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Aabenraa Kommune
Under 2. Verdenskrig
(25. november 2015)

Nedenfor findes notater om enkelte tyske stillinger, nedstyrtede fly, bomber og historier fra
krigen samt oplysninger om enkelte danske militære anlæg i Bov Kommune.
Tyske militære stillinger i kommunen er primært beskrevet på hjemmesiden www.avlg.dk samt i
bogen ”Da krigen kom til Kragelund” af Johannes Matthiesen og undertegnede.

Indholdsfortegnelse:

Nedstyrtede og nødlandede fly….....1
Bomber………………………………23
Andre tyske ting………….…………46
Modstandsarbejde………….……...54
Krigens start …………..……………57
Krigens slutning …………..………..58
Andre hændelser…………………...64
Danske anlæg………………………88
Kilder……………………………….108

Nedstyrtede og nødlandede fly

Der er nedenfor kun tale om enkelte spredte oplysninger. For righoldig information om hver
enkelt nedstyrtet fly under 2. verdenskrig i Danmark, se Søren Flensteds hjemmeside:
www.flensted.eu.com.













Før 9. april 1940 – Padborg – Tysk svævefly - Gö 3 Minimoa………...................…….....2
1935, 14. december – Padborg – Tysk træningsfly – Ha 135…………………………….....3
1939, 26.oktober – Kragelund - Tysk jagerfly - Messerschmidt Me 109 D………….……..4
1939, 24. december – Et par kilometer nord for grænsen……………………………………6
1940, april – Rødekro – tysk jagerfly – Junker Ju 52…………………………………………7
1942, 24. marts – Frøslev - 3 tyske jagerfly – Avia 534…………………………….………..7
1942, 24. april – Visgårde – Engelsk bombefly – Mancheste………………………………..7
1942, 29. april – Holbøl - Engelsk bombefly – Vickers Wellington III………………….……8
1942, 18. maj – Rise – Engelsk bombefly – Stirling…………………………………………10
1942, 24. sept. - Elsø mose, Mulsmark – Eng.bombefly – Handley Page Halifax II........10
1943, 8. januar – Søst Skov – Engelsk bombefly – Lancanster…………………………...13
1944, 11. april – Rise – Amerikansk bombefly – usikker angivelse……………………….13

2











1944, juni? – ukendt sted? – tysk jagerfly? – Usikker angivelse......................................13
1944, 27. aug. - Bov Mark – Am. jagerfly – North American P 51 D Mustang………..….13
1944, medio december? - Kruså, Harkær - Tysk natjager? – Usikker angivelse............17
1945, 12. januar – Flensborg Fjord - Engelsk bombefly – Handley Page Halifax III…….18
1945, 5. marts - Bov Mark - Tysk dagjager – Focke-Wulf Fw 190A-8.……………..…....19
1945, marts? – Nær Tinglev – Tysk jagerfly – Messerschmidt – Usikker angivelse…….20
1945, 11. maj - Fårhus Feltflyveplads - Engelsk transportfly - Avro Anson Mk I…………21
1945, efter befrielsen – Hokkerup – Engelsk observationsfly – Auster..……………….…22
Ukendt dato – Andholm – Tysk fly – Usikker angivelse…………………………………….22

Før 9. april 1940

Padborg
Tysk Gö 3 Minimoa svævefly

Svæveflyet landede i en mark mellem Frøslevvej og Nygade i Padborg (33). Sandsynligvis ført
til Danmark ved en fejl på grund af vinden. Flyet var civilt registreret.
En del grænsegendarmer samles ved flyet (3).
Flytypen er konstrueret i Tyskland i 1936.

3

Alle fem fotos ovenfor stammer fra Kjeld Michelsen, Padborg. Fotografen er ukendt.

1935, 14. december

Padborg
Tysk enmotors træningsfly Ha 135

Den 14. december 1935 startede piloten Karl Heinz Purche i sit fly fra Staarken lufthavn i Berlin
kl 10.45 med retning mod Kiel. Desværre for han vild og landede kl 15.00 på en mark 200 meter
syd for Flensborg Chausse i Padborg. Flyet var da løbet tør for brændstof.
Af de danske toldmyndigheder fik han lov til at købe brændstof og returnere til Flensburg.
Han købte 20 liter og fløj kl 16.20 mod Flensburg.
Desværre løb han igen tør for brændstof og styrtede kl 16.40 på en mark mellem Nygade og
Frøslevvej i Padborg.
Et hold på fire mand kom fra Flensburg samme aften. 2 dage senere den 16. december kl 11.00
bragte de flyet til Flensburg (23).
Flyet var mærket D-EKEN og af typen Ha 135V2 med værknummer 2102, bygget af Hamburger
Flugzeugbau G.m.b.H. Det hørte til Fliegerlandegruppe III i Hamburg.
Karl Heinz Purche boede i Berlin og havde flylicensnummer 1126 udstedt den 8. november
1935 i Berlin (23).
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Ovenstående tre fotos stammer fra Bov Lokalarkiv.

1939, 26.oktober

Kragelund
Tysk Messerschmidt Me 109 D-1 jagerfly

Den 26. oktober 1939 kl ca 9.45 nødlandede et armeret tysk Messerschmidt fly på Herman
Poulsens eng ved Kragelund (Hans Poulsen boede i Skyttehus). Engen ligger nord-øst for
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Skyttehus og syd for Jokum Meiers ejendom (225 meter sydvest for Plantgaard lige syd for
Kragelundvej) (44, 45, 46, 47).
Flyet kom sydfra hvor piloten havde været på jagt efter engelske flyvere men ikke fundet dem.
På grund af tåge og dis mistede piloten orienteringen og var ved at løbe tør for benzin. Flyet
kredsede et stykke tid over Herman Poulsens gård for at finde et sted at lande inden det gik
ned. Under landingen bremsede han for hårdt da han fik øje på et pigtrådshegn. Flyet slog en
koldbøtte og endte på hovedet (23, 35, 44).
Flere mennesker stimlede sammen. Herman Poulsens søn slog en rude ind i cockpittet for at
kunne frigøre piloten, og Poul Christiansen fra Ny Kragelundgård skar ham fri for seletøjet med
sin lommekniv. Piloten var uskadt bortset fra nogle få hudafskrabninger (23, 35, 44, 45).
Flyet var en Messerschmidt Me 109 D-1 fra 8./Jgr. 126. Det havde werknummer 461 kodet Rote
5 (23).
Me 109 D-serien blev produceret indtil august 1938 – i alt 320 styk, og for øvrigt brugt i den
spanske borgerkrig (48).
Flyet blev senere sendt til København (35).
Flyet blev ført af piloten Obergefreiter Carl Theodor Bertram. Han var født den 9. november
1918 i Essen og indtrådt i Luftwaffe i 1936. Den 1. oktober 1937 blev han gefreiter og
obergefreiter den 1. april 1939. Han kom til en jagereskadrille i januar 1939 og havde ca 300
flyvetimer ved landingen. Han blev i første omgang ført til Søgård og siden interneret på Hald
ved Viborg indtil besættelsen. Han var ikke krigsfange da Danmark ikke var i krig med Tyskland
på det tidspunkt. Han blev løsladt fra Hald den 9. april 1940 og døde den 8. oktober 1940 (3,
23, 46, 47).
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Ovenstående ni fotos stammer fra Kjeld Michelsen, Padborg. De er taget af hans far Fritz Michelsen.

1939, 24. december

Et par km nord for grænsen
Tysk fly
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Det vides ikke hvor dette fly nødlandede. Det kan for så vidt godt være i Tinglev eller Tønder
kommuner. Peter Petersen fra Tørsbøl fortæller i sin erindringsbog: ”Juleaftensdag 1939 nødlandede

en tysk militærflyver blot et par kilometer nord for grænsen. Han forklarede, at han ikke kunne finde hjem i tågen. Vi
kunne nu ikke se ret megen tåge. Men flyveren var vist en god komediespiller. Han blev grædende ført som fange
til Søgård-Lejren. Det hjalp næsten ikke på hans humør, at man serverede gåsesteg for ham. Han ”ville så gerne
have kæmpet for Hitler!” sagde han.” (79).

Det er spørgsmålet om der kan fæstes lid til denne beskrivelse.

1940, april?

Rødekro
Tyske jagerfly – Junker JU52

Ved Rødekro nødlandede en tysk Junker JU52 i april 1940. (48). Datoen er næppe korrekt. (Der
findes billede af den i Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, Mindretallets fotoarkiv, æske nr. 303 (Indleveringer fra
”Soldaterforeningen”)).

1942, 24. marts

Frøslev
3 tyske jagerfly – (Beslaglagte tjekkiske Avia 534)

Kl. 17.20 nødlandede 3 ”Beutemaschinen” ved Frøslev på grund af tåge. 2 af flyene landede
uden problemer. Det tredje mistede landingsstellet og olietanken i en hæk. Maskinerne var på
vej til Flensborg. 2 Obergefreitere og 1 officer var piloter. Dagen efter fløj de 2 uskadte fly videre
mens det sidste blev afhentet fra lufthavnen i Flensborg.
Flyene kom fra Jagtgruppe Drontheim Grove (Flyvestation Karup) (3).
Det fly der blev beskadiget forsøgte tilsyneladende en nødlanding over det hus i Frøslev der
hedder Paxaterna (ved siden af skolen) (43).
De to fly landede på Anders Jensens nykløvermark og det tredje fly på Søren Linding Nielsens
mark (63).

1942, 24. april

Visgårde øst for Tinglev
Engelsk bombefly – Manchester

Der styrtede et amerikansk bombefly ned ved Visgaarde mellem Bjerndrup og Bajstrup nær
Tinglev natten mellem den 23. og den 24. april 1942. Læs mere om flystyrtet på hjemmesiden:
http://www.flystyrt.dk/default.asp?id=456.
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1942, 29. april

Holbøl – sydkanten af Kelstrup Plantages vestlige del
Engelsk bombefly – Vickers Wellington III

Wellington III X3716 styrtet ved Holbøl 29/4-1942
Flyet tilhørte RAF 9 Sqn og var kodet WS-?
T/O 23:07 Honington OP : Kiel
Klokken 01:56 blev X3716 angrebet af en tysk natjager og styrtede ned ved Holbøl nordøst for
Kruså . Tilsyneladende eksploderede flyet i luften da en motor blev fundet 1½ km fra flyvraget
og 100 meter fra Holbøl Mølle. Halen landede på en mark der tilhørte landmand Peter Nissen i
Kiskelund og en af propellerne endte på selve hovedvejen hvor den forårsagede en mindre
skade på kørebanen. Det meste af flykroppen landede ca 100 meter nord for Kelstrup Plantage.
Et besætningsmedlem blev fundet samme dag i vraget, medens 3 mand blev fundet omkring
vraget. Det var Observer Sgt. Ronald K. Ayres, W/Op-Air Gnr. Sgt Harold R. Harrison, W/Op-Air
Gnr. Sgt Alfred W. Mount og W/Op-Air Gnr. Kennett W: Stevens. De blev begravet på Åbenrå
Kirkegård d. 2 maj.
D. 7 maj fandtes et lig i Holdbi plantage og et på Nr. Smedebys Grusværkgrund. Det var
piloterne Sgt George K. Sampson og Sgt Leslie R. Silver som blev begravet på kirkegården i
Åbenrå tidligt om morgenen d. 9 maj.
Natjageren kan muligvis have været ført af Lt. Szameitat fra II/NJG 3 som blev noteret for en
nedskydning klokken 02:20 i området nord for Flensburg denne nat (23).

Øverste del af artikel bl.a. om dette flystyrt i Jydske
Tidende den 30. april 1942.

Artikel i Bovbladet den 20. april 2004 om flystyrtet af journalist Torben Ølholm (17):
Nu får de deres sten

Gennem mange år har en smuk sten stået og ventet på Hesteløkke mellem Holdbi og Øster Gejl. I sin tid blev den
sat der med henblik på, at den skulle være mindesmærke for seks unge sergenter fra Royal Air Force, der styrtede
netop der med deres Wellington III bombefly den 29. april 1942. Uvist af hvilken grund skete der aldrig mere med
stenen. Men det gør der nu. Torsdag den 29. april kl. 11.00 vil der være en kort højtidelighed ved mindesmærket,
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der da bærer de seks navne på de omkomne og våbenskjoldet for RAF Eskadrille IX (B) med mottoet: ”Gennem
natten vi flyver”.
Det var en kold og delvis månelys aften, da Wellington III X3716 den 28. april lettede fra Honington basen lidt
nordøst for London. Sammen med 87 andre bombefly skulle det angribe skibsværftet og flådebasen i Kiel. Det blev
ikke noget lykkeligt togt. Resultaterne var små og tabene for store. Der var spredte skader på værftets 3 dokker, et
hospital, officersskolen og et bibliotek foruden private huse - 15 blev dræbt og 74 såret. Men RAF mistede seks
bombefly med ialt 36 besætningsmedlemmer. Et af dem var Wellington III X3716.
En tysk Messerschmitt BF 110 natjager var af den tyske radarkæde blevet dirigeret ind på det tunge tomotorede
bombefly. Flyets radaroperatør, observatøren og piloten, Leutnant Paul Szameitat, pejlede sig selv frem det sidste
stykke vej. Paul Szameitat skulle gennem krigen vise sig at være en af Luftwaffes dygtigste natjagerpiloter. Og på
nært hold åbnede han den 29. april kl. 01.56 ild mod Wellingtonen umiddelbart over den dansk-tyske grænse nær
ved Kruså/Padborg. Det betød et frygteligt styrt. Salverne fra Messerschmitt’ens fire maskingeværer flåede
Wellingtonflyet fra hinanden. Og de fakta, vi har om styrtet, viser, at det lille minut, der er gået, fra flyet blev ramt, til
det knustes mod jorden, må have været frygteligt for besætningen.
Halepartiet ramte jorden lidt sydvest for Øster Gejl. Og i et toenhalv kilometer langt spor mod nordøst tordnede
dele af flyet ned. Ved Thielsens gård på Holbøl Mark fandt man den ene motor brændende tæt ved hovedvejen.
Den anden motor lå nede i Holdbi Plantage. Og overalt flød det med små sekskantede brandbomber fra flyets
tilbageværende bombelast. Et besætningsmedlem blev fundet dræbt i en af vragdelene. Tre andre lå døde på
jorden. De blev alle fire den 2. maj begravet i Aabenraa med militært honnør fra den tyske værnemagt. Først en
uge senere fandt man flyets to piloter. Den ene lå ved Smedeby grusgrav et par kilometer syd for
nedstyrtngsområdet. Den anden i Holdbi plantage.
Mange år er gået siden dette ene af mange frygtelige flystyrt over Danmark i krigens år. Men nu har en lille kreds af
lokale borgere besluttet, at også de seks unge sergenter, der omkom ved Holdbi, skal have deres sten - bedre sent
end aldrig. De seks unge RAF-flyvere i alderen 19 til 27 skal ikke glemmes. Der er ydet støtte fra Sydbanks Fond,
Sønderhav Mødehus Legat og Bov kommune. Og alle er velkomne ved en højtidelighed med nedlægning af kranse
og tale af Bov’s borgmester, Jens Aage Helmig ved mindestenen mellem Holdbi og Øster Gejl den 29. april kl.
11.00 (17).

Mindestenen for bombeflyet. Foto 2004.

Nedenstående beretning er taget fra Peter Petersens erindringsbog. Peter boede på det
tidspunkt i Tørsbøl. Desværre er historien et skrækeksempel på hvor meget man kan få blandet
tingene sammen i erindringens uklare tåger. Efter at Søren Flensted, der er flyhistorisk ekspert,
har analyseret teksten, viste det sig at beretningen ikke drejer sig om et enkelt fly men om
mindst tre forskellige flystyrt. Her følger først historien og derefter en forklaring:

10

”Det mest uhyggelige oplevede vi en nat i 1942 – det vil sige, at det var kun far, der rigtigt så det. En engelsk flyver
blev i luften ramt af en tysk luftværnsgranat, og flyet eksploderede i et uhyre flammehav et par kilometer syd for mit
hjem.
Flyet blev spredt over et areal på flere kilometer, motorerne borede sig langt ned i jorden. Af besætningen på ni
mand reddede kun én livet. Han havde siddet som agterskytte bagerst i flyet. Flyets haleparti var blevet sprængt
bort, men skytten var sluppet fri, havde fået faldskærmen foldet ud og var velbeholden nået ned på jorden. Næste
morgen trådte han ud på hovedvej 10 øst for Kelstrup skov. Han havde revolveren i hånden, hans uniform var sort
som en skorstensfejers dragt, og hans hår og øjenbryn var svedne af eksplosionen. Han spurgte en ung pige, som
kom cyklende, om hun ville hjælpe ham i skjul.
Det ville hun gerne, sagde hun. Han skulle blot gå ind i skoven, mens hun hentede hjælpen til ham.
Englænderen takkede. Pigen cyklede til Kruså, og kort efter kom en gruppe tyske soldater og overmandede
englænderen. Pigen hørte til det tyske mindretal.
Hvor var vi ærgerlige! At det netop skulle være en tysksindet, englænderen mødte.
Fra den dag havde jeg hjemme på gården en plads på ladeloftet, ind til loftsdøren i beboelseshuset, parat, hvis der
skulle komme en englænder til os – men det kom der aldrig.
De øvrige besætningsmedlemmer fra flyet var simpelthen brændt op. Flyet havde været lastet med 8000
brandbomber, derfor havde eksplosionen været så voldsom. Om sommeren fandt man dog en af englænderne.
Hans ene ben med støvle på stak op af dyndet i Holbøl mose. Han var slynget med hovedet nedad i tørvemosen.
Denne flyeksplosion fik alvorlige følger for far. Han havde stået ved vinduet og set ud, da flyet eksploderede. Det
var uhyggeligt, sagde han. Det mindede ham for meget om episoder fra første verdenskrig. Far pådrog sig en form
for chok” (79).

Den første del af historien med grøn skrift drejer sig måske om flystyrtet den 29. april 1942 ved
Holbøl beskrevet ovenfor eller muligvis om styrtet den 24. september 1942 nedenfor.
Næste del af beretningen i rød skrift kan meget vel dreje sig om flystyrtet i Flensborg Fjord den
12. januar 1945 nedenfor.
Tredje del af historien passer med et beskrivelsen af et fly der styrtede ned ved Kliplev den 29.
januar 1944 ( Halifax JD273) (23).

1942, 18. maj

Rise
Engelsk bombefly Stirling

Flyet nødlandede på Risegårds marker efter at være beskudt. De 7 besætningsmedlemmer
reddede livet, men to blev hårdt kvæstede (35).

1942, 24. september

Elsø Mose, Mulsmark
Engelsk bombefly – Handley Page Halifax II

Halifax II W1274 styrtet i Elsø mose 24/9-1942.
Flyet tilhørte RCAF (RAF) 405 Sqn Bomber Command og var kodet LQ-R.
T/o 00:19 Topcliffe OP: Flensborg.
På vej mod målet blev flyet ramt af flak klokken 04:08 fra 1/306 i samarbejde med 1/Schein 609
og styrtede ned i Elsø mose vest for Kelstrup plantage. Alle ombord omkom og blev d. 26/9
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begravet på Aabenraa Kirkegård (23). (Danmarks næststørste flyverkirkegård (76)).
Besætningen på 7 mand bestod af: Pilot P/O William M. Webb, Flt. Engr. Sgt John M. Rankin,
Navigator P/O Edward E. Gervais, Air Bomber Sgt John H. Kaufman RAF, W/Op-Air Gnr. F/Sgt
William Sheldon RAF, Air Gnr.F/Sgt Mervyn K. Burke RAAF, Air Gnr. F/Sgt John Ott (23).
Ifølge Jydske Tidende fra den 25. september var der kun 6 mand i flyet. De 3 sad efter styrtet
døde i flyet og de 3 øvrige var slynget ud af det (35).

Vragrester fra flyet i Elsø Mose. Thomas Petersen fra Dalsgård
fandt dem omkring 1990 med metalsøger.
Øverst set bunden af en brandbombe.
I dag er vragresterne hos undertegnede.

Billede af en brandbombe fra dansk plakat.

Ib Johansen, der dengang boede i Gråsten, skriver:

Min oplevelse herom går ud på, at vi erfarede, at der var styrtet en bombeflyver ned - og det MÅTTE vi knægte da
konstatere om det nu var rigtigt. Så sammen med 2 klassekammerater cyklede vi af sted en gråvejrs efterårsdag.
Jeg erindrer, at vi mødte en ældre dreng, der havde gået i Graasten skole, og han gik og pløjede. Jo, det var da
een der hed Ole. Hans far var bager derude omkring. Og derfor blev han kaldt for Ole "Kringel". Vi kom til et i
bogstaveligste forstand et ryddet nedstyrtningssted. Tyskerne havde jo afspærret det hele og bortfjernet det
væsentligste. Tilbage var et meget stort hul, hvor der dog var lidt at rage i.
Vi fik fat i diverse småting, som "souveniers", men mens jeg rodede, fik jeg fat i noget gaze-agtigt, som jeg bare
trak og trak i. Undervejs noget særligt gulligt pulver el.lign. Det smittede af på min vindjakke og sad ret så fast. Men
jeg trak videre og det sluttede med noget tarmagtigt noget, der så viste sig at "hænge" på noget skal af en slags.
Jeg stod med det i hånden og pludselig gik det op for mig, at det var resterne af en hjerneskal - med hjerne!!!
Omkring os blev det mørkere. Og lige imens blæste luftværnssirenerne i Flensborg alarm. Spærreballonerne gik
op. - Og det mørknede stadig. DET blev lidt for uhyggeligt i al almindelighed, så vi fattede cyklerne og drog hjemad.
Netop den dag, har jeg altid haft i baghovedet. Har desværre ikke nogen dato for hændelsen (22).
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Ib Johansen fandt i øvrigt et stykke af et landkort som ses nedenfor.

En rest af et militærkort Ib Johansen fandt ved det nedstyrtede fly i Elsø Mose.

Hans Peter Krogh, Aabenraa, der boede i Hokkerup under krigen, har skrevet følgende:

”Tidligt om morgenen den 24/9 1942 blev vi i Hokkerup vækket af en kraftig larm fra flyvemaskiner, skydning fra
flakbatterier og bombeeksplosioner. Tidspunktet var helt usædvanligt, idet vi indtil da var vant til, at de natlige
overflyvninger med bombemaskiner overvejende fandt sted hen på aftenen. Larmen varede ikke så længe – og da
den var ophørt, så vi ude vestpå ildskæret fra en brand.
Dagen derpå rygtedes det, at branden stammede fra en bombemaskine, som var blevet nedskudt ude ved
hovedvej 10.
Når der var sket skader efter bombenedkastninger og lignende inden for en rimelig cykleafstand fra Hokkerup, så
fandt nogle af drengene som regel sammen og tog af sted på cykel for at bese stedet nærmere.
Ved at spørge sig frem undervejs, fandt vi frem til nedstyrtningsstedet.
Turen gik fra hovedvej 10 ned til gården Mulsmark og derfra ned mod øst over en længere markstrækning.
Nedstyrtningsstedet var afspærret af tyske vagtposter. Bombemaskinen var fuldstændig ødelagt – og resterne,
som bestod af større og mindre vragdele var spredt i området.
En af de tyske vagtposter var tilsyneladende i godt humør over nedskydningen – han stod oppe på en af de større
vragdele og sang: ”Es geht alles vorüber – Es geht alles vorbei”.
Afspærringen havde til formål at bjergningsholdet kunne arbejde uforstyrret for uvedkommende ved bjergningen af
dræbte flyvere, ved tekniske undersøgelser – og ved borttransport af vragrester til omsmeltning. Endvidere kunne
der ofte blandt vragrester være farligt ueksploderet ammunition.
Ved denne nedstyrtning blev hele besætningen på syv mand dræbt.
Ud over selve besigtigelsen på skadestederne, forsøgte vi altid at få lidt ”souvenirs” med hjem – for eksempel
bombe- og granatsplinter, patronhylstre o.l. I dette tilfælde lykkedes det at få fat i et lille stykke faldskærmssele og
en lille rest af et landkort. Begge dele var brandskadede.
Inden hjemturen opdagede jeg noget papir i et buskads uden for selve nedstyrtningsområdet. Papiret viste sig at
være flyveblade, som tilsyneladende var brugt af vagtmandskabet som toiletpapir. To af flyvebladene var kun
krøllede, så de kunne nok bruges som souvenirs – specielt, da det var en udgave, som ikke var blandt de
flyveblade, som jeg på det tidspunkt havde indsamlet…” (76).
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Peter Andresen, der boede i Hønsnap har skrevet:

Hjemme begyndte overraskelserne først for alvor. Butiksvinduerne var faldet ud og lå på jorden knust i splinter.
Svendene og min fader var noget bestyrtede, hvad var der sket? Jo, en engelsk bombemaskine var blevet ramt af
luftskytset og nødlandet i mosen nede ved Elsø, forinden havde den kastet nogle af sine bomber. Ved den første
bombe blev naboens vinduer blæst ind. Da der var en pause i skydningen, og folk var kommet ud på gaden for at
tale om den begivenhed, at den næste bombe, en forsager, sugede vores vindue ud. At vores vindue faldt ud,
modsat naboens, der blev trykket ind, skyldtes at den første bombe faldt tæt ved Hønsnap, så lufttrykket sprængte
vinduet. Forsageren faldt længere væk, så der blev modsat ved den første bombe ikke noget tryk, men i stedet
undertryk der sugede vinduet ud.
Der var jo ikke rigtig noget at gøre der midt om natten. At vinduerne manglede i butikken betød ikke noget i de
gode gamle dage. Der var ingen der tænkte på at stjæle fra naboerne. Hvor far og svendene var henne, ved jeg
ikke rigtig. Grethe har fortalt at de under skydningen sad under køkkenbordet. Bror Andreas, der var C.F.´er,
såkaldt ”Føl”, var af politiet i Gråsten sendt ud på mosen for at søge efter flyvemaskinen. Han fandt den da også,
men da var det tyske militær allerede kommet derud, så han havde ikke andet at gøre end at drage hjem og
rapportere til Gråsten,… (136).

1943, 8. januar

Aabenraa, Søst Skov
Engelsk bombefly Lancanster

Bombeflyet blev skudt ned over Søst skov ved Jørgensbjerg sydvest for Aabenraa. Der blev
fundet 5 lig (35).
Der blev illegalt opsat et trækors på stedet af kontorassistent Christian Adolphsen fra Rødekro.
Korset blev konfiskeret af politiet (116).
Det er afbildet i kilde 116.

1944, 11. april

Rise
Amerikansk bombefly – ?

En amerikansk bombemaskine nødlandede på en mark ved Borrevadgård ved Rise.
Besætningen på 10 mand kom uskadt ud af flyet. Det lykkes at få alle mand til Sverige (107).
Datoen er næppe korrekt.
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1944, juni?

Ukendt sted?
Tysk jagerfly?

I juni 1944 kom en tysk lastbil fra Vilsbæk ud på hovedvej 10 mellem Kruså og Aabenraa, hvor
den drejede mod syd. På ladet havde den et tysk jagerfly uden vinger.
Andet vides ikke om flyet (71).

1944, 27. august

Bov Mark
Amerikansk jagerfly – North American P 51 B Mustang

Flyet havde nummeret P 51B 19 42-106480 og tilhørte USAAF, 8. Air Force, 352 Fighter Group,
486 Fighter Squadron.
Det var ude på en mission som støtte for bombefly på togt til Berlin fra Bodney i Norfolk,
England. På grund af dårligt vejr over Berlin blev flyene omdirigeret til at bombe Esbjerg. Over
Flensborg mistede piloten, Carl J. Fuenfstueck tilsyneladende orienteringen og kom bort fra sin
flyformation. Flyet styrtede ned på Bov Mark omkring kl. 14 hvor det brændte op.
Fuenfstueck sprang ud af flyet i faldskærm og landede ca. 500 meter fra flyets
nedstyrtningssted (97). Han slog sit ene ben slemt og blødte meget efter landingen.
Umiddelbart efter blev han tilset af Læge Lorenzen, Bov og taget til fange af en tysk soldat. Han
blev kørt til Frøslevlejren. Senere kom han til den militære flyveplads i Schleswig og derfra til
krigsfangelejren Stalag Luft I Barth øst for Rostock (23).

Ardennes American Cemetery.

Hans Henrik Jensen fra Bov så som ung hvordan flyet blev skudt ned. Han husker at den ene
vinge faldt af flyet i luften (28).
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En Thomas A. Hansen løb sammen med flere andre hen til piloten efter han var blevet anholdt.
Piloten var canadier og næsten 2 meter høj. En anden Mustang jager fløj lavt hen over stedet
for at konstatere om piloten havde overlevet landingen (16).
Nogle dage senere var rutebilchauffør Marius Jensen fra Padborg ude for at kikke nærmere på
flyet. Han gik hen til flyet rygende på en stor cigar. De tyske vagtposter stak af i skræk for at
flyets brændstof skulle eksplodere. Marius lignede for øvrigt Winston Churchill.

Rutebilchauffør Marius Jensen.

Mathias Juhl Nørgaard fra Kejsergade i Bov var også ude ved flyet for at se det sammen med
sin far Jes Juhl Nørgaard og Peter Kaag fra gården syd for styrtstedet ved jernbanen. Han
husker at hele cockpittet lå med næsen nede i jorden og at der lå et hjul lidt derfra.
Efter nogen snak med den tyske vagtpost fra lejren i Bov fik de lov at komme hen og kikke ned i
vraget der efter omstændighederne var i god stand selv om understellet var ødelagt (97).
Flyet blev liggende en uges tid inden det blev fjernet (28).
Christian Rossen fra Bov Mark husker flystyrtet således:

”Da vi drenge hørte at der var en luftkamp i gang styrtede vi ud for at se hvad der skete. Jeg nåede at se piloten
dale ned i faldskærm og flyet blive ramt eller eksplodere med et stort brag hvor ved der faldt stykker af flyet. De
nærmest svævede ned, så det må have været letmetal. Jeg mener at piloten var Canadier.” (98).

Jydske Tidende den 29. august 1944.

16

Dr Hans Lorenzen har i en radioudsendelse fra 1962 i Danmarks Radio med programchef Sven
Alkærsig fortalt følgende:

En dag var der luftkampe her ovenover, og den ene maskine blev skudt ned ude på Bov Mark. Det var en
Amerikaner; Den tyske maskine, som var i kamp med ham, gik ned oppe ved Kliplev. Jeg tog straks ud til den
nedskudte maskine og fandt den amerikanske pilot stående under bevogtning af en tysk soldat, som pegede op og
ned ad ham med en revolver. Amerikaneren var såret i benet, og jeg sagde til den tyske soldat, at jeg ville forbinde
ham. Det må de ikke, sagde den tyske soldat, men nu kom den gamle militærlæge op i mig, og jeg sagde til ham:
”Vil de forbyde mig som gammel militærlæge i Kejserens armé at forbinde en såret? Træd til side.” Det gjorde han,
den tone kendte han. Jeg forbandt manden og spurgte så soldaten om, hvor han skulle hen. Det var jo håbløst at
gøre noget som helst andet, for i mellemtiden var der kommet en soldat mere til. Han skal over i Frøslevlejren. Ja,
hvad så med hans faldskærm. Den skal han bære. En såret soldat, nej det kan han ikke. Den lægger vi ind i mit
Bagagerum, så sætter vi soldaten ind ved siden af mig, jeg kører, og de sidder i bagsædet, sagde jeg. Så kørte vi.
Soldaten sad på bagsædet og pegede snart på mig, snart på amerikaneren med sin revolver. Så sagde jeg til ham:
”Spørg ham hvor han kommer fra”. Jeg kan ikke engelsk, sagde han. Det var det, jeg ville vide, og så kunne jeg
nok fortælle amerikaneren, at jeg var en ”good friend” og lidt andet, og så kom vi ind til lejren…….(37).

Vinduesdel fra den nedstyrtede amerikanske
Mustang-jager fundet af Chr. Rossen, Bov Mark.
Nu hos Johs. Matthiesen, Kragelund.

I forbindelse med en udstykning af et stort areal til industri vest for motorvejen på Bov Mark var
arkæolog Frauke Witte fra Museum Sønderjylland - Haderslev i august 2007 i gang med at
undersøge en del af arealet for arkæologiske fund i lange søgegrøfter. I en af grøfterne
dukkede der en grube op med en del nyere fund. En nabo, Frede Juhl Nørgaard fra gården
Nytoft, fortalte at det var rester fra det amerikanske Mustangfly der var styrtet på dette sted. Da
det som arkæolog ikke var Fraukes opgave at grave fundet ud kontaktede hun undertegnede
der gav beskeden videre til Dan Hansen fra Holbøl, medlem af Sønderjyllands
Amatørarkæologer, som efterfølgende færdigudgravede fundstedet. Der blev fundet flere
hundrede mindre genstande fra flyet. Udgravningen viste i øvrigt at flyet måtte være styrtet i
vest-østlig retning (96).

17

Fundstedet for den styrtede amerikanske Mustangjager.

(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 99).

Fund fra den amerikanske Mustangjager. Blandt
andet ses syv 12,7 mm maskingeværprojektiler.
August 2007.
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1944, medio december
Kruså, Harkær
Tysk natjager - ?

Der styrtede en meget tåget nat et fly ned i laden ved gården Harkær øst for Kruså. Adskillige
var ude at se flyet hængende i spærene i laden (5).
Et tysk natjagerfly styrtede ned i Genosse Hansen Harkærs have i 1944 ?. Den tog toppen af
træerne og vendte hovedet ned i jorden. Det så uhyggeligt ud. Besætningen blev dræbt ved
styrtet. Flyet var et af 4 tyske natjagerfly som alle styrtede. De kom fra Flensborgs flyveplads og
kunne ikke finde ned i tåget vejr. De fløj meget lavt (16).
Christian Jørgensen skulle over på Harkær med kaffe til sin far som arbejdede der. Han så
flyets hale og den ene vinge stikke op fra den vestligste staldbygning. Det var et tomotors fly.
Det var styrtet om natten. Der var stærkt tåget. Christian blev jaget væk af tyskerne (5).
Ejeren af gården dengang hed Hansen. Familien mener at flyet havde været på en vejrrecce.
Margrete Hansen, enke efter daværende ejer, har fortalt følgende: Flyet styrtede om aftenen i
december 1944 før jul. Der var tåget. Flyet forsøgte at finde en flyveplads. Det klippede toppen
af nogle træer. Derpå ramte det den nordlige gavl af en lade, og derefter taget og siden af den
næste lade. Så faldt det til jorden. 2 mand var døde. 2 var kvæstede. Funkeren var uskadt men
stærkt rystet. Besætningen blev hjulpet ud af vraget og bragt ind på gården Harkær. Man
forsøgte at ringe til en flyveplads men telefonledningerne var revet ned. En mand gik til Kollund
Flak og alarmerede derfra Flensborg. Herfra hentede man besætningen, og senere flyet (24).
Viggo Christensen, Hærvejen 3, Bov, 6330 Padborg, som dengang boede lidt øst for gården,
mener efter samtale med sin ældre broder at styrtet skete medio December 1944 (24).

1945, 12. januar

Flensborg Fjord
Engelsk bombefly – Handley Page Halifax III NP947

The aircraft belonged to RCAF (RAF) 424 Sqn. Bomber Command and was coded QB-Y.
T/o 17:24 Skipton-On-Swale OP: Gardening Flensburg Fjord.
After having crossed the North Sea LV988 set course for the Marstal Bay from where it should
start its mining run towards the Flensburg Fjord. The mines were dropped from 15,000 feet
while Pilot F/S Miles C. Grant RCAF held the Halifax straight and level for the camera to
operate. At that point the Halifax was attacked by a German JU 88G-1 night fighter from 3./NJG
3 piloted by Hauptman E. Schröder with the crew of Hessenmüller, Zeinert and Brunsendorf.
The JU 88 was coded D5+AL and operated from Fliegerhorst Grove where it had taken off at
20:11 hours and landed back again at 21:57 hours.
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Mid upper gunner F/Sgt William E. Archer RCAF gave order for a port corkscrew but the Halifax
was hit nevertheless. Grant was not able to control the stricken Halifax any longer and gave
order to abandon it by means of parachute. The crew except Grant did this from 10,000 feet.
Apparently Grant was not able to get out and he was still inside the Halifax when it at 21:08
hours crashed in the Flensburg Fjord near Schausende. His body was retrieved from the fjord
by No. 612 Field Squadron, Royald Engineers on 25/9 and was laid to rest in Aabenraa
cemetery on 29/9 1945.
W/Op-Air Gnr. F/S Charles T. Reilly RCAF landed in the Holbøl Marsh. Apparently he hit a tree
and froze to death as he lay unconscious. His body was found on 18/1 and brought to the
Holbøl church. The Wehrmacht picked it up in the morning of 19/1 and took it to Aabenraa
where it was laid to rest in the cemetery on 20/1 1945. (23).
Magda Frederiksen skriver: ”I Vinter 1944 fandt Beboere fra Holbøl en dræbt engelsk Faldskærmsjæger fra

Mosen ved Holbøl. Han blev ført til Holbøl Kirken og hensat i Vaabenhuset. Der blev gjort anmeldelse til tyskerne
på Søgaard, der mødte med et Vagtmandskab, der stod opstillet udenfor Kirken med opplantet Bajonet, indtil Liget
blev hentet om Natten og ført til Aabenraa.” (51).

Ifølge fly-landsmeldecentralen blev liget af den CANADISKE flyver afhentet fra kirken den
19.01.1945 (52).
On 2/8 the body of Air Gnr. F/S Robert C. Carnegie RCAF was found by a diver from the
German 33nd U-Boat Flotilla , still entangled in his parachute “about 1 mile down Kollund-Bay”
(Read Flensburg Fjord). He was laid to rest in Aabenraa cemetery on 6/8 1945.
Air Gnr. F/S William E. Archer RCAF has no known grave and is commemorated on the
Runnymede Memorial.
Air Bomber F/O Mervyn G. Fife RCAF remained missing, presumed dead, until May 1947, when
a grave marked as that of Sergeant F. Pollard at the Schleswig Military Cemetery in Germany
was opened and Fife’s body identified by its identity disks and markings on the shirt collar. His
remains were re-interred at Kiel War Cemetery, Germany.
A body initially identified as that of Flt.Engr. Sgt John Pollard RAF was washed ashore near
Sønderborg, Denmark, on the north side of Flensburg Fjord, on 3 November 1945, and was
buried in Schleswig Military Cemetery. As there were two graves at the cemetery in 1947
bearing his name, it is now impossible to know if this was the body of Pollard or Fife. Pollard is
now also buried at Kiel War Cemetery.
Navigator F/O James G. Agnew RCAF landed safely in Denmark but was soon captured by the
Wehrmacht and taken to Haderslev air base where he met with the crew of Halifax NR173 of
429 Sqn. After a two nights on the air base the prisoners was sent by train to Dulag Luft at
Oberursel where they arrived on 19/1. After interrogation they were sent to the transit camp
Wetsslar and next day on to a POW camp near Nürnberg. When the American forces closed in
the POW`s were sent on a 14 days march heading for Moosburg in Bayern. Here they were
liberated by the American forces on 29/4 and on 11/5 they were back in England.
Sources: RG 24 vol 24755/27632/25012/77502 Library and Archives, Canada, LBUK, BA,
CWGC, Letter from Otto Sulek, Agnew de brief, AIR 27/1835, AIR 25/144, AIR14/2680, BC loss
card. (23).
Hans Frederik Bøjskov fortæller at han og hans kammerat Jens efter et flystyrt, hvor et fly gik
ned i Fjorden gik en tur hen ad stranden fra Rønshoved (det var sikkert dette fly, selv om der
samme dag var et andet fly der gik ned i Flensborg Fjord på den tyske side af grænsen). Ud for
Frueskovs fiskebro var et af flyets hjul landet. Jens og Hans fandt i vandkanten et mærkeligt ca.

20

8 cm langt aluminiumshylster med en forskruning på midten. De mødte en dreng fra Frueskov
der advarede dem om at pille ved dimsen da den kunne være farlig. Så fik han den og skruede
den straks fra hinanden! Det viste sig at den indeholdt stormtændstikker – måske fra flyet (65).

1945, 5. marts

Bov Mark
Tysk dagjager – Focke-Wulf Fw 190A-8

Det illegale blad Information skriver om episoden: Om eftermiddagen den 5. marts 1945 er et
troppetransporttog under indkørsel på Padborg station. Pludselig kommer nogle tyske jagere
drønende hen over toget, og i næste øjeblik foretager en af dem en pludselig dykning mod
toget. Mandskabet ved luftværnskanonerne på toget bliver grebet af skræk og kanonerne rettet
mod flyveren, som man åbenbart i forvirringen antager for en fjende, trods de tyske
nationalitetsmærker på flyet. Der lyder en række skud, som rammer så præcist, at flammerne i
næste øjeblik slår ud af maskinen, og den styrter til jorden med et brag (6).
Det tyske fly som tyskerne selv skyder ned Ostw. Schafhaus / Dänemark var Fw 190A-8 werk
nummer 732108 kodet Weisse 7. fra I./ Erg. JG 1. Det blev 95 % beskadiget. Piloten døde. Han
hed Josef Quarda og blev begravet i Flensburg (3).
Flyet styrtede ned øst for Fårhus (31) mellem to ejendomme på Mejerivej (97). Allerede næste
dag blev det fjernet – Det var dårlig reklame for tyskerne (28).
Ifølge Aage Kristoffersen, der arbejdede på Padborg Station under krigen, var det ikke et uheld
at der blev skudt efter flyet. Det havde de tyske soldater ved flakkanonen ordre til – uanset
flyets nationalitet. Aage fortæller også at flyet faldt ned tæt på jernbanen længere nordpå og at
det blev skudt ned af en antilufskytskanon der var monteret på et blandet tysk
troppetransporttog der holdt overfor stationsbygningen lige vest for denne. Toget skulle sydpå.
(128).
Hans Henrik Jensen fortæller om samme episode: ”En eftermiddag, da jeg som dreng var hos Johan

Fischer, stod Johan og jeg bag stalden (Hærvejen 13 b), mens der gik tre soldater på Plantagevej. Der kom da tre
tyske jagere lavt nede og dykkede over et militærtog, som øvelse, men den ene blev skudt ned. Tyskerne var som
lammede. Hvem skød, sagde de, det var en af vore egne. Senere fik vi at vide, at omtalte tog var blevet angrebet
af englændere længere oppe i landet, så derfor var de på vagt. Da grinede vi alle i Bov. Den tyske maskine faldt
ned på Bov mark (nu Mejerivej). Den måtte vi ikke se” (30).

Svend Sørensen, der arbejdede på stationen under krigen, skriver i sine erindringer om
episoden: ”Den 4. maj blev jeg vækket af maskinkanoner hen over byen, lidt over hundrede meter fra min seng.

Rask, fladt ned på gulvet. Det er en tysk flyvemaskine der flyver lavt hen over en militærtransport, der holder på
stationen, folkene ved kanonerne kan ikke se hvad det er for en maskine, der flyver imod dem, så på kort afstand,
får den alt hvad der er til rådighed og den falder ned lidt nord for stationen, både maskine og mandskab er
smadret.” (86).

Christian Rossen fra Bov Mark husker episoden således suppleret med hvad han hørte
dengang.
En tysk højerestående pilot var ude for at undervise ca. 4 andre piloter i hvert deres jagerfly.
Han ville demonstrere hvordan man lavede et angreb på et tog og foretog derfor et skinangreb
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på det tyske troppetransporttog ved Padborg Station uvidende om at det var forsynet med
antiluftskyts. Piloten nødlandede flyet på Bov Mark men ved mavelandingen begyndte det at
brænde. Christian Rossen var hurtigt på stedet og så flyet brænde mens piloten stadig sad i
cockpittet. Schippere, der arbejdede i nærheden på løbegravene ved pansergraven, kom ilende
til og slukkede ilden ved at kaste jord på den, men da var piloten død. Flyet gik ned lige vest for
den 2. ejendom. Der er næppe noget tilbage af flyet i jorden da det ikke sprængtes men kun
mavelandede (98).

1945, marts?

Tinglev
Tysk jagerfly - Messerschmidt

I nærheden af Tinglev styrtede et tysk messerschmidtfly ned i marts 1945. Propellerne findes på
gården Rennberg, Gerrebækvej 12, vestsydvest for Tinglev. Den ene propel står ved indkørslen
den anden er kørt ned af en lastbil (100).
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Gerrebækvej 12, propel fra tysk Messerschmidt.

1945, 11. maj

Fårhus Feltflyveplads
Engelsk transportfly - Avro Anson Mk I

Den 11. maj 1945 kom engelske officerer til den tyske Fårhus Feltflyveplads for at inspicere den
i et engelsk 2 motors RAF fly. Det var af typen AVRO ANSON Mk I med serienummeret NK 506
fra 512 squadron (3, 23). Det var aftalt med de danske modstandsfolk, at de skulle tænde bål i
den ende af banen hvor flyet skulle sætte hjulene i jorden. Bålet var tændt lige øst for
Krathusevej syd for den sydligste ejendom. Desværre kom flyet ind fra den forkerte side, nemlig
fra øst, tog jorden ved bålet, hvor banen endte, og fortsatte for fuld fart over Krathusevej og
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gennem 3 jordvolde inden det standsede. Ved ulykken fik det landingsstellet knust, bøjet
propellerne og 2 mand i flyet blev skadet.
Få dage senere kom nogle englændere som de næste 10 dage demonterede flyet og kørte det
bort. Flydelene var læsset på 2 sættevogne og motorerne på en lastbil. De engelske
mekanikere boede i et telt ved flyvraget mens de demonterede det. De lavede mad og spiste på
gården Vr. Hindholm. Den sidste nat inden flyet blev kørt bort stod det på gårdspladsen ved Vr.
Hindholm (44).
Jordvolden som flyet standsede ved er i dag bevokset med høje graner (13).

1945, Efter befrielsen

Hokkerup
Engelsk observationsfly – Auster (76)

Lige efter befrielsen landede et engelsk jagerfly på en mark syd for den tidligere tyske skole i
Hokkerup (76) efter det var løbet tør for brændstof. Det lykkedes med beboernes hjælp at
fremskaffe en dunk benzin som blev hældt på flyet hvorefter det fløj videre. Det blev ikke skadet
hverken ved start eller landing selv om marken var temmelig ujævn (76).

Ukendt dato?
Andholm
Tysk fly – ?

Et tysk fly nødlander på marken bag den lille skov med Andholm Batteri. Magnus Møller var
henne ved det og talte med piloten. Flyet var en dobbeltdækker af tjekkisk herkomst og det
undrede Magnus at det kunne lande og senere starte på denne mark (109).

Bomber

Et område der var meget udsat for bomber og luftalarmer var den tidligere Bov Kommune. I
følge nedenstående skema blev der foretaget 30 bombenedkastninger og der blev i alt kastet
103 sprængbomber af forskellig størrelse og 1.137 brandbomber over området. Det svarer til 3
% af den samlede mængde sprængbomber nedkastet over hele Danmark under krigen og 5
procent af brandbomberne.
Der var luftalarm i Bov-Padborgområdet 126 gange under krigen (38).
Nedenstående oplysninger bygger primært på bogen ”Luftværnsmæssige begivenheder under
Krigen” (38).
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09.08.1940.

Simondys

Ca. 2 km vest for Padborg.
4 Sprængbomber detoneret. Ingen Skade (38).
19.05.1941.

Vesterbæk

Ved Tøndervej, 1 km nord for Padborg Park. Ca. 9 km nordvest for Padborg.
5 Sprængbomber detoneret. Ingen Skade (38).
25.07. 1941

Nær Kelstrup Plantage

Ca. 1 km Ø. f. Øster Gejl.
5 sprængbomber detoneret. Mindre materiel skade. Markskade (38).
15.01. 1942

Nørrekær

1 km vest for Frøslev Plantage,
2 sprængbomber detoneret. 40 brandbomber udbrændt. Markskade (38).
16.02. 1942

Kragelund Mose

Ved Padborg Park.
2 sprængbomber deraf 1 forsager. En del markskader (38).
12.03. 1942

Frøslev Plantage

7 Sprængbomber detoneret. Markskade. Enkelte Ruder knust (38).
19.08. 1942

Fårhus

3 sprængbomber detoneret. 34 brandbomber, heraf 19 Forsagere. Mark- og hegnskade. Ruder
sprængt (38).
Denne nat var 31 pathfinderfly og 118 bombefly på togt til Flensborg for at bombe ubådsværftet.
Der var diset men pathfinderflyene mente alligevel at kunne lokalisere målet og der blev kastet
155 ton bomber (293 sprængbomber samt 4.500 brandbomber) (41).
Statens Civile Luftværn kunne senere konstatere at der på den danske side af grænsen i
området Tinglev – Als – Ærø blev kastet ca. 110 tons bomber fra dette togt. Dvs. at langt
størsteparten endte i Danmark – Et af de få egentlige – om end utilsigtede - bombeangreb på
Danmark (39).
Hans Peter Krogh, der boede i Hokkerup under krigen, har bl.a. skrevet følgende om angrebet:
”Denne bombenat var den værste – og mest langvarige, som jeg oplevede i Hokkerup under hele krigen.
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Storangrebet mod dansk område kom helt uventet, og ingen var klar over, hvad formålet med angrebet kunne
være. Trods den enorme motorlarm fra luftrummet, så var vi heldigvis ikke klar over, at antallet af angribende
bombemaskiner var på over 100” (76).

19.08.1942

Lundtoft

Der faldt en eller flere bomber ned i Lundtoft Skov i forbindelse med det store bombardement af
Flensborg natten mellem den 18. og den 19. august 1942 (63).
24.09.1942

Frøslevmark – Frøslev Plantage ved Bossens sten – Frøslev
Kådnermark

6 sprængbomber heraf 1 forsager. 19 brandbomber heraf 7 forsagere. 11 ejendomme
beskadiget. Markskade (38).
Der er bevaret 6 bombehuller i den sydlige del af Frøslev Plantage nord for Kristiansminde.
De er ca. 1½ meter dybe og 5 meter i diameter. De ligger omkring 200 m stik nord for den lille
primitive overnatningsplads med hus og brønd. Et af hullerne kan ses tæt på det nordsydgående skovspor (33).

Dr. Hans Lorenzen fra Bov kort efter den 24. september 1942 i et af bombekraterne i Frøslev Plantage.
Bov Lokalarkiv.
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Natten mellem den 23. og den 24. september fløj der knap 150 engelske bombefly ind over
Danmark lige fra Limfjorden i nord til grænsen mod syd. De tyske byer Flensborg og Wismar
skulle bombes og der skulle lægges miner i Kattegat.
Flyene havde på grund af dårligt vejr svært ved at finde bombemålene. Nogle mente de kastede
bomberne i målområderne bl.a. over skibsværfterne i Flensborg, andre valgte ”sidste udvejs
mål” i nærheden (39).
120 meter vest for banehus nr 78 faldt der 5 sprængbomber. Tagsten på vestsiden af
banehuset faldt ned og næsten alle ruder i huset blev ødelagt (31).
I nærheden af Frøslev faldt en serie sprængbomber der alle eksploderede. De forvoldt skade.
Bl.a. på husmand Theodor Olsens ejendom hvor taget blev revet af (35).
24.09. 1942

Elsø Mose

Lige nordvest for Kiskelund.
6 sprængbomber heraf en forsager. 400 brandbomber udbrændt. Markskade (38).
24.09. 1942

Holdbi Savværk

Kelstrup Plantage.
1 sprængbombe detoneret. Savværket beskadiget. Markskade (38).
24.09. 1942

Dubjerg

En km nordøst for Kollund.
6 sprængbomber detoneret. 25 brandbomber udbrændt. 6 sprængbomber og 7 brandbomber
var forsagere. En ejendom delvis nedbrændt. 9 ejendomme beskadiget (38).
Gården Dubjerg nedbrændte (1).
Gården ejedes af sognerådsformand Emil Mygind. Den blev antændt af brandbomber og
nedbrændte til grunden bortset fra stuehuset som blev reddet. Maskiner og avl blev også
ødelagt (35).
Peter Andresen, der boede i Hønsnap, fortæller om episoden:

Allerede ved et-tiden var det galt igen. Da faldt der 12 bomber på Duebjerg ved Kollund. Hele gården bortset fra
stuehuset brændte, så brandhornet var kommet i gang, og vi måtte stå op for at cykle til branden. Vi kom nu ikke
helt op til gården. Et lille stykke før stod nemlig en håndbrandsprøjte, og betjeningen var ved at blive træt, så vi
blev sat til at trække i sprøjtestængerne. Det var så hårdt, at en af vore svende, Hans Mortensen var ved at
besvime. Det hele hjalp nu ikke, gården brændte ned til grunden. Der var en eller anden tyskvenlig herre, der
sagde: det havde Mygind godt af, fordi han var så anti-tysksindet.
Der var da en af de tyske befalingsmænd fra den tyske flakstilling der fortalte, at grunden til at bomberne faldt så
umotiveret, var den, at tyskerne havde sendt deres natjagere op, og bombemaskinerne havde større mulighed for
at undslippe, når de blev lettet for lasten (136).
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(Jydske Tidende 25.09.1942)

Der røg også brandbomber ned i den lille eng lige øst for Dubjerg. Jorden var så blød at de
forsvandt helt uden at antændes. De ligger der sikkert endnu (82).
24.09. 1942

Mulsmark
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En km nordøst for Kiskelund.
6 sprængbomber detoneret. 80 brandbomber udbrændt. 3 ejendomme beskadiget. Markskade
(38).
Ukendt tidspunkt

Rens, bomber

På et tidspunkt faldt der en bombe ned i Rens et par meter fra smedjen.
Clara Mørcks bror Hans Schmidt var i smedelære hos smeden. Han lå og sov på 1. sal i
smedens stuehus da bomben faldt. Der gik hul i muren over hovedet på ham, vinduerne blæste
ud og en skabslåge landede oven på ham, men Hans skete der intet med (12).
16.07.1942

Skelbæk, bomber

5 km sydvest for Tinglev.
16. juli 1942 fløj 21 Stirling bombefly af sted mod et mål 10 km nordøst for Lübeck (Lübecker
Flenderwerke der byggede ubåde) (Operation Pandemonium). Alle flyene bar 6 stk. 500 kg GP
bomber fyldt med RDX. Værket blev ramt med betydelige skader til følge.
Stirlingflyet med koden BU-H blev ført af sergent Fleming. Det blev ramt af let luftværnsskyts
over Esbjerg hvorved frontskytten blev dræbt og flyet beskadiget så det blev ustabilt. Sgt.
Fleming fortsatte flyvningen mod sydøst, men i nærheden af Flensborg blev togtet afbrudt på
grund af flyets skader og bombelasten blev kastet. Besætningen hævdede at de kastede
bomberne 6 km nord-nordvest for Flensborg. I virkeligheden ramte de to sprængbomber ved
Skelbæk 20 km nordvest for Flensborg hvor de sprang uden at anrette skader (101).
27.09.1942

Vilsbæk

4 sprængbomber detoneret. 200 brandbomber deraf 10 forsagere. 5 ejendomme beskadiget
(38).
01.10.1942

Gejlaa

6 sprængbomber detoneret. 25 brandbomber udbrændt. Markskade (38).
01.10.1942

Kollund Skov

3 sprængbomber detoneret. 25 brandbomber udbrændt. En ejendom beskadiget. Skovskade
(38).
Der faldt 5 bomber i Kollund Skov. 3 bombehuller er bevaret hvor kyststien går ned ad en lang
trappe oppe fra bakkerne til et lille bækudløb. Sammesteds hvor der lå en lyskasterstilling. De 3
kratere ses stadig meget tydeligt (20).
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Foto af dr. Hans Lorenzen, 1942. Findes på Bov Lokalarkiv. Sikkert samme bombehul i 2004.

04.04.1943

Fårhus

1 brandbombe, forsager (38).
??.07.1943

Aabenraa Fjord

I Bogen ”Ensted Sogns Historie” skrives følgende: ”En varm julieftermiddag i 1943 fløj flere
eskadriller af allierede flyvere hen over Aabenraa Fjord. Kysten vrimlede med badende, og ved
Eliselunds bro lå henved 25 lystsejlere. Pludselig lød fem detonationer. Røgen skjulte helt
udsigten fra Eliselund over byen og store vandkaskader slyngedes op af fjorden. Bomberne var
faldet midtvejs mellem byen og badehotellet, endnu mens mange strandgæster var i vandet.
Forskrækkelsen var stor – på Eliselund var der ligefrem optræk til panik. Men det blev ved
forskrækkelsen.” (128).
03.08.1943

Kollund

10 brandbomber, heraf 1 forsager. Ingen Skade (38).
03.08.1943

Flensborg Fjord

3 sprængbomber detoneret. Ingen skade (38).
13.11.1943

Rønshoved

100 brandbomber heraf 25 forsagere. Hotellet nedbrændt (38).
Da hotellet blev bombet var der indrettet en lejr for udbombede børn fra Hamborg. Stedet blev
kaldt KLV-Lager Strandhotel Randershof (KLV-Lager: Kinder-Land-Verschickung) med 60 børn.
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Et af børnene blev svært skadet. Alle mistede i øvrigt deres ejendele. Børnene blev indlogeret
hos tysksindede familier i omegnen efter branden (62).
Hans Frederik Bøjskov mener at angrebet ikke var et uheld, men bevidst. Han har fortalt at et
øjenvidne så to fly dykke ud af formationen og kaste bomberne mod hotellet. Et bundt
brandbomber (stave) røg ned i Hans eng uden at gøre skade. I næste bundt ramte nogle af
bomberne ned i strandhotellet. De gik igennem loftet og røg ned i et linnedrum. Der gik ild i
rummet. Ilden spredte sig og hotellet brændte ned.
Hans oplevede i øvrigt at den lokale politibetjent holdt vagt og prøvede at holde nysgerrige børn
væk fra nogle brandbomber i en mindre bevoksning. Mens betjenten stod med ryggen til
bomberne futtede en af dem pludselig af, hvorved betjenten fik et sjok og et mindre træ brændte
(65).
Strandhotellet stod i længere tid som en farlig ruin på stedet. Endnu 8 måneder efter branden, i
juli 1944, stod ruinen der endnu (22). På det tidspunkt var en del af murene styrtet sammen og
det meste af hotellets navn var forsvundet (65).
Så sent som i 1955 hentede Hans Bøjskov mursten fra ruindyngen til opmuring af sit udhus
(65).

Rønshoved Strandhotel i sine velmagtsdage. Postkort fra tysk tid før 1920. Dengang hed Rønshoved Randershof.

Hans Peter Krogh bor i Aabenraa, men er opvokset i Hokkerup. Han har skrevet følgende i Bov
Bladet den 17.12.2003:
”For 60 år siden: Bomber over Rønshoved.
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For nylig fandt jeg et Deutsches Reichpostkarte med billede af Rønshoved Strandhotel. Det
gamle postkort gav anledning til at genopfriske, hvordan jeg som 12 årig, i landsbyen Hokkerup
oplevede bombningen af Rønshoved Strandhotel:
Hotellet lå ved Fjordvejen. Det var en temmelig stor bygning i 3 etager, og i 1943 rummede det
uniformerede Hitler Jugend drenge, som kom fra Hamborg.
Overflyvninger
I 1943 blev området ofte overfløjet af store formationer af allierede bombemaskiner, på vej mod
mål i Tyskland. I klart vejr kunne man somme tider tælle mere end 200 flyvemaskiner.
Lørdag den 13. november kom der sådan en overflyvning først på dagen. Motorlarmen kunne
let høres, men da vejret var diset kunne man ikke se flyverne.
Brandbomber
Pludselig hørtes der en kort, hylende lyd. Straks efter steg en tæt røgsky til vejrs i retning mod
Rønshoved.
Sammen med et par andre drenge fik vi fat på cyklerne og kørte straks i retning mod
Rønshoved for at finde ud af hvad der var sket. Da vi kom til Rønshoved var hotellet allerede et
stort flammehav, og bygningen stod ikke til at redde.
Tilskuere fortalte, at der kun havde været få mennesker inde i huset, da bomberne faldt. De var
alle kommet ud, men nogle få var sårede.
Hvorfor?
Den store gåde er, hvorfor bombemaskinerne uventet og i utide kastede brandbomber mod
Rønshoved Strandhotel, siger Hans P. Krogh. Skyldtes det tekniske problemer? Var det for at
gøre sig fri af bombelasten? Eller skyldtes det angribende, tyske jagerfly? Det var sikkert en ren
tilfældighed, at bomberne ramte en bygning der var beslaglagt af tyskere.
(I dag ligger der en beboelsesejendom på den tidligere hotelgrund). Hans P. Krogh, Langløkke
12, Aabenraa slutter med at fortælle, at denne begivenhed kun er en ud af mange, som han
oplevede under besættelsen.
Slukning i slow motion
Et andet øjenvidne til begivenhederne den 13. november 1943 er Svend Gram, Padborg. Svend
Gram voksede op i Stranderød og gik i landsbyskolen ikke langt fra Strandhotellet.
Svend Gram fortæller: ”Jeg og mine kammerater blev fristet af begivenheden og smuttede fra
skolen for at få oplevelsen med. Drengene nåede brandstedet før det frivillige brandværn
ankom. Og brandmændene havde til med problemer med sprøjten, det hele gik lidt sløvt med at
slukke. Men det havde sin forklaring – brandmændene frygtede at der var sprængstoffer inde i
huset – og så var man ikke særlig ivrig efter at redde tysk materiel og ejendom. Det var jo midt
under besættelsen.” (76, 78).
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Et foto af hotellet hvor det endnu ryger fra ruinerne. Billedet stammer fra Luftværnsmeldetjenestens arkiv via
Frihedsmuseet. © Frihedsmuseet.
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Endnu et billede af de rygende ruiner. Billedet er taget fra syd, fra vandsiden. Det stammer ligesom fotografiet
ovenfor fra Luftværnsmeldetjenestens arkiv via Frihedsmuseet. © Frihedsmuseet.
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Foto af Ib Johansen, der under krigen boede i Gråsten, den 14.november 1943. Billedet findes hos Ib Johansen,
Kastrup.

To billeder af Rønshoved Strandhotel der også er taget af Ib Johansen. Billedet til højre er taget et stykke tid efter
bombningen. Læg mærke til at en del af muren med navnet nu er væltet. Billederne findes hos Ib Johansen,
Kastrup.
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Foto taget af dr. Hans Lorenzen. Findes på Bov Lokalarkiv. Foto taget af Elisabeth Hansen fra Holbøl.
Billedet findes hos Elisabeth Hansen.

15.02.1944

Holbøl Mark

1 brandbombe (38).
Der faldt en brandbombe ned på gårdspladsen hos Thielsen (sikkert den 15. februar 1944). Den
udviklede så meget varme da den brændte at vinduesrammerne på gården begyndte at brænde
og vinduesglassene at smelte !. Ilden blev slukket.
Det var det engelske fly der styrtede ned i Årsbjerg ved Gråsten. Det kastede brandbomberne i
en flere kilometer lang stribe hvor de lå og brændte (25).
16.04.1944

Store Okseø

En brandbombe, forsager (38).
26.04.1944

Rønshoved

Fire brandbomber, forsagere (38).
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27.08.1944

Frøslev Plantage, Tungsandvej

5 sprængbomber detoneret. Mindre skade på grantræer (38).
5 store bomber ved Tungsandvej. De detonerede (36).
Hullerne i skovvejen Tungsandvej blev planerede kort tid efter. De 2-3 øvrige huller blev med
tiden fyldt op med affald, bl.a. gammelt vildthegn. I 1970´erne eller 1980´erne blev det
nærmeste hul ud til skovvejen renset op efter beslutning af skovfoged Larsen-Bjerre (58).
Der er skrevet om bomberne i lokalhistorisk Årsskrift (1983 eller 1985). Et hul er endnu bevaret
– 3 meter dybt og 8 meter i diameter. 25 meter nord for dette ses omridset af endnu et hul
(næsten opfyldt), ½ meter dybt. I det dybe hul vokser der spiræabuske.
Lorens Wortmann fandt i 2004 en detonator fra en af bomberne (33).
Hermann Halwas skriver om hændelsen: ”En søndag ved middagstid, vi sad og spiste, rystede det gamle

hus pludselig i sine grundvolde. Vi for ud af skovløberhuset på Vestergade i Frøslev og fik at vide, at der var kastet
bomber ned i Frøslev Plantage. Vi var fire drenge fra Frøslev, som straks satte os på cyklen og fandt med det
samme bombekraterne. Store træer hang endnu oppe i toppen af de træer som var blevet stående og der hang
endnu støv og lugten af varm metal i luften.
Uden at tænke på evt. forsagere, begyndte vi at samle splinter op, men dem smed vi hurtigt igen, for de var stadig
meget varme.
Jeg mener at kunne huske, at det var politiet som gennede os væk fra stedet” (74).

Hans Rasmus Jensen fra Pluskær har fortalt at der var mange mennesker ude ved
bombekraterne de følgende dage for at samle bombesplinter op (84).

Fotos taget af Hans Lorenzen. Bov Lokalarkiv.

Da bombekrateret i 1980´erne var renset op af skovarbejderne blev der opsat en
informationstavle ved bombekrateret som senere er fjernet igen. Teksten var forfattet af
skovfoged Christian Larsen-Bjerre og lød således:
Ifl. ”Krigsforsikringen” tilkendtes skovdistriktet 665 kr. i erstatning for ødelagte træer. Skader på
veje og jordbund henhørte ifl. skrivelsen fra forsikringen ikke under ”Krigsforsikringen for Skove
og Plantager”.
Skrivelsen slutter med den lakoniske meddelelse, at beløbet forrentes med 5 % simpel rente fra
anmodningsdagen den 9. september 1944, men udbetales først, når krigstilstanden er ophørt.
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”Den 27. august 1944 faldt der under overflyvning af allierede flyvere i dette område 5
sprængbomber.
Bomberne hidrørte fra en bombemaskine, der deltog i angreb på mål i Tyskland. Maskinen var
beskadiget af tysk antiluftskyts, og piloten lettede den for bombelasten over dette ”øde” område.
Maskinen faldt vist senere ned på Als.
Ifølge indberetninger fra skovdistriktet til ”Krigsforsikringen for Skove og Plantager” faldt 3 af
bomberne midt på Tungsandvej omtrent på dette sted. De 2 andre bomber faldt i den
tilgrænsende 67-årige rødgranbevoskning lige nord for vejen. De 5 bomber efterlod kratere af
størrelse som dette, der er det ene efter de 2 bomber der faldt i granerne.
Skader på træer og vej var betydelig, og skovdistriktet opgjorde den efter datidens priser:
Skader på træer
700 kr.
Skader på vejen 1.200 kr.
Gråsten skovdistrikt.”
16.09.1944

Oksekær

En km vest for Vilsbæk.
1 sprængbombe detoneret. Bygninger beskadiget. 165 brandbomber, heraf 15 forsagere.
Halmstak brændt (38).
15.10.1944

Padborg

Ca. 500 m nordvest for jernbanestationen.
2 sprængbomber detoneret. Markskade (38).
12.01.1945

Kollundbjerg

4 sprængbomber, heraf 1 forsager. 1 ejendom ødelagt, 1 ejendom stærkt beskadiget (38).
Gården der blev ødelagt var gården på nordsiden af vejen (Sønderborgvej 27) hvor Fr. Ernst
Christiansen boede (og endnu bor). Et engelsk fly var anskudt og slap bomben der lavede et
mægtigt hul midt i landevejen. Flyet faldt senere ned i Flensborg Fjord. Væggene i huset
revnede. Det blev bygget op igen (25).
Der var ikke tale om sprængbomber men om magnetiske søminer der svævede ned i
faldskærme. Det er sikkert da en af søminerne fik sprængmekanismen brækket af ved nedfaldet
hvorved den ikke sprængtes som de 3 andre. Det skete i øvrigt allerede den 11. januar 1945
om aftenen. Familien Christiansen på gården på Kollundbjerg sad netop og hørte engelsk radio,
da det skete. Først hørte de flylarm, derefter maskinkanoner og endelig de 3 kraftige
detonationer der molestrerede deres hus. (71).
Sandsynligvis drejer det sig om et Halifax bombefly der blev skudt ned over Flensborg Fjord
samme dag med kodningen nummeret NP 947 og mærket QB-Y. Se under ”Nedstyrtede og
nødlandede fly” ovenfor.
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Notits fra Der Nordschleswiger den 12. januar 1945.

Tre fotos taget af dr. Hans Lorenzen. Findes på Bov Lokalarkiv.
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På Padborg Station var der under krigen en trafikassistent der hed P.A. Christensen. Hos ham
havde Svend Sørensen, der også arbejdede ved DSB på Padborg Station, lejet et værelse.
Svend har fortalt at han tog ud til Kollund Bjerg og lavede en beskrivelse af bombeskaderne til
P.A. Christensen der sendte oplysningerne videre til London. Senere lykkedes det Svend at
høre sine oplysninger genfortalt over den engelske radio. Svend var i øvrigt flere gange ude for
at beskrive hændelser til P.A.C. / England (86).
12.01.1945

Krusaa Toldsted

2 sprængbomber, heraf en forsager. Mange ruder knust i Bov og Smedeby (38).
03.05.1945

Kollund

Der blev kastet 8 sprængbomber hvoraf to var forsagere. Der skete materiel skade på 18
ejendomme samt på et vandtårn, en transformatorstation og på byens ledningsnet (38).
I Kollund blev det halve af skolen ødelagt, inkl. lærer frk. Spillemoses lejlighed (1, 26, 35).
Frøken Spillemose blev midlertidigt genhuset i brugsforeningen hvor hun fik lov at låne en divan
(82). Smeden Carl Skaus hus blev splintret og gendarmeriets gård skadet. Mellem Kollund og
Dubjerg blev der nedkastet brandbomber – dog uden at anrette nogen skader (1, 26, 35).
Der var luftalarm fra kl. 22.29 til kl. 00.20.

Avisartikel i Jydske Tidende den 4. maj 1945.
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Kollund Brugs efter ruden er trykket ind af eksplosionen og et bombehul i en mark ved Kollund.
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Hus efter bombning.

Bombehul og to mand der er ved at reparere telefon- eller el-ledninger i baggrunden.
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Sandsynligvis taget af smedjen i Kollund efter bombningen.
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Kollund Skole efter bombningen.
Ovenstående syv fotos er taget af Elisabeth Hansen, Holbøl. Elisabeth boede i Kollund Østerskov under krigen..
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Kollund Skole efter bombningen. Begge billeder er taget af dr. Hans Lorenzen. Findes på Bov Lokalarkiv.

03.05. 1945

Kelstrup Skov

5 sprængbomber detoneret (38).
03.05. 1945

Vilsbæk

En sprængbombe detoneret i en mose (38).
Ukendt dato

Kristiansminde

Ved den dansk-tyske grænse.
Der røg en blindgænger ned i en eng syd for Kristiansminde. Daniel Otzens far røg i hullet med
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støvlen. Han forsøgte at nå bunden af hullet med en pind men det kunne ikke lade sig gøre.
Forsageren ligger der stadig. (73).
Ukendt dato

Carlsbjerg?

Sprængbomber?
Der faldt en eller flere bomber. Lufttrykket var meget kraftigt. Vinduerne i kælderen splintredes
(27).
Ukendt dato

Stubbæk

Gl. Tinglevvej 4
Der faldt ca. 2 bomber ned som eksploderede ca. 50 meter bag huset. Hans Æbeløe ejede
huset under krigen (120).
Ukendt dato

Søgård

Der faldt en bombe ned i Søgård under krigen hvor der i dag ligger ca. 5 huse ved Avntoftvej
(94).
Ukendt dato

Søgård Skov

Der findes endnu bevaret bombehuller i skoven.
På Strågårds Smedie i Kliplev findes en beskrivelse af hændelsen.
Ukendt dato

Søgård Sø m.m.

Peter Petersen fra Tørsbøl skriver følgende i sin erindringsbog: ”Allierede fly kastede en nat
bomber i nærheden af Søgård. Flere bomber faldt i søen, så døde fisk blev slynget langt op i
det modne korn. I en mark blev der slået bombekratere, fire-fem meter dybe og fem-seks meter
brede” (79).
En beskrivelse som ikke har kunnet verificeres.
Peter Petersen skriver i samme bog: ”En sen aften da jeg cyklede hjem fra gymnastik, kom jeg i
snak med en højtråbende dansk-nazist i Kværs. Han skældte voldsomt ud på englænderne. – I
det samme hørte vi en tung engelsk flyver komme vestfra, et par kilometer fra os, og samtidig
kom en tysk natjager, som fyrede løs på englænderen. Og nu så vi det helt utrolige:
Englænderen kastede en lysende faldskærm ud, så hele området blev oplyst, og så først
kastedes den engelske bombelast, der bragede, så rystelserne fra eksplosionen nåede os – og
først derefter skød englænderne på tyskerne. Vi kunne se glimtene fra de mange engelske
kanoner. Tyskeren stak af sydpå, og englænderen steg til vejrs og forsvandt mod vest.
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Dagen efter så jeg den engelske sportspræstation: Ved lysskærets hjælp havde englænderne
kastet otte-ti store bomber i en trekant på kun 100 meter på hver led. Og de havde undgået at
ramme Søgård-Lejren, skolen og et par gårde i nærheden.
To af bomberne havde revet et par meget store træer op med rode i den gamle allé øst for
Søgård. Godsejer Raben, som var meget dansksindet, var meget fortørnet over, at
englænderne havde ødelagt hans fine allé. Vi andre syntes, at englænderne havde opført sig
som de fineste sportsmænd og sat livet på spil for at undgå at skade danskerne. Og hvor havde
englænderne været rolige og dygtige. Selv både tyske og danske nazister måtte dér anerkende
englændernes mod og dygtighed” (79).
Også denne oplysning er noget usikker, da jeg ikke har fundet officielle oplysninger om
ovennævnte bomber.
Ukendt dato

Aabenraa

Møllevej nr. 118 og 120
Der faldt brandbomber ned ved gården og stalden brændte (120).

Andre tyske ting

Barsmark, Løjt Land, radarstilling Ameise

Den tyske radarstation ved Barsmark på Løjt Land var under opbygning i juli 1942.
Den blev erklæret operationel den 12. december 1942.
Det var en såkaldt Flugmeldemess-Stellung (53).
Indretning
Den rummede i juni 1944: 1 Freyaradar med AN og Kuh samt 2 Würzburg Riese. Ved krigens
slutning rummede radarstationen: 1 Drehfreya, 2 Freya (LZ), 1 Würzburg Riese og 1 Würzburg
Riese med Gema Zusatz
Bemanding:
Den 20. maj 1943 bemandes stillingen med personale fra 15. Flugmelde-Leit Kompanie under
III afdeling af Luftnachrichten-Regiment 212 (115).
Den 5. september 1944 omdøbes den til 5. mittlere Flugmelde-Leit Kompanie under I afdeling af
Luftnachrichten-Regiment 232 (115).
I dette sidste hedder chefen Leutnant Rottgardt og besætningen bestod af 3 officerer, 63
soldater og 100 Helferinnen (31).
Flygtningelejr
Omkring årsskiftet 1945/1946 blev der samlet barakker og indrettet plads til 900 flygtninge ved
Barsmark – (68). Det er lidt usikkert om flygtningelejren blev flyttet ned til vandet eller blev
liggende i Ameise.
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Da flygtningelejren blev nedlagt blev der flyttet barakker bl.a. til Stubbæk og Sdr. Hostrup som
blev brugt som boliger til husvilde. De forsvandt op mod 1970 (128).
FDF-spejderne overtog en barak som i mange år blev brugt til spejderhus ved Løjt Ferie Center.
Dansk Vanførefond brugte i en del år de smukt beliggende barakker til feriehuse (106).
Der findes flere billeder og artikler om radarstillingen i lokalhistorisk litteratur og lokale aviser.

Barsø, beton i havet syd for øen

Der ligger beton i havet lige syd for Barsø (110). Der var afprøvningsområde for tyske ubåde i
området. Måske har de haft behov for at forankre udstyr (54).
Ankerblokkene var givet vis en del af ubåds-forsøgsstationen Sønderballe øst for Sønderballe
nord for Aabenraa Fjord hvor der lå en barak med fortøjningsbro under 2. verdenskrig.
En anden men mindre sandsynlig mulighed er at betonresterne stammer fra tyske militære
skydeøvelser op mod 1. verdenskrig. Her skød man fra skibe i Genner Bugt med store kalibre
mod opstillede måltavler på Nordals og med mindre kalibre mod Sønderballehoved og
sydvestspidsen af Barsø (103).

Frøslev Plantage, skydebane

Ca. 200 meter vest for den nordlige udgang fra Frøslevlejren havde det tyske vagtpersonale i
Frøslevlejren en skydebane. Der findes endnu rester af skydevold og markørgrav (75).

Gejlå, Hærvejen, armering af bro

Den tyske værnemagt forberedte sprængning af forskellige broer så de allierede i tilfælde af
invasion i Danmark ville blive forsinket. Omvendt gik det dog i Padborg hvor det danske militær
havde forberedt en eventuel sprængning af viadukten under jernbanen før besættelsen. Disse
huller lukkede værnemagten af frygt for sabotage, da jernbanen var vigtig for deres
militærtransporter igennem Danmark.
Ifølge et rygte skulle den gamle bro på Hærvejen over Gejlå ved Bommerlund Plantage være
forberedt til sprængning af den tyske værnemagt.

Gejlå, Landevejen mellem Holbøl og Hokkerup, armering af bro

Broen der fører landevejen mellem Holbøl og Hokkerup over Gejlå var forberedt til sprængning
af den tyske værnemagt. Tilsyneladende var det samme armeringsform ved hjælp af
rektangulærer bræddebeklædte temmelig dybe huller som ved Rønshoved (se nedenfor). Der
var ved denne bro lavet 4 huller: Et på hver side af bækken på hver side af vejen (76).
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Tegning lavet af Hans Peter Krogh, Aabenraa. Ca. 2000 (76).

Jyndevad, ukendt anlæg

Her havde den tyske værnemagt et ukendt anlæg.

Loddenhøj, Løjt Land, flakstilling

Der var en flakstilling på en mark ved Loddenhøj.

Osbækken, Rønshoved, armering af bro og tjekkiske pindsvin

I krigens sidste tid havde den tyske værnemagt forberedt en sprængning af Fjordvejen hvor
Osbækken føres under vejen øst for gården Frueskov. Der var gravet rektangulære huller ind i
begge sider af underføringen på landsiden. De var indvendigt beklædt med 3-tommer planker
og havde en bredde og højde på ca. 45 x 45 cm. Siden hen er vejen blevet udvidet med nogle
meter, og der kan i dag ikke ses nogen spor af hullerne (65).
I krigens sidste del var der hensat tjekkiske pindsvin ved vejoverløbet. Muligvis til at spærre
vejen med (83).

Osbækkens underløb under Fjordvejen 2005.
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Padborg, jernbaneviadukten, armering af bro

Den tyske værnemagt forberedte sprængning af forskellige broer så de allierede i tilfælde af
invasion i Danmark ville blive forsinket. Omvendt gik det dog i Padborg hvor det danske militær
havde forberedt en eventuel sprængning af viadukten under jernbanen før besættelsen. Disse
huller lukkede værnemagten af frygt for sabotage, da jernbanen var vigtig for deres
militærtransporter igennem Danmark.
De to viadukter i Padborg blev fra dansk side før besættelsen forberedt til minering ved at der
var boret huller i broens underside som kunne fyldes med sprængstof. Hullerne blev lavet for at
besværliggøre en eventuel tysk besættelse af landet (86).
Hullerne til sprængstof kom til at spille en rolle den 9. april 1940 da Danmark blev besat af
Tyskland. Tyske soldater troede efter sigende at nogle danske grænsegendarmer ved
viadukten var ved at sprænge den. Tre af gendarmerne blev skudt af de tyske soldater (25).
Da Danmark blev besat sørgede det tyske militær for at hullerne blev fyldt med beton eller
cement så broerne ikke kunne sprænges og dermed forsinke de mange tyske togtransporter
over grænsen med militær og materiel (86).
I begge broer kan der indvendigt på nordsiden lige over granitstenene ses spor af hullerne. Ca.
otte i hver viadukt (86).

Svend Sørensen viser et af de runde sprængningshuller i jernbaneviadukten i Padborg som værnemagten lukkede da Danmark blev besat. 2006 (86).

Padborg, Politistationen

Et af de tillukkede sprængningshuller i viadukten.
2006.

Der holdt tyske soldater til i politistationen. I kælderen havde danske CB-folk vagtrum (91).
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Sofiedal, diverse anlæg

Værnemagten benyttede et areal på 6370 m2 som ejedes af Helene Marie Hansen. Artikel 13
Sofiedal, parcel nr. 98/5. Det blev brugt indtil den 1. november 1941 (99).
Værnemagten benyttede et areal på 4 hektar som ejedes af Christian Jørgensen Kiel, aArtikel 7
og 19 Sofiedal, fra den 1. juli 1941 til den 1. december 1941. Der blev udbetalt 100 kr. til
lodsejeren for at jævne rester efter tyskernes brug (99).

Sofiedal, militærlejre

Der var 2 militærlejre ved Sofiedal. En nord for Sofiedal og en vest for.
I den vestlige var der en lille radar, som blev styret af en soldat med øretelefoner på. Morten
Gundesen fra Sofiedal fik som dreng ”en tur” i radaren af en tysk soldat.
I militærlejren vest for Sofiedal var der et skråt betonfundament som efter sigende var til en
kanon (4).

Søgård, militærlejr

Under krigen var der tysk militær på Søgårdlejren.
Efter krigen var der flygtningelejr i Søgårdlejren (112).

Sønderbjerg, nord for Øster Gejl, barak

Efter krigen blev mange tyske barakker købt af private til forskellige formål. For nogle af
barakkernes vedkommende er det ikke lykkedes at finde ud af hvor de kom fra.
Jenny Laursen fra Sønderbjerg har fortalt at hendes far, Johannes Sørensen, Sønderbjerge 13,
kort efter krigen sammen med sin bror Peter Sørensen købte en såkaldt hestebarak med
ovenlys (92). Ifølge Kurt Jensen fra Bovrup kom den vist nok fra Kliplev (93). Barakken var ca.
22 meter lang. Brødrene delte den i to. Den ene halvdel blev sat op i Vilsbæk hvor Peter
Sørensen boede og den anden halvdel blev rejst lige nordvest for Johannes hus på nordsiden
af Sønderbjerge i et krat. Johannes var bygmester og murer. Han brugte den til opbevaring af
redskaber og materialer. Barakken var bygget efter aftale på naboens grund. Som årene gik,
blev den mere og mere forfalden og naboen ønskede ikke at barakken skulle blive stående. I
1990 rykkede det frivillige brandværn ud og brændte den forfaldne barak af som led i en
brandøvelse. Den anden halvdel af barakken i Vilsbæk blev fjernet omkring år 2000 (92).

51

I

På billedet ses en såkaldt hestebarak. Denne stod syd for Frøslev Plantage.
Foto fra Daniel Otzen.

Resterne af barakken ved Sønderbjerg lige før afbrænding. 1990.
Foto af Jenny Laursen (92).
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Barakken ved Sønderbjerg omspændt af flammer. 1990.
Foto af Jenny Laursen (92).

Tinglev, luftmeldepost og skydebane mm.

Værnemagten havde under krigen en luftmeldepost (FluWa, Flugwache) i Tinglev under krigen.
Den rapporterede tilbage til hovedluftmeldeposten i Husum syd for grænsen. Nærmeste
FLUWAer lå i Ravsted og Ensted ved Stubbæk.
Værnemagten benyttede en skydebane der lå ved kirken (var den mon fra før krigen?). I den
ene ende var der en bygning og i den anden ende en markørgrav og den store skydevold (104).
Værnemagten benyttede et areal på 1.000 m2 som ejedes af Carl Jacobsen. 21 Tinglev og 39
Kravlund parcel nr 93/4. Arealet blev taget i brug 1. nov. 41 (Luftgau XI) (99) .
Var dette mon skydebanen?
Værnemagten benyttede også et areal på 300 m2 som ejedes af Christian Hansen. 32 Tinglev
parcel 91/8. Eventuelle bygninger og indretninger blev fjernet ved afslutningen af lejemålet (99).

Terkelsbøl, lyskaster

Der skulle efter sigende have været en lyskaster ved Terkelsbøl (46).
I en oversigt over lejekontrakter nævnes følgende 2: KS 124 map. 1-9-42 til 31-12-42:
Peter Christensen. 0,7 ha. Art. nr. 5-62-160 Terkelsbøl. Lyskasteranlæg på nr. 5 det
nordvestlige hjørne, art. nr. 40 samt den vestlige del af nr. 39 + elmaster.
Elise P. Kargård, 0,75 ha. Art. nr. 74 og 23 Egebæk. Lyskasteranlæg + elmaster (63).

Varnæs Vig, ukendt anlæg

53

Her havde den tyske værnemagt efter sigende et eller andet militært anlæg.

Vilsbæk, ammunitionsdepot

Den tyske værnemagt havde et ammunitionsdepot i laden ved Hans Asmussen (25).

Aabenraa, efterretningsapparatlager (Nachrichtengerätelager)
Der skulle have ligget et sådant i eller ved Aabenraa (48)

Aabenraa, vagt, Herbert Norkus Heim

Under krigen var der fast vagtpost ved Herbert Norkus Heim (117).

Aabenraa, træbygningen ”Pionerparken”

I 1942 opførte værnemagten en stor træbygning på havnen på hjørnet af Mellemvej og Kilen.
Den blev kaldt for Pionerparken. Den blev revet ned i november 1969. Der er et foto af
bygningen i denne kilde (127).

Aabenraa, skyttegrave mm

01.06.45. nævnes det i Jydske Tidende at skyttegrave m.m. som skal opfyldes skal anmeldes til
bystyret (112).
I den sidste tid under krigen blev der gravet skyttehuller langs hovedvej 10 mellem Kruså,
Aabenraa og Haderslev. De var ca. 1 x 1 m og så dybe at der kunne stå en mand nede i dem
og de var lavet tæt på vejen på indersiden af vejgrøften. De blev kaldt for panserhuller. De var
beregnet til at tyske soldater kunne skyde på eller kaste håndgranater på fjender der bevægede
sig frem langs vejen. De kom ikke i brug inden krigen sluttede (108).

Aabenraa, tåregaslager

Den 27. oktober 1945 berettede Jydske Tidende at de sidste 276 ton af i alt 500 ton tåregas
fjernedes fra havnen af det danske militær. Tåregassen var oplagret i de underjordiske
benzinbeholdere der tilhørte Det Forenede Oliekompagni. Siden foråret 1945 blev der
regelmæssigt fjernet tåregas. Tåregassen var så giftig at soldaterne under arbejdet med den
måtte bære gummidragter. Gassen blev fyldt på tromler og afleveret til det engelske militær til
søs. Efter sigende skulle den til Rhinlandet (35).
Den 8. november 1945 fortsatte Jydske Tidende med at fortælle en lidt anden version: Firmaet
Paul Lehmann var nu var færdig med at flytte tåregassen fra tankene over i tromler. Tromlerne
stod opmagasineret på havnen indtil det engelske militær kunne hente dem. Det var nødvendigt
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at have vagt ved dem, da enkelte af tromlerne blev utætte og da væsken var meget farlig. Flere
personer havde fået gassen i øjnene og måtte søge øjenlæge.
Mange troede i øvrigt at der var brand på havnen den 7. november 1945, men det skyldtes blot
at Aabenraa Frivillige Brandværn rensede tankene for de sidste rester af tåregas – i øvrigt
under ledelse af en ekspert fra Sønderborg (35).

Aabenraa, Nyhavn, 3 camouflagemalede olietanke.

Det vides ikke om værnemagten brugte disse under krigen og om det evt. er de samme der
omtales ovenfor.
Svend Aage Faaborg skriver sammen med to fotos af dem følgende: ”Tankanlægget,
bestående af 3 tanke, blev fuldført i 1925. De rummede tilsammen 2400 m3. Ved Lindsnakke
udførtes der en anliggebro i træ for tankbåde. Rørledninger forbandt tankene med
udskibningsbroen. Under 2. Verdenskrig blev tankene camouflagemalede. Dette til trods blev
der den 19/3 1945 udøvet sabotage på en jernbanetankvogn, indeholdende 15 tons benzin.
Bomben slog hul i vognens bund og benzinen brændte. Samtidig blev depotets kontorbygning
antændt og udbrændte. Der er et foto af de camouflagemalede tanke i denne kilde (126).

Aabenraa, teltlejr

På et tidspunkt under krigen var der en teltlejr i sydøsthjørnet af skoven Vestermark tæt på hvor
vejen Nørrehesselvej kommer ind i skoven fra øst (129).

Modstandsarbejde
Bajstrup

Den eneste vellykkede sabotageaktion mod jernbanen i området skete den 9. februar 1945 hvor
en sprængning dræbte 3 tyske officerer og tilsyneladende sårede 3 andre (85).

CBU

CBU´uniformer og pistoler blev udleveret til frihedskæmperne dagen efter krigen sluttede (25).

Kruså, Kiosk

På Sønderborgvej, der hvor butikken Metro ligger i dag, var der under krigen en lille kiosk. En
del tyske soldater handlede der.
En dag fik indehaveren en seddel med besked om at kiosken ville blive sprængt hvis han
fortsatte med at handle med tyskerne. Det gjorde han. Og kiosken blev sprængt (20).
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Kruså, Den Tyske Skole

Ved hovedvejskrydset i Kruså på sydvesthjørnet ligger en større hvid villa. Det var tysk skole
under krigen. Den var beslaglagt af det tyske militær.
En dag hørte de tyske soldater at modstandsfolk havde planer om at sprænge bygningen. For
at undgå det arresterede de forskellige ledende danskere i området bl.a. sognerådsformanden
som blev ”indlogeret” nogle dage i villaen. Den blev ikke sprængt (20).

Modstandsgrupper

Lars Larsen, Padborg fortæller: ”Vilsbæk – Dr. Lorenzen – Kollund – Frøslev Savværk gruppen
blev på et tidspunkt opløst. Jeg måtte gå under jorden men kom senere med i en
modstandsgruppe i Sønderborg” (25).
Dr Hans Lorenzen var byleder i Bov.
Søren Linding, Landmand i Frøslev, var leder af den lokale afdeling (1).

Padborg Station, modstandsarbejde

Nedenfor følger en række modstandshistorier fra Svend Sørensens erindringer. I erindringerne
har Svend fortalt yderligere om en række episoder. Svend var ansat på Padborg Station fra den
2. november 1943 (86).
Jernbanesabotage
”En vinter aften, jeg er lige faldet i søvn, sover godt og trygt, da jeg bliver brutalt vækket, af
kraftige eksplosioner, jeg mener der er ni eksplosioner lige efter hinanden, og de er nær ved.
Det er nogle af de unge mennesker på Padborg station, der er ude med sprængstoffer, og med
meget veltilrettelagte sprængninger, lukker de Padborg station således, at det eneste tog der
kan komme ud fra Padborg, er det danske persontog. Alle tyske transporter er lukket inde.
Da jeg møder på arbejde næste morgen kl. 6, er tyske arbejdskolonner, allerede i gang med at
udskifte de ødelagte sporskifter. Der er koldt, det er meget koldt, selv om jeg er klædt på, til at
udholde vinterklima, så fryser jeg, så jeg ryster, og når jeg præciserer dette, så er det fordi jeg
vil pege på de tyske arbejdskolonner, der er i gang med at udskifte de ødelagte sporskifter,
disse arbejdere er russiske krigsfanger, unge mennesker, først i tyverne, de står i den samme
kolde vintermorgen som jeg, men er kun iført en tynd pyjamas, og bare fødder i elendig fodtøj.
De er tyskernes slaver, og de skal arbejde.
For at skaffe sig et alibi, har Otto tre dage forinden, en vinteraften gnedet sin pande op mod et
hushjørne hvorved der fremkommer en rimelig god hudafskrabning. Det blev lavet om til, at han
under løb er faldet, og havde slået hovedet mod huset. Lægen mente, der kunne være tale om
en mindre hjernerystelse, og beordrede ham otte dage i sengen. Otto kan således pege på, at
han havde været syg og sengeliggende. Og således havde de alle deres alibi (86).
Ompakning af tysk fragtgods
”Vi røver, plyndrer, og stjæler fra tyskerne, og det efter noder, det vi ikke kan bruge, ødelægger
vi, på den ene eller anden måde. En dag jeg kommer ind i en vogn, står den ældre
pakhusformand ved en stor kasse, der er brudt op, kassen måler ca. 90 cm. på hver led, og
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indeholder mange gode sager. Der er ingen tvivl om at han selv har brudt kassen op, og meget
ligger spredt rundt om. Manden spiller uskyldig, og klager over, at han ikke kan få alle disse
sager i kassen igen.
Det er lige en opgave for en stor knægt som mig, og jeg tilbyder at give chefen et kursus i at
pakke en stor tysker kasse, så der er plads til alt hvad der er stjålet i Danmark. I kassen er der
gode tekstiler, der er et spisestel, der er sukker, mel, bakker med æg, og mange andre gode
sager.
Jeg har træsko på og jeg stamper hele molevitten sammen, medens han danser omkring
kassen og jubler sabotage-sabotage, og derefter bliver kassen sømmet til igen, og fragtbrevet
påskrevet,
”Forsendelsen ubeskadiget ved afgang fra Padborg.” Sådan blev det lavet.”
Sko til eget brug
”Lille Peter kommer og fortæller, at han har set et par rigtig fine støvler i en mandskabsvogn, og
dem vil han gerne have. Peter får besked på, hvad du end gør, så pas på dig selv. Et par mænd
står og er klar til at advare Peter, som springer ind i vognen, snupper støvlerne og er væk i en
fart.
Senere da den pågældende vogn er væk, skal Peter til at beundre sine nye støvler, og ser nu,
at han har fået to højre støvler, og trøster sig med, at nu er der to tyskere der mangler støvler.”
Sand i akselkasserne
”Under krigen er der kun ganske få vogne der går på rullelejer, da er det endnu akselkasser, der
ved at løfte et lille låg, får påfyldt smøreolie. Så ofte jeg kan komme af sted med det, fylder jeg
sand og grus i akselkasserne, på de tyske vogne, akslerne bliver ødelagt, og hjulsættet skal
skiftes ud.”
Ødelagte ledninger i tyske flymotorer
”Der kommer mange flymotorer som går til Ålborg. Der er et utal af forskellig farvede elledninger
på sådan en flymotor. Et af de store numre er at få en jernstang ind mellem alle de her
ledninger, og dreje nogle gange rundt, hvorefter der rykkes og slides til stangen er fri igen. Der
går 8-10 dage, så går flymotorerne retur fra Ålborg til Tyskland.”
Hård rangering
”Med fuld overlæg, er vi meget hårde med rangering, når det drejer sig om tyske
mandskabsvogne. Det drejer sig om godsvogne, hvor den ene dør er åbnet 35 cemtimeter, her
er der sat en plade i klemme, på den indvendige side af denne plade, er monteret en kakkelovn,
således at der kan fyres op for mandskabet, her kan være op til ca. 25-30 mand, de har et godt
lag halm, at ligge på og et af de store numre er, når mang rangerer så hårdt, at en kakkelovn
vælter, og der går ild i halmen, og så kan tyskerne komme ud i en fart.”
Kogende vand på tyske soldater
”Jo længere krigen varer, jo mere hårdt og brutalt bliver det hele, vore følelser over for tyskerne,
bliver også hårde og brutale…
…Vi har nogle små pakvogne, litra E H. Det er vogne med et lille kontorrum, siddeplads, bord
og kakkelovn. I kontorrummet er vognenes skruebremse. Da vi kommer hen til vognen er
skruebremsen fast, den skal løsnes, men så opdager jeg, at der sidder to tyskere inde på
kontoret, og de har låst døren det er lige noget for os.
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Vi blokerer døren, så den ikke kan åbnes, de er låst inde, så får vi rangermaskinen
(dampmaskine) kørt ned i nabosporet, og dampmaskinens spuleslange ind gennem vinduet, og
oversprøjter de har tyskere med kogende vand, og hvis de ikke vil skoldes fordærvet, så har de
kun et at gøre, og det er at klemme sig ud gennem et lille vindue, der sidder i en højde af ca.
175 cm. Og så derfra og på hovedet ned. Det er en grim omgang, men for vi andre dagens
oplevelse.”
Sabotør der slipper fri
”En dag ser jeg en tysk soldat, komme med en tilfangetaget sabotør. Soldaten har sin
maskinpistol, i ryggen på den unge mand, som bliver ført ind på læssesporene. De kommer i
nærheden af godsvognene, og den unge mand svinger lynhurtigt rundt, slår vagten i jorden med
et velrettet slag, samtidig smider han sin cottoncoat over soldatens hoved, som fyrer
maskinpistolen af. Den unge mand, springer ind på pakhuset, hen til en arbejder, og siger: ”Giv
mig din kasket, og arbejdsjakke, og følg mig ud af området her. ” Det skete, ganske stille og
roligt går de ud af området hvor den fremmede lige havde slået tyskeren ned, og han slap væk.
Han havde været med til, ved højlys dag at foretage sprængninger af jernbanenettet lige syd for
grænsen.” (86).

Søgårdlejren, tyske tropper

Den 4. maj 1945 var Führernachwuchsschule 13 stationeret i lejren (66).

Vilsbæk, transformatortårn

Der blev sprængt et transformatortårn i luften. Det blev opbygget igen samme sted. Det var
muligvis for at chikanere smeden (Bygmann) der bl.a. lavede tjekkiske pindsvin til tyskerne (25).

Krigens start

Kruså, hagekors ved Korsvejen

Peter Hansen der boede for enden af Madeskovvej i Kruså fortæller følgende: Da tyskerne
rullede ind over grænsen dagen efter besættelsen havde 6 hjemmetyske nazister fra Kruså
hejset svastikaflaget i flagstangen ved Kongestenen ved hovedvejskrydset i Kruså. De stillede
sig op og heilede til de forbipasserende soldater. På et tidspunkt kom der en bil med tyske
officerer forbi. De standsede og kommanderede danskerne til at fjerne flaget (20).

Padborg, hagekors ved Toldstationen

I sine erindringer har Svend Sørensen fra Padborg fortalt følgende historie: ”Den 9. april 1940
er en mørk dag i Danmarks historie, endnu inden den tyske krigsmaskine har overskredet den
danske grænse, har repræsentanter for dette ”Herrefolk” med deres skydevåben, koldt og
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hensynsløst myrdet tre danske grænsegendarmer, der står roligt ved tunnelen, og venter på, at
blive optaget af en bil, for at blive kørt til Søgårdlejren.
Kort tid efter disse mord, vælter dette pak, der skal give verden fem forbandede år, ind over den
danske landegrænse, toldstationen bliver besat, og de viser straks deres høje kultur, ved at
stjæle de få kroner, der er i den danske toldkasse, (angiveligt 48 kr.) hvorefter de sejrsstolt
hejser hagekors flaget på den danske flagstang.
Der kom en lille modstand.
Juni 1920 kom en ung mand, toldassistent Schytt til Kruså for at forrette tjeneste ved den nye
landegrænse, der er opstået efter genforeningen. Gennem årene avancerer Schytt fremad og
ender med at blive toldforvalter i Padborg, og er nu, ikke mindst i egne øjne, en betydningsfuld
person og ingen skal træde hans domæne for nær, ej heller den tyske værnemagt, og så snart
han blev underrettet om morgenens begivenheder, indfinder han sig på Oksevejens toldstation,
og forlanger at tyskerne forlader lokalet, og at det tyske hagekors flag bliver fjernet, og først
efter at Schytt retter henvendelse til højere instanser inden for den tyske toldetat, blev hagekors
flaget fjernet, hvorefter den brøsige herre, toldforvalter Schytt, meget oprevet dekreterer
.. Vælt den flagstang----------skær den i pindebrænde----------den er besmittet af det tyske
hagekors----------den skal aldrig mere bære det danske flag.” (86).

Krigens slutning
Holdbi Kro, opsamlingssted

Efter befrielsen var der et opsamlingssted for tysk materiel ud for Holdbi Kro. Her blev de tyske
soldater der kom nordfra kontrolleret. Svend Carstensen fra Vilsbæk Mark husker hvordan der i
grøftekanterne igennem Kelstrup Plantage lå skulderstropper fra de tyske uniformer. Blandt
andet ønskede ss-soldater ikke at skilte med deres tilhørsforhold når de nåede til Holdbi eller til
Kruså hvor de blev kontrolleret og frataget alt undtagen de nødvendigste ejendele (89).

Emblemer og bagsiden af en gaffel fundet langs landevejen i Kelstrup Plantage af Graham Dearden (90).
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Kruså

Lars Larsen, modstandsmand der stod ved grænsen i Kruså den 5. maj 45 har fortalt følgende:
Der var smidt masser af danske penge i grøften mellem Krusågård og grænsen. Effekterne,
som blev taget fra de tyske soldater inden de fik lov at passere grænsen, blev lagt i store
bunker på Krusågårds marker. Det fyldte flere hektar.
På et tidspunkt blev der givet besked om at en bataljon unge SS-soldater nærmede sig.
Danskerne blev kommanderet væk fra grænsen og de engelske soldater tog sig af dem alene
for at undgå ballade. De kom gående i strækmarch og fuld geled mens de sang
Englandssangen: Denn wir fahren Gegen Engelland.
Engeland-Lied

Heute wollen wir ein Liedlein singen,
Trinken wollen wir den kuehlen Wein,
Und die Glaeser sollen dazu klingen,
Denn es muss geschieden sein.
Reich mir deine Hand,
Deine weisse Hand!
Leb wohl, mein Schatz, leb wohl, lebe wohl!
Denn wir fahren, denn wir fahren,
Denn wir fahren gegen Engelland, Engelland!
Ahoi!
Unsre Flagge wehet auf dem Maste,
Sie verkuendet uns des Reiches Macht.
Denn wir wollen es nicht laenger leiden,
Dass der Englischman darueber lacht.
Reich mir deine Hand,
Deine weisse Hand!
Leb wohl, mein Schatz, leb wohl, lebe wohl!
Denn wir fahren, denn wir fahren,
Denn wir fahren gegen Engelland, Engelland!
Ahoi!
Kommt die Kunde, dass ich bin gefallen,
Dass ich schlafe in der Meeresflut,
Weine nicht um mich, mein Schatz, und denke:
Fuer das Vaterland, da floss mein Blut!
Reich mir deine Hand,
Deine weisse Hand!
Leb wohl, mein Schatz, leb wohl, lebe wohl!
Denn wir fahren, denn wir fahren,
Denn wir fahren gegen Engelland, Engelland!
Ahoi!
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Et stykke efter de unge SS´ere kom en gruppe ældre soldater. Englænderne kørte bag dem og
skubbede med deres små tanks. Et par stykker blev kørt ihjel ! (25).
Peter Hansen boede hos sine forældre i huset for enden af Madeskovvej i Kruså og tjente på
gården Mulsmark nord for Kruså. I dagene efter krigens slutning var han hver dag nede ved
grænsen hvor der skete en masse. Peter har fortalt følgende:
En nat sov der ca. 120 tyskere på loftet på gården Mulsmark. Han fik en rygsæk og en cykel af
dem. Desværre opdagede en af frihedskæmperne i området cyklen og den blev konfiskeret.
En dag kom en hestevogn med forrygende fart ned ad alléen til Mulsmark. Det var en løbsk
hest med en højtstående tysk officer i vognen. Det lykkedes Peter sammen med andre fra
gården at få fat i hesten. Tyskeren stod af og forsvandt til fods. Vognen blev ikke længe efter
konfiskeret af frihedskæmpere. Hesten gemte Peter i stalden bag nogle halmknipper og det
lykkedes ham at have den i 4 måneder indtil følgende skete: Han var gennem skoven redet til
Holdbi Kro. Der opdagede han en håndgranat i græsset i vejkanten. Der var nogle
frihedskæmpere i en bil i nærheden som han kaldte på for at få dem til at fjerne håndgranaten.
Da de kom, opdagede de at hesten havde brændemærkede numre i hovene på forbenene. Det
var altså en tysk hest og de konfiskerede den. Håndgranaten lod de ligge !.
Der lå alt muligt godt i grøfterne ned mod grænsen som tyskerne havde smidt. Penge, våben
mm. Peter fik fat i en dejlig pistol som han desværre måtte smide i et lille vandhul ved Mulsmark
(hvor den sikkert stadig ligger sammen med andre ting fra krigens sidste dage).
En god måde at skaffe sig penge på var at sælge brød, kød mm til tyskerne der gik over
grænsen. Mange af dem var godt sultne, men havde rigeligt med penge. Der blev betalt rigtig
godt for varerne !.
Alle tingene der blev konfiskeret fra tyskerne, der skulle passere grænsen, blev lagt i kæmpe
bunker på Krusågårds marker syd for Sønderborgvej på Harkærs jorder. Der hvor
Grænsehallerne i dag ligger blev alle konfiskerede heste lukket ind i en indhegning. Hestene
sultede og til sidst havde de gnavet al bark af træer og buske i indhegningen og fjernet al græs.
(20).
Der findes flere trykte beskrivelser af disse hændelser.
Ved du i øvrigt hvorfor tyskerne altid har cykler med på bilen når de i dag kommer på ferie i
Danmark ?
Svar: De vil ikke risikere at skulle gå hjem igen !
Faktisk udmarcherede 195.000 tyske soldater til fods – de fleste vel over Krusågrænsen –
mellem den 05.05.1945 og den 08.06.1945. Så det er ikke underligt at grænsen i den periode
trak tusinder af nysgerrige danskere til som tog udflugten til grænsen som en stor oplevelse.
Tusinder af tyske soldater passerede grænsen hver dag (67).
14.05.1945: Denne dato blev grænsebevogtningen overtaget af Den Danske Brigade fra
frihedskæmperne (35).
Der findes flere større artikler i Jydske Tidende om tyskernes aflevering af våben ved grænsen
m.m. fra befrielsesdagene – bl.a. fra den 13., den 15. og den 20. maj 1945 (35).
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Jydske Tidende. 15.05.1945.

Jydske Tidende. 25.05.1945.
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Jydske Tidende. 15.05.1945.
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Sønderjyden. 17.05.1945.

Padborg, de tykke telefondamer

Svend Sørensen der var ansat ved DSB på Padborg Station fra 1943 har fortalt følgende.
”Lige efter befrielsen den 6. maj 1945 kom et tog med fede tyske telefondamer fra nord. Toget
kørte ikke længere og vi kunne fortælle dem at der heller ikke gik nogen tog videre mod
Tyskland. Damerne var nødt til at gå til Kruså. Det godtede vi os over da de hver slæbte tre-fire
stopfyldte kufferter. De fik fat i nogle fiskekasser og forsøgte ved hjælp af deres bælter fra
pelsene at trække af sted ud ad landevejen med deres tunge kufferter i fiskekasserne. De
nåede ikke langt før de måtte sortere i kufferterne og efterlade de første. Sådan fortsatte de.
Undervejs måtte de efterlade mere og mere efterhånden som de blev udmattede. Hvad de ikke
viste var at stort set alt hvad de fik slæbt til Kruså ville blive taget fra dem ved grænsen!” (86).

Stubbæk, militær

Hjemvendende tyske soldater fra Ungarn overnattede i en stor lade ved Stubbæk Storedam.
Laden er nu revet ned (120).

Aabenraa, militær

Den 4. maj 1945 befandt EuAbat 279 f.M (!?) sig i Aabenraa (66).
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Andre hændelser

Almstrup, tyske droptanke og brændstoftromler

Smeden i Almstrup hentede flere gange allierede droptanke der blev kastet på markerne i
nærheden. En gang hørte han suset og bumpet. Han strøg ud med en kammerat. De kørte den
hjem på en trillebør. Huggede hul i aluminiumtanken med en økse og tømte den for det sidste
brændstof. Noget tid efter kom smeden fra Uge med en hjemmetysker. De truede smeden om
at udlevere hvad han havde fundet. De fik kun tilbudt den tomme tank og gik igen med uforrettet
sag. Smeden fik også fat i flere brændstoftromler, sandsynligvis tomme. En af dem endte i
overskåret stand sine dage som vandingskar til heste på en eng i Gråstenskovene, hvor den
stadig står. I bunden er der udstandset: ”Wehrmacht, 1943” (131).

Andholm, flylanding på mark

Da krigen var slut landede 3 engelske spitfirefly på en mark lige øst for plantagen med
Andholmbatteriet fra 1 verdenskrig. De fløj kort efter igen. Det vides ikke hvad formålet var
(133).

Beslaglagte bygninger / flygtninge

En del skoler blev i 1944-45 beslaglagt af den tyske værnemagt til militære formål og til
flygtninge. Det gik hårdt ud over bygninger og inventar og det kom til at koste mange penge at
sætte dem i stand igen.
Bolderslev Skole var beslaglagt den 15.11-10.12.1944 og den 04.01.-10.05.1945. Den
ønskedes frigivet til undervisningsbrug den 28.09.1945 (63).
Bolderslev Forsamlingshus var beslaglagt fra den 10.11.1944 til den 16.05.1945 i perioder. Det
blev brugt til indkvartering for soldater og der blev gravet skyttegrave på sportspladsen (63).
Bolderslev Missionshus var beslaglagt fra den 01.12.1944 til den 10.05.1945. Det blev først
frigivet til almindelig brug den 27.11.1945 (63).
Bov
Ifølge en opgørelse fra maj 1945 var der på det tidspunkt privat indkvarteret 200 flygtninge i
”Bov” (der nok skal forstås som Bov Sogn). De var indkvarteret hos medlemmer af det tyske
mindretal (68).
Bov Skole
Hele skolen med gymnastiksal var beslaglagt af tysk militær 25.01.1945 - 04.05.1945
Derefter beslaglagt af dansk militær 04.05.1945 - 01.07.1945
Frigivet til undervisning i februar 1946 (56).
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I 1969 skrev Johan Meyer, der var sognefoged i Bov i slutningen af krigen, i bogen om Bov
Sogn: ”Jeg havde fra Ortskommandanten i Aabenraa fået skrivelse om, at vor skole ikke måtte
belægges med militær, den var bestemt til lazaret. Og vore børn gik alle i skole til den 20.
januar 1945. En dag i januar 1945 kom tre biler op til mig, og ud steg syv af de brune, de kom
ind til mig, og efter et ”Heil Hitler” forlangte de kvarter til 3000 arbejdere (schippere). Der skulle
graves en pansergrav gennem Sønderjylland fra Sønderhav ved Flensborg Fjord til Klangsbøl
ved Nordsøen. Den var 4 meter bred og 2½ meter dyb. Al jord blev opkørt med trillebør 15
meter fra graven til 1 meters højde over graven på sydsiden. Der blev i tilknytning til graven
bygget flere skyttegrave vendt mod nord med ”understande” og maskingeværreder. Disse var
overdækket med træ, gran og græstørv. Der blev regnet med et angreb nordfra. Graven gik
gennem hele Bov sogn og over grænsen ind i Medelby sogn. Den blev gudskelov ikke brugt,
heller ikke, da de allierede tropper nærmede sig sydfra.
Nå, de syv brune fik det svar, at jeg ikke kunne skaffe plads til så mange. Men så sagde en af
dem, at vi havde jo den store skole, der kunne ligge mange. Jeg viste dem skrivelsen fra
Ortskommandanten, men den lo de ad. Så ringede jeg til ham i Aabenraa og fik fat i ham og
fortalte ham, hvad der var i gang. Han spurgte: ”Wer ist da ? Ist das die Wehrmacht oder die
Partei ?” Jeg svarede, at det var partiet. ”Dann will ich mit dem ganzen Scheisse nichts mehr zu
tun haben”. De syv hørte samtalen og begyndte at more sig. Jeg sad lidt, og så vendte jeg mig
om, så på dem og sagde: ”Dann wil ich auch nichts mehr mit dem ganzen Scheisse zu tun
haben”.
Lederen, en Sturmbannführer Barnien, blev stram i masken, og sagde, at hele Nygade skulle
være rømmet for beboere inden aften. Indboet skulle blive stående. Havde vi ikke kvarter til
deres folk, så fandt vi det nok til vore egne. Så måtte jeg jo krybe til korset og sagde, at så
måtte vi hellere snakke om det, og så lo de ad mig.
Jeg indrettede kvarterer i alle sognets skoler, alle krosale og forsamlingshuse – og i biografen i
Padborg. Til sidst sagde lederen nej. ”Unsere Leute gehen auch gern ins Kino, da belegen wir
nicht. Aber in Pattburg ist ein Missionshaus, das nehmen wir mit“. Typisk preussisk !.
Der skulle også skaffes en mængde halm til mændene at sove på. Og så kom invasionen. Det
var mænd fra de bomberamte byer Hamborg, Altona, Kiel, Lybeck, Neumünster, gamle og
unge, invalider og syge. De var her i 14 dage, fik god forplejning og 10 kg madvarer med hjem.
Så afløstes de af nye hold, og sådan blev det ved, indtil graven var færdig, sidst i marts. Det var
nogle sørgelige kolonner, der hver morgen rykkede ud i vind og vejr. Ofte kom de
gennemblødte hjem, hver bærende på et stykke træ, som de tog ude i skoven, så de kunne få
det lidt varmt og få tørret deres tøj. De var alle civilklædte. Her fra Frøslev marcherede 500 ud.
Jeg gik en eftermiddag hen ad Vestergade, i samme retning som en flok, der kom fra arbejde.
Så råbte en af dem til mig: ”Du kannst ok gut wat Holt dregen, du !”. Jeg smilede og svarede: ”Ik
hør gott seid dank nicht to ju Kolonne.” De stjal 400 kbm træ, som var bestemt til Frøslevlejren.
Det gav et retsligt efterspil, for skovfogeden skulle jo have kvittering for træet. En del af
fangerne i Frøslevlejren, især gendarmerne, arbejdede også med på graven.
De fleste af de fremmede arbejdere var nogle stakler. De forbandede alle Hitler og hans brune
medhjælpere. Men det var en lettelse for dem at komme bort fra ruinerne derhjemme og få mad
nok og ikke skulle i bunkeren hver nat.
Da de forsvandt igen, så alle kvartererne forfærdelige ud. Alt indvendigt måtte fornyes. Men det
blev betalt af krigsforsikringen. ”(1).
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I samme bog skrev J. Tegewaldt, der var skoleinspektør på Bov Skole, i uddrag fra hans
dagbog: ”Lørdag den 29. oktober 1944 modtog jeg telefonisk besked fra sognerådsformanden
om, at der skulle indkvarteres 11 tyske vagtmænd i skolen i anledning af arbejdet med
tankgraven nord for Bov. Bibliotekslokalet blev stillet til rådighed, og bøgerne blev anbragt i
lærerværelset. Vagtmandskabet mødte om mandagen.
Tirsdag den 1. november fik en befalingsmand tilladelse til at benytte badekælderen til
kartoffelskrælning hver dag fra kl. 8 til 18, dog på betingelse af, at der kun indbragtes vaskede
kartofler. Arbejdet blev udført af medlemmer af den lokale ”Frauenverein.”
(Fru Tegewaldts kommentar til dette saglige notat vedføjes på redaktionens ansvar. Den skulle
egentlig høres og ikke læses. – ”Kartoffelskrællen blev smidt ud i vor have, og da jeg havde set
på det et stykke tid, blev jeg gal og sagde til befalingsmanden: ”Aldrig havde jeg dog tænkt, at
tyskerne var sådan nogle store svin” – ” Was ! – Wir sind doch nicht in Polen !” svarede han.
”De må vel selv vide, hvor De er henne,” sagde jeg. Lidt efter var en mandskabsstyrke i gang
med at fjerne alt, hvad der bare kunne ligne snavs fra vor have, hver en pind forsvandt sammen
med skrællen.”
Samtidig blev en forespørgsel om mere varme på biblioteksværelset besvaret derhen, at
mandskabet selv måtte fyre i kakkelovnen, da der ikke var brændsel nok til rådighed til at
opvarme skolen døgnet rundt.
Den 8. november modtog jeg besked fra sognerådsformanden om, at vagtmandskabet, der
forøgedes med 5 mand, skulle benytte endnu et værelse.
29. november. Kartoffelskrælningen i kælderen hører op.
2. december rejste vagtmandskabet. Det ene værelse benyttedes af værnemagten til
skrivestue.
Den 3. januar 1945 mødte 4 tyske befalingsmænd for at besigtige skolen. Den blev beslaglagt
til indkvartering af 230 civile arbejdere fra Tyskland, alene lærerværelset og sløjdsalen blev
undtaget.
Den 13. januar krævede inspektør Brochmann og flere officerer også sløjdlokalet stillet til
disposition, fordi værnemagten stadig brugte biblioteksværelset. Dermed ville alle lokaler være
optaget af tyskerne, og jeg spurgte dem, hvor vi så skulle undervise børnene. – ”Lad dem blive
hjemme, sådan gør man i Tyskland,” blev der svaret. Jeg protesterede stadig, og enden blev, at
vi beholdt et klasseværelse til at undervise i, og sådan varede det ved lige til befrielsesdagen.
Det var endda med nogen ængstelse, vi lod børnene komme til den indskrænkede
undervisning, for i den ret smalle skolegang, som børnene, i alderen 7-15 år, skulle passere
flere gange daglig, havde det tyske vagtmandskab anbragt to store kasser med skarp
ammunition, og 4-6 store dobbeltløbede maskingeværer var anbragt oven på dem. Fra gangen
førte en dør ind til et af de beslaglagte værelser, hvor sortklædte vagtmænd holdt til. De var
tavse og vrantne, og jeg har ikke set, at de bare forsøgte at snakke med børnene. Det var vist
folk fra ”Organisation Todt”.
Skolen havde ikke telefon. I begyndelsen brugte tyskerne, uden at spørge, vor privattelefon.
Men da min kone nægtede at hente de personer, der blev efterspurgt ved opringninger, fik de
hurtigt installeret felttelefon i deres lokale.
Ved aftenstid overraskede vi af og til telefonvagterne i at lytte ved dørsprækkerne. De ville høre,
hvad englænderne fortalte i radioen.
28. februar rejste ”I Einsatz” og samme dag kom et nyt hold, en afdeling ”Flak” (luftværn). (De
civile arbejdere hader de bevæbnede ”Goldfasanen”. Af og til bliver man halet hen i et skjul for
at høre dem give luft for deres følelser).
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4. april. De indkvarterede arbejdere kom ikke tilbage fra deres ophold i Holsten i påskeferien.
Kedlerne i deres feltkøkken blev kørt bort. Der hviskedes om, at skolen skulle rømmes en af de
nærmeste dage.
3. maj 1945. En tysk officer viste sig pludselig med en deling soldater for at indrette
gymnastiksalen til ca. 60 flygtninge fra Berlin. Der blev lagt halm i salen. Men der kom ingen
flygtninge. – I dag sendte vi bud til alle børnene om at blive hjemme indtil videre. Der var endnu
32 soldater og tyske arbejdere tilbage på skolen. De lavede maskingeværreder rundt omkring
byen, bl.a. lige nord for skolen i P. Jørgensens mark. Om natten holdt de et mægtigt drikkegilde
med sang og skrål.
4. maj 1945. Tyskerne rejste hovedkulds med en vældig oppakning. En enkelt af dem havde
bl.a. 100 pund mel og 60 pund havregryn med sig. – De efterlod lokalerne i en ubeskrivelig
forfatning.” (27).
Felsted Kro, Thora Jessen
Kroen blev benyttet af tysk militær eller flygtninge 03.11.1943 – 10.02.1944 samt 03.08. –
21.10.1944. Kroen var beslaglagt 01.01. – 01.08.1945 (63).
Felsted Skole
Skolen var beslaglagt 20.11.1943 – 10.02.1944 samt 3 uger i oktober 1944. Der var indkvarteret
tyske tropper (63).
Frøslev-Padborg Skole
Hele skolen var beslaglagt i perioden 13.01.1945 - 30.03.1945 med ca 400 shippere.
Derefter beslaglagt af dansk militær 05.05.1945 - 15.04.1946 (56).
Fårhus: Frydendal Kro
Uddrag fra historisk årsskrift af H.H. Bang: ”Under 2. verdenskrig var der indkvarteret tyskere på
kroen. De skulle lave løbegrave og skyttegrave ud til Kragelund. De skulle overnatte og
bespises på kroen. De var klædt i store vatterede kapper, som var dyngvåde, når de kom hjem.
Dem hængte de op foran en stor jernkakkelovn i krosalen. Den var 2,5 m høj og helt
rødglødende, så når de slukkede lyset, lyste den op. Når de skulle tage deres kapper på igen,
var de bedste blevet snuppet først.” (77).
Genner Forsamlingshus
Forsamlingshuset var beslaglagt til flygtninge fra den 28.04.1945 til den 03.08.1945 (63).
Hellevad, Den Gamle Skole
Sidst i krigen var der i 16 dage indkvarteret tyske soldater i et klasselokale samt i den nye
gymnastiksal (63).
Hellevad Tyske Privatskole
Skolen var beslaglagt fra den 05.05.1945 til den 15.07.1947. Den blev sandsynligvis brugt til
flygtninge (63).
Hjordkær Centralskole
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Skolen blev beslagt af værnemagten den 11. februar 1945. Den skulle have været brugt til
flygtninge men blev i stedet benyttet til Lazaret under en tysk stabsoverlæge. Den 4. april 1945
kom de første patienter fra Tønder og i løbet af en uge var der over 100 (132).
Hovslund, Carl Becker
Carl Becker udlejede lagerrum til værnemagten 01.01.1944 – 05.07.1945 (63).
Hovslund, Hovslund Forsamlingshus
Forsamlingshuset blev beslaglagt 01.04.1944 – 18.08.1945 af værnemagten (63).
Hokkerup Tyske Skole
Den 1. januar 1946 var der 60 flygtninge i skolen (69).
Hans Peter Krogh, der boede i Hokkerup som dreng, har fortalt om flygtningene i den tyske
skole i Hokkerup:
De mange flygtninge i skolen havde det ikke alt for godt. De fik leveret de absolut nødvendige
varer og måtte så klare resten selv. Den eneste voksne mandlige beboer var en mand på 65-70
år. Han hed Höhn og var fra Danzig. Han fungerede som en slags daglig lejrleder. Den
tilsynsførende dansker kom fra Gråsten. Han samlede nogle gange alle flygtninge i gården,
hvor han fremførte diverse mundtlige irettesættelser.
Hans Peter var 13 år i 1945 og han blev gode venner med en jævnaldrende tysk dreng fra
skolen. Han hed Klaus Goeldner og var kommet med sin mor fra Köningsberg. Det var
naturligvis forbudt for danskere at fraternisere med tyskerne. Hans Peter og Klaus klarede det
ved at de holdt øje med om den danske lejrleder kom når de lejede sammen ovre hos Hans
Peter. Hans Peters forældres hus lå tæt på den tyske skole.
Senere kom flygtningene fra den tyske skole til flygtningelejren på Karup Flyveplads (GroveGedhuslejren). Da de forlod Hokkerup var de triste da de trods alt havde nået at falde til i lejren.
De havde haft det forholdsvis frit og skulle nu til en større lejr indespærret bag pigtråd.
I en årrække efter krigen korresponderede Hans Peter med Klaus Goeldner. I dag er kontakten
desværre ophørt. Klaus og hans mor kom til Heppenheim syd for Frankfurt efter opholdet i
Grove-Gedhuslejren (76).
Kiskelund Skole
Beslaglagt af tysk militær 20.01.1945 - 20.03.1945
Frigivet til undervisning i februar 1946 (56).
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Shippere (= gravere) der var med til at grave pansergrav i området ses her udenfor Kiskelund Skole. Sandsynligvis
april 1945.
Foto findes i Bov Lokalarkiv.

Schippere afbrænder sengehalm inden de forlader Kiskelund Skole.
Foto er taget ca. den 28.03.1945 og findes på Bov Lokalarkiv.

Kliplev, Christoph Peter Hansen
Der var overnatninger hos Christoph af tyske hjemvendende soldater 10.05. – 11.05.1945 (10
mand), 15.05. – 18.05.1945 (140 mand) samt 18.05 – 19.05.1945 (120 mand samt et antal
heste) (63).
Kliplev, Forsamlingsgården
Forsamlingsgården var beslaglagt 22.03. – 29.03.1945 samt 09.04. – 09.05.1945 til
indkvartering af soldater (63).
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Kliplev, Præstegården, pastor Zachariassen
Der var indkvartering i præstegården 19.04. – 05.05.1945 (63).
Kliplev Skole
Et par dage under krigen var et enkelt klasseværelse beslaglagt (63).
Kollund, Julemærkehjemmet (Fjordmark)
Beslaglagt 20.01.1945 – 04.02.1945 (63).
Følgende er et uddrag fra JydskeVestkysten, den 17.10.2006: ”Der var seks børn på hjemmet,
og forstanderinden, Johanne Mogensen ønskede ikke, at de skulle være der sammen med
tyskerne. Til gengæld ville hun ikke overlade hele villaen til tyskerne, så hun ville selv blive
boende. Hun tog linoleummet i den sovesal af, ”så det ikke blev slidt i laser”, som hun
forklarede. 32 arbejdere indtog Fjordmarks sovesal og indrettede sig med køjer med halm. I
København overvejede man at lukke hjemmet, og man ville have stedet rømmet og flyttet til
Sønderborg. Det frarådede Johanne Mogensen, for så ville tyskerne bare overtage villaen helt. I
det hele taget gav hun fjenden den kolde skulder og fik en mur opført, så sovesalen blev adskilt
fra resten. I det samme modtog man det glade budskab, at amtsrådet i Aabenraa havde fået
beslaglæggelsen ophævet øjeblikkeligt, og den 4. februar rejste arbejderne. 14 dages
besættelse var slut.” (35).
Kollund Forsamlingshus
Beslaglagt til Schippere. Fra november 1944? (71).
Schipperne gravede bl.a. løbegravene ved Dubjerg og på Kollund Bjerg. De havde ikke
madrasser men sov på halm (82).
Kollund Skole
Begge klasseværelser og lærerindens lejlighed var belagt med tysk militær 10.01.1945 –
27.03.1945 (56).
Ifølge Ernst Christiansen var det Schippere som bl.a. gravede ved Kollund Bjerg der boede på
skolen. Eleverne og undervisningen blev flyttet ned på Grænsehjemmet (vandrerhjem) (71).
Kollund Toldstation
Beslaglagt fra den 17. november 1944 (63).
Kollund, villa tilhørende Sønderjyske Forening
Huset var beslaglagt 17.01. – 05.05.1945 (63).
Kragelund Skole
Gymnastisalen blev af tyskerne anvendt som depot i tiden juli 1944 – 05.05.1945.
2 klasseværelser var belagt med shippere i tiden 28.01.1945 – 23.03.1945 (56).
Kruså Forsamlingshus
Forsamlingshuset var beslaglagt 12.01. – 04.05.1945 (63).
Løjt Gl. Kro, Georg Matzen
Kroen blev på et tidspunkt beslaglagt (63).
Løjt Kirkeby, forsamlingshuset
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Forsamlingshuset blev beslaglagt 24.11. – 23.11.1942 samt 23.11.1944 – 10.05.1945 (63).
Løjt Kirkeby, missionshuset
Missionshuset blev beslaglagt 23.11.1944 – 10.05.1945 (63).
Nørre Hostrup, Nørre Hostrup Skole
Skolen var beslaglagt fra den 09.04.1945 (63).
Rise, Risehus (Rise Sogns Forsamlingshus)
Forsamlingshuset blev beslaglagt 16.04. – 05.05.1945. Desuden blev der lavet en kontrakt med
værnemagten den 25.10.1943 af ukendt årsag (63).
Rise Præstegård
Præstegården benyttes af værnemagten fra den 13.12.1944 til den 01.06.1945 (63).
Rødekro, smedeværksted, Holst
Den 15. december 1943 oprettede værnemagten (dienststelle Feldpostnummer 56 496)
lejekontrakt med automobilmekaniker Holst for hans værksted (63).
Skovby Skole, Løjt
Skolen var benyttet fra den 05.05.1945 til den 30.06.1945. Sandsynligvis til flygtninge (63).
Smedeby, Smedeby Kro
Kroen (sal, vaskerum, restauration og stue) blev beslaglagt 18.01. – 06.04.1945 til tyske
soldater. Efter befrielsen boede der danske soldater (63).
Stubbæk, Stubbæk Forsamlingshus
Forsamlingshuset var beslaglagt den 20.03.-28.07.1945 (63).
Flygtningebørnene badede i Stubbæk Storedam men fik forbud mod det da den blev grøn af
alger (120).
Søgård, Søgårdhus (Søgård Skole)
Skolen var beslaglagt 01.08. – 27.09.1944 samt 09.04. – 15.05.1945 (63).
Sønderhav Tyske Skole
Den 1. januar 1946 var der 19 flygtninge i skolen (69).
Tråsbøl Kro, gæstgiveri, Claus Christensen
Kroen var beslaglagt fra den 28.03. til den 03.06.1945 (63).
Tråsbøl skole
Da krigen sluttede var der flygtninge i skolens gymnastiksal. Mest kvinder og børn (95).
Tråsbøl, Privat gymnastiksal
Var beslaglagt fra den 24.04. til den 03.06.1945 (63).
Varnæs Kro
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Tilhørende H. Petersen. Beslaglæggelsesdekret af den 26.03.1945 (Beslaglagt til den
14.09.1945) (Stor og lille sal samt vaskerum) (63).
Varnæs Skole
Skolen var beslaglagt 20.11.1943 – 10.02.1944. Dekret fra Zahlmeisterei i Løgumkloster.
Feldpostnummer 26034 (63). Sandsynligvis tyske soldater.
Vejbæk Skole
Hele skolen var beslaglagt af tyskerne 12.01.1945 – 05.04.1945.
Skolen var endnu ikke frigivet til undervisning den 1. maj 1946 (56).
Vilsbæk Kro, Aage Okkels
Kroen var beslaglagt fra den 02.04. til ca. den 23.04.1945 (63).
Vilsbæk Skole
Skolen blev besat af tyske soldater i marts 1945 (59). En anden kilder nævner at den var
beslaglagt fra den 16.04. til den 16.06.1945 hvor der var indkvarteret tysk militær (63).
Aabenraa, flygtninge
I Aabenraa politikreds var der en periode indkvarteret flygtninge hos det tyske mindretal 1.725
flygtninge og uden nærmere stedangivelse yderligere 3.295 flygtninge (68).
I Aabenraa var der pr 1. november 1945 nogle ganske specielle flygtningelejre – nemlig for
ikke-tyske flygtninge. Der var 136 såkaldte allierede flygtninge i alt i og ved byen (68).
Flygtningelejre i Aabenraaområdet den 1. januar 1946 (69):
Sted
Hotel ”Monty” Aabenraa
Tysk Gymnasium, Aabenraa
Ahrensberg, Aabenraa
Laimun, Aabenraa
Loddenhøj, Barsmark

Leder
A. Quist
K. Gravesen
H. Tiedemann
H. P. Hansen
A. Thomsen

Antal flygtninge
83
255
74
34
901

Aabenraa Amt, beslaglæggelse af skoler
31 af amtets 60 skoler blev beslaglagt af det tyske militær. Fra 2 dage til 15 måneder (118).
Aabenraa by, beslaglæggelser af skoler til militær og senere flygtninge
Alle 5 skoler i byen var i kortere eller længere tid under krigen beslaglagt (118).
Navn
Beslaglagt
Frigivet
Mili. rykker ud og flygtn. ind
Gymnasiebygningen
16.05.1940
Ca. den 08.02.1945
Skolen ved Skolevej
16.05.1940
Kort tid efter. Ca. den 08.02.1945
Skolen bag Rådhuset
16.05.1940
Ca. den 08.02.1945
Skolerne mod Nygade Beslaglagt da
Ca. den 08.02.1945
Skolen ved Skolevej
blev frigivet
2 skoler blev frigivet i juli 1945, de øvrige 3 den 2. oktober 1945 (118).
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Aabenraa, Den Tyske Børnehave på Nr. Chausse var beslaglagt fra den 15.02.1945 til den
20.05.1945. Sandsynligvis var det til brug for flygtninge (63).
Aabenraa, Den Tyske Børnehave, Tøndergade 66 var beslaglagt fra den 15.02.1945 til den
15.01.1946. Sandsynligvis var der indkvarteret flygtninge (63).
Aabenraa, Deutsches Jugendheim`s ejendom Arnsbjerg på Bjerggade var beslaglagt indtil den
15.07.1947 (63).
Aabenraa, Grand Hotel var beslaglagt en periode under krigen. Muligvis til flygtninge. Ukendt
periode (63).
Aabenraa, Hotel Stadttheater / Teaterhotellet (Vestergade 11)
Da Danmark blev befriet blev hotellet beslaglagt og omdøbt til Hotel Monty til brug for de
allierede styrker. Hotellet blev frigivet 4 år efter i 1949. Hotellet ændrede derefter navn til
Teaterhotellet. Desværre havde de gamle kunder i de forløbne 4 år fundet andre
etablissementer og værtsparret Hans og Nanny Borchers måtte stoppe i 1954 (123).
Aabenraa, missionshotellet Klingbjerg var beslaglagt fra den 07.03.1945 til den 01.06.1945.
Sandsynligvis til flygtninge (63).
Aabenraa, St. Nicolaus, frimurerlogen
Bygningen var beslaglagt fra den 01.12.1943 til den 01.10.1946. Hvad den blev brugt til vides
ikke (63).
Aabenraa, restaurant Sommerlyst
Sommerlyst var et danseetablissement der lå op ad Jørgensgaard skov nær Lindsnakkevej med
udsigt over havnen. Det åbnede sandsynligvis i 1880´erne som traktørsted og endte sine dage
som diskotek. I 1983 brændte det og resterne blev fjernet.
Det blev beslaglagt af værnemagten i oktober 1944 til flygtninge (124), men det tyske militær
brugte åbenbart også dele af etablissementet til andet end flygtninge. Hør blot hvad der skrives
i en indberetning fra modstandsbevægelsen fra den 20. april 1945 om Sommerlyst: ”Depotet
består af elektriske Batterier med Maskiner og Dynamoer, lille Sprængstofbeholdning. Stor
Spiralantenne liggende langs Gulvet i Keglebanen. Dynamostøj Aften og Nat høres – muligvis i
forbindelse med Pejle- eller Sendeapparat. Indhegnet af Pigtraad. Bevogtet hele Døgnet.
Muligvis Landminer.” (125).
Aabenraa: Sølyst Kro var indkvarteringssted for flygtninge fra den 01.03.1945 til den 03.06.1945
hvor flygtningene bliver overført til den store flygtningelejr i Oksbøl. Værnemagten har også i en
periode lejet værelser på Sølyst (63).
Aabæk/Stentoft: Hotel Knappen
Den lille og den store sal i hotellet blev beslaglagt i oktober 1944 til ca. 90 østtyske flygtninge.
Restaurationsdriften fortsatte i den såkaldte skænkestue. Flygtningene blev sejlet til landet fra
det tidligere Østpreussen. De sov på halm og benyttede hotellets vaskerum som køkken.
Hotellets personale havde i øvrigt ikke noget med dem at gøre. Flygtningene forlod hotellet i
løbet af 1946 hvor der skulle en større hovedrenovering til før det blev pænt igen (130).
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Bov Sogn, beslaglagte arealer

Frøslev
Følgende parceller ved Frøslev blev beslaglagt af Værnemagten den 21. oktober 1944: 26/21,
27/22, 136/1, 137/5, 155/100, 163/10, 138/32, 152/33, 157/102, 101/100 (63).

Bov, smedemester Bahrs minedele

Smedemesteren flyttede efter krigen til Tyskland .Han var aktiv tysker under krigen. Han
producerede i massevis af overdele til KMA-miner til værnemagten. Han havde smedeværksted
hvor smedemester Gøj i dag holder til – Overfor Bovlejren.

Smedemester Bahrs jerntoppe.

Fotograferet af Hans Lorenzen. Foto findes på Bov Lokalarkiv.
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Jernskoven i Bov. Dr. Hans Lorenzen klatrer i smedemester Bahrs jerntoppe der var beregnet til kystminer (KMAminer).
Foto findes på Bov Lokalarkiv.
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Smedjen hvor smedemester Bahr holdt til. I dag Gøj´s smedje på Padborgvej 51 i Bov. 2004.

Bov, visitation af biler

Den 3. december 1943 visiterede tyske soldater alle biler i området hvor de blev kontrolleret for
ærinde og om de havde gyldig køretilladelse. Hvad årsagen var vides ikke (37).

Frøslev, projektil i huset

Den 19.07.2005 har Hermann Halwas i Fårhus skrevet følgende til Johannes Matthiesen:
”Som barn havde jeg en legekammerat i Frøslev, der hed Oluf Jørgensen. Han boede hos sine
bedsteforældre i det sidste hus på Kådnermarksvej, nu nr. 18.
Når man står på Kådnermarksvej og ser på facaden, så var hovedindgangsdøren til de to
lejligheder til højre. Men den dag jeg vil fortælle om, stod døren heldigvis åben, for ellers var det
også gået ud over den.
Tyskerne havde under anden verdenskrig bl.a. en luftværnskanon placeret i Bov.
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En dag kom der nogle engelske jagerfly flyvende lavt hen over Bov og Padborg. Tyskerne skød
efter dem og et af projektilerne fløj ind i gangen og sik-sakkede fra væg til væg, for til sidst at
ramme endevæggen og falde ned på gulvet.
Den dag må der også have været en der holdt hånden over mig, for jeg havde kun lige forladt
huset ad samme gang for at cykle hjem for at spise!” (74).

Frøslev, tyskere med hestevogne

Kort efter krigens start kom en gruppe tyske soldater med heste og hestevogne til Frøslev. De
opholdt sig i byen 3 – 4 måneder. De lavede ikke meget andet end at øve sig lidt i at køre med
hestevogn på en daglig runde i byen.
Hestevognene var skjult mellem allétræerne langs den nuværende Kirkefortes forlængelse mod
øst mod kroen. Mandskab og heste var indlogeret på de lokale gårde. Soldaterne blev bespist
fra en gullashkanon der stod ved gavlen af kroen, og hestene havde soldaterne selv medbragt
hø til. Det var i form af moderne pressede høballer – ca 50 cm x 50 cm x knap 1 meter bundet
med ståltråd. I en af hestevognene var der ammunition (29). Tyskerne beslaglage i øvrigt
smedjen i byen til deres smedearbejder – De havde selv smed med. Da de skulle videre blev
hestevognene kørt op på togvogne. Efter sigende kom de til Randers (29).

Frøslev Plantage, Bommerlund Plantage m.fl., pligthugster

Den 16. november 1944 udstedte den tyske værnemagt 72 dekreter på pligthugst af 915.000
tankgravpæle (ca. 90.000 m3) samt 17.500 m3 tømmer. Hugsten gik især ud over Vendsyssel,
midt- og østjylland samt Frøslev og Bommerlund Plantager i Sønderjylland. Tankgravpælene
skulle normalt være 4,5 meter lange og ca. 14-15 cm i diameter i toppen. Desuden omfattede
dekreterne grene (ris) til faskiner (3 meter lange og 15-20 cm tykke) der var beregnet til at
dække siderne af tankgravene. Risene skulle fastholdes af tankgravpælene. Der gik efter
sigende 3.000 pæle pr km grav.
Der blev skovet hårdt både i Frøslev og Bommerlund Plantager og et større område i det
sydøstlige hjørne af Bommerlund Plantage blev ryddet. Desuden blev den vestlige ende af
Kelstrup Plantage delvis ryddet samt en del af Gårdbæk Skov (72).

Grænsen, tyske tropper

Den 4. maj 1945 var Sonderstab Süd des WB Dänemark mit unterstelltem Sturm-Bat.
udstationeret langs den dansk-tyske grænse (66).

Harkær, NSDAP-N

Gårdejer Hansen fra Harkær ved Kruså var byleder for det hjemmetyske nazistparti.

Holbøl, spærreballon
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Under krigen kom der i større højde en spærreballon ind over Holbøl. Den blev skudt ned af en
tysk jager mellem Holbøl og Hokkerup (32).

Hokkerup, Kelstrup Skov, droptank

Under krigen faldt der ved en dagoverflyvning en droptank ned i Kelstrup Skov syd for Hokkerup
Skole ved Sønderborgvej (76). En droptank er en aerodynamisk reservebrændstoftank
monteret under flyet for at forlænge flyveafstanden. Droptanken kan, som navnet siger, droppes
fra flyet når den er tom.

Hokkerup, død tysk soldat i skolen efter krigen

Efter krigen blev der fundet en død tysk soldat på loftet i den danske skoles udhus. Den danske
skole lå ud til Sønderborgvej hvor der i dag er legetøjsudsalg (76).

Hokkerup, efterladt tysk mandskabsvogn

Umiddelbart efter krigen kom en gruppe tyske soldater igennem Hokkerup på vej tilbage til
Tyskland. De fandt en efterladt tysk mandskabsvogn som de prøvede at få i gang. Da det ikke
lykkedes smed de grus i olien og ødelagde instrumentbrættet for at danskere eller englændere
ikke skulle kunne benytte den (76).

Hokkerup, undtagelsestilstanden proklameres i byen

Da den danske samlingsregering trådte tilbage den 29. august 1943 blev der udstedt en
bekendtgørelse fra den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark.
Beboerne i Hokkerup blev af værnemagten informeret ved opklæbning af bekendtgørelsen på
købmand Chr. Jensens forretningsejendom ved Tørsbølvej i Hokkerup. Opsætningen blev
foretaget af to tyske soldater, som ankom til stedet på en motorcykel (76).

Hokkerup, indkvartering af tyske soldater, 1945

Hans Peter Krogh, der er vokset op i Hokkerup, skrev den 29.05.2007:
”Kort tid før kapitulationen den 4/5-1945 ankom der en dag en flok tyske soldater til Hokkerup.
Det har måske været en ca. 20-30 mand. De havde her og nu brug for indkvartering. De
henvendte sig til ejere af landejendomme med anmodning om at få stillet rum til rådighed. På
det tidspunkt opfattedes henvendelsen nok som et påbud, som man ikke kunne modsætte sig.
Vi fik således soldater indkvarteret i et loftsværelse med 2 senge, i vor ejendom på Tørsbølvej.
Det var soldaterne glade for, da det var længe siden, at de sidst havde sovet i en seng. Den
ene soldat havde på venstre uniformsarm et bånd hvorpå der stod: AFRIKA KORPS.
Selv om soldaterne opførte sig disciplineret og korrekt, så føltes det alligevel ubehageligt, at
have dem boende i vor privatbolig, samt at have deres våben stående i forstuen.
Heldigvis kom opholdet kun til at vare 2 dage. Der blev ikke ydet nogen godtgørelse for
opholdet.
Om dagen var soldaterne ude på patrulje, og de fortalte, at de eftersøgte desertører i området.
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Desertering og frivillig overgivelse blev betragtet som landsforræderi og kunne medføre
likvidering uden rettergang” (76).

Hovslund, tyske tropper

Ifølge en tysk oplysning var der tyske tropper i Hovslund i maj 1945. De kom fra V A der 3./Ln
abt. 85; 2./Ln. Rgt. 10 og Teile 1./Ln. Rgt. 34 (48).
3./Ln abt. 85 udgjordes af fire befalingsmænd og syv menige. V A står for Verstärker Amt så det
må være på Hovslund Forsamlingshus (3).

Hovslund Stationsby, jernbanesabotage

Ellen Jensen fra Hovslund St. har fortalt følgende historie: ”To drenge på 11 – 12 år var engang
nær blevet arresteret. De var efter en banesprængning nær viadukten kravlet ind under en
væltet togvogn hvor de havde fundet en pakke, der indeholdt kaffe og chokolade m. m. Der kom
en soldat derhen netop som de kom ud. Han var meget ophidset og trak sin pistol. Drengene
måtte gå foran ham ind til stationsbygningen. Heldigvis fik stationsforstander Sørensen tyskeren
beroliget og drengene slap med skrækken (106).

Kelstrup Plantage, levering af træ til pansergrav

En dag i slutningen af krigen var skovfoged Knud Ove Nielsen i Kiskelund Plantage for at se til
en kusk der slæbte tømmer ud. Nielsen og kusken blev passet op af en tysk SS-soldat der
krævede at der omgående blev leveret "props" til bl.a. pansergraven ved grænsen. Skovfoged
Nielsen havde flere gange tidligere udskudt skovningen med henvisning til andre presserende
opgaver. Diskussionen udviklede sig og soldaten trak sin pistol og truede med at skyde både
kusken og skovfogeden hvis ikke de leverede effekterne. Skovfoged Nielsen har senere fortalt
at han troede at hans sidste time var kommet. En anden tysk værnemagtsofficer lagde sig
heldigvis imellem så en ulykke blev undgået. Han argumenterede med at hvis SS-soldaten skød
skovfogeden så var der ingen til at få ordren udført!
Senere stillede værnemagten 200 krigsfanger til rådighed og effekterne blev skovet.
Krigsfangerne blev delt op i to hold. Det ene hold blev ledet af en person der havde været
cirkusklovn og det andet hold af en skolelærer. Klovnen formåede at holde fangernes humør
højt men på skolelærerens hold var der flere som gjorde selvmord (88).

Kollund, eksplosion i Flensborg

Den store ammunitionseksplosion i Flensborg med mere end 200 døde er omtalt i stor artikel i
Jydske Tidende den 14. juni 1945. Helt i Kollund blev ruder sprængt af det enorme lufttryk (35).

Kollund, Frigård, tysk krigsfange

Under krigen arbejdede en tysk krigsfange fra Pommern på Frigård.
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Han hed Gustaf og blev usædvanligt nok i Danmark efter krigen. Så vidt vides arbejdede han til
sin død på Frigård (82).

Kollund, hvervning af tyske soldater

Gårdejerne Johan Knoop og Karl Hansen på Harkjær var hjemmetyskere og agiterede for at de
lokale unge mænd skulle deltage i krigen på tysk side (82).

Kollund, hovedkvarter (= stabsbatteri) for Stab III/Ln-Rgt 212

Ifølge tyske oplysninger havde stabsledelsen for III. afdeling af 212. Luft-signalregiment
(Luftnachrichtenregiment) hovedkvarter i Kollund i hvert fald i 1942 og 1943. Bemandingen
bestod af 5-6 officerer og 15-20 menige/Lotter/BM (53, 54).
Det vides ikke hvor i Kollund hovedkvarteret lå – Meget tyder dog på at det var i det store
antiluftskytsbatteri i nordkanten af byen. Asmus Jessen fra Kollund husker ikke at der boede
eller arbejdede tyske soldater andre steder i Kollund end i det store kanonbatteri, i en
lyskasterstilling og ved en spærreballonplads (82).
III. afdeling var underlagt regimentshovedkvarteret i Schleswig.
Under III. afdeling hørte følgende kompagnier: 13. kompagni i Robbe-stillingen på Rømø, 14.
kompagni i Büffel-stillingen i Blåvand, 15. kompagni i Ameise-stillingen på Løjt Land, 16.
kompagni i Fledermaus-stillingen i Fitting ved Vorbasse og 17. kompagni i Faun-stillingen i
Skovby ved Bogense på Fyn (53, 54).

Kollund Kurhotel, rekreation for tyske officerer

Asmus Jessen fra Kollund husker at der boede højerestående tyske soldater på kurhotellet.
Mange af dem var sårede og de promenerede rundt i byen (82).

Kollund, seks lig

Der drev 6 nøgne lig i land i Kollund omkring den 12.05.1945. Flere af dem var stukket i maven
med en kniv efter døden var indtrådt! (35). Det kan evt. have været flygtninge. Der findes fotos
på Bov Lokalarkiv af ligene.

Kollund Skov, minefabrikation

Efter sigende lavede den tyske værnemagt betonminer i Kollund Skov indtil krigen sluttede. De
var ca. 20-25 cm lange og ca. 10 cm tykke. De lignede lidt almindelige men korte betonrør med
muffe i den ene ende (71).

Kollund Strandhotel – Freizeitheim Kollund

Blandt andet kunne alle personer der var tilknyttet Flakregiment Flensburg hver 8. – 10. uge
komme på et 2-dages ferieophold på hotellet.
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De unge flakhelferne på de 4 flakbatterier ved Flensborg, og i særdeleshed dem fra
Kollundbatteriet, havde mulighed for at komme på week-endophold på fjordhotellet. Normalt tog
drengene fra batterierne afsted ca 20 - 25 mand lørdag morgen fra Flensborg.
Rigtige senge i hotelværelser, kaffe af rigtige bønner med ægte dansk fløde – det var næsten
som at være i paradis, selv om det kun lige akkurat var på den anden side af grænsen. Især var
maden rigelig og god. Frokost – middagslur – eftermiddagstærte o.s.v. ind i mellem blev der tid
til en lille spadseretur i områdets dejlige natur.
En af fornøjelserne under opholdet var at købe danske varer som flæsk og fløde hos købmand
Filskov i Kollund (55).

Kollund Strandhotel i 1920´erne. Postkort.

Kruså, smugleri af kødvarer

Lauritz Rosenlund fra Egernsund har fortalt at danske vognmænd, der kørte for organisation
Todt, havde en særlig udspekuleret måde at smugle kødvarer til Tyskland på. De holdt ind ved
p-pladsen i Kiskelund hvor de fyldte gasgeneratorerne helt op. Men imellem 2 lag træklodser i
generatorerne fyldte de skinker og andre kødvarer. Det hændte at tolderne åbnede
generatorerne for at se om der var noget i, men det eneste de mærkede var en masse røg der
slog op.
Når chaufførerne kom til Kobbermøllen holdt de ind og solgte kødet til tyskere til gode priser.
Kødet var frisk og fint uden røgsmag, da træklodserne brændte nede fra (64).
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Padborg, general Rommel passerer grænsen

Den 2. december 1943 passerede general Rommel grænsen i et specialtog på vej nordpå for at
inspicere de tyske værnemagtsanlæg langs vestkysten (Atlantvolden). Der er i kilden en
beskrivelse af specialtogets sammensætning (37).

Padborg, håndgranat i et hus på Haralddalsvej

Svend Sørensen fra Padborg har fortalt følgende historie om Haralddalsvej nr. 9 i sine
erindringer: ”Står man i dag foran bygningen ser man to små forretningsvinduer, førhen var der mellem disse

vinduer en åben gang, hvorfra man kunne gå ind til to små forretninger. Går man til venstre kom man ind til Frk.
Hat Jensen, og til højre ind til den tysksindede købmand Thaysen, der har to kønne tøser, som jeg har det godt
med. Familien forsvandt, som flere andre fra Padborg, få dage før kapitulationen 1945.
En dag indfinder der sig en repræsentant fra herrefolket i Thaysens butik, og forlanger smør uden om
rationeringen, hvilket Thaysen ikke kan give ham, uden at tage det fra sin egen familie, så det bliver et nej, ingen
smør uden rationeringsmærker, færdig. Denne grumme forsmædelse af et medlem af ”Herrefolket” skal hævnes….
…Da det bliver mørkt, stiller dette overmenneske sig op på den modsatte side af vejen, afsikrer en håndgranat,
kaster den, ind til Frk. Hat Jensen, der får sit sparsomme lokale grumt raseret, slipper uden men, men har nu
rigelig med dramatisk stof, de næste mange gange hun besøger Fru Nyborg.” (86)

Haralddalsvej 9. Igennem det højre vindue blev der kastet
en håndgranat ind under krigen af en tysk soldat. 2006. (86).

Padborg, skydning efter 4-motors bombefly fra Niehuus

Følgende historie er sakset fra Svend Sørensens erindringer. Svend var ansat ved DSB på
Padborg Station under krigen: ”De tyske radioudsendelser, afbrydes med korte mellemrum, med advarsler

mod lavtflyvende fjendtlige fly, som med deres maskinkanoner, angriber både tog og biler.
En dag går jeg en tur i skoven, sammen med to unge politibetjente, vi når så langt hen, at vi går der, hvor stien
ligger højt, og ude til højre har vi Nyhus sø. Vi kan høre et af de store fly nærme sig. Der bliver skudt i retningen fra
Kruså, maskinen kommer nærmere. Det er sidst i april 1945, bøgen er ikke grøn endnu, men de tidlige træer og
buske i underskoven, er grønne og spærrer for udsynet. Den ene betjent, går ned i lavområdet, for at se ud over
søen, og nu, der er den, en amerikaner, en fire motors bombemaskine, jamen dog, et kæmpe uhyre, kun få meter
over jorden, lige ud for mine øjne, retning mod os, ovre fra Nyhuse, hamrer de tyske maskinkanoner, jeg springer i
ly bag det største bøgetræ, maskinen har ikke travlt, mon den klarer det, den flyver lavt hen over terrænet, hen
mod Padborg skov, motorerne brøler ekstra nu, bombemaskinen hæver sig lidt, og går over skoven, jeg står i læ
ved det største bøgetræ, manden der står i lavområdet, løber alt hvad han kan. Når sådan et uhyre er nær på, er
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det ikke den fjerne maskinens brummen vi kan høre, nej men fire store motorer der slider, det rasler og støjer som
om alle bolte og plader sidder løse. Maskinen flyver så lavt, at den er under den vinkel, luftskytset er indstillet på.
Det gik godt, hjertet slog nogle ekstra slag, vi er kommet over forskrækkelsen, og skal videre, da opdager
politimanden at han ingen sko har, dem er han rendt fra nede i lavområdet. Maskinen klarede sig og kom godt fra
turen.”

Betjenten der tabte sine sko var CB-betjent Willemoes-Petersen (86).

Padborg, skydning efter allieret fly fra stationen

En dag i april 1945 kom der et allieret jagerfly ind over Padborg. Nogle unge tyske soldater
skød efter flyet. Det vendte om og beskød jernbaneterrænet hele tre gange. En
tysklandsarbejder fik sin arm skudt af men de unge soldater der havde skudt mod flyet slap
uskadte (70).
Svend Sørensen fortæller i sine erindringer: ”Ude ved remisen, går to af de her 16-17 års drenge vagt, da

der igen er lavtflyvende maskiner over Padborg. En af de her uniformerede drenge, skyder efter en maskine, men
han får snart andet at tænke på. Maskinerne vender om, og så bliver Padborg beskudt med maskinkanoner. Det
lyder voldsomt. Jeg har som medlem af civil beskyttelses tjenesten, mødepligt men skal selvfølgelig holde mig i
sikkerhed, når der skydes. Der hvor jeg bor, sidder vi i husets kælder, kvinderne græder, og vil ikke lade mig gå,
men så snart, jeg finder situationen tålelig, skal jeg af sted.
Det beskudte område, der får flere salver, er fra stationsbygningen, og ud omkring remisen, her er der en mand på
karantænestationen der mistede livet, et par stykker bliver såret, og der går en del ruder. Da vi sad i kælderen og
hørte skyderiet, forestillede vi os, at der var sket omfattende skader i byen, men der er trods alt kun småskader der
er sket.”

Endnu i dag kan man se spor efter projektilerne i trappen der går ned under jernbanen til
stationen (86).

Et lappet hul efter et projektil fra et allieret fly i trappen til
Padborg Station. 2006.

Padborg, tysk spærreballon skydes ned

R. P. Sørensen skriver således i en indberetning til Historisk Forening for Sønderjylland i 1946:

”En rask visit.
Frøslev-Padborg Skole, Frikvarter.
Paa den blaa Himmel ses der ikke andre Skyer end en tysk Spærreballon, som af en eller anden grund er blevet i
luften, efter at de øvrige er halet ned. Pludselig ser hele Skolegården en Flyver, en engelsk Jager; pile ned mod
Spærreballonen oppe fra det klare Blaa. En kort Maskingeværsalve, og Spærreballonen blusser op og brænder og
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er væk på et Øjeblik. Nogle faa hvide Uldtotter ses omkring Jageren: Eksploderende Luftværnsgranater. Men
Jageren har overrasket Luftværnet og er straks borte igen. Både Elever og Lærere jubler og raaber Hurra.” (50).

Padborg Station, tyske soldater med dårlig mave

Svend Sørensen, der var ansat ved DSB på Padborg Station fra 1943, fortæller at det var et
stort problem på stationen med de mange tyske soldater der havde dårlig mave. Når der kom et
tysk troppetransporttog ind til stationen væltede de tyske soldater ud af kreaturvognene og satte
sig det første det bedste sted og sked. Der kunne måske være 600 soldater med 50-60 i hver
kreaturvogn. De havde stort set ingen muligheder undervejs, så det hastede når de nåede ind til
stationen. Der var to toiletter men det rakte slet ikke. Det gav et værre svineri som især voldte
DSB-personalet problemer når de skulle rundt på stationsområdet om natten.
En dag efter krigen kom der et tog fyldt med tyske soldater på vej hjem. De havde også dårlig
mave og satte sig mellem sporene og klarede sagerne. Det mente de engelske soldater, der var
med toget som vagtpersonale, ikke kunne være rigtigt, så de kommanderede de tyske soldater
til at fjerne afføringen. Gik det for langsomt så skød englænderne i gruset bag tyskerne (86).

Padborg Station, besøg af tyske soldater i blokposten

Aage Kristoffersen arbejdede på stationen under krigen. Han sad af og til vagt i den sydlige
blokpost ved viadukten. Det hændte at de tyske soldater der bevogtede viadukten under krigen
kom op til ham for at få varmen. Aage kom godt ud af det med to midaldrende soldater der var
skolelærere fra Hamborg. De kunne engelsk, så Aage kunne snakke med dem. Begge
soldaters familier blev udslettet under bombeangreb på Hamborg. Derefter tog de deres eget liv
(87).

Rødekro, fabrikation af trækasser til landminer

Snedker Hans Hansen i Rødekro var under krigen ansat hos en snedkermester, H. Dethlefsen, i
Rødekro hvor Hans og hans kolleger producerede trækasser til landminer i tusindvis. Efter
krigen blev H. Dethlefsen sat i Fårhuslejren (108).

Rødekro, lazarettog

I krigens sidste tid holdt der et larettog med sårede tyske soldater på det gamle
Løgumklosterspor i nordkanten af byen. Den tyske læge boede inde i Rødekro. Han gik hver
dag i uniform med sin lægetaske ud til toget (111).
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Luftfoto fra sensommeren 1945 hvor man kan se et tog med ca. 16 vogne parkeret
på den nedlagte Løgumklosterbane. Muligvis er det værnemagtens lazarettog
der ikke er fjernet endnu.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen Sensommer 1945. Udsnit af E55-100).

Sønderbjerg (nord for Øster Gejl), madpakker til tyske soldater

En dag kom der nogle hundesultne tyske soldater forbi Johannes Sørensens hus i Sønderbjerg
(Sønderbjerge 13). De bankede på og spurgte om de kunne få noget at spise. Der blev smurt
madpakker til dem og de drog videre. Som tak gav de familien to bittesmå hefter: ”Der Führer in
den Bergen” og ”Portemonnækalender 1937”. De blev gemt lige til 2007 hvor de blev afleveret
til Lokalarkivet i Bov (92).

86

De to små hefter familien Sørensen fik som tak for mad af nogle sultne tyske soldater under krigen (92).

Tinglev, hjemsendelse af tyske minører

En del af de tyske minører, der havde fjernet miner, primært på Vestkysten, blev hjemsendt via
den tyske skole i Tinglev der fungerede som en mini-gennemgangslejr for dem (67).

Vilsbæk, tyske officerer

Der boede 2 tyske officerer hos Peter Vind i Vilsbæk på gården Vilsbækvej 19 under krigen.
Den ene hed Lübbes og den anden Leo til efternavn (89).

Window, Düppel

Da Englænderne startede med at kaste Window ned for at forstyrre de tyske radarsignaler, var
der en udbredt tro i Danmark på at det var giftstrimler der blev kastet ned for at forgive
kreaturerne på markerne.
Man behandlede stanniolstrimlerne med største forsigtighed i starten. Havde handsker på når
man rørte ved dem eller fjernede dem med forke eller andet udstyr.
Holbøl
F.eks. har Lorens Hansen fra Holbøl fortalt at hans far der var gårdmand i Holbøl samlede
window op med en tang for ikke at få giften på hænderne! (32).
Kruså
Peter Hansen fra Kruså har fortalt at hans far og de øvrige mænd, der arbejde med dyrene på
Krusågård, gjorde det samme. En dag tog Peters far en af strimlerne og slikkede på den. Han
sagde: ”Hvis jeg ikke dør, så behøver vi ikke længere samle dem ind”. Der skete naturligvis intet
og man stoppede i området med at samle strimlerne ind (20).
Aabenraa
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I nætterne omkring den 4. august 1943 blev der nedkastet store mængder stanniolstrimler
omkring Aabenraa. Også i dette område troede man at de var giftige for kreaturerne (35).

Aabenraa Politikreds, salg af efterladt tysk gods

Udvalget
Der blev ifølge cirkulære fra den 14. maj 1945 nedsat et udvalg i Aabenraa omkring den 1. juli
1945 der skulle tage sig af registrering og salg af materialer som den tyske værnemagt havde
efterladt ved befrielsen. Udvalget bestod af konsul Chresten Hansen der var formand, grosserer
Anton Nielsen, sekretær, isenkræmmer Lorens Hansen og som politimesterens repræsentant
kriminalbetjent K. Mortensen.
Registreringen af materialerne foretog K. Mortensen og politibetjent Clausen. Revisor Nissen
stod for regnskabet.
Staten, kommmunerne og livsvigtige virksomheder fik førsteret til varerne. Resterne blev
derefter solgt til private danske virksomheder.
Jernvarer
Materialer af jern rustede hvorfor man besluttede at to firmaer fra Aabenraa skulle stå for salget
af varerne hurtigst muligt. Man nåede dog ikke at sælge ret meget før Frihedsbevægelsen fik
stoppet salget. Det viste sig nemlig at de pågældende firmaer havde arbejdet for den tyske
værnemagt under krigen! Derefter besluttede udvalget selv at stå for salget af varerne.
Alle jernvarer, der kunne bruges indenfor isænkræmmerbranchen, blev solgt til byens 4
isænkræmmere og tømmerhandelen Cimbria.
Træ og barakker der kunne bruges i flygtninge- og interneringslejre gik til Arbejdsministeriet og
Fængselsvæsenet. Derefter blev der solgt materialer til Cimbria.
Velgørenhed
Ved salget blev en fordeleravance på 2 til 10 % af indtægterne overført til en særlig konto med
det formål på et senere tidspunkt at blive overdraget til Handelstandsforeningens og
Tekstilhandlerforeningens Understøttelsesfond.
Afslutning af salget
Den 13. marts 1946 var salget gennemført og det indbragte et netto på ca. 400.000 kr.
svarende til 8 millioner kroner i 2010. Beløbet blev indsat på en konto i Den Nordslesvigske
Folkebank i Aabenraa med titlen Pionerparkkompagniet (122).
Salg af tyske heste
De fleste tyske heste fra konfiskationerne ved grænsen blev solgt i Kolding. Det blev der
imidlertid klaget over da det for Sønderjyder længere syd på ikke var nemt at komme til Kolding.
Derefter blev der solgt 140 heste i Aabenraa.
Nævnt i Jydske Tidende den 14. juni 1945 (69).
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Danske anlæg

Grænsebevogtningens barakker

1. Umiddelbart efter krigens afslutning blev grænsebevogtningen foretaget af Den Danske
Brigade fra Sverige. De boede primitivt. Nogle steder i shelters der nærmest lignede jordhuler.
F.eks. vest for Kolonisthuse.
2. Efter nogle måneder overtog genindkaldt mandskab fra garden bevogtningen. De var til dels
privat indkvarteret.
3. Efter dem kom genindkaldte værnepligtige. Der blev opstillet barakker til dem langs grænsen.
Der blev bl.a. opstillet barakker i vejgaflen ind til Pluskær, ved Brødløs, ved Simondys samt
Kristiansminde og Frøslevmark som angivet på kortet nedenfor. Barakkerne var af en særlig
tysk type der kaldes for ”hestebarakker”. De værnepligtige fik hovedbase i den såkaldte
”Plantagelejr” ved Vestergård vest for Frøslev. Den blev bygget til dem.
4. Til sidst kom grænsegendarmerne. Barakkerne blev til dels flyttet og udskiftet. De stod endnu
op i 1960´erne, men er nu, som de øvrige barakker, fjernet. (73).
Kolonisthuse, barakker

1. Kristiansminde: Barak opsat til Den Danske Brigade kort efter krigens slutning. Blev fjernet ultimo 1945.
2. Kolonisthuse: Lille barak opsat ca. 1947 til grænsegendarmeriet. Ca. 1½x1½ m. Lige øst for gl. markvej og
lige nord for lokalvej
3. Kolonisthuse: Jordhule i sydsiden af vejkanten lige øst for grænsebommen til beboelse for Den Danske
Brigade. Pæle og græstørvtag.
4. Frøslevmark: Barak opsat til grænsegedarmerne ca. 1947.
5. Frøslevmark: Barak opsat til Den Danske Brigade kort efter krigens slutning. Blev fjernet ultimo 1945.
(Peter Johansens mark).

Kristiansminde
Øst for gården Kristiansminde blev kort efter krigens afslutning opstillet en barak som Den
Danske Brigade benyttede i forbindelse med grænsepatruljeringen. Barakken blev fjernet efter
noget tid (73).
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På billedet ses barakken øst for Kristiansminde. Det var en særlig type, en såkaldt
tysk hestebarak med ovenlysvinduer der blev brugt flere steder.
Personen nr. 4 fra venstre i civil er Jørgen Petersen.
Sommeren 1945 (73).
Foto fra Daniel Otzen.

Bov, sirene

I Bov var der en stor luftværnssirene. Når den startede trak den så meget strøm at lyset
forsvandt i husene i byen! (28).

Bov, barak

Der lå en stor barak ved skolen i Bov lige overfor og nord for kirken - der hvor brandstationen
ligger i dag. Barakken var det tidligere forsamlingshus fra Fårhus som blev flyttet og brugt som
husvildebarak efter krigen.
Det var så vidt vides en 4-familiers barak. I 1940´erne boede følgende personer der med deres
familier: Franz Clausen, Rasmus Hansen, Grippentrop og Otzen.
Omkring 1952-1954 boede Peter Hansens forældre i barakken et stykke tid (20, 33).

Bov, kørselskontor

På den gamle ringriderplads ved Kroen var der under krigen et ”kørselskontor”. Det blev
sprængt i luften af lokale sabotører (33).

Bov, militærlejr

Der lå en større militærlejr med en del barakker kort efter krigen i Bov ved vejen Østerlykke. Der
findes en del glimrende billeder i lokalarkivet i Bov fra lejren.
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En af barakkerne fra lejren endte i 1952 ved gården Kamp i Kragelund hvor gårdmanden
Johannes Matthiesen kørte den hjem. Den blev brugt til svinestald og maskinhus. Sammen med
gården Kamp blev den fjernet i 1960´erne.

I baggrunden ses en af barakkerne fra lejren i brug som svinestald og maskinhus på
gården Kamp. Skydeporten er sat i efter krigen.
Johannes søn Johannes Matthiesen havde i 1964, hvor billedet er taget, overtaget
gården fra sin far. Ved Opel Kadetten fra 1936 ses fra venstre Johannes datter Randi, hans hustru Henny, deres
datter Lis, medhjælpen Inga, deres søn Johannes og karlen Verner.
Foto fra Johannes Matthiesen.

Bov, Sikringsbunkers

Generelt
Bunkerne blev oprindeligt kaldt betondækningsgrave. De blev bygget under ledelse af Statens
Civile Luftværn for at yde en større del af den danske befolkning beskyttelse i
luftværnsområderne end der kunne beskyttes i kældre m.m. I første omgang gik man i gang
med at indrette bunkers i 6 byer. Det første spadestik blev taget i Aalborg og Silkeborg den 20.
marts 1944 og ved krigens slutning var stort set alle planlagte bunkers færdigbyggede; næsten
6.000 styk. De kunne rumme 50 personer hver, det vil sige underbringelse af ca. 300.000
mennesker i luftværnsområderne.
I starten af byggeriet var der en udbredt tro i befolkningen på at bunkerne var camouflerede
skydestillinger som tyskerne havde tvunget de danske myndigheder til at bygge. Rygterne
stoppede først da den ansvarlige for byggeriet, civilingeniør Moe, fik ændret nødudgangenes
ventilationshuller så man kunne se at de ikke kunne bruges som skydeskår (41).
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3 typer
Der blev bygget 3 typer bunkers i Danmark.
Type I var et kuppelformet rum støbt på stedet
Type II var et rørformet rum støbt på stedet
Type III var et færdigstøbt rørformet rum.
Type I var langt den mest almindelige. Ud af de knap 6.000 bunkers i Danmark var de 4.500
styk af denne type (41).
Hvorfor i Bov?
I 1939 skulle der gennemføres særlige luftværnsforanstaltninger for at beskytte den danske
befolkning i 42 byer (De såkaldte A-, B- og C-byer). Disse blev i 1940 suppleret med endnu 51
byer (E- og F-byer). Desuden udvidede man senere rækken af F-byer med 14 områder der på
grund af deres særligt udsatte beliggenhed var i fare for større angreb. Blandt disse byer var
Bov (41).
Dette er årsagen til at der i Bov, på trods af byens relativt få indbyggere, blev bygget 4
sikringsbunkers under krigen. De 3 findes endnu. 1 ligger ved jernbanestationen, 1 bag Bov Kro
og 1 i Skreffelhøj (33). Alle de 4 byggede var givetvis kuppelformede anlæg = type I (41).
Den 4. sikringsbunker der blev fjernet lå lige overfor Godsbanegården. Da speditør Andreas
Andresen skulle bygge administrationsbygning blev den efter ansøgning fjernet.
Administrationsbygningen er nu ombygget til lejligheder (33)
Skreffelhøj (Schreffelhy).
I sommeren 1944 blev der lavet en dansk sikringsbunker i højen. Der blev lavet en cirkulær
udgravning på 8 meter i højen hvorved der fremkom rester af runddyssens oprindelige indhold
(40).
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Skreffelhøj med dansk sikringsbunker. 1964.
Højen med sikringsbunkeren ligger i Bov på hjørnet af Padborgvej og Rønsdamvej.
Foto fra Hans Lorenzen. Bov Museum.

Ifølge en kilde blev der bygget ca. 10 stk. sikringsbunkers i Padborg (49).

Hokkerup, lejr for den danske grænsebevogtning

Den danske grænsebevogtning havde opslået lejr ved Ingerslevgård ved Hokkerup efter
befrielsen. Ingerslevgård var den eneste såkaldte Rigsdanske gård ved landsbyen (76).

Hokkerup, den danske skole, sikringsrum i haven

Under krigen blev der opført et sikringsrum til elever og lærere i skolens have. Det blev afprøvet
med alle skolens elever (76).

Hønsnap, Stagehøj, Geodætisk målepunkt
(med lidt fyld der ikke har noget med krigen at gøre)

Forhistorie
Allerede 1779-80 benyttede det danske Videnskabernes Selskab bakketoppen som målepunkt
og der blev i 1780 rejst et signal på stedet. Højden over Flensborg Fjord blev bestemt til 110,48
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alen. Senere blev den bestemt til 67,5 meter over havet.
Stedet blev igen brugt til geodætiske målinger i 1830-35.
I 1862 etableredes en permanent trigonometrisk station på stedet med nummeret 6387 (153005-002). Den blev indmålt i 1863.
I 1864 mistede Danmark Sønderjylland til Tyskland og Stagehøj blev benyttet i den tyske
periode fra 1864 til 1920 som tysk målestation.
Da stedet blev synet af generalstaben efter genforeningen i 1920 var det danske målepunkt
forsvundet og det blev erklæret for tabtgået (134).
Postamentet
Generalstaben oprettede derfor et nyt målepunkt i 1923 på Stagehøj med nr. 70 (153-005-001).
Der blev opsat et granitpostament med en metalknap som markerede den præcise position af
det trigonometriske punkt. På granitstenen var der øverst indhugget en kongekrone, derunder
bogstaverne GS for GeneralStaben og nederst årstallet 1923 (134). Granitstolpen var 50 x 50
cm i bredden.
Geodætisk tårn på Stagehøj
Over postamentet blev der rejst et 12 meter højt trigonometrisk dobbelttårn – et såkaldt
geodætisk tårn. Tårnet var bygget på den specielle måde at det bestod af et konisk indertårn af
mursten som blev smallere mod toppen. Det kaldtes for ”instrumenttårnet”. Omkring dette var
der et ydre trætårn der blev kaldt for ”målertårnet” (134). I målertårnet førte en stige i 4 afsnit op
til toppen. Øverst var der en platform med rækværk omkring og en klap i gulvet hvor den
øverste del af stigen førte op (71). I toppen og præcis i midten af instrumenttårnet var der et hul
hvor igennem der kunne sigtes lodret ned til metalknappen i postamentet. Det skete med et
snorelod for at få målerinstrumentet (teodolitten) til at stå præcis over metalknappen i
postamentet. Nederst i tårnet var der i siderne et eller flere huller hvor igennem man kunne
kontrollere at loddet hang præcis over metalknappen på postamentet og hvor igennem man
kunne sigte ind til postamentet udefra.
Det var nødvendigt at anvende et dobbelttårn, hvor de to tårne ikke berørte hinanden, for at de
rystelser der kom i det ydre tårn, når observator (personen) bevægede sig, ikke skulle overføres
til den fintfølende teodolit i det indre tårn (134).
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Et billede af tårnet på Stagehøj i 1938
med elever fra Kollund Skole der var på
udflugt til bakken med den flotte udsigt.

Endnu et foto fra 1938. Bemærk at 4 elever er kravlet op på
den såkaldte astronomiske pille.

Dette dobbelttårn var specielt da det var permanent med muret instrumenttårn. Der fandtes
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lignende tårne bl.a. på Urnehoved sydvest for Aabenraa (3. ordens punkt) og det endnu
eksisterende på Vongshøj ved Løgumkloster (1. orden). Desuden fandtes der efter sigende et
permanent dobbelttårn på Bavnshøj vest for Ølgod hvor instrumenttårnet var af beton (1.
orden).
Ud over disse sjældne permanente dobbelttårne blev der anvendt andre typer midlertidige
geodætiske dobbelttårne. De var oftest lavet af træ (134), men der fandtes også en udgave fra
USA hvor tårnene var af jern (135). Ved den tidligere landmålerskole i Kgs. Lyngby står der på
Landmålervej 9 endnu et 22 meter højt dobbelttårn af træ.

På det trigonometriske punkt af 2. orden, Hjertebjerg ved Hanstholm, var der lige efter 2. verdenskrig højst
usædvanligt rejst to midlertidige dobbelttårne. Til venstre for tårnene ses et sømærke og wirerne i forgrunden
støtter en militær SeeElefant-radar som den tyske værnemagt var ved at stille op da krigen sluttede (102).
Foto: MuseumsCenter Hanstholm.

Der kan gættes på at tårnet på Stagehøj blev bygget med et instrumenttårn af mursten da
punktet var og er et af hovedpunkterne i det trigonometriske net som dækker Danmark og da
der skulle foretages lange sigt herfra bl.a. til de øvrige nærmeste trigonometriske punkter af
første orden: Vongshøj ved Løgumkloster, Knivsbjerg nord for Aabenraa og Høgebjerg på Als
(135).
Generalstabstårnet på Vongshøj
På det trigonometriske punkt af 1. orden, Vongshøj ved Løgumkloster, er der bevaret et muret
instrumenttårn som benyttes til udsigtstårn i dag – Sandsynligvis det sidste tilbageværende af
sin art i Danmark. En sikring af tårnet haster da det ikke er i god stand, blandt andet er der
lange revner i murværket.
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Det bevarede indertårn på Vongshøj ved Løgumkloster med en såkaldt astronomisk pille
udenfor som det også var tilfældet på Stagehøj. Det udvendige trætårn er fjernet og der er for ikke så mange år
siden sat en galvaniseret jerntrappe op på tårnet så det kan benyttes som offentligt udsigtstårn. På billedet til højre
ses granit-postamentet i bunden af tårnet. Der kunne sigtes fra den astronomiske pille gennem hullet i tårnet ind til
granit-postamentet. 2009.

Tårnet på Stagehøj forhøjes
I starten af 1930´erne blev både måler- og instrumenttårn forhøjet med en sektion (71). Det er
årsagen til at Stagehøjtårnet på billederne tydeligvis er smallere i toppen end tårnet på
Vongshøj.
Der opsættes en astronomisk pille
Ca. 1936-37 blev der muret en astronomisk pille op af mursten ca. 25 m. syd for tårnet (71).
Den var 165 cm høj og anbragt på et fundament der stak ca. 100 cm i jorden. Pillen var 95 x 70
cm med en kerne af cement og murbrokker. Der står endnu en pille af denne type på Vongshøj.
Her fra blev der lavet astronomiske målinger så man kunne bestemme den geografiske længde
og bredde som supplement til de geodætiske målinger fra tårnet. Målingerne blev foretaget med
et såkaldt passageinstrument. Det var en lidt stor og tung sag som krævede en større flade at
stå på end de 50 x 50 cm som et granitpostament kunne byde på (134).
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Et rids fra et af Kort- og Matrikelstyrelsens kartotekskort
vedr. Stagehøj. Sandsynligvis viser dette rids den
astronomiske pille (romertal I) og en sigtelinie herfra ind
gennem hullet i siden af instrumenttårnet til
granitpostamentet i bunden af dette (134).

To typer astronomiske piller
Der fandtes to typer astronomiske piller. Enten en selvstændig
pille som på Stagehøj og Vongshøj eller den billigere model hvor
granitpostamentet var ommuret med mursten som på Stagebjerg
på Rømø. Den sidste model var den almindeligste.
Ca. 10 steder i landet, som på Stagehøj og på Vongshøj, har der
været separate astronomiske piller. En årsag kan være at man
disse steder ikke kunne nøjes med et ommuret postament da
der stod et permanent dobbelttårn eller der skulle kunne stå et
midlertidigt dobbelttårn samtidigt med at den astronomiske pille
skulle bruges.

Postament på Stagebjerg,
Rømø. Ommuret med
funktion som astronomisk
pille. 1992.
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Den tyske værnemagt fjerner tårnet på Stagehøj
Allerede før 2. verdenskrig var dobbelttårnet på Stagehøj faldefærdigt og det blev afspærret.
Den tyske værnemagt havde de sidste år af krigen et raketbatteri, en lyskasterstilling og
antiluftskyts ved Stagehøj. De fjernede tårnet i 1943 og det skete efter sigende for at det ikke
skulle tiltrække sig opmærksomhed fra allierede flyvere (71).
Krigsskader
Efter krigen kom Geodætisk Institut på inspektion på Stagehøj. De konstaterede at tårnet var
væk og at granitpostamentet var beskadiget. Hjørnerne var slået af og selve stolpen revnet 27
cm. ned fra toppen. Bygmester Nygaard fjernede det beskadigede stykke af stolpen og der blev
den 3. december 1945 sat en ny metalbolt i toppen af postamentet (134).

På siden af den tilhuggede granitsten ses
resterne af bogstaverne GS. Kongekronen
er fjernet og årstallet 1923 ligger givet vis
nedsænket i fundamentet. 2009.

Metalknappen i toppen af postamentet.
2009.

Målinger fra Stagehøj
Fr. Ernst Christiansen, der det meste af sit liv har boet på Kollund Bjerg tæt på Stagehøj, husker
at det som regel var yngre soldater der deltog i opmålingerne. I et af udhusene ved hans hjem
blev en større trekant af træ opbevaret. Den blev benyttet i forbindelse med opmålingerne fra
tårnet. Målertårnets stolper var i øvrigt omviklet med pigtråd så omegnens børn ikke klatrede i
det. Efter krigen mener Ernst at der en kort overgang var sat et ståltårn op på Stagehøj (71).
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På billedet ses udsigten mod vest fra Stagebjerg med
den forkortede kun 16 cm høje granitstolpe i forgrunden.
2003.

Øverst på dette dobbelte
Geodætiske tårn af træ ses
et tømmersignal lig det der
nævnes i teksten ovenfor (135).

De timeglasformede tømmersignaler blev ofte brugt når der skulle sigtes over større afstande.
De kunne suppleres med lyssignaler f.eks. fra elektriske lygter eller acetylenlamper (135).
Området ved Stagehøj pløjes op og den astronimiske pille fjernes
Mellem 1968 og 1973 blev knap ½ hektar pløjet op omkring Stagehøj så postamentet kom til at
ligge på en lille rund forhøjning af form som en flad runddysse. I denne forbindelse blev den
astronomiske pille sandsynligvis fjernet da den kom til at stå midt i det nye landbrugsareal.
Pillen blev brækket i to stykker og lagt hen i det nærmeste markskel hvor den endnu ligger.

Den astronomiske pille.
Toppen ligger øverst. 2009.
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Stagehøj før og nu
Før og efter 2. verdenskrig var Stagehøj et dejligt naturområde på knap ½ ha. med en fantastisk
udsigt. Det var et udflugtspunkt hvor omegnens skoler tog til. I en årrække var det således en
tradition at eleverne fra Kiskelund Skole til fods tog til udflugt til Stagebjerg (71).
I dag er det meste af det smukke areal pløjet op og der er kun bevaret en rund forhøjning med
græs. Udsigten er reduceret på grund af levende hegn og plantager, men stadig flot.
Arealet er privatejet og der fører hverken vej eller sti dertil.

Stagehøj ses til højre som en græsbanke med et par træer. 2009.
Billedet er taget fra syd-sydøst omtrent fra samme sted hvor billedet
ovenfor med børnene blev taget i 1938.

Kollund, flygtningelejr

Ved Kollund lå en af Danmarks større og mere omtalte flygtningelejre. Den var en af de få
gennemgangslejre i Danmark ud over de store gennemgangslejre i Kolding.
Der kan læses mere om lejren på hjemmesiden under ”Kollund Flak”.

Kruså, karantænestation

På marken lige syd for Krusågård blev der sat 8 barakker op før krigen sluttede (marts 1945?).
De hvide busser stoppede på gårdspladsen ved Krusågård. Herfra gik de frigivne fra kz-lejrene
hen til barakkerne og herfra over vejen til vandmøllen hvor de blev vasket og aflusede. De
fanger der havde hvide kryds malet på ryggen af tøjet måtte man ikke røre ved. De var syge
(20). Tyske flygtninge kom også til barakkerne og videre til vandmøllen (25).
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De otte barakker syd for Krusågård.

Foto fra Kjeld Michelsen taget før den 25. april 1945..
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Følgende uddrag af Morten Bredsdorff fra Tønder beskriver levende karantænestationen
onsdag den 25. april 1945: ”Kl. 14 ankommer vi i strålende sol til Krusaagård, hvor de venlige værtsfolk,

forpagter Petersens, byder på middag. Her er alt præget af store, men improviserede forberedelser. I gården står
lange spiseborde og bænke, CB-mænd færdes alle vegne, talrige DKB-kvinder under ledelse af frk. Reppien og
andre får instruktion i gården eller ankommer med de hvidmalede rutebiler. Man venter 3-400 franske internerede i
eftermiddagens løb. Vi beser de fire barakker og hilser på lederen, oberstløjtnant Hintze, tidl. Søgård, og nogle af
hans folk. 2 barakker til spisning, 2 med halm til overnatning, de øvrige 4 er taget til brug i den overfyldte
Frøslevlejr, men savnes hårdt her. Hr. Hintze fortæller lidt om de utrolige og forfærdelige ting, som fangerne har
berettet eller båret vidnesbyrd om på deres krop, det sidste hold blev mandag eftermiddag indladet i tog i Padborg,
men kom tilbage, da der var udbrudt strejke i Fredericia på grund af de sidste henrettelser. Så måtte man have
dem næsten et døgn længere” (60).

Krusågård med karantænestationens barakker nederst til højre i billedet. Som nævnt i teksten ovenfor ses det
tydeligt at de fire østligste barakker er fjernet.
Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 99.

Den 1. januar 1946 var der kun en enkelt aktiv tysk flygtningelejr i Padborg-Bov-området. Det
var denne lejr som her kaldes for opsamlingslejren i Krusaa. På det tidspunkt hed lederen Peter
Steg og der var 15 flygtninge til stede (69):

Kruså, vandmøllen, karantænestation / aflusningsanstalt

Der blev kort før krigens slutning indrettet en karantænestation for tyske flygtninge i Kruså
Vandmølle. Den fungerede også som nødlazaret. Den blev ledet af dr. Kjerulf Jensen. (19).
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Dr Hans Lorenzen skriver i sin dagbog:
December 1943: Der indrettes nu Aflusningsanstalter i Krusaa og Padborg, som skal kunne
tage ca 2.000 aflusninger daglig. I Krusaa bygges i Møllen med en Opholdsbarak. I Padborg
indrettes det hele i en ny Barak ude ved Remisen (37).

Kruså, Den svenske brigade

Efter krigen blev der ved Sønderborg Landevej, hvor Metro ligger i dag, lavet en baraklejr for
den danske brigade fra Sverige. Barakkerne skulle efter sigende have været svenske. En af
dem blev i 1949 flyttet til Hønsnap hvor den fungerer som bolig selv om det er svært at se da
den siden hen er blevet skalmuret (Bygaden 17).

Kruså, nationalitetsmærke

Generelt
Som en følge af en allieret bombenedkastning over Esbjerg den 4. september 1939 og flere
andre neutralitetskrænkelser fik Statens civile Luftværn til opgave at lave en
nationalitetsafmærkning langs grænsen til Tyskland, langs dele af Vestkysten samt på LollandFalster og på øerne syd for Fyn og på Bornholm (41).
Der blev malet dannebrogsflag på egnede tagflader m.m. i september og oktober 1939 (70). I
januar 1940 (altså før Danmarks besættelse) var der lavet 106 nationalitetsmærker hvoraf de 63
var belyst om natten (41).

Nationalitetsmærke på Solofabrikkens tag i Sønderborg. Sønderborg Lokalarkiv.
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Udseende og indretning
Dannebrogsflagene måtte helst ikke være under 50 m2 store, de skulle males på tagflader med
500 til 1.000 meters mellemrum og de skulle vende i forskellige retninger. Desuden skulle de
kunne belyses om natten samt i usigtbart vejr. Ejerne af husene fik en økonomisk godtgørelse
for at stille deres hus til rådighed.
Arbejdet blev udført i løbet af september 1939.
Fra privat side fremkom der forskellige forslag om en mere effektiv afmærkning af
grænseegnene. Blandt andet at grænsen skulle afmærkes ved hjælp af neonrør!
Tyskerne krævede i november 1939 belysningen afskærmet opad da de mente at projektørerne
kunne bruges som fyrtårne der lettede navigeringen for allierede fly.
I november-december 1939 blev nationalitetsmærkerne langs grænsen overfløjet af en dansk
militær flyvemaskine for at man kunne indhøste erfaringer om hvordan de virkede set fra luften.
Erfaringerne herfra gjorde bl.a. at man som forsøg opførte en ny type nationalitetsmærker.
Nationalitetsmærket var en vandretliggende træflade med påmalet dannebrogsflag; 6,3 x 7,8
meter = 50 m2. Denne type blev opsat på Rømø samt ved Tinglev, Højer og Skærbæk.
I februar 1940 lavede man forsøg med nationalitetsmærker ved Køge. Erfaringer herfra gjorde
at man i marts 1940 besluttede at opsætte 13 endnu større nationalitetsmærker på 8,0 x 11,5
meter langs den dansk-tyske grænse med 10–15 km´s mellemrum.
Kort efter Danmark blev besat den 9. april 1940 blev alle nationalitetsmærker fjernet efter ordre
fra den tyske værnemagt (41).
Nationalitetsmærket i Kruså
Sandsynligvis var det et nationalitetsmærke af sidstnævnte type der kort tid inden Danmarks
besættelse blev opsat i krydset i Kruså hvor Sønderborg- og Aabenraavejene mødes
(Korsvejen). Det var placeret lige sydvest for krydset hvor kommunen i dag har materialeplads.
Mærket bestod af en bræddeflade på lave træstolper bemalet med et dannebrogsflag. Om
natten var det oplyst af projektører (5, 16, 20).

Lunderup Mark ved Rødekro, dansk 88-mm antiluftskytsstilling

På Lunderup Mark, ca en kilometer nord for Rødekro, havde det danske luftvåben en 88-mm
stilling da 2. verdenskrig startede.
Magnus Møller, der boede i Hovslund, fortæller følgende: ”Angående det danske luftværns
flyafværgekanon på Lunderup Mark. Det drejede sig om en kanon af tysk fabrikat (en såkaldt
achtundachtsiger) en 88 mm. kanon. Hertil hører en lille belærende historie: Det havde som i år
trukket ud med vinteren, og endnu den 9. april 1940 lå der sne ved diger og hegn, men jorden
var optøet. Far, der havde et husmandssted…, var hen på eftermiddagen, den 8. april på cykel
ude at se til markerne, da han på Foldingbrovejen… mødte kaptajnens bil fra kanonstillingen.
Kaptajnen stoppede og spurgte far om han havde set en trækvogn med en kanon efter sig,
kørende mod nord. Da far benægtede, sagde kaptajnen: ”Så skulle da pokker. Nu står jeg her
ene mand, og fjenden står lige syd for grænsen.” Kanonen… havde skudt mod tyske fly, havde
også været i brug mod engelske, der havde forvildet sig herover, men nu, ”da fjenden stod lige
syd for grænsen”, skulle den i hast fjernes, for ikke at forvolde de angribende fly skade. Det
samme var i øvrigt tilfældet med den nedgravede maskingeværstilling ved Løgumkloster. Men
ingen vil, selv den dag i dag, næsten 70 år efter, indrømme at der forelå en aftale vedrørende
besættelsen den 9. april (109).
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Padborg, stationen, beskyttelsesbunkers

DSB byggede i første halvår af 1944 tre betonbeskyttelsesbunkers ved stationen. Den sydligste
blev bygget ca. fem meter syd for blokposten lige syd for viadukten. Blokposten var en mindre
muret bygning hvorfra DSB-personalet skiftede spor og signaler.
Den midterste beskyttelsesbunker blev bygget lige syd for selve stationen på perronen og den
nordligste lige syd for blokposten i den nordligste ende af stationsområdet.

Grovskitse af bunkeren på perronen. 2006.
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Bunkerens placering på perronen.
Alle tre fotos 2006.

Radiator.

Svend Sørensen ved indgangen bag vedben.

Den nordlige og den sydlige bunker var beregnet til personalet i blokposterne og bunkeren på
perronen var til DSB-personalet på stationen. Både den sydligste bunker og bunkeren ved
stationen på perronen findes endnu.

Den sydlige beskyttelsesbunker på Padborg
Station. Stort set samme opbygning som
bunkeren på perronen, men spejlvendt.
2006.

Der blev også bygget en underjordisk beskyttelsesbunker til stationsforstanderen og hans kone.
Den blev lagt lige i nærheden af speditør Andresens store bygning på Jernbanegade. Bunkeren
var foret med træsveller på væggene og på taget. Stationsforstanderen og hans kone kom
aldrig til at bruge bunkeren (86).

Padborg, karantænestation / aflusningsanstalt

Der blev indrettet en karantænestation i Padborg for tyske flygtninge. Den blev ledet af dr. N.B.
Krarup (19). (I en anden kilde står der dog at lejrchefen i flygtningelejren Padborglejren hed
H.W.Saxild (63)). Flygtningene blev bespist, lægeundersøgt og behandlet inden de blev
videresendt til andre flygtningelejre såsom Frøslev eller Møgelkær ved Horsens. De kunne også
blive sendt til Sverige eller frigivet.
Den sidste flygtningetransport til karantænestationen kom den 2. maj 1945 med 50 godsvogne
med 2.873 stærkt udsultede kvindelige fanger af forskellige nationaliteter. De var blevet afsendt
fra forskellige lejre ved Hamborg. (19).
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Dr Hans Lorenzen fra Bov skriver i sin dagbog:
”December 1943: Der indrettes nu Aflusningsanstalter i Krusaa og Padborg, som skal kunne
tage ca 2000 aflusninger daglig. I Krusaa bygges i Møllen med en Opholdsbarak. I Padborg
indrettes det hele i en ny Barak ude ved Remisen” (37).
Muligvis blev et afsnit af lejren brugt til ikke-tyske flygtninge. Ifølge en opgivelse pr 1. november
1945 skulle der opholde sig 123 ikke-tyske flygtninge i ”baraklejrene” i Padborg (29).

Padborg, politistationen, CB-vagt

CB havde under den sidste del af krigen vagtrum i kælderen i politistationen. Ovenpå holdt
tyske soldater til. Når der skulle blæses luftalarm skete det ved at der blev tændt for alle
sirenerne i Bov Sogn fra kælderen (91).

Rønshoved, flygtningelejr

Den 1. november 1945 var der en speciel flygtningelejr i Rønshoved – nemlig for ikke-tyske
flygtninge (29).
Sandsynligvis lå den på Rønshoved Højskole. Således skriver minister Bertel Haarder, der er
søn af højskoleforstanderen under krigen:
”Jeg sov i ”polak-seng”. En stenhård seng, der hidrørte fra dengang, Røde Kors beslaglagde
skolen til polske flygtninge ved krigens slutning. De lå i lag i disse ”polak-senge” i
gymnastiksalen og overalt.
Polak-invasionen førte i øvrigt til, at familien måtte flytte med alle børn, elever og lærere til et
vandrerhjem længere inde i fjorden ved Kollund (hvor nu spritbådene sejler lystigt). Alt blev
læsset på flyttevogne, og til sidst spurgte far, om vi nu havde glemt noget. ”Hvor er Bertel?”
spurgte min mor. ”Nå for søren, ham glemte jeg oppe i soveværelset!” udbrød far. Jeg var et
stille og medgørligt barn.
Kun da Flensborg blev bombet, kom jeg til at tisse i sengen.
”Polak-sengene” var gode at lave kaninbure og hønsebure af – og senere Sankthansbål.” (81).
Det nævnes også i kilden at der var tyske sårede soldater i flygtningelejren (53).

Søgård Kaserne, flyveplads

Der fandtes efter sigende en flyveplads med tilknytning til Søgård Kaserne ca. 1933 (95).

Sønderhav, hagekors på marken

Følgende er et uddrag af en artikel af Nis Branderup fra Rødekro. Fortællingen foregår før
krigen, men drejer sig om nazisternes hittepåsomhed. Nis skriver:
”Midt i trediverne lå vi i sommerlejr ved Flensborg fjord på en grund op ad Grænseforeningens
vandrehjem. I dag hotel Fakkelgården. Vi lå jo lidt højt oppe med en skråning ned til Fjordvejen,
og på skråningen havde nazisterne lavet et stort hagekors med kunstgødning. Så da græsset
groede op, kom der et flot hagekors til syne til glæde eller ærgrelse for de forbipasserende. Om
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det var tyske eller danske nazister, som var ophavsmænd, ved jeg ikke. Men sådan set var det
jo godt fundet på.” (80).

Tinglev, stationen, beskyttelsesbunker

Der er en bunker i sydenden af Tinglev Station. Sandsynligvis en dansk beskyttelsesbunker
som på Padborg Station. Den ligger på den vestlige side af sporet lige syd for sikringstjenestens
hus.

Aabenraa, danske sikringsbunkers

Den 10. juni 1944 blev det nævnt Hejmdal at det var vedtaget at der skulle bygges 40 bunkers i
Aabenraa. Der skulle være plads til 50 personer i hver. Det vil sige beskyttelsesrum til 2.000
personer (35).
I købmandsbutikken på Lundsbjerg (Bladknæk 28) havde købmanden indrettet en privat
underjordisk sikringsbunker:
”Kort efter udbruddet af 2.verdenskrig i 1940 anlagde Peter Buchard en underjordisk bunker
som sikkert opholdssted for familien og for lejerne i ejendommens loftsetage. Bunkeren havde
udluftning og kunne opvarmes med en kakkelovn. Bunkeren blev fjernet i 1986” (121).

Kilder

1. Johan Meyer: En mere sørgmunter historie. I: C. Stenz og R.P. Sørensen (1969): Bov sogn, side 413-415 samt
mundtlige oplysninger 2004
2. Møde om begivenheder under 2. verdenskrig i Bov og Holbøl sogne d. 29.03.2000. Afholdt af Historisk forening
for Vis herred. Journalist Torben Ølholm fra projektgruppen orienterede om de foreløbige resultater
3. Jørn Junker, Risskov (2001-06): Skriftlige oplysninger
4. Morten Gundesen, Krathuse, (2001): Mundtlige oplysninger
5. Christian Jørgensen, Kliplev (2002, 2003): Mundtlige oplysninger og skriftlige oplysninger
6. Information, 6. marts 1945
7. Kontrakt mellem Luftwaffe og Peter I. Johannsen, Frøslev mark. Arkivalier i Rigsarkivet: Udenrigsministeriet,
kasse 122
8. Kontrakt mellem Luftwaffe og Johann Knop, Kollund. Arkivalier i Rigsarkivet: Udenrigsministeriet, kasse 122
9. Illegale efterretninger og skitser i Stockholmsarkivet på Rigsarkivet
10. Hans Mørck, Sønderbjerg syd for Vilsbæk (2002): Mundtlige oplysninger
11. Hans Sahl, Kværsløkke ved Kværs (2002): Mundtlige oplysninger
12. Clara Mørck, Sønderbjerg syd for Vilsbæk (2002): Mundtlige oplysninger
13. Johannes Matthiesen, Kragelund (2002-04): Mundtlige oplysninger
14. Anthon J. Thygesen, Bov (2002): Mundtlige oplysninger
15. Dieter Pust (1995): Flensburg am Kriegsende 1945 - . Oplysninger fra Stadtarchiv Flensburg
16. Hans Christian Hansen (1985): FMine egne oplevelser omkring 2. verdenskrig 1939 – 1945. Skriftlige
erindringer fra krigen omkring Bov, via Christian Jørgensen (5)
17. Torben Ølholm, Hønsnap (2003, 2004): Mundtlige og skriftlige oplysninger
18. Gerhard Schmidt, Ladegårdsskov i Gråsten (2002): Mundtlige oplysninger
19. Jørgen Kieler (2002): Hvorfor gjorde I det?

109

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jørgen Peter Hansen, Kruså (2003, 2004): Mundtlige oplysninger
Hans Peter Schmidt, Smedeby Mark (2003): Mundtlige oplysninger
Ib Johansen, Kastrup (2003): Skriftlige og mundtlige oplysninger
Søren Flensted, Billund (2000-2009): Skriftlige oplysninger
Margrethe Hansen, Harkær, via Søren Flensted (2003): Skriftlige oplysninger
25. Lars Larsen, Padborg (2003): Mundtlige oplysninger
Nis P. Nielsen (1979): Hvad en generation kan opleve, 1940-45, I: Fra Bov Museum, Historisk Forening for
Visherred, årgang 7, 1984
27. J. Tegewaldt: Nogle uddrag af dagbogsoptegnelser fra Bov skole i slutningen af besættelsestiden. I: C. Stenz
og R.P. Sørensen (1969): Bov sogn, side 421
28. Hans Henrik Jensen, Bov (2004): Mundtlige oplysninger
29. Carsten Knud Gregersen, Padborg (2004): Mundtlige oplysninger
30. Hans Henrik Jensen (2002): Dreng i Bov 1930 - 45. I: Historisk årbog for Bov og Holbøl sogne
31. Carsten Petersen (1985-89): Luftkrig over Danmark
32. Lorens C. Hansen, Holbøl (2004-05): Mundtlige oplysninger
33. Lorens Wortmann, Frøslev (2004): Mundtlige og skriftlige oplysninger
34. Thomas Petersen, Dalsgård (2004): Mundtlige oplysninger
35. Aviser: Jydske Tidende, Hejmdal, Der Nordschleswiger – forskellige datoer
36. Fra Bov Museum, årsskrift 1985
37. Hans Lorenzen, Bov, Afleveringer på Bov Lokalarkiv, Personarkiv nr 259 Dagbøger, billeder m.m.
38. Civilforsvarsstyrelsen (1959): Luftværnsmæssige begivenheder under krigen 1939 – 1945
39. Henrik Skov Kristensen (1988): Vestallierede luftangreb
40. Andreas Wortmann (1981): Gammelt og nyt om en gravhøj. I: Fra Bov Museum, Historisk Forening for
Visherred, årgang 4, 1981
41. Civilforsvarsstyrelsen (1950): Statens civile Luftværn, 1938-1949
42. Carsten Porskrog Rasmussen (1992): Vækst og virke ved grænsen
43. Kjeld Michelsen, Padborg (2004): Skriftlige oplysninger
44. Peter Thomsen: Tiden i Kragelund under 2. Verdenskrig. I: Historisk forening for Vis Herred (1985): Fra Bov
Museum, side 57-61. Desuden mundtlige oplysninger år 2001 og 2003
45. Poul Christiansen, Ny Kragelundgård, Kragelund (2001): Mundtlige oplysninger
46. Jess Petersen, Århus (2001-02): Mundtlige oplysninger
47. Lorenz Peter Junior Christiansen, Ny Kragelundgård, Kragelund (2001): Mundtlige oplysninger
48. Leif Petersen, Haderslev (2002-05): Mundtlige og skriftlige oplysninger
49. Historisk Samfund for Sønderjylland (1946): Besvarelser på spørgeskema om besættelselstidens historie. I:
Landsarkivet for Sønderjylland, kasse nr 35. Bov Sogn. Johs. Meyer 15.11.1946
50. 50. Historisk Samfund for Sønderjylland (1946): Besvarelser på spørgeskema om besættelselstidens historie. I:
Landsarkivet for Sønderjylland, kasse nr 35. Bov Sogn. R. P. Sørensen.1946
51. Historisk Samfund for Sønderjylland (1946): Besvarelser på spørgeskema om besættelselstidens historie. I:
Landsarkivet for Sønderjylland, kasse nr 35. Holbøl Sogn. Magda Frederiksen 11.12.1946
52. Fly-landsmeldecenralen, melding fra den 19.01.1945
53. Michael Svejgaard (2002): Der Luftnachrichten Dienst in Denmark Vol. 1
54. Michael Svejgaard, Karup (2004-06): Skriftlige oplysninger
55. Wulf Schröder (1988): Luftwaffenhelfer 1943 – 1944
56. Bov Sognekommunes aflevering på Landsarkivet for Sønderjylland, j.nr 70
57. Kaj Møller (10.05.1995): Overflyvninger. I: Bovbladet
58. Hans (Heise) Johannsen, Fårhus (2004): Mundtlige oplysninger
59. Svend G. Carstensen (2004): Okkels som jeg husker ham. I: Historisk årbog for Bov og Holbøl sogne
60. Morten Bredsdorff (1968): Dagbogsblade fra Tønder under den tyske besættelse. I: Sønderjyske årbøger
1968
61. Marie Luise Timmermann (2000): Weihnachten 1945 in Süderhaff. I: Heimatkundliche
Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig, Heft 75
62. Ingrid Riese (1998): Die deutsche Privatschule in Süderhaff, gegründet 1928. I: Heimatkundliche
Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig
63. Aabenraa-Sønderborg Amts afleveringer på Landsarkivet for Sønderjylland (1944-1956).
Erstatningssager, j.nr. D-III.
64. Lauritz Rosenlund, Egernsund (2005): Mundtlige oplysninger
65. Hans Frederik Bøjskov, Rønshoved (2005): Mundtlige oplysninger
66. Einsatzkarte Dänemark (Dislokationskort fra den 4. maj 1945 med oversigt over tyske tropper i

110

Danmark), via Leif Petersen i Haderslev
67. Henrik Havrehed (1987): De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949
68. Flygtningeadministrationen (1950): Flygtninge i Danmark 1945-1949
69. Statens Civile Luftværn (1946): Tyske flygtninge i Danmark den 1. januar 1946 kl. 12.00
70. Civilforsvarsstyrelsen (1978): 40 års civilforsvar, 1938-1978
71. Friedrich Ernst Christiansen, Kollundbjerg (2005 og 2009): Mundtlige oplysninger
72. Axel S. Sabroe (1946): Tyskernes hugster og skader i de jydske skove og planter, i: Dansk
Skovforenings tidsskrift, Bind XXXI.
73. Daniel Otzen, Padborg (2005): Mundtlige oplysninger
74. Hermann Halwas, Fårhus (2005): Skriftlige oplysninger
75. 75. Arne Vinther Pedersen, Aabenraa (2005): Mundtlige oplysninger
76. Hans Peter Krogh, Aabenraa (2005 og 2007): Mundtlige og skriftlige oplysninger
77. Hans Henrik Bang (2005): Frydendal Kro. I: Historisk årbog for Bov og Holbøl sogne
78. Bov Bladet
79. Peter Petersen (1989): Grænseland, grænsesind, grænsekamp
80. Nis Branderup (2003): Barndoms- og ungdomserindringer fra Rødekro, i: Fra Rødekro kommune
81. Bertel Haarder (2000): Julen hjemme på højskolen. Erindringer fra min barndoms jul, i: Sønderjysk Almanak
82. Asmus Jessen, Kollund (2006): Mundtlige oplysninger
83. Holger Rasmussen, Kollund Østerskov (2006): Mundtlige oplysninger
84. Hans Rasmus Jensen, Kollund (2006): Mundtlige oplysninger
85. Ole Gellert Andersen, Haderslev (2006): Skriftlige oplysninger
86. Svend Sørensen, Padborg (2006): Mundtlige og skriftlige oplysninger
87. Aage E. A. Kristoffersen, Padborg (2006): Mundtlige oplysninger
88. Carsten Vejby Nielsen, Kelstrup (2006): Mundtlige oplysninger
89. Svend Carstensen, Vilsbæk Mark (2006): Mundtlige oplysninger
90. Graham Dearden, Hoptrup (2006): Mundtlige oplysninger
91. Laurids Christensen, Felsted (2006): Mundtlige oplysninger
92. Jenny Laursen, Sønderbjerg (2007): Mundtlige oplysninger og billeder
93. Kurt Jensen, Bovrup (2007): Mundtlige oplysninger
94. Ludwig Elley, Tørsbøl (2004): Mundtlige oplysninger
95. Inge-Margrethe Bavngaard-Larsson (2002): Et og andet fra mit Tråsbøl. Artikel i Historisk årbog for Felsted
Sogn, nr 20
96. Dan Hansen, Holbøl (2007): Mundtlige og skriftlige oplysninger
97. Mathias Juhl Nørgaard, Ravsted (2007): Mundtlige oplysninger
98. Christian Rossen, Kruså (2007): Mundtlige oplysninger
99. Udenrigsministeriets arkivalier i Rigsarkivet: Oversigt over midlertidige aftaler og kontrakter med diverse
lodsejere, 1942 og 1943
100. 100. Uve Jacobsen, Tinglev (2004): Mundtlige oplysninger
101. Peter Willumsen (2003): Atlantvolden på Fanø
102. Jørgen Lumbye (2009): Skriftlige oplysninger
103. Svend Aage Faaborg (1989): Hotel Den Gyldne Løve
104. Oskar Sørensen, Hjordkær (2007): Mundtlige oplysninger
105. Ledig
106. Ellen Jensen, Hovslund St. (2006-07): Mundtlige og skriftlige oplysninger
107. Bent Deele og Karen Nissen (2004): Fra tiden under besættelsen. I: Fra Rødekro Kommune
108. Hans Hansen, Rødekro (2006): Mundtlige oplysninger
109. Magnus Møller, Vejle (2006): Mundtlige oplysninger
110. Bernd Thomsen, Hostrupskov (2006): Mundtlige oplysninger via Frederik Daabeck, Kliplev
111. Alfred Lassen, Rødekro (2007): Mundtlige oplysninger
112. Børge Bøgsted, Padborg (2003 og 2008): Mundtlige oplysninger
113. H. og E. Knudsen, Aabenraa (2004): Mundtlige oplysninger
114. Aabenraa Statsskovdistrikt, Krigsskader. J.nr. 63.8. I: Landsarkivet for Sønderjylland
115. www.ww2.dk
116. Aage Trommer (1965): Modstandsbevægelsen i Aabenraa og omegn. I: Sønderjyske Årbøger
117. Opgørelse til den tyske skuespilorganisation for militæret (Kleinkunsteinsätze). I: Rigsarkivet
118. Danmarks Lærerforening (1946): Mens vi ventede – Folkeskolen under besættelsen
119. Kirsten Jensen, Kollund (2006): Mundtlige oplysninger
120. Eyvin Teisner-Kjær, Nordborg (2006): Mundtlige oplysninger

111

121. Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening (2001): Købmandsforretninger i Ensted Sogn. I: Årsskrift
122. Graasten-Aabenraa Politimesterarkiv. Afl. E2-08-79, Afviklingsudvalget vedr. tysk gods. Pk. Nr. 1349, 1945.
I: Landsarkivet for Sønderjylland
123. Svend Aage Faaborg (1991): Udflugtssteder, gæstgivergårde, kroer og hoteller i og omkring Aabenraa
124. Svend Aage Faaborg (1986): Sommerlyst i Aabenraa
125. 125. Efterretnings- og sabotageoversigt marts-april 1945. Modstandsbevægelsens region III´s arkiv.
I: Landsarkivet for Sønderjylland
126. Svend Aage Faaborg (1996): Havnemotiver fra A til Z nr. 1 (Aabenraa)
127. Svend Aage Faaborg (1999): Havnemotiver fra A til Z nr. 2 (Aabenraa)
128. Lars N. Henningsen (1987): Ensted Sogns historie
129. Ukendt (2007): Mundtlige oplysninger
130. Svend Aage Faaborg (1988): Traktørstedet ”Knapp” på Løjt Land
131. Peder Callesen, Rinkenæs (2008): Mundtlige oplysninger om hans far
132. Torp Friis Møller (2007): Skoler og lærere i Hjordkær Sogn før 1960. I: Rødekro 2007 af Lokalhistorisk
Forening
133 Peter Bau, Hesselbjerg (2008): Mundtlige oplysninger
134 Kort- og Matrikelstyrelsen ved Jørgen Albert Hansen (2009): Diverse dokumenter og oplysninger
135 www.postamenter.dk (2009)
136 Peter Andresen, Hønsnap (2009): Jeg tror jeg husker. I: Historisk årbog for Bov og Holbøl Sogne

Martin Reimers
Felstedvej 11
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 14 66

E-mail: reimers@siticum.dk

