernæs, og gdr . J en s Pedersen , 
_D;yrupgård, begge valgt af amtsrådet . Forhandlingerne vedrørende 
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til bv.gek~?l> :;tf do fJåp;l·ldeml e c;jcndomme vnT overdraget en korn

mi s nion, bv:i. !::: f.'O .L'fllLL!Hl VHr k.onl.orc.;hef Enrico !lansen , Indenrigs
miniu teri Ed, , og hnn blev .f'ru rnird.st.e1:ic~ L n s ide bistået of fuld

rrægLig E. Selmer lfr.tsmusuen og som landbrugsk;yndie; sekretær Char

le s .Jens en . I dette arbejde del t og yderl i.g En·e et n.f' de tidligere 

ejere n edoaL lod~;ejeruclvalg samt medlemmer a.f den t idligere nævn

te korruniss ion f or hele :lmte L, sparekalHWdirektør Erni 1 Sørensen , 
tømrermestc-n' M.J . Hersaa og gdr. Niels Andersen . Ikke mindst Emil 

Sørensen et' ornt,al t for sit dygtige arbejde i kommissionen . - Er

statninger vedr01•ende de frigivne skødeklausulejendomme på selve 
f lyveplad.sområde t e:c ikke registreret i Emil Sørensens p.rot.okol

l er , idet de ikke priuært henhørte under den kommission, som llon 

va.r f ormaud for, og efter fø1 gend e oversigt bygger på min egen o
versigt ove r flyvepl~dsens historie 3) . Den blev udelukkende ti l 
på grundlag af samtal er , som jeg i sin tid h avde med en r::d~ke af 

de beboere , som i 1947-48 var vendt tilbage til deres tidligere 
e j endorrune, og o·versigten rummer derfor ikke de samme dete.l j erede 
oplysninger· som Emil Sørensens rua teria.l e . 

På grundlag af Emil Sørensens notater og øvrige ma t eri a l e -

med støtte i de nævnte publikationer vedr'ørende Odense by og fly 

veplads området - kan der således i det følgende opstilles en o
ver stgt over de i Odense og As sens am ter af den tyske værnemagt 

beslaglagte arealer og institutioner samt i de fleete tilfælde 

den reelle eller påtænkte einvendelse - områder, der ikke hører 

til de fyldigs t behandlede i den efterhånden ret omfattence lit
teratur om anden verdenskrig. Inddelingen er foretaget med hen
blik på områdernes anvendelse og deres geografiske beliggenh ed . 
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N å1· der b.Lev r:·elj s t l<t·nv om ers L 1:d~ning , vur·derede kommissionen 

d en forvoldt, e s k ade og inds t illede til "Udvalget for ekstraor

dj_1lli::-re I r1dus l.riurl)e jJo:r.' 11 under Indenrigsmi.riisterie t , a t der ble v 

udbeL a l t ørs l:atning . I størstepart.en a.f sugerne drejede det sig 

om følgende : 

1) bc ~1 løglag te lru1db.t'ugsH.realer: 

fastsættelse af leje 
ersLntning p . g . a . ai·g.r.ødetab, n ødvendi g oml ægning af drif

ten, forringede tilkørselsforhold , forringel se a! jorden s 

bonitet og anden form for beskadigel se (afsi:;ærringeI", gr B
vearbejde , fjernelse af muldluget , opstilling af mast e.t' 111. v . ) 

2) bes laglagte . institutioner og pri va.tejede ejendomm.e : 

fastsætt el se af leje og irtdl{varterings godtgørelse 

ers ta t.ning p. g . a . driftstab, tabt a :r.bejdsfortj enest e , ·be~;l<:.u

digelsei' på b:Ygninger , inventar m.v . 

I de flest e tilfælde var der indgået l ejemål af værnemagten , og 

l e jen bl ev udrede t gennem de tyske Olyndigheder over værnemag t s 
kontoen i Danmarks Nationalbank . Hen mod krigens slut ning opbe.r·

te imid.l ertid betalingen, og kommissionen måtte indstill e , ~, ':° e

j erne fik den resterende leje udbet alt; . r andt'e tilfælde mat "':e 

kommissionen beregne leje og erstatning , og det fremgår af mf,t e

rialet; at den har fulg t; følgende retningslinier: 

årlig lej e af jord : 

årlig l eje af bygninger: 

indkvartering pr . mand p r . dag : 

kanonstilling : 
metskinskyts:rede : 

pr . gravet (skyttegz·avs)hul : 
pr. rejst mast: 

p r . fælde t træ: 
afgrødetab , pr . tønde korn: 
a fgrøde tab på tilsået areal: 

pr . Lilf'ør t l æs gødning : 

250- 400 kr . pr . td . land , a f hængig 
a f bonitet og afgrøde 
10 % af bygningsværdien -t· 10 % her

af for "mili tært slid 11 . (Eksempel : 

Bygningsværdi: 200 . 000 kr . Årl ig 

lej e: 20 . 000 kr. + 2 . 000 kr . ~ 

22 .000 kr") 

30 øre 

s tørre: 50 kr . - mindre : 35 kr . 

større : 20 e l . 30 kr . - mindre : l O kr . 

5 el . 10 kr . 
5 kr . (bardun : 2 , 50 kr . ) 

10 el . 20 kr. 

l1.5 k r . 

8- 25 øre pr . m2 , eksemp elvis korn : 
16-18 øre , g rn:is : 12-14 øre , .t·oer: 

12-18 øre 
12 kr. 
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En beregning pti n t'r;r0dt1 l . .t1l> ~-; ø r: e køempel vi~1 således ud i 

Mntr.0 a: Ejøndomsokyld 
Jord va~rd i 
Areal 

56 . 000 Ih·• 
:is~ooo Kr. 
25,2 h1:1 11 

Afgr0detab:3 Skp • .Li.tnci Roer - 2l069 m
2 6. 16 Øre••••••••••·· 

2 SJcp.Lond Hoer ned trampet " lii400 m2a 8 Øre ••• 

Rajgræsfrø ~ 900 m2 : i50 kg. Frø' i. 50 Kr•~•·• 
0 2 . ' ' I:. Korn - L~" 5 0 ru t 18 'l'd • a L1,.... Kr. ~ • • ••••• • •• " ••• 

Græs ... l .i Lt-00 m
2 å.. 12 Øre. iJ , 4 • • •••• • ••• ~ • • • • . • ••• 

nedgravet Kabel• l.i320 m2 6 12 ørs•••••••••••• 
ME.l.rkvej ødelagt 180 Meters Iængd~··•••-••·•••••••••••••••• 

14 Master a 5 Kr••••••••••••••~·••••••••·••••~•••••••••••• 
10 læs Gødning a 12 Kr•••••••••••'•••••••••••••••••••••••• 
12 Piletræer a 10 Kr••••••••••••••••••*••••••••••••••••••· 
Omkørsel og Ulemper •• 1•••••••••~•••••••••••••••••••••••••• 

11 

331 Kr. 
112 

225 
810 

168 

158 ... 

500 

70 
120 
120 ... 

)00 .... 

Samlet Erstatning 3~114 Kr. 

V~drørende beskadigei ser på bygninger blev d~r ydet erstatning 
efter princippet 11nyt for gammelt 1', hvilket V-il sige , at der 
for den påførte skade ydedes det beløb• som det ville koste a t 
udbed:l:'e den helt. Følgelig blev der i Hvert til.fælde lavet over
s lag og indhentet tilbud hos .de enkelte hånd'Værke:re, og fraset 
visse reduceringer ud.betaltes det 'beløb' som de samlede repara
tioner beløb sig til. I hvert enkelt tilfælde fastsattes - på 
grundlag af de nødvendige reparationsarb~jder ..i. erstatning for 
skade på fast ejendom (f'orrnulal" F) og erstatning for skade på 
privat indbo ell~r andet løsøt·e (formular G), og denne speci

ficerin~ fastholdtes fortsat af kommissionen. 

Erstatninger i forbindelse med besla~~~gels~ ~f et hotel i en 
fynsk købstad og et forsamlingshus i et vsstfynsk sogn beløb 
sig eksempelvis til følgendes 
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Hotel 
Beslae;la[5t til indkvartering af .flygtninge 10 . aprjJ. 19L~5 -
16. marts 19L~6 . 

Leje 10.April 1945 - 16.Mar ts 1946 ••••.•••••••••••••• 28 . 740. 69 
Istandsættel se : 

Malerarbejde •••••••••••.••••••• 
Tømrerarbejde •••••••••••••••••• 
Smedearbejde ••••••••••••••••••• 
Murerarbejde ••••••••••••••••••• 

9 . 33s . 21 
5 . 218 . 83 
3.755. eo 
8 . 372.35 
2. 101.63 Installationsarbejde ••••••••••. 

Glarmesterarbejde •••••••••••••• 172.05 •...•••.. 28 . 958 .87 
Oprydning 0g Rengøring •••••••••••• 
Flyt~eomko~tni~ger:. ·. ,, ••••••••••••• 
Annoncering efter Personale ••••••• 
Brændsel t il Tør.ring af Lokalerne. 
Fr~1fJ ytning .. , •.. . .. . · ••.. ...•. " ..... 
Løsøre : . 

1.352 . 71 
591.90 
541-J.. 39 
586 . 00 

1. 283 .45 

Genanskaffelse af ødelagte Tingl8 . J54 . 71 
Repar ation af det øvrige .••• ~ •• 10 .109. 66 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
Erstatning til Persono.le (9 ansa l: , 2 
med Opsigel se ) ..•...••••..•••••....••..•••...••. • .... 5.800.00 

Samlet Erstatning 90 -1?2 . 38 

Forsamlingshus 
Beslaglagt til indkvartering af flygtninge 28 . april 1945 - . 
1. februar l 9L~6. 
Leje : 360 m2a 8 Kr . ~ 2 . 880 Kr . aarli~t . 
Leje for 9 Maaneder a 2110 K['.. ... •• • • •• •• • • • • • • • • • . • 2 . 160. 00 
Istandsættelse : · 

Malerarbejde •••••••••••• " ••••.. 
Murerarbejde ••••••••••••••••••• 
Tømrerarbe jde •••••••••••••.•••• 
Elektrik erarbejd e •••••••••••••. 

2 . 556 . L~ 5 
116. 51+ 
597 . 62 
655 . 55 . . . . . . . . . 

Rengøring ...................•....•......••........... 
Elektrieitets.f'orbrug .•• " •••• • ••••••••••••• •• •••• • • •• • 
Erstatning til Værtl~den •••••••••••••••• ~· ··········· . 

Løsøre : 
10 :Bsenke brændt •• " ••••••••••••• 
10 Bordplader brænd~ •.••••••••• 
Rullegardiner brændt •••••••• " • . 
Rullegardiner fjernet .••••••••• 
Reparation af Møbler . • ••••••••• 

Samlet EL'~.>to tning 

L~72 . 90 
340 . 00 
170. 85 
270 . 35 
432 . 89 ......... 

3 . 926 . 16 
175 -70 
441 .90 
600 . 00 

1 .686 . 99 
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Tyske beslaglæggelser: et ; flyveplads • ; mindre beslag~ggelser 
~ = forsvareanlæg , ~ f lygt ningelejr 

BA/,T 

e ~ indkvartering af flyg t ninge 
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En del mø'der kn,nne a fholdes i Odanee , aien støre·t .eparten 'af de 

beslaglagte ejendouu1x.e skulle besi:g,tiges , og som rege·l 'del tog 

den st~dlige: so:gne·råcisformund. D:~n af udvalget .fastsat te &.I'

;3t.atning skulle g'od1ce.ndes aJ' "Dc;lva:L,g:e't for ekstraord.i~re I n

dust.riarbe.jd.er", O'g doµ fremsendte i en r'Eekke tilfælde fore

spørgsler angående :de enkel t .e post.er, hv0rp.å kp:mmissionen .af

gav mere detaljerede. 0plysninger. Enkelte ·sager blev åppe1l:e-
ret og, videreforhandlet. Kommissionen fastholdt .s.om regel sin 

indstilling, og den blev ofte~t fulgt. 

17, ? 

Også vedrørende frigivel~e af beslaglagte områder ved fl;yve
plads~n i Be1dringe blev kommi$sionen inddra!5·et • . Det drejede 
sig om arealer ,.g:rwnsende: op til d·et ,eg;entlige flyvepl~rdsom;rå4e, 

i Lumby Tårup øg, Lykkegravene, i Lu.tidf:! og Tåstrup :samt om de e

jendomm.e i 'l'å13trup og ~eldringe, der ikke bl.~w frigiyet i 194-?·. 
End.vider~ d_el tpg kOID.Ifiissi.onen i vurder:i;ng µf for.samling-shus og 

skoler på selve flyvepladsområdet (j·vr • .afsnittet om flyvep1ad--
. . 

sen). 

De sidste vurder:i.n@}er foretog·es i 194?. Kommissionens ar
b:e jde bestod he:r•efter i .fortsat behandling a.f løbend:e sager og· 

anyisning af leje for a:realer , der ·endn_u i~E3 -v~r frigivet (jvf . 

afsnittet. om ar·e.alex" i tilknytning. t.il flyveph1dsen). 
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I 
Der gi ves i de L følg ende en over· sig l. over de af de:tl tyske v.x:r-

nemagt beslaglagte onn·llder i Odcmse og Assens amter - for så 

vidt som de ei.' registr·ei•et i fo:cbindelse med en eller anden i'orm 
for ers~atning. Beslaglæggelse gjaldt både landbrugsarealer og 
ejendomme, og afhængig af beslaglæggelsens formål foretages der 
følgende inddeling: 

1) Beldringe 11~1yveplads 

2) Arealer i tilknytning til flyvepladsen 
3) Forsvarsanlæg ved Nordskov, Midskov, Røjle og Skovby 
4) Flyvepladser ved Holev, Vejrupgård og Gyldenst.een 
5) Arealer i øvrige landsogne 
6) Institutioner i Odense 
7) Institutioner i Kerteminde, Bogense, Middelfart og Assens 
8) Institutioner og ejendonune i landsogne. 

1 . Beldringe Flyveplads 

Beslaglæggelse med henblik på anlæg af militær flyveplads på 
Nordfyn er behandlet særskilt: 3~ men der skal i denne forb inde l
se gives en oversigt over beslaglæggelsens om.fang og fo rmål,idet 
der suppleres med mat eriale, som jeg ikke havde til rådighed på 
det tidspunkt , da jeg skrev flyvepladsens historie. 

Det var så langt den største beslaglæggelse på Fyn under besæt
telsen, om.fattende såvel landbrugsarealer, ialt ca.2 . 500 tdr . land , 

som godt 150 ejendomme, deraf halvdelen landbrugsejendomme" 
Dette og andre større anlæg skal formentlig ses i relation til 

Weisung nr.51 af 3. november 1943. Indtil da havde Hitler haft ho
vedvægten lagt på østfronten, men på dette tidspunkt ændrede han 
holdning og gav gennem det nævnte dekret ordre til, at forsvare t 
af Danmark skulle forstærkes, idet han til stadighed nærede frygt 
for allieret invasion i Danmark4 ). Med det formål at styrke for
svaret af Danmark blev der da sidst på året 1943 truffet en række 
foranstaltninger: Der sendtes nye divisioner til Danmark; ~yst
forsvaret udbyggedes, og der blev påbegyndt anlæg af flyveplads 
ved Vandel, Skrydstrup, Ålborg og på Nordfyn. 

De implicerede myndigheder - Stiftamtet og sognerådene i Lunde, 
Lumby og Allesø-Næsbyhovedbroby (repræsenteret ved formændene Carl 
Bendtsen, Marins Pedersen og Peter Rasmussen-K:it'kendrup) oriente-
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W•hrmoc:htlntendant 
l>Cinemurk 
(Bedotfsstell•) 

Kopthh~gen, dtn 19 • 2 • 1944. 

Az:: 63 n 16 Bs. 

BeschlagnahmeverfUgung Nr 15 38 

a..i Onmd cler Verordnuag clH Befeltl11lliben der deutaållea ~nppe• la Dlaemuk 
'l'Om 4.9.1943 l>etreffead B•MlalapalUne Toa Geltl.adea -· Llepuolaaflea. 

0 as. Ihmm geht>rende in .Ve.star. Lunde . . Dort . ....... ~trasse . . .... •. ............ 

N1" . " . " . • geJege;u~ . ~.~~4~-~~~.~, "~.~!'~.~. ~.!?,s." 9. ~~""? .. $~.". "t ~~~ "<?"~(.~ Alb .• 
• 24 098 qm 

t 0 t 0 I 0 0 '" ' t t • ! t 0 t I t f Io t • t o O t f t f t f t t t t t I I 1 t I t I 'O t i ; , t Io t t t It I I tit I I •• t • • t + <t f t t t 0 It t It t t t t 

lllk - ohne - hweotar isl mit Zustellung diesur VerfilguJ•fi atuf Grund § 1 der o. n. Vernrdnung 

G I · d ... t h. w i... · h· '·' lnh · T.uftwafte .... ... . hl ~ 1 1 zu ~uns en er ""eu .se en eµ,1mac t, - a:. ett , . . ""\-' .... . .. . ........ . , . . . ucsc nøna im . 

Sle hn.l>et1 $lch silmtlicher Vert'i.igurrgen Ubcr d fl.'5. . bcschlngnuhmte Grundstilck - ca-.. 
-~-~r -~- ohne - Inventar iu enthullen lvgl. § l.! der 

11, i\ . Vt!r9rdu1111g). 

Gemliss § Il <Jer o , a . Vemrdnung huben Sle d11i; Hrchl, cincn Anspruch ouf \ 'erglltung odt•r Enl· 

schtidlgu11g ri.ir d a.a. hcs~~hlagnnlunte Grundstikk - llalJllVaK - 'MlmlJmUI - JIUf&ØJ' -

~~11.u. stcllt!.n. D~1· \'crgiilung11. oder Enl'ijchlidig\11i~~!llltr11g ist Y,li rkhh'Q an: , Jltlauf. 

lru~L<:n dc.:s Mh1is l('ri111ils des Åusseren in lndustL·ic11uchcn, Adre1t11e: Vestre tloule\'lll'd 20. I\opcm

hagenc:, und hM gen11ue Angnll<in zu entbulten iiber die lnuft>nden Aullguhcn l'iir wiederltehrendl! 

l.eii>l\!ngcn, wio 7.. 8 . Steuern, Vm·sicheru1rgen, furner Angrtben Ober (ten evtl. ~ul:r.~mgsi.chadcn. 

<1. h. den Schnden, de1· dtu'ch l~ortfnll der Einnuhme infolge der Bc.>M.'hlngnahmC' hedingl ist. 

Die Fe11laetzung der Vurgiilung b~w. det Ent!lchildiguo~ erfolgt "'le blshc1· lm Ehwernelunen 

mit den dQaiHchci:I Be1Sllt~un1mgen ilber drui Prei!lprufungsverfahren Cvgl· Beknnntmachung deil' 

dlinischen ln1\eruninisleriums v. 30. 11.1942). 

f'ilr deu FnU der Oberntthme von Inventar lst von Ihm:n ~In Best11ndsverz(!i<lhnis In iwelfacher 

" ~ -Wl'v 
/ 

vester Lunde Vorr 

~'. et !I. c>,; " 
<. •• , 

"'(/; """ ' 
~- .. "." ·-~ ,_ ·~. 

" 

• 

." 

·-...;._ 
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J!'ra I . ma.rt:3 19LJL~ var Beldringe og Allesø et l ukket land . 150 ejen
domme var beslaglagt , og der anlagdes flyveplads på det ca . 2 . 500 
td.r . land stoJ'e område . - På billedet ses vae;tan ved Tåruplund . 

Allesø bag pigtradsa.fsrmrring , placeret u.middelba:rt nord for Al
les0 kirke vect inde;angen ti.l den gamle præstegård. 

Tyske beslaglæggelser HISTORISK SAMFUND FOR FYN



15 

r edes henhold øv ~ .'> 30.rLOvenibur og l .decomber 19LV? om plan e :f'ne 

om en fl;yve_pl{J.d1; v ed Heldr inge , hvilket stemmer godt overens 
med anfør l~ e deJa.·e ts uds tedelsø , og inden jul tog planern e fo:c·rn: 

.Beldringe , All eeø , 1råst r·up og Lumby 1l'å:r:up mark skull e beslag
lægges ; den fø1·s Le by skulle omdannes til .flyveplads for de tys
ke t,ropper , mens de andre nkulle anvendes t il indkvartering,an-

1.æggel se af' depo Ler , f lyverskjul, hangarer m.v. 

Arealer og ejendomme blev beslaglagt. En komm;ission beståen
de af tyske og danske medl emmer med tyskeren Dohrn fra Luftwaf

fe Skanderborg og folket ingsmand, senere indenrigsminister og 
landbrugsminist er Jens Smørum i spidsen vurderede alle ejendomme, 
som skulle være rømmet senest l .marts 194·4. 

Ial t drej ede det sig on1 følgende beslaglæggelser på selve i'ly

vepladsområdet, afgrænset aJ' ringvej en, der allerede var proj ek
teret (se kortet) : 

Gårde Mindre landbrug+) Jordløse huse++ 

Beldringe 5 9 16 
Alle sø 26 16 40 
'l'åstrup 3 1 1 
Lumby Tårup mark,bebyg-
gelser langs vejen fra 
Lumby Tårup til Lunde 4 12 20 

I alt 38 38 77 
+) incl. mølle og gartnerie1· 
++) incl. værksteder og forretninger, skoler og forsamlingshus 

Der findes i materialet ingen sarnlet oversigt over de beløb,der 
blev udredet af Staten i afståelsessum. En gennemsnitsberegning , 
jeg har foretaget på grundlag af 30 vurderinger i Allesø og Lum
by Tårup (7 gårde, 11 mindre landbrug og 12 jordløse huse),giver 
følgende result:a.t: 

Gård 

r'iindre landbrug 
Jordløst hus 

Afståelsessum tor 
ej en dom og jord 

125.000 kr. 

35"000 
20.000 

Erstatning for be
sætning og inventa r 

4.5.000 kr. 
15.000 

Ialt 

170.000 kr. 
50.000 
20.000 
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I 4 tilfælde - 3 ~t~rre gårde i Beldringe og 1 i Tåstrup - lå 

afståelsessumme~ over 200.000 kr. 

Anvendes omst~ende beregning sqm grundlag for samtlige beslag..: 

læggelser i omr;de_t, giver det s·otn re su~ tat, at den samlede er
statning, der biev ydet de tidligere eje-re, udgj.orde ca. 10 mill. 

I 

kr. Det støtt.e~ ~f en oversigt i Emil Sørens~n.s materiale,hvoraf 
det fremgår, .a~ -der f ·or 129 e.jendomme er ~y-det en ers~atning p~ 
6,9 ipill.kr. (~xcl. e'rst.a·tnin,g· for b·e.sætping og lø.søre). - 75 % 
e.f be;lø.bet udbpt~l t ·es stra:ks efter rømning.en, mens den rester.en

de del først kom til udbetaling i de·cemoe.r samme år. 
I begyndel~en l}.f marts 1944 ble.v ekolert i Allesø indrettet til 

hovedkvarter ;for kommandantens stab, og derpå begyndte arbejdet 

for alvor. En tække entreprenører blev antaget til de omfat t ende 

bygningsarbe.j~er, der var projekteret, og fra de tyske krigsmar

k er tilkaldtes adskillige ingeniører og arkitekter. - Hegn og 

markskel blev sl.øjfe~, og flere gårde og huse blev ;revet ned, 

bl.a. for at gi.ve plads til start bane og en 18 m br.ed :ringvej, 

der i en længde af 1;0 km sk;ulle omalutt0e flyve.pladsein. Der byg .... 

ged.es flyv.e.rskjul, bunkers og be·skyttelse,srum, hangarer, værk
steder, laz.~ret, administrationsbygnine; 1 transformatorer,luft fyr" 

brandstatio:p - o_g en biograf, der tili.ige kwme anvendes som f.or
samlingslokale. Dertil kom en række ombygninger på de enkel te e-

1 
jendomme, d~r hver for sig indrettedes tii Qestemt e formål. Visse 
gårde indrettedes udelukkende til stalde for køer, heste ell er 

svin. På Toftegård i Allesø var der i~drettet s t ore spiser um; i 

Jørgen Bendtsens gård var alle 4 længer for vandle t til et s t.ort 
hospital; i en g:Z.ird, de·r efter besætt.elsen ikke e~sist erede me
re, var ~ler in.dr.ett.et skomag.erværksted, i Erik Lohma:nn Rasmuss·ens 

gård f~$se1spell,er • 
. , 

Hvad anlæg og ombygninBer har kostet værnemagten er vanskeligt 
at danne sig et indtryk af. 'Til tider var der - på papiret -

antaget 7.000 arbejdere på pladsen, og en ugeløn var så høj som 

400 kr. Dei- gi.k d.et rygte, at en af byggelederne det første år 
alene havde b}ugt 57 mill.kr., hvilket var en uverskridelae af 

budgettet p~ 7 mill.kr., og ph det grundlag blev han sondt i et 
t ysk f'oongsel. ·- Hvorom a l tin g er, m1 har der til formålet: va~re t 

anvendt m.eg·e t store millionheløl:>. 

Størsted·elen af erbe.jd et. udf.0r t.es .af dans~e arbe jclere , del" -

til trukkei; ar d@ st-,ore lønn1.ngfll'' - meld t '@ ~:d.g på placl~rnn med he (': ! 

og vogn. I beg,ync.:ielsen oph01cl t d~rP aig 800 t yske soldl:il>f'I' på pl!v". 
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Kort ·over flyvepladsområdet , udarbejdet ,efter kapitulationen i 1945. 
Øverst på kortet ses s t artbanen , der er bevaret, og fra denne s træk
ker sig en 10 km. lang ringvej omkring området . Uden for det af ring
v ejen afgrænsede O+nråde var bl. a . opført 2 hangarer (fuldført hangar 
s~d for Allesø og u.fuldført hangar ved Christiansholm nordvest for 
Tastrup) og 2 :pej lestationer (øst for Lunde og i Allesø Fredskov) . 
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~;en; ;,;th t;l::lllet fo:r.•111i ndsk edes imidlertid snart t il ~00, og deJ.'G D 

arbej:de reducel·ede~ l:il at stå vagt ved de bomme , ~ier var· rej ~r 

ved tilkø:r·selsvejene. 
Ved kapitulationen gik arbejde'~ på pladsen i -stå. Engelsk 

militær overto.g ledels~r1; s.nrntidig ankom tyske flygtninge til 

pladsen, og de indkvarteI'edes i Allesø.-s gåt•de-. - Alle sø· var 

internat for tyske flygtni ng·e indtil februar 1947, og det va1· 

den hårdeste skæbne, byens gårde og huse blev udsat f'or ( j vi.. 
senere afsnit om fl,ygtningel,ejre) ..... Landbrugsj orden overtoges 

af Jordlovsudvalget, og dets ledelse var en .t'orts~t kilde til 
rosng~ diskussioner. De.. de tidligere ejere igen overtog ejendom

mene, var avlen ca. 50% af d~t normale. Dårlig administr~tion 
og ukvalificeret. arbejdskraft fik skylden. Bygninger var mi.slig-

holdt i en sådan g:ria.d, at .der måtte udføres o.mfattende reparati
onsarb:ejder. 

Ved lov at 29.~uli 1943 var det fastsat, at de t idligere eje
re af skødeklE:lusulejendomme· skulle have. tilbagekøbsret . Ved lov 

af 12.juli 1946 :fik myndighederne den f orn.ødne hj.emmel t il a.t 

g~nn~mf.ø,re ~fvikli:ngen $.! disse ejendomme, og på det ·grundlag· 

blev der i efteråret 1946 taget stilling til flyv€pladsens frem

tid: Selve flyvepladsen skulle bibehold.es med ,gården Rosendal 
som a.dministrationsbygni·ng. D.etee ville medfø.re, at de i 1944 
beslaglagte ej:endomme i Alle sø og på Lumby Tårup mark kunne til
bydes de tidligere ejere til overtagelse. Som nævnt var flere 
ejendomme nedlagt,_ og der fores t od først nogle måneders arbejde 
vedrørende de resterende ejendommes afgrænsning af jordtilliggen

de. Dette arbejde var tilendebragt i marts 1947; i april før tes 
forhandlinger med de tidligere e_jere, hvoraf størsteparten hav

de ønsket at benytte sig af deres forkøbsret , og clet skete på 
følgende betingelser: afståelseE3summ.en 1- det b eløb, det ville 
koste at sætte bygningerne i stand. Derudover blev der i hvert 
enkelt til.fælde t~g·et hensyn til eve.ntuelle .fo.rbeØ-ringer ~iler 

forringelser af ejendommen, f.eks. ny.opførelser ·eller n eO.ri v .... 
ninger af bygninger, tillæg elle-r afståelse af jord, dennes 

bedre eller dårligere placering etc. 
De f-ø.rst-e b:eboere vendte til hage· i begyndelsen af maj 194? , 

og efterhånden blev Alle-sø og Lumby Tårup reetableret. Det skul

le 1Tis.e sig; at nøjagtig hal vdel.eh af den tidligere befolkning 

vendte tilbag.e; for landbrugsej~ndommene gjaldt d.~t, at procent-
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Lallet lå en HlO'Ule høj ~re er1d for de øvrige ejendomme . I sel v& 

Al l e sø by, hvor cl e'l' fortrin~JVis .et' stør.re l.andbrug, vendte :stør

s t.øpm:· t.en tilbage . A,f de ;2 l andbrug , der reetableredes 19i.!?-48 , 

over'toget; således de 18 a.f den t;idli ger e ejer, en søn eller svi

ger.s·øn. 9 landb~ug· Vin' ned lagt . 

Et stor t oprydningscu·b~jd 0 og omfattende reparation~I' blev ud

rørt , og i oktober 19~1·8. vør arb e jde t så yidt fr$mskredet, at b ebo

erne i All esø kunne samles ved en fest l. ki:rke og foi"samlingshus 

for at marker.e hjemkomaten. 

De beslaglagte ejendomme i Tåstrup og Beldringe blev s-om nævnt 

ikke frigivet, og det var der nat urligvis en del util fredshed med . 
En udvidel$e ·af flyvepladse.n - bl" a" med en startbane på tværs a f 

den nuværende - var p'å tale, men i begynd@lsen af 1950' e.rne stod 

det klart, at flyvepladsen skulle beholde sit da.værende omfang , og 
de tidligere beboere i Tåstr u p og de fleste beboere i Beldringe 
fik lov til at købe deres ejendomme tilpage. Det skete :L 1.953 ,og 
vurdering og forhandling om tilbagekøb udførtes af ctan i amtet ned

sat 'te konunission me.d Emil Sørensen som f ormand . Resu.l tate t var, at 

9 ejendomme i den føl gende tid overtoges af de tidligere ejere . 

Flyvepladsen er bi behol dt (Odense Lufthavn), og den dækker et 

at•eal på ca. 200 tdr.land. ~ Den nordlige del a f ringvejen blev 

aldrig f'uldført. Et1 del af den r ingvej, der blev anlagt - fra om

rådet øst for Alles ø til Alle-s ø Norden - ligger der den dag i C.-::tg 

og viser det omfang, som tyskexnes flyveplads havde . 

2. Arealer i tilknytning t~l f lyvepladsen 

Vær·nemagten fandt det nødve.p.digt at beslaglægge arealer , der gnP...n
sede op til ·selve flyve:r>la.ds en. Det drej ede s ig ,om areal er i Tå

st.rup, L'Utlde, Alle~ø, Lykkegravene og Lumby Tårup , og de udnytte

des til anl~g af forskellig art . En række lodse jere måt te bl.a. 

afgive jord til den omt alte ringvej; enkelte , der va.r bosat uden 

for flyvepla.dsområdet, mått e afstå en mindre d~l ~f deres jord~ 

som. var beliggende inden for flyveplads.ens grænser . Af efterføl
gende oversigt fremgår de enkelte a realers størrels.e5)og anven
delse. Arealet er i de enkelte tilf'ælde an.ført i det omfan.g , for 
hvilket der betal tes leje umiddelbar·t efter besættels ens ophør; 
dertil køm i nogle t ilfælde afgrødetab på t ilstødend,e arealer. 
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'J'yske militærmaskiner på Beldringe Flyveplads ved kapitulationen . 

Hangaren syd for Alle sø ( 1959 omdannet til spor·~shal) . Bommen , 
der afsr-ærrede området , var placeret ved gdr . Arne Nielsens gård . 
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J1ua9.e s_o~n 

'fHli• . Jbha L.:und (Jp.nsen; 
·'!' ;3: s t r\ipi m1d 

Gclr. Lars Knudsen, 
Christiansholm 
<Jdr. B:a:ns Øhl';'i ~·te~1$øn, 
Lund~ mark · 
da.r. J. Olir. O. Niel'se't'.1., 
LUt.ld~ Mølleg.~rq -
µ.p__r,, In&;im:i:µm J" e~sp:~r$f.i_n_, 
Lundø 
Hmd • Pe.d.er Krag , Lunde 
Gcirske Emma Lars·en, Lunde 

Forpagter P~der Ra.smus·se;n, 
Lun(le -

3) ,,0 

0,·2 

3.0,9 

;,a 
1 8 
' 5,0 

P.å'begY,n-dt ringvej , !lyverekj_ul. 

ØpførelS\e af hangar,, v-ejia:n1æg, 
~arQ.l{_k,sl:"-l' 

V·e j anl~ i f ·O.l'bin4-ø-l i;}·e m'C~'d f9t• .... 
l~gp.irte; .a-r å-ferløb. 
P~be.~nat rin:weå ,, .flyver·sJ(jµ.l, 
ve:~anl,æg" staJ?t:bane. ~ 

:P'åbe·gy:o<it ringvej. 

Ar·e.alet købtes a~ væ:memag~e:n. 
Påbegyn:dt ringv~j, flyverskijul. 
P?:begyndt ringvej, st-artbian~. 

o dr.. J ell s Lauri t·s 'Ol·S"en ~ 5· yO 
Lunde. 

P~be,gynd~~ ringvej , ~yv~:rakjul , 
s tartbfille. -

G ~· ." H~e· P. Pe~~ff>s,en, L-unde 1 i e 
P.dr:~ ~iels Pe·~te~ Jø:~ge]lsen, l, 0 
L:un,de' 

P.å.be'SY'ndt ringvej. 
På'begynclt ringvej, b..en.zinanlæg, 
ve:j anlEefi" 

Gdr" Ped·er Ge~Qrg B:ed·~,f',SJf)n f · 

Il!Unde-

Gdr. Rasmus: Hansen Rasmus
sen" Lunde Å:gål?d 

,4 llesø $0fill 

G-dr. ~rnst Nielaen,All:eaø ·4 ;, 1 .AllllI1unitionagT:aw, vej anlæg, j .ern-
P,ail-e apo-.r. 

~?!r • .nasur.µa Pette;r RM~U$·s:en, '0., .B PØjlest:ation .• 
All_.øa.ø ~-edskov · 

G~. Jens Larsen, 
Alles;ø Frafd..sk-ov 

Lumby S:<'.>1§11 

SkQV$bog,%rden 

Q"dr~~~ ~J~lsin~ l?,øt:e.;;r's~n. ·• 
L~kk·eg·r·av;,e.lle 

Gdrsk.e V_-alb,org Juui, 
Holme:g-ård 
Gdi'.· Jens. JØrg<eli Jacobsen,: 
Lumby Tårup 
Gdr •. Sans Karl Ander~eni 
Lmiiby T·ar\1p 

Ø, l Transf.orma:to.r-t.årn. 

5,6 

5·, 9 R.iiigve,j " oplagspl·åd·s, .jern bane
sp.or. 

@,' J·ernbanespor. 

15, 3 lUngyEtj, .flyverskrl_ul, benzin--. 
anliie$; ~ ernbanes,p.ar. -

O., 3, Ringvej •. 

RJ.ngve~ ~ fly-v.e!!-skjul 9 benzin
~a.nlæg ,, 9:plagsplads. 
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G dr. Ilan~3 1\Irnge,, Lumby 'rå:rup 

GdJ.~. Mart.en Mar·ius .Ni.elseri, 
Lumby 'l'å.cup 
Gdr. Laur1

• .Johs. Hemsen, 
Lumby Tå.r·up 

Gdr. Hans Jørg,en Hansen, 
Lumby Tårup 
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16,o Hinerv;ej, flyverskj-µl, benzin
a.nl11!g, bunkers , o.plags:r;lad s. 

1,8 JJine;vej, oplagspla_ds . 

8,8 Hin~vej, .t'l y·verskjUl, berlzin-
1 edning. 

z+,O Ringvej, vejanlæg , oplagsplads " 

Gdr • . Rasmus Chr.m1ristiansen, ? ,O Ringvej, vejarnæg. 
Lumby Tårup 

Gdr. Anders Larsen, 0,5 
Lumby Tårup 
Gdr. Jø+gen 0Ar. Jørgensen, 3,2 
Lumby Tårup 
Gdr. Emil Petersen, Hedager 0,8 

' ~?,6 

Fundamenter , vejanlæg , oplags
plo.de" 
Ringvej, vejan1$g. 

Flyverskjul 

I samtlige tilf~lde blev der b.øtalt leje og ydet erstatning for 
atgrøde- og drii'tstab. Nogle steder var der I'yddet træer eller 
dele. a.f plantage. Erstatning t il ov:ennævnte lodsejere beløb sig 

til 410.000 kr." hvortil kom en erstatning pc 135..000 kr . t i l gdr. 
RasJl'.lu·s Bans·en Rasmussen, Lunde Ågård . De~ vAr Q.ep føx'st e ej endom 
i området, der blev beslaglagt af værnemagten, pg den blev over

tag.et så tidligt som .8.!ieb.ember 1943. Pen blev bes.laglagt t il n ec 

rivnin,g, og ejel:'en fik erstatning på linie tned dem, de t' må tt:e af

stå deres ejendom på flyvepladsområdet. 
Derudover bl~v der yde.t erstatning i 3 særlige ti lf'.æl~e: For 

etablering af Lunde sportspl:ads, der ligeledes havde været bes l ag
lagt, for bekostning ud .over den normale op·rensning af Lunde å , 

idet forureningen "skyldtes Værnemagtens Indgriben i de stedlige 
Forhold" samt til me-i·eriet "Sletten" Lunde· hvi,s. mælkeleveran.ce 

• ' I) . ' ' • . 

og det:a.ilsa.lg var blevet reduc.erøt bøtydeligt som følge af ned-

læggelsen af Q..e xnange landbru,gsejendonune. Kommiseionen ført.e for

handlinger med me.jeriets b.e.styre.r og b.estyrelse i .oktober 1945, 

og man enedes 6m en er·statning for nedgangen i antallet af leve

ringsdygt:ige køer på 160 kr. pr. ko. Den samlede erstatning ved
rørende sportsplads, å og mejeri beløb sig til 70.000 kr.,heraf 
eJodt 60.000 kr. til mejeriet. 

De i Lunde, Allesø og Lumby sogne besl.aglagte arealer uden for 
flyvepladsområdet kunne ikke frigiv.es umiddelbart efter besæt 

telsens ophør. Divers·e øløjfningsai·oejder slcull~. fuldføre$., inden 

jorden atte:t' knnne dyrkes, og der r:åtte i ~ene efter krig.en be
tales leje for den jord, der ikke l:unne dyrkes, i de fleste til
fælde 800 - 900 kr. pr. ha . 
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I hvilket .on'i.t'ang· LlI'eo.le'.c'ne lnmne frlgi ves fremgår af følg.ende 
oversigt: ' 

"li: - 19· ll-6 
l9l~6 ..:.\ i~ 7 
19.47 - 48 
1948 - ·49 
l91f9 - 5.9 
1950. - 5l 
195>1 - 5~ 
1952 - 53 
i95;. - 5'+ 
1954 - 55 

.Ikke .f'r:l.gi:ve L f1r;<~.a1, 

139 ,~· h a . 
68',? 
i9;1 
i7,l 
14,l 
14,1 
10,"2 
10,2 
10,2' -
10,2 

_Årlig leJe 
107.·~'99 kr-. 
46.653 -
15.167 -
13.004 
11.2?2 
11,272 
8.1$.2 
6.1,52 
8.152 
8.152 
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Der-udove1' ydedes der i 1947 til en :række af nævnt.e; lodsej ere en 
er~}tatning på ial t ca. 75.060 kr" På de fle-ste ar.ealer var muld

la_get stærkt re·ducere.t, ·O·g d~ \far bevokset meQ, ukrudt ; P,.e t vi l le 
.t'ØlgeJ_ig t .?,_ge nog,en tid, fø.r der kunne avles i norm.alt -om.fang . 

For Ågårds vedkommende kom der yderligere t.il, at adg-angen til 

marke.rne var vanskeliggjort fr.·.a bygninger, beliggende på d.en mod

satte ·side af I1unde å. 

Et åbent spørgsmål før en rækk·e lodsejere i Alles.ø var i å r ene 

efte~ hjemkomsten ringvejen" Ingen vidste, om vejen t ilhørte sta
ten eller de ejendomme, på hvis jord den var anlagt. Beboerne i 

Ll.llllb:y Tårup, på hvi,s jqrd ringvej, en var anlagt, modtog erstatning 

o'g fik lG.V t;il ,at. b~ke ve_jen op." Nog,et ti,lsv~remde vaI · ikke ~.il

.fældet i Allø·s(<'. 1 dag e1· yejøn Vi$$~ at~.der bræk:kQt OJ? , and:re 

steder benyttErn den som oplagsplads, og den bøtragtes som hør ende 
til de ejendomme, hvis jord den gennemskær.er. 

De sids·t ·e arealer, for hvilke .der udbetaltes le,je frem til mid

t~n af 195<>' erne, hvor de.r foretoges mag,e·.skifte, hørt·e til hen

holdsvis Møllee;.årid og Ve:stermård i V:est.er Lunde, os det dre~j ede 

sig oni arealer ved .landings- og startb-anen. FX'aset cl.isse 10 ha • 

e·l? alle i denn.e f!orbindels~ omtalte arealer i Lunde, Allesø og 

Luniby sngne genopdyrket. 

D.en samle.de erat.atnings,s.wn, incl. lej.~; der af kommissionen er 
anv;ist lodsejere i Lunde, Al.les·ø r>g LtU!lb:Y s.ogne (uden før s·elve 
flyvepladsomr.ådet) i p:eriorlen 19.44-55 beløber sig - p.å grundlag 

af de opst·illede her·egninger - til ca-. 9.30.000 kr. 
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3. f1'01·svarsnnl:L;['j ve<l. No.C'cl ukov , M1.clskov, Røjle og .Skovby 

Frfl 1. muj 1942 .t'ik: Dunmn1•k H t.n tus som 11 operationsområde 11 
, og de t 

bevir·kede , ut t)'ske.rne pllbegyn<l te opførelse a f' en række kystbe
fn:st.ningsanlWB . Det blev til ial t 80 rada.r.anl æg , b eregnet t il 
forsvar nf s ~rategisk vigtige punkter - et såkaldt punktforsvar . 

Man ønskede fra tysk side en stærk be.f:æstning af den jyske 
vestkyst , og her placeredes naturligt de f l este anlæg . Det var 
imidlertid også af bet ydning at overvåge skibsfarten i de indre 
dan ske farvande , eksempelvis Lillebælt og Storebælt , og her op
i'ørtes tilsvt:l.rende anlæg . På Fyn drejede det sig om 4 anlæg : ma
rinens radaranl æg ved Nordskov , Midskov og Røjle samt flyvevåb
nets radaranlæg ved Skovby. 

Anlægget i Nordskov hører t il de første , ide t der allerede 
blev beslaglagt jord til for målet på ]'yns Hoved i 1941 . I 1944 
opstilledes yderligere en række batterier langs den jyske kys~ , 

på Nordfyn og på den nordlige del af S jælland, og i denne foI'
bindelse kom Midskov og Røjl e ind i billedet . De 3 marine-anl æg 
lå umiddelbart ud til kysten; de var placeret i et kup eret ternX:n , 
hvorfra man havde den beds te mulighed for at over våge indsejlin
gen til Lil lebælt , Storebæl t og Odense Kanal (umiddelbart i m::r·

hed en af' Gabet) . 

Nordskov 6) 

I 1941 beslaglagdes følgende areal er på Fyns Hoved (Nordskov , 
Stubberup sogn): 

Gdrske Marie Nielsen, Nordskov 
Gdr. N.P.Nielsen, Nordskov 
Gdr. Anders Andersen, Nordskov 
Gdr. Frantz Olling , Nordskov 
Gdr. Axel Nielsen, Nor dskov 
Gdr. Anders Jacobsen , Nordskov 
For pagter J.Frederi ksen, Nordskov 
Hmd. Laurit s Larsen, Nordskov 
Hmd. Anders Lorentzen, Nordskov 
Hmd. H.P.Martinussen , Nordskov 
Ilmd" Poul Hansen, Nordskov 
Hrod. Chr. Nielsen, Nordskov 
Hmd. Anders Andersen, Nordskov 
Hmd. Svend Nielsen, Nordskov 

2 ,0 ha. 
2 0 
' 1,8 

0,1 
0, 2 
0,3 
0,3 
0, 6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,6 
0,4 
0,6 

9 ,8 ha" 
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Tysk bunker ved Beldringe . 

't'ysk kanonstilling på forsvarsanlægget i Nordskov . 
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D;et rlr,e·je~le sig ·ØØ· d~t. k'ltl;p:er@·d'(::l t~rmm pl dø~ 7åerste0 !ae.l -af 
< •. 

Fyn:f? ~·ø-v:ed_, iil't LEi ha• :t.o;t-,d·e1 t pÅ :en rwkk?e: mind:-:D.e 1.od'.deF, :d:eT-
fta [$;-a®n..Ø'l tLd v:ar tiill:a:gt: .:dJ~~ e.nltel:t<e :ej'·emlømm.;e; i Fordiskov" J,941 
on:t:lrt .ee an iytt~J;>O'.S:P ~·å, Laur-i .t -s· Lart;ve~si lod:, '!JJU\ddelil.a:rt 'efte:r-

J!f. ' t. .... ~· .\ •• 

'}· 1>?+?1.t~e;r-~ .hV:ori .de· 12·0 m~.g., !der -y.a:t? [j·a.s~f!i:Lg.et. y;edi anlægge~,. 
141,~~\tarte:r·ø,<;I.~a · , $,aDlt;· ret;, anlært; til f::xi.ematillin;g ~f ·~·trgi,m .• _ 

.lrøt: :øf't·~.l? qprø.ite~ Fl;~l~e· r~~~r-$.tat:i;.-gx.i;en 1 '.f5.t ah.læ~ a.f i;,;yp;e.P. 
ii Fre:;y,an med e~- makSi:nlal ~kk.~.Yi.ø.ri·e· ål'. SC) km.. Siden :pl~ce.i'!lde·s -i 
det k~:pe-r:ed~ teTFæn .- på hen:he·l:da.:V'is! E'rani;:.z. Ollin~s~ ,. Poul Hans-ens'. , 

klt~øl Nd.·e.ls;~JA.~r ~;S An~~eoos: if t?,G-eb,se.trls lodd~·p,. ,;.... med et p_ati nuna:r:e4e 
m~t~T;'$ af'~tar.ttl 4 - k~ø-~pl Cl5i,O ~m. luft~nakaD..$n:er) • . ';['il forrnA~ 
1·~9> l.'>11~~ f,\fu1,agt :.en ·S:pe:giØl ;v~,j, idet d:~.t havd.~ ;.';it?t ,$ig 'Vfµl~~eligt 

a·-t t:~, k~§'JP..e:t:q'e'. ·i;;raA~P.qrt,:er.et ~ra den ·~$.:i'al t;:~rl3ti.~ v.øj 1rgffe ,t)::~g;er~ 

·kqtell:e.'.b til $elv.~. åt:rl~se;'~t. A;r,nnrwii t1on n?,eae ~$n. tmfQ.l~:t'tf.~ iklte: 
'.at; r·å· hna~t.. tal 's.ted:et.:. 

'V~;unem?gt~l\ udi'>'et~l te: e:jenrre n.;f 1a:r:eni<et 1~j:.e' 1 lll'E!n El,,e:r \Var s il:;ien 

i lr.onuµissl.onen ·en_ighe~ øm' ·a :I; le{j en tfS·'Jl sa:t: .f øT lavt'! .Indt-il a:r:ea
,le"t '.l;ileV friJ~.ilf.$t id:en; l.j;mnuar i946 ,, u-~~et·aitø.~ dø.r. l~~e :J1. f.· f1t-?t~n. 
L·e:j ·~ .r;~r Q:E!rthie pe~i'.Ød'@ p·~ ~r·st 'atiiin'.g .for li'e?kådi'.geltfer :p,å '.det Oll!

t al t:.:e :a;real bø·i~b, 1s:il?; i 'a.l t ·t-iI ,pa. ·2,5 .H@p; kJ?. 

~~l v~ r'.~~;3,r~t~n,·i:on~~ lj ~rrr:qg,~:$ q.f- ·e~glø'~~fern~ ~ft;~r ~~:Pi 'tul~.r~i.:.,

on~n· , b:Y:o-r:lmo~d løtl~~ea"ørn~ teq [;t::r?a1t1t•:.;.: trigiy~l-~~ .~el~ Øn~lc,~ci..:e ~.tt 

sløj.te de< re·s~te-ren.de- i~e}i.niøD.ti.e~.-

I .(;te'.t oln~~d.e i N'i~s:k~-y. !Sl{o'\t' (.M~~d.n~e; ·S.~gt\ d tdeT .n:u. ·eii :be.:Oy~~-Ett m"e'q 
~ømmerp-q.f:l~, b'.fisl'0!gla~de·s t ~~t.~ns-er l ~4'4 fØlg;en~te ~r~alet : 

;Gq;r,", .;r@~.~ ~ ,A*!)~r:~·~a, If;ii.d·E;)J.tOV45lit-l'g 
Gd.r * [dctj • ~a·strruAs$.:en r . Mi,tj.$'~QV 
~~r. mn:orv~l~ ~;n.Ø,e·l:"~r(ap:_,. fl&Cl,}s:ko~ 
Gdr;" l?:otrl Ati.4~~8;8-.Il-; f1iid.q~.ØY 
G:dr. Garl Emll Ma.iise.n, ~:i,;dskøw 
()dr" ~Tørg:en Jø,!!~~n.s-en'; 1'1ig;s,Jt,.ot:v 
e \S ommeifi'!hnse, (Åge. ·J ens;et1, A "bløTI~G ) 

. . ' i 

Aa::·~~jff;e t, p:~. ;~i'll :U~f§1$~'t :r~;_ bøe;.ynd t ~Ys: Wfii.cl die l \5 :~.:t' t: e:t't "~P ]):~s;la.g,lt-~gg~l

~gn; • .1),J:;t;; ~~ ~1: "<;}.? tø $Jo.fu:rrle.;Fh'u $'_c; indre, ~ t. erlø ~~ :!?..om J{.O;ritot ~ og, tiø.r

fr.eli leied~1a·, fl[~b~.«j .døl·:" ø:~r l b:~f~;vr.ni~le.en l?~ril\~l't.1-l'."!i·~dø t3h h taJ'Vi $·n~:a. 

m!$m:<i, std.eA @.n (J@~i :f'l\eJ''.~'~. ~~er ~~rf:1v~ch1 ·~' s~ ~v~. 1. 0p;"t1nvf.l gig ~IYJ~tr.o<l@~ 

" 
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bunkers, deraf 1 overjordisk., hvor.fra indsejli n gen ved Gabet; 
kunne overvåges. Arbejdet ophørte naturligt i løbe·t af foråret 

19.l.~5. Det haYde ståe·t; på i et halvt år, .og man nåede at støbe 

fwidamenter og gøre klar til opstilling af 3 8,8 cm. luftværns

kanoner. 
Fundamenterne fjernedes efter b esættelsens ophør, og areal.et 

kunne frigives helt i vinteren 19lJ-6~L~7. Jor den VA.r misrøgtet, 

muldlaget stærkt forringet, og udover leje af jorden udbetaltes 

erstatning, iø.lt ca. 28.000 kr. Derudover blev der ydet en min

dre erstatning til 12 lodsejere i 1'1idskov i'or l øbe.grave og ialt 

96 maskinskytsreder, der v ar gravet i de omkringliggende marker. 

Røjle 8 ) 

Ved Røjle Klint - ca. 100 m inden fo:r s ·e1ve klinten - b.eelaglag

des samt·idig et 4, 5 ha. stort areal, tilhørende gdrske Johanne 

Larsen, Sølyst, med henblik på et ~nlæg af et radaranlæg ud t il 
Lillebælt. I juli 19L1.5 besigtigede kommis s ionen sammen med sog

nerådsformand~n for Vejlb;y-S trib kommune området , idet "Udvalge~ 

for ekstraordinære Indust.riarbejde.r" so.ro svar på kommissionens 

vurdering af 16. januar samme år havde a nmodet om en end f;J ig er

'statningsgodtgørelse. Det fre.mgår iod kommi ssionens svar, hvilke 

arbe jder der udførtes på det af den tyske marinE~ b eslAglagte a

real i "Værnemagten har lige frA Besl agl æggelsen i Efteråret 4lJ og 

indtil en Tid før Kapitulationen , med store Arbejdsstyrker fort
sat Gravning og Bygning af store b<:1tO;rtstøb te l~stningsværker , bl . 

a. paa 2, .5 ha. afgravet Muldlage t , derefter gravet:: 2 Stk . 40 me

ter lange, 6 rreter og 3 me?ter dyoe Kanaler , 1.~ store Kanonstillin
ger med stærkt Be t onund erlæg med til$Va.rende 12 støbte Ammtmiti

onskamre; der er færdigbygget 2 støb te Bunker s og b e gyndt paa 

flere; der sk.lle ef ter. sigende Vr.T-:re anlagt L~O Stk . Bunkers . Fle

re store Bunk( r af Jord, Grus og l"luld er .1-mbrag-ti paa Arealet". -

Der t i l kendtes ejeren leje og ersta t:ning på 7 . 8 00 kr., i de t der 

dog åbnedes mu:.Lp;hed for yderliger.·e erstfit.ning , "nf.'at' det blev 

godtgjort, i hv.1d Stan<l og hvilket 'ridspunkt Tilb3.ge.førelse kun

ne finde St.cd'' • 
Det besla.glae.:1 e i=ireal lldgjord e go(l t, en I.red j ed~l' 8'1? ej E:mdom

mens t;illi p.;e;en de og det blev fri p;i ve1. i F}l~G . [<ommi ~3sionen skøn

nede på det tid::1 : .mk t , a~ "Sk:idcrne i en A::irr1'kke vi'Ll e forvolde 

store Ulemper fo · Drif l~ en ", oe; de 1· ti 1 lrnnd I (l s ~ .ieren 'yderlig0rø 

en ers r.a t ning rn 6 . 600 kr . 
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Som d øl: l'rem@;{ff af kommi ~Hdon en s besk:r.i vel se, vnr der opført 

bunker~s og s tøb t kan0n.fundnmenL e1· . På et vi Dt t idspunkt var der 

b'eskæl'tige:t op mod 50 mo.nd; arb €l jde t ophørte imidlrlert;id, før der 

bl ev l:il v:ejebrag·t radar-mHteri~1 og kanoner til a nlægget . 

Til indlcve.:r·tering af radar -anlmggets mandskab b e.s la:glagdes a f 

den tyske marine i perioden 1. ol<:.to'Qer - l . de·.cember 1944 8 villa.

er og sommerhuse i Str ib. Hen mod slutningen af krigen blev de 
belagt med tyske flygtninge, .og de blev fl'igi vet i pe:r:·ioden maj 

juli 1945 . - Værnemagten t .og den 9 .• februar 1945 yderligere gdr. 

li.Clemens' ejendom i Røjleskov i brug, og den 13 . marts' bet31aglag
des yderligere en villa i Strib, tilhørende proprietær Hjort. 

Da myn9,ighedern,e efter krip-en påtog sig at fjerne anlægget o-g 
planere. området, fremsatte- d.-en daværende ejer ønske om, .at ,et par 

bunkers måtte bevares med opmagasinering for ø je, og de kan ses 

i marken den dag i dag • . Fra dette s,ted i området er der et ged t 

udsyn over indse.jlingen til bælt.et vest for gården ,; øst .for går

den er der i dag en nog-et højere bevoksning end i krigens tid, 

men kanone.rne har skullet dække denne del af bæltet. 

Skovo;y9 ) 

1rilløb til anlægget i Skovby blev taget den 11"marts 19-'+2, hvor 

repræsentanter for væ1·rrnmagten i et område sydvest for byen lang s 

Bogense-l'1iddelfart-landeve~en slog pæle i jo.rden med henbl i k på 

opførelse a.f en lyttepost. Fr osten havde indtil da været hår-d ,og 

der skete intet før den 14.maj, hvor en halv snes danske arbejde

re mødt.e op og tog fat på arbejdet . Der .foretog.es udgravninger og 

;>tøbtes fundamen1;;(3r med ee. 300 m afstand, og :der o.p.førtes 2 un

derjo,rdiske b_ara~ker,d.v.s. med tag i niveau med jorden. 

Da barakkerne· i løbet af sommeren var færdigbygget , ankom en 

halv snes tys:B:e soldat er, og i døn f ølgende tid udvidedes are-alet 

betydeligt. Der beslaglagdes jo;rd på begge sider af landevejen, 
efterhånden omfattende: et areal på 38 ha.. tilhørende: 

Gdr. Laurits Jørgensen, Skovby 
Gd!' .• P. og H"J "Hansen, Skovby 
Gdr. N.P.Andersen, Skovby 
Gdr" Ejvind Aaby, Skovby 
Sognefoged Georg Hansen,, Skov[)y 
Forpagter Chr. Ande!'i?'en , Skovby 
Forpagter N.Bay And'ersen, Skoyby 
Hmd. Ove Jørgenf!en, Skovby 
Gartner Sigurd Petersen, Skovby 
Gdrske Kirstine Hansen, Kullekrog 

4, 3. ha. 
7,5 
5,3 
4 0 
' 7,2 

5,5 
1 ,4 -
1,4 
0,6 
d,7 

37 '9 b& .• 
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Anlægget - med dwkrn;ivae L "li'aun 11 
- kom ef te1~hånden til at omf at -

te fuldt udbygget l y ttepoet , ca. 50 barakker af vidt f orskellig 

stø:r:relse , deraf flere muret i sLen, smnt 2 udkigsLårne . Det vc:Jr 
et a f de 16 anl::'eg, flyvevåbnet lod opstille i Danmark fra f orå
ret 1942 ti l s ommeren 19l~3 (11 i Jylland, 1 på J.t)'n, l på Ærø , 1 

pa F'alster og 2 på Sjælland), og det hørte til dem, der var .for
synet med radar. Det betjent es a.f oa" 250 tyske soldater, og der
til kqm ca. 100 kvinder, der varetog p~sning af telefon- og ra
darudstyr. 

Anlægget fik leveret vand fra Skovby Vandværk. Til _gene;æld hav
de det eget elektricitøtsværk. Oven i købet tilvejebragtes et nød
anlæg; da det ankom til Ka.ssemose station, blev der s~dt 12 hes
te for, men de formåede ikke at slæbe det til Skovby. - Der var 
på. arealet opstillet en større kanon og e.t par mindre luftsværns
kanoner. Førstnævnte nedskød et par flyvemaskiner, men det var -
i bep.oern.es. øren - for intet at regne i srunmenligning med den nat , 
hvor mandskabet betjente sig af kanonerne for at fejre Hitlers 
fødselsdag! 

Området indhegnedes med pigtråd, og efter urolighederne i slut
ningen af august 1943 spærredes landevejen fra Skovby i en længde 
af lt km i retning mod Middelfart. I det hele taget gjaldt det, 

at reatriktioner>ne for landmændene med tilknytning til de omkring
liggende arealer blev skærpet, hver ~ang tyskerne kunne notere 
tilbagegang, hvor der kæmpedes. Om aftenen den 29. august blev 
der således fældet t.ræer og placeret på tværs af vejen; senere 
opførtes der spærrebomme, og landevejen forblev spærret det føl
gende halvandet år. 

Det var i forbindelse med de samme uroligheder, at mandskabet 
var i Odense for at assistere ved rydning af gaderne. Udover del
tagelse i skydeøvelser synes det ellers ikke at ha.ve udvist stør
re aktivitet. Med jævn-e mellemrum pålagde det den lokale befolk
ning .kørsel med hest og vogn, bl.a. til og fra Kassemose stat ion. 
Ved enkelte lejligheder var hele byen sagt · til, og da der var en 
ret stor styrke tyske soldater på egnen, turde ingen rigtig næg
te. Fo:r så.danne "tjenest er" blev der af tyskerne i lejren ydet 
en god betaling. 

Hen mod krigens slutning gravedes der skyttegrave og maskin
skytsreder i de omkringliggende marker, og der udla,gdes landmi
ner. Uden at anrette skade fjernede.s de efter kapitulationen. 
Nogle tyske soldater var b l evet tilbage, og der forestod dem de 
f ølg·ende måneder et større oprydningsarbejde, som de dog næppe 
tog særlig højtideligt. 
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E1'ter be.fr·ielsen overil: og englænderne området. En. del af dø t 
beslagl agte område 1<unne f' rie;i ves s amme å:c·, men de mange barak

ker gjorde stedet egne t til internering af et stør r•e antal 
flygtninge, og til detLe for mål indhegnedes e t areal på knap 5 
ha. , tilhørende gdr. Lauri t s J'ørgensen og gd:r:·. P. og H" J .Hansen 
(jvf. senere afsnit om flyc~tningelejre). Det areal, der kunne 
frigives, var stærkt t:ilgroet med ukrudt, og det tog nogen tid, 
før p).gtrådsspærringer m.v. var fjel'net. Flygtningene foI·lod 
lejren i 194?, og der betal t ·es leje på grund af forsinket opryØ
ning frem til 1948. 

I leje, afgrødetab og erstatning modtog samtlige lodsejere 

ca. 60.000 kr. I flere tilfoolde var der tale om mindr e jordbrug, 
der havde måttet afgive op til halvdelen af den tilhørende jor d; 
derved var indtjeningsmulighederne blevet stærkt forringet, og 
det havde været nødvendigt at omlægge driften. Følgelig havde kom
missionen anbefalet erstatning for såvel aff?)rødetab so:ro drifts
omlægning. 

Skovby-anlægget va1• anlagt a.f det t;yske flyvevåben og som sådan t 
tjente det et andet formål end de 3 anlæg ved Nords.kov, Midskov 
og Røjle, d-er var anlagt af den tyske marine. Sammenlignes di sse 
3 anlæg me.d henblik på beli ggenhed, terræn o. lign. , vil man se , 
at de er forbavsende ens. D~ er placeret ved indse.j l ingen t il e-: 
vigtigt .farvand (Storebælt, Odense Fjord, Lillebæl t ), de er pla
ceret i samme afstand fra kysten, og et ret kuper et t erræn giv er 
gode overvågningsmuligheder. Det er disse ting, der har været af
gørende for valg af terræn (jvf. næste afsni t om krav ved valg af 
flyvepladsareal, hvor der konstateres en tilsvarende ensartet hed). 
Ejerforhold har der derimod ikke været taget hensyn til. I Røjle 
beslaglagdes s-åledes et større areal hos en enkelt lodse-jer, i 

Nordskov og Midskov en række mindre arealer hos henholdsvis 14 

og 6 lodsejere. 
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i~. lt'l:vvøpl ad ::rnr ved ltolev, Ve,iruppjår d og G:yJ,cten~teen 

Beldringe vn_r ikke det eneste sted på JiJ-n, hvo~· tyskerne anl.agde 

.flyveplad·s under besa.Jl: t elsen. Tre- andre s tee;i e.;i:· bl.ev der. taget 

t.illøb til mindre anlmg, og de har sanQ.syn.ligvis all,e. skullet 

tjene samme formål. 

Hole.v ld) 

D·en. 10.'3-ugµst 1944 fik sogrietoged P'.M.Køtke, &arumgård ve(:). Hole·v 

(Ma:rslev sO.gn) besøg af repræs·entanter .for ·clen tyske: værnemagt, 
der lod ham to.rstå; at. han ikke måtte efterårspløje en Ciel af sin 
jord, nemlig d ·et areal, der var beligge~d;e syd for gården m.o.d Ho-

1 ev, ialt 2'2 ha., svarende til ep. tr~Ø-jed.el af gål;'dens jord. -
Den 28.november har s·ognefoge.9en no.teret i s:b1 d-agbog;_ Tyskerne 

begyndt at anl~gge !lyV$P,la.:~s. 
På dette tidspunkt var man i gang me.d anlæg af flyveplads ved 

Beldringe, og ,are,alet ved Holev er sandsynl:i,gvis blevet draget 

incl i bille.Q.et sqm nød:landingsfl~ve;plade, idet. det d;og ikke kan 
udelukkes, at området har været på tale ~ret .f?J~, hvor;' ty$ker;ne 

begyndte at s-e s:lg om efte.r e-t egn~t areal til en flyveplfJ.'ds i 
nærheden af Odens:e. Area·let omkring Sarumgård .og, Kl·arskov .er 
fladt og uden væsentlige- hegn m~ll'e,m markerne; og som :eådant er 
det blevet funde·t egnet t;i.l en i'lyyeplad;s. 

Der var på pladsen fra tiden omkring l.december 1944 til slut 

ning.en af april l-945 beskæftiget .ca. 100 mand, vaJ!s.entligst danske 
arbejdere. Gårdens karkekammer blev indrettet til kørselskontor, 
og, herfra lededes ar'bejdet: Muldlaget blev fjernet, og_ i løbet af 

vinteren bl·ev der påfyld.t 17.000 m3 grus. En d-e-l af d.~??- nærligg.en

de s~ov og andre mindre az•ealer., tilhørende gd-:r:-. Eri.~ Lar-sen,Ho-
, lev, hll'.ld. Alfred Ander·sen,, Hol,ev, ~dr. Chr. Christ.ensen, Roeep
gården samt- gården Carolinelund i Radstrup blev in;d«lra.:-get, O'.'© et 
vejanlæg påbegyndtes. Et større areal aI Klarsko-vs: jord ble.V be
slaglagt, men hurtigt frigi v<et. På et tidspunkt havde der været 

forlyd'ønder fr~mme olfi, .at Sø.rumgårds bygning.er skulle f j -ernes J 

men det blev heller ilcke. realiseret. En del af det påkørte grus 

blev transportere.t fra. Davinde grus.grav; nerfra var der anlagt 

_jernbanespor til Langeskov, hvorfra grus.et blev kørt på lastbi
ler. 

Det var meningen, at gruslag.et skulle have været dækket med 

græstø·rv, n,ien så Vidt kem det ikke. Til gengæld b·egyndte m,an at 
drame, are.alet_. Det var ikke til trængt, men eft·er et kraftigt 
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Rekonstruktion ~f "Feld.flµgpla.tz" på SarUillgårds mark~r v:ed aolev. 
Startbanen havde en l.ÆJ=ngde a:f 1000 m, og herfra førte 3 veje (Roll
wege) til mind.re skovområdeT i udkanten af Sar.umgåI·ds jorder og 
ved Klarskov. I .skovene var indrettet en række akjul for ma..ski
ner'-ne (Liegepla:tze). 
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:r~gnskyl havd e der ·s tået van d i mai:·ken, og derett ·e·r var der gi

ve t ordr~ t il ura:minr; ~ D~r graved es r ør ned; renderne blev fyld t 

med grus, og det er t~il ge:ne f or driften den dag i dag. Det vis

te sig ved f rigivelr:ien nf ar·eale t håbløs t at grl;we renderne· fri 
for grus, og i.sær i tø1•re somr e er afgrø.den her betydeligt min

dre end på den øvrige del af areal.et. 
Et gammelt iokomotiv transport erede gruset fra gården ud i 

marken, og !:låvel l ,okomoti vet som grusbilerne, :der stod ;parkeret 

ved f'ara.amlingshuset i Holev, hvor de tyske arbejdere på :pladsen 

var indkvarteret, blev .flere gange sabbteret af dansker:e. Det 
bevirkede, at der blev opstillet vagtposter , og det blev fbrbudt 
beboerne at passere forsamlingshuset efter Itlørkets frembrud. -
Da krigen nærmede sig sin afslutning, gik arb.~j4et lige $å stille 
i stå, og al'bejde.rne forl,od pladsen. 

l .marts var der yderli~ere på Birkende. mark blevet b e,elagl f:lg t 

et 1,1 ha .• stort areal, hvorpå der skulle have: været opført ba
rakker, feltkøkken og toiletter, men arbejdet nåede ikke for al

vor at ltomme i gang. 
Den del af gdr. Køtkes jord,. der havde vær.et b eslaglagt , måtte 

ligge brak i lang tid og underkastes flere pløjninger. Udover e.r

statning og l 'eje til de nævnte· l odse.jere blev. ~er yd~t erst a t ning 

t il Bir ketv.ed.s, Transformatorf'or,ening, hvis· ledningsn.e~ havde væ-

ret beslagl~gt, og kommis sionen tiltrådte L945 at yde t ilskud 

til reparation af de stærkt beskadiged.e veje i Marslev~Birkende 

kommune. 
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V . " ~11) e ,1 .r·u pga:t'<.1 

Dez/ l.janw-1~· 1945 købt:<~ <J . C.E. Cirnonsen Vej!·upgård (.Ma'.I:'slev 

s ·ogn). Kor t Lid el' Le r beslnglagde den t yske værnemagt et stør

re areal syd for gården, beliggende mellem jernbanelinien og 
Vejrupskov, lworuf en del hør~r til Sande.r:·wngård. Atter sko te 

det med henblik på anlæg af en flyveplads, hvortil det let: san

dede, flade areal var fundet velegnet . 
Ca. 40 tyskere, deraf støt·-steparten officerer, var i ca. ? 

måneder beskæftiget på pladsen. Det område, der skulle anvendes 
som startbane, blev belagt med græstørv, og der indrettedes 
flyverskjul i den nærliggende del af skoven. Omkr·ing hele går

den gravedes der skyttegravshuller, men alt i alt var der ikke 
tale om anlæg af såd~nne dimensioner, at det senere var til stør
re gene for driften. 

Nogle officerer var indkvarteret i gårdens forvalterbolig og 
i nogle karlekamre, den øvrige del af mandskabet i et par barak
ker for enden af pladsen. Det største problem var imidlertid of
ficererne: De var ikke ·~ilfredse med at skulle bo i karlekamre, . 
og dertil kom, at de tyske og de østrigske officerer havde svær~ 

ved at omgås hinanden. 
Si tuati,onen tilspidsedes, da der i forår~t 1945 havde være t 

foretaget sabotage mod den nærliggende jernbanelinie. Folk fra 
gården var mistænkt for at have deltaget. i sabotagen, og der 
blev foretaget undersøgelse og forhør. I denne forbindelse blev 
der opstillet vagt;poster omkring gård.en . Til daglig ktmne dens 
beboere dog fæ..rde~ frit i området . 

De tyske soldater var ikke alle lige pålidelige; en overg.ang 
blev der stjålet en del, og det afstedkom besøg af den øverstbe
falende for den tyske styrke i Kerteminde" - Dansk arbejdskraft 
anvendtes ikke på pladsen. 

Ved meddelelsen om Hitlers død sammen.kaldtes tyskerne på 
gårdspladsen, hvorefter de forlod område t; . 
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Re kons l.r•uktio.n o..f' 11 Fel<li'J.ugp.Latz 11 på Yejrupgårds maJ"keI' , ca . 200' m 
syd tor j er:nb~J.el:L.ni.øn ved Me-trslev. Startl;>anen havd e en længde af 
1000 m, og h er f ra førte 3 v~j e til s~qven sydøst for 01nrådet , til
hørend e Ve j r upgård og Sand er1.u11gå'.cd . Nær jernbanelinien va.r opført 
2 barlliclcer til flyvel edelsen . 
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. 12) (1yl dern: I 01m 

I nove111bcr i91~L1 b1rnl~lc;:I ng<l n t.,yukurne på t:;ilsv o.rende måde f"Jt u.

roal vod Gy.Ld eI1:..c.;teen ril Not·ti L'yr1 . Det drej ede s i g om 47 ha . be

liggende s;yd .fo1~ Bogen~rn-lnn ·Jovojun mellem 37~ og 38 km .-stenen . 
Slo ttets e;je r: havtle i ngen i.ndt.'l:ydel1rn på de .E'o.t'handlinger, der 
f ør tes, men de L fremgik r.·E; L k l a:i:·t , ut ar~rnle ·t skulle anvendes 

til en flyveplads , ber egnet for mind.re maskiner . 
Ind U.1 nwrts 1945 var der ;.~ 0- 30 tyskere beskæftiget på områ

det, hvoruf en del planeredes med grus og tilsåedes med græs . 
Et hegn og en r·emi se t il V};C?rn mod s and.flugt ryddedes for a t skaf

.fe tillrnrsel til den nærlig@;ende skov, hvor der blev anlagt en 
række flyverskjul: Med passende mellemrum ryddedes i skovkanten 
træer j, et sådrui t omfang , at de kunne r umme mindre maskiner , og 
disse flyverskjul anes i skovkant-en den dag i dag . Derudover op

førte s e t par v agttå.r.·ne . 

Kun en enk elt maskine landede på plsdsen. Det s kete i marts 

måned , kort tid før t.;yskern e J'o-r I.od pladsen . Areal et kunne tages 

i brug igen i efte1:·året l9L~) . Jorden var i forvejen :ret sandet , 
og r.'en b l ru:idb:r·ue;srna~ssigt var d.e1:' ikk e tale om størr·e gener . 

En t:;id v~:ir en næ1.'l i t~gend e l ade, til hørende Gyldenst een , be

s l agl agt a f tysk mi l i l,æ.L' uden di.. -rekte t i lknytning t il f l yveplads

anlægge t . Med henblik på indkvetrtørine; og administration indrette

des ialt en halv snes rum . De.cudover beslaglagdes i foråre t 1945 
en af slo ttets side.tJø je til indkvartering . 
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De t.:r.e minure flyveplo.di:rnr , der etableredes udover flyv~J)ladsen 
v ed Bcld:1dn

1
ge, oynes tat. ·v1.e1io anl3-gt e.C:ter samme pl an , hVi- l k et 

peknef'tes af 3. kort over· nnlu;ggene, der beror i det såkaldte 
Btokholmer~årkiv i Rigsarkive t: en græslandingsbane i en længde 
af 1000 m og med en bredde af 75 m med diverse tankanlæg samt 
passage (Rollwege) t il n~rliggende skov med vejnet og dertil 
grænsende flyverskjul. I alle tre t il.fælde var større gårde ud
valgt, så at kun en lodsejer skulle afgive jord. I to af til
fældene impliceredes i mindre grad en tilstødende større går·d, 

Klarskov ved Sarumgård og Sanderumgård ved Vejrupgård. 
De tre pladser var beliggende i en afstand af ca. 20 km fra 

flyvepladsen ved Beldringe, og de har uden tvivl skullet t j ene 
som nødlandingsflyvepladser, såfremt besættelsesmagten skulle 
blive forhindret i at benytte flyvepladsen ved Beldringe. Områ
derne ved Holev, Vejrupgård og Gyldenst.een b l ev i modsætning 
til området ved Beldringe og Allesø frigivet ved kapitulat ionen, 
og arealerne kunne ret hurtigt tages i brug. 

Den samlede erstatning vedrørende anlæg af de 3. pladser be
løb sig til ca. 130.000 kr., hvoraf Gyldensteen tegn·ede sig for 
godt halvdelen. 
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Rekons truktion af 
11

Feldflugpl atz 11 øst f'or Gylcleno t øE=m_ Stnrtbanen , 
der h avde e11 1s:.engde af' 1000 m, ska.:r OdenBe-Bogense-l~tndøvejen mel
lem 37 og 38 km.stenen. - Det er det samme bilJ.edE', der I.egner sig 
af alle 3 anlæg: Fra star·tb ar1en f øt'Le et rmr vc,j1.~ 'I.il en n.<:erliggen.
de skov, hvor ma,skiner ne kunne skjules i r:ydclcdo om.cadt:? 1· 1.anr-;s ve jnette t . 
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5. Arealer 1. øv ri(';C l:.u1d ~WfjIH3 

li'ra. eH hin~ uckke lodiw j o.1·n blev der efter krigen rejst k r.·u v om 
erutatning . En del o.J' deres jord havde vaaret beslaglagt of vrJ;r

nemt.1gLen eller havd e pil gr·ur.u.l af anlæg af forskellig art været 
udi;)a t for så store gener, u t. normt;tl drift ikke havde kunnet op
retholdes. I de fleHL e Li.lftnlde drejede det sig om kanonstillin
ger, løbe- og .sk;yLt.eg1:nve, muskinskytsl'eder, rejsning af master, 
gravning af kabelrende:r.\, opførelse af bunkers samt beslaglæggel
se af mindre arealer· Li 1 oplagsplads, parkeringsplads, øvelsesa
real o. lign . Som det .fremgår af oversigten , iværksattes de fleste 
gravearbejder på Nordfyn og på Hindsholm, nær de tidligere omtal
te forsvarsanlæg , idet de i tilfælde af angreb har skullet fungere 
som støtte for disse . 

Skovby herred: 
Bogense opland 
Skovby sogn 

Ore sogn 
Særslev sogn 
Søndersø sogn 

Skam herred: 
Krogsbølle sogn 
Klinte sogn 

Grindløse sogn 
Nørre Højrup sogn 
Nørre Nærå sogn 

Lunde herred: 
Norup sogn 
Lunde sogn 
Lumby sogn 

Odense herred• 
Næsbyhovedbroby sogn 

Å sum herred : 
Fraugde sogn 
Højby sogn 

Bjerge herred: 
Marslev , Birkende , 
Rønninge sogne 
Drigstrup s ogn 

Revninge sogn 

9 lodsejere i Fogense, Stegø og Bogense 
2l~ lodsejere 
15 lodsejere 
10 l odsejere 
J.j,2 l odsejere 

LW lodsejere, Egebjerggård 
28 lodsejere 

3 lodsejere i V. Egense og Vesterby 

5 lodsejere 
2 lodsejere 

17 lodsejere i Hasmark , Hofmansgave 

7 lodsej ere i Øster Lunde 

3 lodsejere 

17 lodsejere 

Fraugdegård 
2 lodsejere 

36 lodsejere 
3 lodsejere i Over Kærby 

Lundsgård 
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Kerteminde opland 
Mesin~;e sogn 

Viby sogn 

St:ubbel'.'up sogn 

V end s herred : 
Middelfart opland 
Asperup sogn 
Brenderup sogn 

B.åg herred: 

Gwntofte' sogn 

3 lodse:jere 
12 lodsejere i Midskov, 1 i Salby 

L~ lo<:] s.ejere , Bøe;.ebjerg, Hv·erringe, 
B:r.•olykke · 

6 lodse.j e.re i Mori t af' te , Bogen sø og 
på Langø 

2 lod sej e·re, Hindsgavl 

l lodse.jer 

7 lodsejere i Varbjerg og Bro 

2 lods.ejere 

Q.venr.iævnte anlæg var beskedne af omfang. Enkel·ce er om.talt som 

lµftskyt·si;i.nlæg og l;yi;;kasterba.t te rier, men ge blev p~begyndt på 
et forholdsvis sept tidspunkt og kom M.lppe til .at funge:r .e efter 
hene:!,.gten. Det srunleda e.r.statningskrav var da også forholdsvis 
'beskedent, iø.l t ca. 70"0.00 kr., væsentligt dækken.de afgr.ødetab 

af forskellig art . 
I e.t'terfølg.ende til.fælde var der tale om beslaglæggel1;3e af 

jord i fo:rbindelse med anlæg af lidt større omi'a.ng: 

Dallund (SøndeI.'sø sogn) 

Daugstrup (Østrup sogn) 

Fremmelev (Lunde segn) 

•' 

, . 

Beslaglagt mark og skovareal under 
avlsgård.en til opførelse e.f bar;ikker; 
opført 2 65 meter lange grund.murede 

\\ 
huse\ skoven til oelægning af tyske 
troppe\.. ArbejO,et påbegyndtes i e . .fter
året 1944, men fuldførtes ikke. :En tid 
anvendtes parakkerne til indkvartering 

.a..f flygtninge (jvf. senere afeni t om 
flygtningel~jre). 

Besl~glagt 1 ha.; anlæg af luftfyr og 

pejlestation; udlægning ~f landminer 
(Østrupgård, gdr. N.Chr. Nielsen, gdr. 

Ho.1ger Rasmussen, gdr. R§lsmus R • .Ras
mm;l~en). Arealet blev frigivet 1946. 
Beslag·lagt 0,4 ha. nord for vejen fra 

Fremmelev til Kronborg, ~ilhørende 
gdrske Mari·e Madsen, ·til anlæg af lyt
te- ,og forsvars.post. 'Anlægget b e1;ijentes 
af en halv sne::: ældre soldater, der hav
de gjort tjene·:.te ve·d fronten . 
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Nist edg<lrd <. Lurnh,y :.wc;n) 
i 

Bå.rinp; (Asperup sogn) 

Gremme.løkke (Indslev Bogn ) 

13cDlng1agt l ,'1 ha" t il tllll<~g af' 

f:1J1Liluftsnk:yt s stilling. 
Beslngla(~L 1 ho., tilhørende f'or
png ter B.r·o, Btud ogergård, til op

førol se uf lyttepost. 
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Beslaglagt 0,6 ha ., tilhørende gdr. 
Anton Andørsen, Gremmeløkkegård,til 
opførelse af pej l estation Of? under
jordisk telefoncentral. 

I forbindelse med de 6 anlæg rejste~ der ot eI"statningskrav på 
knap 20.000 kr. 

Derudover ydedes der erstatning i forbindelse med reetablering 
af sportsanlæg og skydebaner, som værnemagten havde beslaglagt 
(bl.a. Strib, Middelfart, Kerteminde, Seden og tidligere anfør t 
Lunde), ialt ca. 25.000 kr., svarende til 2/3 af udgifterne. -
Ca. 40.000 kr. ydedes ). erstatning til 5 lodsejere, deraf' 3 i 

Lumby, for beskndigelser m.v. i forbindelse med leverance af 
grus og græstørv til værnemagten . 
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Dc::T bc~ r·i:md t :.'lg Vi L ~; t :~rli{;'~!l\"d pil l•'yn under b eSlR-1: telsen v;x~sent

lige df~le ·lf' bn eJ le i· l'1 e r e t ,ysk0 diV'lsione.r.·, der sntn.n1en · med an

det. mro1d s kmb voJ: b t:: skw 1.'1. i r;e L oted rl1·bejde på ·de ~·ørte anlæg e l

la:t· udf01.'t,o v n1"; I t: j e n.c s 1. c . 1C·i l !'Ul'V<:m.ut::Lse f or inclkvartering be

s l ag .l agclc:: vw.r·11 Ern1 ae; t - ~H1 .n r.;ekke institu t ioner og ejendouune, der 

f ar1dt:eB ·v ~ l øgJ1 e 1; til t'ormfJl ct" Del. fr-~mgår - bl. a . at' Søren l:.fa.n
sen s o rri tR l e n.t' b c:s lne;l ;.c:e;gelsc 1·rt.e i Od en se - a.t der som re1j5el blev 

r.·e l; te L hønv ernle.ls-e til de d::.t.nBke myndighed.er med krav om at få 

over-ladt en ell e r f'le1·e in:::;t i t u l: Loner a:i'· passende slrørrelse , og 

de~ ctan~:ik e rny11digl 1ede.r. mål, te - ofte med dags vars·el .... træffe val

ge'L" I en n.ckke tilftr~lde lilev d<ir-· dog .fra 4ys}~ s~de peg.et på be

st en1~ e ins~i~uti.one;n - i e.r,i.k.elte ~ilfælde også p~ priv~~ejend,omme" 

De danske myndifSIH~der s ørgede d.og J.'or·, at beslaglæggelserne i så 

b øg:n:unser. ornrung som U1l.1ilgt berørte privat:e jend:om . 

I kd.~;Ems o i ds te måneq er ~lkom som bekendt adskillige. t usinde 
1'1,yg L~ninge t. U Darnnark. De t ~yske mandskab v:ar på de t tidspunkt 

i l"lt:rd ra ed j!l I. J'orlMde d er:·en kvarterer , og disse blev i mange t il
J'w ld e oveTl. 1.~ge l, ui' f'lygtilin~:e . Som det fremgår· at nedenstående 

ovet· ~~ i g1.eJ·, bl ev .i. L'o1·åre t. l 1Jt~5 yderligere en række insti t u t ioner 
l. GJ.g e t. i. brLI.f!i , i uøt. dn .i koJ:·t. clJ'e eller læng ere tid blev anvendt 

~;om inl.er1u ,1 l. t'Ot' t .yskt-: l'lyr; LnLnge . Det gælr;ier ikke mindst Odense 

og c-m lu1~e; r.-u.~k kø v 1~rH r,ynuH · i::iogne, h vor skoler af fo.rskell i.g a:1:"t 

( koHunune ~Jwl eJ.' , friskol e !', l'Halskoler , tekniske skoler; høj skoler 
m. f' .l.), ho t. elle:r·, r'o r :.1:1 m l ingshuse og tilsvarende institutioner 

for en kor tere eller længe.re tid var bel.agt med tyske flygtninge. 

Selv om der var t.alø om tnsti tut-ioner, medførte det en række ge
n er· ud ovar , at .d e pågældende inst·i t:u.tioners virksomhed måtte ind

stilles ell er forl ægg.es til andet sted: Person·ale· måtte op·siges; 

d~1~ v a .r. v lsse s l:;eder be~ l,ydelige t a·b på driften ~ og i mange til

fælde må I, te d c~'.I:' ;ydes e.r.stutning for tabt arbejdai'ortjen:ee.t.e. For 

skoJerne gj a ld t; det , a t undervisningen måtte ind'stilles elle!' 

henla::§ges til andre skole.i ·" hvor der etable1"edes eftermiddag.sun

dervisning 'e ller underv.Lsning birer anden da,g, idet lokaler og an

dre f acili t,eter blev d e lt, med ølever :og persona.le fra de besia.g-
J. agte skol er . 

l>ei ' betal tes leje for rl. n be1:3l a.gla.gte insti t u t ioner - indtil 
f oråret 19t15 nor mal t 1-J..f de ·1.;1::;ke myndi gheder, derefter - på grund

lag af de antørte r 11 l.rlinr.;s ·1 in.i "r - eft er anvisning af kqnuni ssi one.o 

- Da ins t itutione T7le v l'Lr: ! ' J' ! -,·p; t~uingenes a fsendelse til større 

lej re blev .ft·igi v e I., ." i !·~ ' 0 · . ·es l. e s i g nt være i en sørgelig 
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f orfat.ning. Dei~ blev e.t'Ler anvisning .t'ra komrnissionen af lokale 

håndv.:.or kere u<lu1·bejde t. ovet·slag over de reparationsarbejder,der 
:3kulle foretages; mrn:.igle:r og r~kad.er på løLJøre blev gjort op, og 
på det grundlag blev der ydet en .l·imelig er·st.atning. 

, Efterfølgende ·ove1~sigtc·ff' bygger på det materiale, kommissionen 

havde til s.in rådighed - widtagen oversigten over beslaglæggelser
ne i Odense by, der bygger på Søren Hansens fremstilling i Odense 
under besættelsen. 

Odense 

I Odense beslaglagdes omkring 40 institutioner, d·eraf 13 skoler -
den første umiddelbart e'fter at Danmark var blevet besat, den sid
ste kort tid før besættelsens ophør: 

Ka$ernen, Sdr.Boulevard 

Garnisonssygehuse~, 
Albanigade 

Pavillon, Fruens Bøge· 

V andreh,j emmet , 
Unsgårdsgade 

Husmandsskolen, 
nuv. Jeppe Aakjærs .Alle 

Beslaglagt 17.5.1940 - 22.6.1945· 
Tysk kaserne; efter besættelsens ophør· 

opsamlingssted for tyske tropper f'ør 

hjemmarchen. 

6.Regiment flyttede til Garnisonssyge
huset i Albanigade, der f\.Ulgerede som 
kaserne indtil 29.augus t 1943,da det 
danske militær blev afvæbnet a f d en 1-:J's
ke værnemagt13). - Kasernens depot b;yg
ning beslaglagdes 4.3.1943. - Kasernen 
kuruie atter tages i brug 25.7.1945. 
Beslaglagt 29.8.1943 - maj 1945. 
Indkvartering (ca. 250 mand). 
Beslaglagt 29.8.1943 - ma,j 1945. 
Kaserne og depot. 
Beslaglagt 2 perioder i tiden 
27.9.194~ - 8.1.1945. 
Indkvartering af special~fdeling af 
tysk politi (140 mand; cykler, køre·tøj er). 

Beslaglagt 4.10.1943 - 1945. 
Hovedkvarter foI' Gestapo. ltængsel.Bom
bet ved luftangreb den 17.april 1945. 
En ny skole opførtes længere mod vest 
pa Rugårdsvej og toges i brug 1948. 
Unde:t· beslaglæggelsen blev unde:tvis-
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Odense Folketeater.Restau
rant Raserihaven 
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Ilingen forlagt til hotel og ferie
koloni vod Hasmark Strand, Østrup
l unu ved Ottc:rup og Tarup kmnmune
skole . 
Beslaglue;t 21 .1.1944 - maj 19L+5 . 
Afspærring omkr:i.ng Il tfabrikken. 

Beslaglagt 1.5.1944 - maj 1945. 
Indrettelse af soldaterhjem ("Deut
sches Raus"). 

Odd-Fellow Logen Beslaglagt 11 . 9 . 1944 - maj 1945 . 
Indkvartering. 

Korsløkke Forsamlingshus Beslaglagt 11. 9 . 1944 - maj 1945 . 
Indkvartering. 

Soldat erh,1 emmet "Dannevirke" Beslaglagt 11. 9 .1944 - maj 1945 . 
Konsulatskontor. 

Hotel Windsor Beslaglagt 11.9.1944 - efterår 1944 

og 23 .3.1945 - maj 1945. 
Delvis belagt i de f ørste besættel
sesår, fuldt belagt fra sept. 1944. 
I 1945 :i.ndkvarte.ring af flygtninge . 

KFUM's bygning,Klosterbakken Beslaglagt 15.9 . 1944 - 1945. 

Hunderupvej 22 , tilh. kredit
f oreningschr .Aage Jens en 

Ridehuset (ved De forenede 
Automobilfabrikker) 

Det gamle Sømandshjem 

Hotel Hans Tausen 

Hotel A:x:elhus 

Højskolehotellet 

Hovedkvarter for g.eneralen for Luf t 

v åben et . Delvis belagt før sept .1944. 
Fra 21.marts 1945 indkvarterin~ af 
70 flygtninge·. 

Beslaglagt 15. 11.1944 - maj 1945 . 

Beslaglagt 24.12 . 1944 - 11 . 1.1945. 

Beslaglagt 29.12.19L+4 - maj 1945 . 
Vagtstati on. 
Beslaglagt fra 9 . 4 .1945 til noget 
efter besæt tel,sen.s ophør. 
Indkvartering af flygtninge. 
Beslaglagt fra 9 . 4 . 1945 til noget 
efter besættelsens ophør . 
Indkvartering af flygtninge. 
Beslaglagt fra 9.4.1945 til noget 
eft;er besættel sens ophør. 
Indkvartering af flygtninge. 
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Odense Folketeater (nu Biocen~cr ) blev beslaglagt af w.crnemagten 
l .maj 1944, og her indrettedes soldaterhjemmet "Deutsches Haus" . 

··~:·"'"*:····:-·,;.y••··~· 

Bæ.~: 

" $' 

@ • 
Fyens Forum var beslaglagt flere perioder under besæt t elsen til 
indkvartering af tyske tropper . 
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Den _ny !1'or::1r;1I1llingsb:y(!;ning 

DeL ny Mis~lonshotel 

Grand Hotel 

Højskolehjemmet 

Fyens Forwn 
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Besl aglagt 14.4.1945 til indkvarte
r·ing af i'l;ygi,ninge, men blev ikke ta

get i brug;. 

Beslo.glagt samme dag, s6m Husmandssko
len blev bombet (17.J.i·.1945), men blev 
r·ømmet to dage senere, idet Gestapo 

flyttede til Grruid Hotel. 
Beslaglagt 19.4.1945 - 5.5.1945 . 
Indkvartering af Gestapo. 
Beslaglagt fra 25.4.1945 til noget 
efter besæt;t~lsens o_phør. 
I ndkvartering af flygtninge. 
Beslaglagt flere perioder under besæt
telsen til indkvartering af tyske trop
per m.v. 

I Odense beslaglagdes 11 skoler, den første i maj 1940, de reste
rende i perioden november 1943 - marts l 9L~5 : 

Vestre Skole 
"Ternbanegades Skole 

Sct:.~ucts,Gmasiums tidl. 
bygning pa ost ervej 
Bolbro Skole 

Munkebjergskoben 

Korsløkkeskolen 

Giersings Realskole 

Åløkkeskolen 
Overgades Skole . -

Set.Knuds Gymnasium, 
Iæssøe-gade 
Set.Hans Skole 

Beslaglagt 20. 5.1940 - maj 1945 . 
Beslaglagt 1 .11.1943 - maj 1945. 
Beslaglagt 2.11 .1943 - maj 1945. 

Beslaglagt få dage i seprember 1044 , 

24.12 .1944 - 8 .1.1945 og 13 . 3 . 1945 -
mo. j 1945. 
Beslaglagt få dage i sept ember 1944 

og fr~ 28.3.1945 til noget eft er be
sættelsens opbør. 
Beslaglagt 11 . 9 .19~4 - 23 .9.1944 og 
24.12.l94L~ - maj 1945. 
Beslaglagt 11.9.1944 - 25.9.1944 og 
2.10.1944 - ma j 1945. 
Beslaglagt 9.12.1944 - maj 1945. 
Beslaglagt 24.12.1944 - 11.1.1945. 
Beslaglagt 27.2.1945 - maj 1945 . 

Beslaglagt fra 23 .3.1945 til noget 
efter besættelsens ophør • 

Vestre Skole indrettedes stralc:: efter beslaglæggelsen som en del 
af den tyske kaserne. De øvrigE skoler benyttedes t il indkvarte-
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ring al.' Ly ske L Popper. T for't;indelse med indkvartering a.f' sårede 

soldat er var d eJ:• en l: id Jndr·et t. e t l0 ~~11·ot på Korsløklce skolen og 

Sct.HHn s Skol~ . De .t'.l.e r.;; t. c nJrnlor havde kap:.lc i t et t;il indkvarte

r·ing E.t.l' en. 300 mru1d. 1 1'lc~.l'e n C skole r.·n e var· i slul~rlingen af be
sættel s en b elagt med Lyske .L'l,ygtninge . 

Når en skole blev beslnglug l:; , overl'0:rtes eleverne t il nmrlig

gende skol er , og blev de også beslaglagt, måtte der træffes nye 

.foranstaltninger. Skolet·, som v:;tr unddJ:·aget; beslaglæggelse og 
soll'l følge de:r·a r modtog elever fra beslaglagte skoler, var Østre 

Skole, Mulernes Legntskole, Pi gerealskolt!:!n i Holsedore, Nø.rre

gades Friskole , HørlUcks Skole , Marie Jørgensens Drenge- og Pi
geskole, hovedsagel ig privatskoler.. Undervisningen på det nyop
førte Set.Knuds Gymnasium blev henlagt til Odense Katedralskol e 
i eftermiddagstimerne; lektionerne reduceredes til 45 min., og 
kun læsefagene gennemfør.tes. 

Et uoverskueligt problem for skolevæsenet synes at være op
stået ved juletid 1944. :inere skoler blev beslaglagt UJniddelbart 
før jul, ru en beslaglæggelsen s kulle vise sig kun .a t bli ve af' 

kor t varighed, idet undervisningen kurme genoptages l~ort t i d eJ:

ter juleferiens ophør. 
I de sidste måneder r;1..f besættelsen var der beslaglagt en sa 

stor del af byens skoler , at der måtte tages andre lokaler i b;y
en i brug; endvider·e blev der aps tille t planer for ekskursioner 
i Odense og na~rmeste omegn et par af ugens dage . - Den 4.maj 
1945 ophørte al skolegang i Odense; den kunne dog genopt ages 
allerede den 24.maj. 

Udov,er de anførte instj.tutioner beslaglagdes i Odense til 

opstal~ing; lagerrum, opførelse af barakker m.v. O.yrskuespladsen, 

sportsanlægget ved Grønløkkevej, et areal på 1 ha. ved Marienlunct, 

2 lagerbygninger tilhørende Gartnernes Salgsforening , stGllde på 

Odense Kvægtorv, cirltuspladsen i Østergade 1 Snapindgårdens ud
bygninger, Odense Omnibussers garageanlæg, areal er ved havnen, 
isbryderen "Set .Knud" og enkel t e mindre slæbebåde. Enkelte af 
beslaglæggelserne var dog af kortere varighed. 

Hvad det kostede 1'\t istandsætte de beslaglagte institutioner 
findes der ingen oversigt over. Søren Hansen anslår, at de sam

lede krigsskader i Odense, incl. skad.er ved bombning, sabotage 
og schalburtage, b eløb sig til ca. 25 roill.kr. - ca. 10 mill.kr. 

for skader på bygningei.· og ca. 15 mill. kr. for skader på løs-
14) øre • 
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7. I.nstitu tiop eJ· og eJ 0 r1t.1011rnie i. l\'ex•t;etrd.nde, Bogønse, Middelfart 
og Assens 

For disse ky s l:by e:r.n v edJwmruende vat.· situationen i de før·ste b~

sættelsesår kort følgende: 
I i9z~2 blev der tru,ff'et; bestemmelse om, at de danske styrke:r. 

~kulle· forlade Jylland. De jyske regimenter fik herefter anvist 
garnison i fynske købstwde~" ?.Hegiment blev således garni soneret 
i Kerteminde. Det tik imidlertid ingen væsentlig indflydelse på 
tyskernes forsvarsplaner, og Kerteminde forblev den fynske køb

stad, der mærkede mindst til den tyske besættelse. 
I Bogense betjent.e en halv snes ældre tyske soldater en lytte

po.st på rådhuset, og de havde kvarter på Bogense Hotel. Efter 
strejkeurolighederne i august 1943 indkvarteredes en snes unge 
østrigske soldater i en personvogn på jernbaneterrænet. 

I Middelf a.rt vaI' der unqe:r:• hele krigen s tationeret tysk mili
tær, hvis opgave det var at beskytte Lillebæltsbroen" Der var 

" 
fast brovagt på begge sider af Lillebælt, og på Fyns-siden var 
der rejst kanontårne. I krigens sidste år fungerede "Grimerhus 'i 
som hovedkvarte.r for de tyske styrker. - Det var en re.t stor 
styrke, der var indkvurteret, og det satte s.elvf'ølgelig sit præg 
på livet i byen. Det korn dog ikke - fraset de urolige dage i au
gust 1943 - til de store konfrontationer, idet følgerne uden 
tvivl ville blive drnstiske: forholdsregler Ve'drørende· de traf i

kale forbindelser me.d Jylland. 

I Assens havde Fodfolkspionerlcommandoen fra Tønder midl.erti
d.ig garnison. Byens havn blev med mellemrum anløbet af tysli;:e 
krigefartøjer. Til daglig fandtes der et par mand som he.vn.evagt, 

og de·rtil kom en halv sne.s mand, der betjente en lyttepost.Først 

efter urølighederne i august 1943 kom tyske tropper i større mæng
de til byen. Som i de øvrige købstæder var hotellerne de· fore
trukne indkvarteringssteder. - Ved krigens slutning var der ca. 
150 tyske soldater i byen. - (Øvrige fynske købstæder,se note 20-22 

Såvel denne som den efterfølgende oversigt udviser i overensstem
melse med det anførte større koncentrati0n på Vestfyn end i det 
øvrige omr åde. - Instit utionerne ex anført i den rækkefølge, de 
blev beslaglagt. De anførte datoer angiver den periode, for hvil
ken der er udbetalt leje og erstatning; i visse tilfælde angiver 
den sidstnævnte dato det tidspunkt, hvor beslaglæggelsen ophørte, 
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i and1·e de t lld :..1punkl., hvor cl en pågældende institution efter 

endt r·eparnLions ii.rbe jde al: l;e r kunne ta.c-ses i b r ug, jvf. kommis

sionens beregnine;et'. - Udover de anf ørte institutioner kan an

dre have været anvendt til indkvartering i kor t ere tid. 

Kerteminde : 
Tornøes Hotel Beslaglagt 9.4.1945 - 16.3.1946. 

Indkvartering af flygtninge. I en tid

ligere periode indkvartering af tysk mi

li.tær. 
Kerteminde Folkehøjskole Beslaglagt 10.4.1945 - efteråret 1945. -
Kerteminde Borger- og 
Realskole. 

Bogense: 

Bogense Hotel 

Afholdshotellet 

Bogens.e Kommu.pesko.le 

' 

Indkvartering af flygtninge·. 

Beslaglagt 6.9.1943 - 10.1.1946. 
Indkvartering af tysk militær, sid.en af 

flygtninge. Undervisningen forlagt til 
en række steda1· i byen.1;.) 

Beslaglagt 1942 - september 1943 og 
1.12.1944 - 1.6.1945. 
Indkvartering i stor og lille s.al, spi
sestue og 7 værelser. 
Beslaglagt i 3 perioder:l.10.1942 -
22.12.1942; 1.6.1943 - 1.10.1943; 
1.8.1944 - 11.5.1945. 
aotellet var belagt med tyskere i 17 må~ 
neder ,~en i praksis kunne d.et ikke benyt

tes i de mellemliggende perioder, da de 
indkvarterede beholdt nøglerne til værel
serne, når de forlod hotellet i længere 
tid. 
Beslaglagt 12.4.1945 - 26.11.1945. 
Indkvartering af flygtninge. 

.Derudover var der ved ha"Vnen i kortere tid beslaglagt et pakrum, . 
tilhørende G.V.Larsens Eft., og en lagerbygning, tilhørende Bo-
gense Trælas';handel. Bogense Strandanlæg anvendtes fra l .december 
1944 til 11.!april 1945 som parkeringsplads; det var, da værne-

' magten forlt~d byen, ret misligholdt og blev på kommissionens an-

v~sning ref ;ableret. 
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Middelfar t. : 

Ko111i5.ebrogård en 

Hotel .Melfar 

Hesl@d (tilh.A/B Nor
disk Rabel- og Trådf a
brikker) 

Grimerhus: (pensionat) 

Hindsgavl Slot 

Sixtus (Danske Iærer
inders Feriehjem) 

"Dansk Folke.ferie" (fe
riekoloni) 

E,jendom tilh.Midde,lfart li;t . . & • 

And~l.sskolen 

C en tralho t el l ·et 

16) Kommuneskolen · 
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Døs laglagi; 1940 - 24.7.1946. 

I ndkvartering af t;y t?ke t r opper,siden af 
tyske flygtninge og enge:).. ske t r or)per.En 

del af hotellet var en tid in,drettet 

S'6m lazaret. 
Bes-laglagt i .flere perioder: 20.3.1941 -
30.4.1942; yder·ligere 7 uger i 1942; 
8.3.1943 - 25.10.1943;. 1.1.1944 - 29.3. 
1944. 
Indkvartering, indtil yærnemagten selv 
opsagde lejemålet, 
B:eslaglag.t 5.3.1943 - 22.5.1945. 

Beslaglagt 7.3.1943 - 23.6.1945. 
Indkvartering; e-ft·er befrielsen hov-ed
kvarter for de engel ske t ropper. 
Besla,glagt i fler~ pe.rioder: 6.9.1943 -
22.10.1943; 19.11.1943 - 7"1'2"1944; 
16.3.1945 - 11.1.1946. 
Indkvartering i 117 yærelser, spise
og restaurationslokaler. 
Be'Slaglagt februar 1944 - 1945. 

Indkvartering (baraklejr) . 
Beslaglagt 9.9.1944 - 27.?.1946. 
Indkvartering i 44 feriehus·e og 2 ,gæs

telænger med 36 værelser. 
Beslaglagt 22.2.1945 - 26.6.1945. 
Indrettet operationsstue. 
Beslaglagt 23.3"1945 - febr. 19"46. 
Indkvartering. af flygtninge. 

Be·slaglagt 24.3.1945 - 24 .5.1945. 
En del af hqtellet indrettet som lazare.t. 

Beslaglagt 5.4.1945 - 5.5.1945. 
Indkvart.ering af flygtninge. 
Indkvartering af flygtninge. 

'.Endvider.e gjorde værnem;agt~n bl.a. brug ai' e t kont or Øst·ergade 5, 
en lejlighed med kælder og garag.e ved Kabelfabrikken, en træbyg
ning på Blinde.boms\rej, en træbygning v'ed broen, værksted,lagerrum 

og garage tilh.A/S Middelfart Benzin & Co,et pakhus i Smedeg~de 

samt en bygning i Øs.tergade" 
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Assens: 

E,jendommen Damr;ade 2 

Hotel Phønix 

Skovpavillonen 
- --

Københavns Kommunelærer-
3.nders F_eriehus 

l"larcussens Hotel 

Assens ~rivate l"lellem- og 
~ealsKo e 

Ejendom i Provstigade 
( tilh. redaktør Arne Ro
sted) 

Odense Eksportslagter_is 
Filial 

Assens Borger - og Real
akol e 

Beslaglagt 2~. 8 . 1943 - l.~.1945. 

Indkvartering af tysk militær . 

Beslaglagt 3 . 9 . 1944 - maj 1945 . 
Indkvartering a..f tyslc mi li tær . 
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Beslaglagt; 10 . 9 .1944 - 2L~ . 9 .1944 og 

2 . 3 . 1945 - 1.5.1945. 
Indkvartering af tysk militær. 

Beslaglagt 13.9.1944 - 21 .10 .1945 . 
Indkvar tering af ca. 200 estiske sol
dater, senere af flygtninge. 

En periode indkvartering af tyske 

marinesoldater. 

Beslaglagt 16.2.1945 - 16 . 6 . 1945 . 
Indkvart ering af estiske tropper . 

Beslaglagt 1. 3.1945 - 1 . 7 .1945 . 
Indkvartering. 

Beslaglagt 6 . 5 . 1945 - oktober 1945. 
Indkvartering af 900 tyske flygtnin

ge, hvoraf ældre og kvinder med spæd
børn overf 0rtes til Fodfolkspioner

kommandoens barakker. - Slagterie t var 
ikke i funktion , og som følge deraf 
kunne bygningerne rumme de mange 
flygtninge . 

Beslaglagt en periode i 1945 til ind

kvartering af flygtninge; Realskolen 

kunne bibeholdes, mens Borgerskolen 
blev henlagt til Teknisk Skole. 

Erstatningernes omfang er anført i næste afsnit i forbindelse 

med institutioner og ejendomme i landsogne. 
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8 . Institutioner og e jendomme i landsogne 

Følgende institutioner og priv~eej endomme var besl aglagt , s tør
steparten i forbindel s e med indkvar.tering af tyske flygtninge i 

foråret 1945: 

Vends herred : 

Strib sogn Klejsgård Husholdnings
skole 

8 . 3 . 1943 - 8. 9 . 1943 
(en del af skolen ) 

2. 2 . 19L1 '+ - 30 . '+. l 9Ll 6 
(hele skolen) 

Pensionat Penuel 10. 2 . 1943 - 31 . 1 . 1943 
21 . 3. 1945 - 5. 6 . 1945 

2 villaer og sommerhuse inden for perioden 
oktober 19~~ - juli 1945 

Strj.b Missionshus 5. 5 . 1945 - 5. 6 . 1945 
Asperup sogn BåJ:'ing Forsurulingshus 30 . 4 . 191+5 - .L. 8 . 191+5 

Bårin5;kov Badehotel 2 . 5. l 9L~5 -
Brenderup sogn Brenderup Kommuneskole 24. L~ . 1945 -

Kausl unde sogn 
Harndrup sogn 
Indslev sogn 

Ejby sogn 

Gelsted sogn 

Nr . Åby sogn 

Brenderup Forsamlingshus 28 . 
Brenderup Gæstgivergård 2. 
Kærsgård 2 . 
Brenderup Realskole 28 . 
Kauslunde Forsamlingshus16) 
Harndrup Forsamlin5shus 2 . 
Fru Anna Hans en, 27 . 
Gremmeløkke 18) 

2 . 

4 . 1945 -
5 .1945 -
5. 1945 -
5. 1945 -

8 . 19L~5 -
4 . 1945 -

8 . 1945 -Tårup Forsamlingshus 
Ejby teknisk e Skole 2'+.11 . 1944 -

Bal slev-Ejby Kommune
skole 
Ejby Gæstgivcreård 
Gelsted GæstgivergArd 
Gelsted Forsamlingshus 
Gelsted Missi on shus 
Gel sted Gkole 
Nr .Åby Kommun e0kole 

N:r·.Åby lte."1lG lrn1 e 

!~ r . Åby Bnd ini n I onh n.J 

N:r . 11..b,y lckni:...;kc Gkol.~ 
Nr . Åb.v Friskole> 

20. l~ . 194·5 -
19 . 4 . 194·5 -

19 . 4 . 1945 -
13. 3- 191-J.5 -
18. Lj . • 19l~5 -
18. LI-. l 9Ll-5 -
18 . 4 . 1945 -
l 6 . ') . 1944 -

7, 
7 • 5 . 19 1.J :i -

2 '-1 . 11 . l<)L!Li -
2 4 . ll . l<)/1/1 -
~~ ,, . l.L. 1 <)11 /~ -
?l~ . l] • l l) 4ll -

·, 5. 1 ()LI~ 
~ 

,,, . 3 . 19L~6 

1.. 2 .1946 
1 . 2 . 1946 
1 . 11.1945 
5. 3. l9l~6 

21 . 8 . 1945 

20 . 12 . 1945 
8 . 5. 1945 

17.12 . 1945 
7 . 12 . 194l~ 

16. 6 . 1945 
20 . 11 . 1945 

19 . 8 . 1945 
12 . 5 . 1945 
12 . 5 . 1945 
12 . 5 . 1945 
lit . 5 . 1945 

,, . 11 . 1944 

?6 . 9 . 1945 
8 . 12 . 1<)4l~ 

r: 
,) . 5 .19 1~5 

5. 5. lC)ll 5 
8 . 12 . l<)LILI 

?.6 . '} . 1945 
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Bap; h err'ed : 

Skydeb,ier·g sogn 

Orte sogn 

Køng sogn 

Sønderby sogn 

Odens-e herred: 

Tommerup sogn 
Brylle SORn 

· 4 

Verninge uogn 

Dalum sogn 

Pårup sogn 

Næsbyl\ovedbroby 
sogn 

4-16 

Nr: .Å.b;y li'o1"i:;:_unline;s tnrn 22 . 4.1945 - 8 . 5 . 191+5 

N·r~ .At>:y b: rt cr~~ kole 22. 4.1945 - lLJ-. 5. 1945 

År up Håndværker 9f5 In
d us-triforenlng 
År·up tekni.ske Skole 

År·up Realskole 

.År-up Ungdomsh,j em 
Årup Hotel 
Frøbjerg Bavnehøj 
(res t auration, forsam
lingslokal e) ;overført 
f ra lade ved Skovsgårde 
Glamsbjerg Mi ssionshus 
Køng Højskole 
Glrunsbjerg Fr i- og 
~ftersko1e 

27.10.19.t~4 - 11.11.1945 

21.11 .1944 - 9. 1.1945 
1. 3.1945 - 19. 5.1945 

19. 4.1945 - 19. 6 .1945 
19. 4.1945 - 19. 6.1945 
24. 4.1945 - 2 . 6.1945 
17. 5.1945 - 20 . 10.1945 

16.11.1944 - 22.12.1945 
21. 4.1945 - 24. 1.1946 
21 . 4.1945 - 22. 6.1945 

Glamsbjer g tekniske Sk. 23. 4.1945 - 28 . 7.1945 
Glams-bjer g Kommuneskole 23 . 4.1945 - 19 .12 . 1945 
Ebberup Gæstgivergård 10 - 14 dage 

(4 v.:erelser,stald , sal) 
Afholdshotellet 14 dage 

(sal, køkl{en, 1 vær el se ) 
Fr ederikss1J.ve 10 dage 

(lokaler, stald) 
Fru Ane Marie Jør gensen 11 dage 

(2 officerer indkvarte
ret) 

2 -·') 
·· 1~·11l i ~j"'k .ol e ;11 

. ..:".;:.......;.;.. :. _..!._ ~I. tO ' • 

.i:srunsvig Fors~_m.lingshus 
Verninge Forsamlingshus 

Dalum Centralskole16) 
Pårup Skole 
PåruE ~,orsamlingshua 
N~sby Skole 

Næsbylrnd Kro 

22 ·:3 .1945 - 1. 3-1946 
28. 3.1945 - 5. 5.1945 
11 dase i september 1944 
8 dage i december 1944 

10. 3.1945 - 4. 9.1945 
(87 elevværelser,skole
stuer, lærerværelse, 
gyninastiksal) 

12. 9.1944 - 4. 5.1945 
21 .12.1944 - 7. 5.i945 
8. 5.1945 - 7.11 .1945 

(engelsk militær) 
8. 5.1945 - 5.11. 1945 
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Ånu111 I 1 <) J T Od : 

lfo,jb;y ~1 op.;n 

Sdr . N1-R.1~å s op;n 

Hø:qnine;ø s ogn 

Bjer g e he:rrod : 

Marslev sogn 

Køl"Strup sogn 

Lunde her.r-<::ld.: 

Otterup s ogn 

N Q_r up s ogn 

Skapi herred: 
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2 . 5 .19'+5 -
fitl.r· . N: t·J·:'i b'risl<0le l . 5 .19' f-5 -

2 • . LO . l')L~5 

2(? . 6 . 19 1.15 

22 . 11 . J.9LI 5 HdJ ·• rl1,1 irn;l Ko rurn tu:i øsk<) l (:.i l . 5 .1945 -
Sdr' . N:1.:rå 11'ornarnlingi:-Jh:uHl6 ) 

Holev Fo:r.·B ru1Ll i ngshus 

v ~,,; :i:·upgård , side'bygni.n g 

t'iur-sJ, cv BkoJ e 
Ulril<. shol tn 

Ot terup Raul s kole 
Otterup Hotel 
Hotel Kat ·L~gat 

1 . 4 . 1945 - 29 . 4 .1945 

8 . l • l 9L~5 - 5 • 5 • 19 1.j 5 
9. J+. 1945 - 5 " 5.191+? 
1 . 5 ~1945 - 5. 5 .1945 

29 . 8. 1943 - nov. 1943 
(hovedb~gning , stalde , 
park) 

Beslaglagt kort tid . 

BeslJglagt kort tid . 
15 . 9. 1944 - 15.10.1944-

Krogsbølle sogn Bårdosø 11'0,r:-s<"1.rnlina;shus Besl agl agt i 12 dage . 

Skovby herrr::d: 

Søndersø sogn Dallund 3lot 1. 0 .1944 - 20 . 8 . 1945 
Høj skol eh;j1,1:rmriet 19 . 10.1944 - 1 4 . 2 .1945 

Sønde:r.sø I<ro 2Lt-.10. 1944 - 16.11 .1944 
Skovby s-ogn _Forpagter Ba,y And~rsen, 29 . 12 . 1944 - 1 . 6 .1945 

Skovby ($tue) 

Hy.sejer Tb.Petersen, 29 . 12 . 194.lt - 1. 6.1945 
Skovby ( s tu_e.) 

Ni el s J øpBen/Chr. . s. 29 . 12 .1944 - 1" 6 .1945 
H~mman , Skov"Øy (ejendom beslaglagt) 

Hus e j er M •. Ft·ed e:t'ikser1, 1. ~+ .1945 - 9 . 6 . 1-)LJ 5 
Skovby · - (ejc~ndom b esl a g l agt) 

Skovby Fo.r.s atnli.ngs.hus 2 . 5. l 9Lt-5 - 31 . 12 .1945 
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Beslaglæggelsen var som nævrrL koncentreret på Ves t fyn, hvor ca. 
50 inst itutioner og en halv snes privatejendomme var hela.gt med 
tyske tropper eller flyg tninge. Hvor beslaglæggelser har fundet 
sted før 19l~5 - eksempel vis i Bogense, Middelfart, Assens, Strib, 

Nr.Åby, Årup, Marslev og La,ngeskov, var der tale om indkvarte
ring af tyske tropp·er. Skoler og forsaml ingshuse kom i søgely
set, da et større antal flyg tni nge kom til Fyn i marts-april-maj 

1945. Godt halvdelen af de nævnt e i nstitutioner blev taget i 
brug til indkvarter ing i den pågældende periode. Flere af de in
stitutioner, der havde været b elagt med tyske t r opper, kunne 
samtidig fortsætte som opholds s t ed for flygtninge. - Hvor lliange 
flygtninge,der har været indkvarteret, fremgår ikke af materie. .... 
let, men enkelte oplysninger giver et fingerpeg: På Båringskov 
Badehot el var der således indkvarteret 300 flygtninge, på Bren
derup Gæstgivergård 180, på Glamsb j erg Fri- og Efterskol e 2;0. 
Forsamlingshusene havde knap den se.mm~ kapacit et: I Harndrup 
Forsamlingshus var der eksempelvis indkvarteret 67 flygt n i nge, 
i Gelst ed Forsamlingshus 35. 

Umiddelbart e.fter kapi t ulati.onen lod Stat ens civile Luft værn 
opstille en oversigt over flygtningenes fordeling over hele lan
det. Ifølge denne var der i h el e l andet; co. ,2 30.000 f'lygt njnge, 
deraf 18.500 på Fyn, fordelt oom f ølger på de forskellige poli
t ikredse: 

Oden$.e-As.sens ~u1:i.ter 

Ass_ens politikreds ••••••••••• ._ 1. 902 
Bogense politikreds........... 597 
Kerteminde politikreds........ 885 
Middelfa:rt politikreds ••••••• " 3. L+O't 
Odense poli tikrads •••••••••••• 1 . 667 
Odenoe herreds politikreds •••• l.5Lf' 

9. 995 

Svendborg amt 

li'åbore; poli r.ikreds ............ lJ,QQ 

Svendborg politikreds •••• ~···· 2.971 
Rudkøbing P,Oli t ikrcds ......... l. Qlt.3 

Nybo:r.r.; polil;i k:rf")ds ••••••••••.• 1.1.1 ')5 

8 . 56<) 
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Tyske soldater på vagt ved Lillebæltsbroen. 

Tyske vagtposter langs j ernbanelinien Nyborg-Odense- Middelfart. 
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Over.•s:Lg Len slrnl :i.midler-tid IJ ø trnndJ. o s rned en yj_,e J:'or·sigt.ighed . Den 

bygger })Et 8 1'.h·ed te intlberelulnger og CL' behæt'tet med flere fejl • 

Eksempelvis er Å.ru p an.t'øJ:·l ·bhde mider Assenf:.'. og Middelfar·t poli 

til~:r· ed s . Der foretoges på del, t:Lds tJunkt til s1;adighecl mindre om

flytninger , og de tal, kommissionen arbejdede ud.fra ved belæg

ningens ophør, er uden lvivl mere pålideiige . 
I krigens sidste måneder blev der pålagt e:n r-c;ekke pri vatper

soner indkvart:e'r'ing af tyske t:to.:P.pe1'. Sabotage mod jernbanen tværs 

over Fyn i forbindelse med t :yslce di'V'ision$flytninger havde bevir

ket øget lcontrol med j ernhan,em.'eatet- , og der indkvarteredes· v agt

mandskab i ejendomme langs banen: Kosmose, K~1.tslunde sogn (23 mand) , 
Bylle:ruj:>; Gel :Jted s ogn (30 mand), Lunger·ne , Skydebjerg s ogn (14 

mand), Nyfæste, Kerte sogn (16 mand), Eend.er, Brylle sogn (9-lL~ 

mand) og N.ormebo , Birkende sogn (34 mand). Indkvarteringerne 
stra.kte sig fra midten a.i' marts til kapitulationen. 

På Nordfyn og p.å Hindsholm var forholdsvis få institutioner og 

ej endo:rorne beslaglagt med henblik på indkvart·ering. I de fleste 

1,';j.lfælde va.r der tale .om kortvarige beslaglæggelser i f ·orbindel

se med lokal e anlægsarbejder . 
Hvor der var tale om liPnge.re tids beslaglregg.else , havde værne-

111agten i de fleste tilfælde betalt leje frem til krigens sidste 

år . J: re.sterende l e j e , eI'statning og reparationer måtte den dan-· 

ske stat udrede fØlgende beløb f'or reparation af ovennævnte in

stitut ioner·: 

Kerteminde ••• •• •••• 
B·ogense • • •• •• •• • •• • 

Middelfart •• •• ••••• 

20.0.000 \r· 
·~ 75 . 000 . 

750 . 000 
Assens • • •••••• ~··· · 100 . 000 
Landsogn e • • •• •••••• 800 . 000 

1.925"000 kr. 

ErstatningeT på 75 . 000 kr" OfJ? derover blev udbetalt t i l Torn øes 

Hotel i Kerteminde , Hindsgavl, "Dansk Folkef0e:r.ie 11 og Kongebr o

gården i Middel far t, Kl ej sgård Husholdsningsskole i Sb:-ib og 

D-ø.ll un:d Slot, tilhørende Centralforeningen af Sy~eka.sser i Oden

'se amt. Den største erstatning udbetal tes i forbindelse med be

nyt'l;el ·se e.f Kongeb rogården i Middel.fart: Istandsættelsen var b e

regne·t: til 173.359 kr., hvort il kom e ·I; drif tstab på 70. 000 kr . 
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JJ'l:ygt n irtf5elejre i Allesø ors Bl<:ovb:x . og ved Dø.llund 

Ved befr iel sen befandt de1· s i g s om nævrit ca, . 230.000 flygt ninge 
I 

i Danma1·k, deraf ca. 200.000 t ysker e . Det va:r. d·e tyske myndi ghe-
der, der i de for udgående måneder hav:de g.ennem.ført indkvarterin
gen ve.d at rekvirere belægni.ngssteder og forplejning.. Fra dansk 
side havde man håbet, at de mange flygt ninge havde kunnet hjem• 
sendes i løbet af sommeren, men dertil var tilstandene i Tyskland 
for kaotiske, og der oprettedes i begyndelsen af september en 
flygtningeadministration, hvi.s ledelse bl.ev overdraget fhv .minis
ter Johs. Kjærbøl. Den kom til at fungere i over 3 år, idet O.e sid
ste flygtninge først hjemsendtes i begyndelsen af året 1949. 

Flygtningene anbragt es ved deres ankomst til l~det i foråret 
1945 dels i barakker, del s i beslaglagt·e bygninger, jvf. tidlige
re afsnit. Ialt drejede det s ig om ca. 1100 belægningssteder,for
delt på 83 baraklejre og 1018 i rtstitut ioner, deraf 201 skoler • 

Skoler og andre institutioner ønskede man fra dansk side frigi
vet så hurtigt som muligt, og eft erhånden som det skete, U,dbygge
des de eksisterende lejre samtidig med, at der indrettedes en ræk
ke nye 'baraklejre. I løbet a.t' det før ste år efter befrielsen fri
gaves så godt som alle institutioner , og flygtningene samledes i 

færre, men større lejre (Oksbøl, Ry, Grove-Gedhµ$, Rom ved Lemvig, 
Ålborg·, Frederikshavn, Kløvermarken ,på Amager m.fl.). For at tmd
gå at besla.glægge nye områder , blev flyvepladsar ealerne og de tid
ligere tyske observationspost er og radarstationer inddraget. Det 
var i denne forbindelse, Allesø og Skovby. kom ind i billedet19). 

I begge landsbyer var der ved bef rielsen indkvarteret flygt
ninge. På flyveplads·ollll:'ådet befandt der sig således ifølge den 

nævnte oversigt ved krigens slutning 420 flygtninge, i Skovby for
saiijlingshus 100. B_egge steder var der imidlertid mulighed for at. 
udnytte de beslaglagte områder , og l andsbyen Alle sø og de.t beslag
lagte iareal ved Skovby bl'ev af Arbejds- og Socialministeriet ind
rettet til flygtningelejre på l i nie med de øvrige~ 

I september 1945 fo:rhandlede Beakæft igels·escent ralens ingeniør
afdeling i Kolding med kornmMdant en for de engelske tropper på 
flyvepladsen, og det resulter ede i, at man olllkring i.oktober kun
ne påbegynde en -µdvidelse af det område i Allesø, de.r siden for
året havde været belagt med flygtninge. Arbejdet vanskeliggjordes 

imidlertid, idet gå?:'de og hus.e va r i en meget .dårlig s t and og der 
manglede afsl>OOTring af selve byen. Udover flygtninge opholdt der 
sig end.nu 300 tyske soldat er i byen, og det kneb for ledelsen at 
holde orden og disc:.pli,n. 
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I Odense beslaglagdes godt en halv snes skoler. Jernbanegades Sko
le blev beslaglagt den l .november 19L~3 , og den rummede en tid t ys
ke flygtninge , bl . a . en del børn. Fra Odense overførtes siden flygt 
ninge til lejrene i Allesø og Skovpy . 

Barakker fra radaranlægget ved Skovby . Efter befrielsen anvendtes 
de fleste af de ialt 50 barakker til indkvartering af flygt ninge . 
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I n{O>vember-december hjemsendtes de tyske soldate:r 1 og de går

de og huse , der herved blev frigjort , blev belagt med flygtninge , 
d<~l' overførtes fra en :u.okke uf cle nævnte fynske institutioner . I 

mart s l 9L~6 ven• 1 e j r.on u dbyge;e t , beregnet til ll~OO pladser. 
De fles te af byens gård e og f l ere andre ejendomme var inddra

get til formålet, og l e jren kom til at rumme et noge t større an
tal flygtninge end beregnet. Der boede en, of't e flere familier i 

hvert rum, og !or at skaffe plads til yderligere et antal rejstes 
der i. flere gårde skillerum på lofterne. Derudover anvendt ·es 5 
barakker på Toftegårds jord. 

Indretningen af lejren organiseredes af den senere regiments
chef i Odense, oberst O.Holbæk ,og den daglige ledelse blev over
draget forpagter Mackeprang, tidligere Sa.ndholt, der blev assist e
ret af Ohr. Johnsen fra Civilforsvaret. Det var de eneste danskere, 
der boede i lejren, henholdsvis i præstegården og på centralen.Den 
tredje dansker med tilknytning til lejren var Osvald Top Christen
sen, der havde opsyn med diverse anlæg og installationer. 

I praksis var flygtningene delt i 2 lejre: protestant er, der 
holdt gudstjeneste (ved danske præs·ter) i kirken, og katolikker, 
der holdt gudstjeneste i forsamlingshuset . Hver af grupperne hav
de en tysk lejrleder, der var kontaktled til den danske ledelse. 
Det praktiske arbejde udf'ør t es af flygtningene s elv. Størstepar
ten var ældre mennesker , og da der ~ar en del landbrugere og hånd
værkere iblandt, voldte det ikke besvær at få de nødvendigste 
brugsgenstande fremstillet. - Ca. 300 forældreløse børn var an
bragt i Jørgen Bendtsens gård, der således fungerede som en slags 
børnehjem. Byens gamle rytterskole, der havde tjent sit oprinde
lige formål indtil 1847, indrettedes atter som skole. Undervis
ningen va.retoges af lærere, der af den ene eller anden grund ikke 
havde kunnet gøre krigstjeneste. 

Lejren talte flere intellektuelle , der i kantinen ved Beldrin
gevej (nu indrettet som fabrik) fik iværksat en række aktiviteter, 
såsom skuespil, oplæsning og foredrag. De gjorde sig fantast iske 
anstrengelser, og alt i alt fungerede det til flygtningenes til
fredshed. Kantinen og forsamlingshuset fungerede tillige som spi
sesale. 

Forsorgen varetages af socialvæsenet i Odense. Et stort socialt 
arbejde udførtes af Røde Kors og ikke mindst Frelsens Hær. Det 
sundhedsmæssige sorterede under amtslæge Hj. Heerup. Et l azaret 
var indrettet på Beldringegård, og ved lægebesøg måtte flygtnin
gene til fods begive sig til Beldringe. Op mod 100 af flygtnin
gene døde, og de begravedes på pladsen ved Kirkegårdskapellet 
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i Odense. Kan1l!le1·aterne , der del tog i begravelsen , havde selv 
udfærdiget de t:rækors , der skulle pr·yde graven" 

Lej:ren synes stort set n t. have fungere b tilfredsstillende . 
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I starten søgte en lille fast kerne af nazister at gøre sig gæl
dende, men efterhånden 'tilvejebragtes den nødvendige justits . 
Mens man i starten huggede al t træV1;erk ned og anvendte det t il 
brændsel, kom der efterhånden orden i tingene, og det kom ikke 
til større konfrontat ioner mellem den tyske og den danske ledel
se. Tværtimoo I Da foi'pagter Mackepra.ng havde rund f'ødselsdag, for
f!erede børnene ham - som tal<: for hans ledelse af lejren - en ci
garkasse , som de havde flettet at strå , og - mod reglementet -
kvitteredes der med en ispi nd til hvert af børnene. 

Radar anlægget ved Skovby overtages som nævnt ved kapitulatio
nen af engelske tropper, og da det blev frigivet i september , be
gyndte beskæftigelsescent:r.alens i ngeniøra;f'deling at indret t e l ej
r en til indkvartering af flygtninge . De bestående bygninger (ca. 
2.000 m2 ) blev istandsat, og der opførtes et nyt køkken. :&l bun
ker, der lå uden for den egentlige lejr umiddelbart ud t il lande
vejen, blev indrettet til kvarter for det udstationerede vagtmand
skab. Lejrens barakker indrettedes til beboelse , skole, børnehave, 
værksteder, stald m.v. Mellem barakkerne blev der anlagt veje og 
stier, og der blev opfø:t·t affaldskummer. 

I begyndelsen var der kun få flygtninge i lejren, men efter
hånden som den blev indrettet , overrørtes der fl ere og f l er e fra 
andre interneringssteder, og da lejren stod færdig i marts 1946 , 
havde den plads til 1250 f lygtninge . På det tidspunkt var så godt 
som alle institutioner på Fyn, der havde været belagt med flygt 
ninge, frigivet. 

En. ~rlig lejr var indrettet ved Dallund (Søndersø sogn).Her 
var der som nævnt af værnemagten vest for avlsbygningerne opført 
to større barakker, og de blev belagt med såkaldt "vanskelige" 
flygtninge, personer, der ikke havde kunnet indrette sig under 
forholdene i de almindelige lejre eller havde g jort sig skyldige 
i mindre forbrydelser . Hovedparten var overflyttet fra Benzen 
gods ved Grenå, mens andre overførtes fra de fynske lejre. Lej
ren, der rummede ca. 200 f lygtninge , var at betragte som en straf
felej:r, men forho;tdene afveg ikke meg·et fra de øvrige lejre . Og
så disse flygtninge ønskede afholdt gudstj.eneste, og det for egik 
i lejrens samlingasal, en enkel t gang i Søndersø kirke . - Siden 
overførtes denne lejrs flygtninge til Dragsbæk-lejren. 
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Tyske flygtninge forlader lejren i Allesø i februa~ 1947. 
Før hjemrejsen påbegyndt.es , samledes bagagen i gården til 
Allesø skole . 

~r 

æyske flygtninge ved afrejsen fra Beldringe station . 
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Na:vneB 1..>ø1· del. Jderliger~ , n t 80 llrenu;e i alderen 8-15 år 

v lll"' indkvarteret i en :;~tørre villa i Øs;; tr·up . St.ø:r.steparten havde 

i Ty sl~land gået i summe Gl\:ol e og vo..t .flyg l:;et under et . Siden var 
der kommet flere drenge Lil . En .ra~kke tyske l ærerinder vare t og 

undervisningen nf dem, og en dansk p:r:v&st f.or:beredte dem til lcon
firrnation. 

Sidst på året 19L~6 påbegyndt es hj emsendelse af flygtningene . 
Den første transport afgik omkring l . november , og der fortsattes 
de følgende måneder med l ejren ved Kol,.ding som gennemgangslejr . 
I f .ebruar 1947 tømtes lejrc.~n i Alleeø , ko:ct tid senere le jren i 

Skovby. Størsteparten af flygtningene var hjemmehørende i østzo
nen, men langt de f leste meldte sig til de transporter , der gik 
til Vest-Tyslcland. De afsendtes i hold omiattende 50-200 perso
ner, og hjemrejsen påbegyndtes kl . 12 om natten fra Odense . 

Gårdene i Allesø kunne som nævnt t ilbydes de t idligere ejere , 
og ef'ter a t barakkerne i Skovby var fjernet , kunne det ca. 8 tdr . 
land store areal , lejren havde omfattet , atter dyrkes af ejerne ; 
en m.indre del' a.f det ovei'toges af Zonen med henblik på en udvi
delse af korpsets tjeneste på Nordfyn, men en sådan blev ikke re
aliseret . Selve barakkerne solgtes til vidt forskellige formål 
som spejderlejre, værksteder, hønsehuse m. v . En tid anvendtes en 
del af dem til indkvartering af husvilde fra de omkr:i.ngliggende 

sogne. 
Som et minde om beslaglæggelsen ligger ved landevejen sydvest 

for Skovby endnu en bunker. Det er nok egnens solideste hus: De 
tykke mure er opført på stærke fundamenter og armeret med jern. 
Huset, der anvendes til beboel se, er imidlertid skalmuret , og 
ingen kan se , at det er en a.f besættelsesmagtens bunlters. 
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Ornfrmg af bes lagh.W;gelbOJ·· og er·statnine;er 

I denne 1'01:bindel se e .r kun behandlet tyske beslaglæggelser i 

Odense og Assens amter . Undersøgtes forholdene i Svendborg amt , 
ville der sandsynligvis tegne sig et tilsvarende billede - dog 
med clen undtagelse , at der ikke var tale om anlæg af omfa.ng som 
dem, deI· blev igangsat ved .Beldringe, llolev, Vejrupgård,Gylden
steen, Nordskov, Midskov, Røjle og Skovby. Primært var det på 
den nordlige del af Fyn, der var behov for et stærkt kystforsvar. 
De første besættel sesår forløb da o~så - i sammenligning med vis
se andre byer - roligt i Svendborg2 ) og Fåborg21 ), hvorimod en 
overfartsby som Nyborg22 ) fik urolighederne på nærmere hold. Her 
såvel som i landdistrikterne blev institutioner hen mod krigens 
slutning belagt med flygtninge - dog ikke overalt i samme omfang 
som på Vestfyn. 

Beslaglæggelser af arealer i Odense og Assens amter har på 
grundlag af det undersøgte materiale omfattet følgende: 

Beldringe Flyveplads ••••••••••••••••••••••••• ca. 
Arealer grænsende til Beldringe Flyveplads ••• -
Anlæg ved Holev, Vejrupgård, Gyldensteen, 
Nordskov, Midskov, Røjle og Skovby ••••••••••• -
Øvrige anlæg ••••••••••••••••••••••••••••••••• -

1.400 

150 

160 
10 

ha. 

-, 
hvortil kom et større, ikke-beslaglagt areal, hvor der var an
rettet ·skade i forbindelse med ovennævnte og andre mindre anlægs
arbejder. På arealet ved Beldringe måtte samtlige beboere for
lade deres ejendom, mens der ved de øvrige anlæg kun var tale 
om beslaglæggelse af jord og enkelte bygninger. For ejendomme 
med tilhørende jord på flyvepladsområdet betaltes for overtagel
se ca. 10 mill.kr., for øvrige beslaglæggelser af landbrugsjord 

ca. 1,4 mill.kr. i leje og erstatning: 

Arealer grænsende til Beldringe Flyveplads ••• 930.000 kr. 
Arealer ved Holev, Vejrupgård, Gyldensteen, 
Nordskov, Midskov, Røjle og Skovby ••••••••••• 275.000 
Øvrige arealer ••••••••••••••••••••••••••••••• 175.000 

Størsteparten af ejendommene på flyvepladsområdet tilbagekøb
t es eller videresolgtes s om nævnt. Området, der kunne genetable
res som landbrug, var reduceret , og i første omgang kunne 111 e
jendonune udbydes til salg. Som anført kunne ejendommene overta
ges til den tidligere afståelsessum 1- det beløb, det ville koste 
at udbedre påførte skader. En oversigt i Emil Sørensens mate-
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riale vi s er, at det påg;'l'.·~ldende nnLal ejendomme blev ove:i:·taget 

til en merdi af 4, 2 ruill. lcr ., hvil ket i gennemsnit l å 30 % un-
d ex:· den swn, der var udbet.nl t for.· ejendom med evt. t ilhørende 
jord i 1941~. Kun i B til.fælde lå overtagels essummen over 100. 000 
kr. - For tabet - hviH ni1.:111 1rnn tals om e L sådant i de tLe tilfæl-
de - kunne staten til p;engi:eld overtage det reducerede areal 
(godt 100 ha.) og bibeholde flyvepladsen. amt er 

Af institutioner beslsglngdes i Odense og Aseens~godt 150, 
hvortil kom en ra~kke p:ri.vutejede ejendomme .• FI1aset Odense-områ
det er der for de beslaglagte institutioner ydet en erstatning 
på ca. 2 mill,kr.- Den samlede erstatning, der udbetaltes i for
bindelse med de anførte anlæg og beslaglæggelser i Odense og As

sens amter (fraset Odense købstad) beløb sig således til ca. lq 

mill.kr. 
Til sammenligning med de nævnte beløb kan anføres, at en mid

delstor gård på de tider handledes til en værdi af ca. 150.000 kr. 
Størs·teparten af de beslaglagte arealer og institutioner blev 

frigivet i løbet a.f de to første år efter krigen. Mange sår måt
te imidlertid heles, før vir ksomhed og drift var den samme som 
før, og i visse tilfælde tog det lang tid. Med årene er dog de 

fleste gener overvundet. 
Aflægger man i dag besøg på de arealer, der var beslaglagt af 

værnemagten, vil man ikke umiddelbart k1.lllne se, at tyskerne de 
pågældende steder for snart J.~O år siden var i gruig med mere el-
1 er mindre omfattende anlægsarbejder. Enkelte fwidrunenter og 
bunkers står tilbage og minder om en beslaglæggelse, der i ad
skillige tilfælde ramte noget af Fyns bedste jord. 

De fleste synlige minder finder vi nok i Allesø; En del af 
ringvejen ligger der stadig; langs den står flere steder span
ske ryttere, og p.å flere af byens gårde og huse aner man endnu 
de kasernenumre, tyskerne lod placere på de beslaglagte bygnin
ger. Ved indkørslen til Beldringe fortæller en massiv cement
bunkers, at arealet engang har tjent andet formål. 

Et par af tyskernes "værker" kom dog til at tjene et godt for
mål: Hangaren, der opførtes syd for Allesø, er omdannet til sports
hal ("A:J_lesøhallen"), og den nærliggende grusgrav, der engang 
tjente det gamle byfællesskab og siden leverede grus til anlæg
gene på flyvepladsen, er omdannet til en smuk idrætsplp.ds. -
D.en, der aflægger disse steder et besøg, aner dog næppe, at han 
b~finder sig på Q.en største af de tyske beslaglægg.elser under 

b.e~ttelsen. 
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No ter. 

1 ) Ernil Sørensen hnr selv indført de behandlede sager i perio
den august 1944 - april 19Lt·8 (ni:·.l-919) , mens de forholdsvi s 
:få sager fr$ perioden mn.;j 19L~8 - november 1956 er indført af 
en sekretær . - Protokoll erne ør n~crket "Privat ", og da der 
underve j s henvises til andre registreringsnumre , må det for
modes, at det drejer sig om protokoller, som Emil Sørensen 
har ført som grundlag .for andre protokoller. Emil Sørensens 
materiale er venligst stillet til min r ådighed af gdr. Hans 
Peter Sørensen, Lumby Tårup mark. 

2) Søren Hansen:"Træk fra Odense under den tyske besættelse 9. 
april 1940 - 5.maj 1945", udg . på eget f orlag 1945. 

3) Hans Henri k Jacobsen:"En landsbys skæbn e . Allesøs besættelse 
1943-47", udg. på eget forlag 1958. 

4) At Hitlers frygt val.' ubegrundet fremgår af Arne Bonvig Chris
tensens universitetsspeciale:"Invasion i Danmark?", udg . a:f 
Ode~se Universitetsforlag 1976. 

5) De beslaglagte arealer er i materialet skiftevis angivet i 
tønder, hektar og kvadratmeter. De er i denne forbindelse om
regnet til hektar (1 ha . ~ 1 ,8 td .land ~ 10.000 m2). 

6) Kommissionens materinle er suppleret med oplysninger af fhv. 
uddeler Laurits Nielsen , Nordskov. 

?) Kommissionens materiale er suppleret med oplysninger af gdr . 
Laurits Andersen, Midskov Skov. 

8) Kommissionens materiale er suppleret med oplysninger af den 
tidligere ejers søn, gdr. Henry Larsen , "Søl yst" ,Røjle Skov . 

9) Kommissionens materiale er suppleret med oplysninger af gdr . 
Laurits Jørgensen og gdr. H.J.Hansen, begge Skovby. 

10) Kommissionens materiale er suppleret med oplysninger af fru 
Køt~e, SarWl'.lgård, og hendes søn , Peter M. Køtke , der er for
p~gter af gården. 

11) Kommissionens materiale er suppleret med oplysninger af gods
ejer J.C.E.Simonsen, Vejrupgård. 

12) Kommis.sionens materiale er suppleret med oplysni nger af lens
greve C.J.Bernstorff, Gyldensteen. 

13) 

14) 

15) 

16) 

Om overfaldet på kasernen i Albanigade, en pavillon i Fruens 
Bøge og hangaren på Lil le Eksercerplads den 29.august 1943, 
se "Fast i Nød. Fyn.ske Li vregi ment 1614-1964" , si.241-46. 
Søren Hansens bog, f.!i.172. - Dr.phil. Jørgen Hæ$trup oplyser, 
at materiale vedrørende bes l aglæggelserne i Odense opbevares 
i arkiv på Odense Rådhus (pakke niærket 47/V). 
Jvf. "De fem lange år",bd"3 si.1147-48,v. J ohs Brøndsted og 
Knud Gedde, 1947. 
De pågældende institutioner er ikke omtalt i kommissionens ma
teriale. Til gengæld findes de i Stiftamtets oversigt (45-
174:-25) "vedrørende Frigivelse af' Bygninger, der har været 
belagt med tyske Flygtninge". - Sdr . Nærå Forsamlingshus er 
å.nført i Luftværnets over sigt over beslaglagte institutioner 
1945. 

17) Kommissionens materiale er suppleret med 6plysninger af re
daktør K.V.Sørensen og kommunaldirektør Kaj Mortensen, begge 
Assens. 
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18) Indk\tart,ering af 20 :c·ussere og_ 16 tySkøre. 
19) LejrehdS ledelse og ir1d1:etning, flygtningenes 'beskæftige·ls~ ,, 

e.ta.blering a..f und,ervisning, kirketjeneste og. kulturelt ,oplys
ningsarbejde' m" v" e.r udf ø.r li gi; :omtalt i 11 1fl;ygtning_e i D~
lI1a:r•k 1945-4<1 11

, udgivet af Ii'lyg.tning.eadmiriistrationen 1950. -
Yderligere er supple;røt nred oplysninger at blikken~lag:errue.s
t ,er Osvald Top 'Christensen, Tarup, og tdl. sogn.epræst Wilh. 
Re-iss, Nresby. 

20) Svendbo:Dg havde fast havnevagt, men fik først :tysk militær 
garnisoneret fra. august 191+3 med kvarter på hot·el "Wandall". 
Jydske Dr~gonregiment og ;.Feltartilleriregiment havde fra 
november 19,l.f.2 garnison på henholdsvis Hvidkilde' slot og Bor-
gerskolen. · · 

21) I Fåbo·rg f~dte·s li·geledes en llavneve.gt, be·stli.w:.i.de ar et par 
tyske marinesoldater; og på 11 Færg,egårdent1 loe;øre~e ep. halv 
snes mand, der b.etjente en lyttepost i Svann1ngø 'Bakker; e
gentlig indkvarter.ing af tyske .s.o.ld~M~r fik 'byen først i ef
terliret 1943'• 

22) 

23) 

Straks -efter 9 .april beslaglagdes i .Nyborg, "Industrien" og 
Højskolefo-reningens bygning til kommandantur og kaserne, og 
i den følgende tid beslaglagdes et ·st.a:digt vokser.ide antal 
privat-ej~ndomme i h~vnekvarte_ret; et. laz_aret indr~ttede·s 
siden '.På hotel "Færgegården". Efter den 29.august 1943 over
tog værnem~gten hotel "Nyborg Strand.", hvor 3.Regiment havde 
været garni·s·onerøt, og' her havde :den tyske konlillaridm t . sit 
hove.dkvarter til maj 1945. Og·så hot-el ''ChristiartslWld" b:).ev 
beslaglagt til in~vG1,r~ering af tysk militær. - . ~.J .Jensen 
anføre.r i sin bog "Nybor~ und,er b,epættelsen 1940-451

·
1 (udgi

vet af Histo'.risk Samfund 1970), at s~yrketallet i kri'g,ens 
sid:ste år fra dansk side b1ev anslået t.il 4-6 ty·ske kompag
nier .med 1500-2000 mand. Ifølge en ikke-dateret opg-ørelse 
over ,antallet af tyske soldater i Dart.mark skulle styrken i 
Nyborg ha.ve været 51 officerer,, 33:3 underofficerer og 2049 
menige. 

Jv:r. Niels Th1ng:"To~erup Højskol~ gennem 70 år",1978. ,. 
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Fyn under besættelsen er bl.a. behandl et i følgende værker og 
artikler: 

Danmarks Frihedskamp, red. af Ebbe Munc.k og Bø:i:·ge Outze, bd.1 
(Odense amt si.281-302) 
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Da Danmark kaldte, Bremers Por lag, Od ense 1945 (Fyn si. 240-95) 
Arne Bonvig Chl'istensen: Invasion i Di...mmark? Odense Universitets
f orlag 19?6 (kystbefæstningsanlæg) 
Flygtninge i Danmark 1945-49, udg. af Flygtningeadministrationen 
1950 
Fyn under fem Aars Krig, billedreportage ved Stoffer 
Danmarks Hjerte - Odense, red. af Rich. Madsen, Lokalhistorisk 
Forla3, Århus 1947 (si.103-112: Odense og besættelsen, v. Egil 
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