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Alslev den 9. april 1940. 
 
Livet gik sin sædvanlige gang fra morgenstunden tirsdag d. 9. april 1940. De fleste havde 
godt nok hørt kraftig støj fra flyvemaskiner og sikkert undret sig over, hvad det mon kunne 
skyldes, og hvor disse maskiner kom fra, og hvor de skulle hen, men arbejdet med at gøre klar 
til forårsarbejdet i marken fyldte meget rundt om på gårdene. Esther Fangel fra mejeriet 
fortæller, at meget tidligt om morgenen blev Alslev overfløjet af 5 lavtgående tyske fly, men 
det var så tidligt, at kun mejeriets folk var oppe. 
 
Det var først op ad dagen, efterhånden som flere og flere havde hørt radio, at kendskabet til 
den tyske besættelse spredte sig rundt i sognet. Ikke sådan at denne kendsgerning medførte 
den helt store ophidselse, skolebørnene blev informeret om begivenheden af førstelærer Hans 
Hedegaard Rasmussen, men skolegangen fortsatte uændret, og karlene og pigerne passede 
deres dont ude på gårdene.  
Senere på dagen kom der endnu flere flyvemaskiner hen over Alslev området. De fulgte 
jernbanelinjen fra syd mod nord, og man snakkede om at de formodentlig var på vej mod 
Norge.  
 
Det første håndgribelige tegn på de forandrede tider var kravet om mørklægning offentliggjort 
i aviser og i radioen, og i løbet af et par dage var vinduerne tildækket med papir, klæde, eller 
hvad der var ved hånden.  
Hen på aftenen på besættelsesdagen rullede der store mørklagte militærkøretøjer igennem 
Alslev fra Hjerting mod Varde, og eneste lys på bilerne var en smal lyskegle fremad for at 
markere køretøjet. Johan Thøgersen fra ”Ågård” husker dette som noget dystert og 
foruroligende. 
 
Kilder til besættelsestiden i Alslev. 
 
Bortset fra en spolebåndoptagelse fra september 1979 med gårdejer Viggo Danielsen og maler 
Marius Nielsen fra Bredgade 41, og en båndoptagelsen med familien Søgård fra 
Forsamlingshuset, er fortællingerne omkring besættelsestiden i Alslev få og giver næppe en 
helt dækkende beskrivelse af besættelsesforløbet i sognet. . Sognearkivet har kun kendskab til 
3-4 billeder fra krigen, og der er ingen større samlet beretning nedskrevet, og formodentlig 
findes der heller ikke dagbøger eller lignende. Blandt flere af båndoptagelserne, som Agnes 
Jensen optog for sognearkivet i 70erne og 80erne, omtales besættelsen ofte, men kun i meget 
få sætninger, dog undtaget førnævnte optagelse, der findes renskrevet.  
 
Det er også overraskende, at en gennemgang af sognerådsprotokollerne fra 1940 til 1945 ikke 
giver supplerende informationer. Kun et enkelt sted nævnes besættelsen. Omkring februar 
1945 behandler sognerådet en ansøgning fra Grøndal Skole om kr. 30 til dækning af ekstra 
rengøringsudgifter efter Værnemagten ophold på skolen, og dette bevilges.  
 
De personer, der havde større detailkendskab og berøring med besættelsesmagten er nu her i 
2009 enten døde eller for gamle til at fortælle om tiden. (her tænkes på det daværende 
sogneråd med bl.a. sognerådsformand Chr. Nielsen (fra 1943) sognefogeden Valdemar 
Hansen, Vibæk og mejeribestyrer Fangel) Øjenvidneskildringer til denne ”fortælling” vil 
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derfor være personer født fra omkring 1925 til 1935, der oplevede krigen som barn eller ung, 
og et vist antal af disse personer er besøgt og udspurgt.  
 
 
Tyskerne i Alslev 
 
Hvornår der først kom tyske soldater til Alslev er der nogen usikkerhed om, og det samme 
gælder for antallet af soldaterne og deres opgaver herude, og der er ingen kendte notater om, 
hvilke enheder de tyske soldater var tilknyttet. 
 
Søgård-familien, der havde forpagtningen af Forsamlingshuset under besættelsen, husker, at 
der kom en gruppe soldater til Alslev d. 13. april. 1940, og at soldaterne overnattede nogle 
dage i Forsamlingshusets store sal, medens officererne blev indkvarteret privat.  
 
Skolen var delvis 
inddraget af 
besættelsesmagten, men 
næppe fra starten. De 2 
små klasser blev senere 
undervist rundt omkring 
i byen, hvor der var plads 
bl.a. i Præstegården, i 
Ejnar ”Former” 
Sørensens hus i 
Kirkegade 2, og på 
Visselbjerg.   
 
Besættelsen forhindrede 
ikke, at en planlagt 
udvidelse af skolen på grund af stigende børnetal med bl.a. gymnastiksal blev igangsat og var 
færdig i 1943.  De nye lokaler blev ikke taget i brug som skole før efter krigen, fordi tyskerne 
inddrog lokalerne og disponerede over lokaliteterne resten af besættelsesperioden.  
 
Viggo Danielsen skriver også i sin beretning om ammunitionsdepotet i Thueslund Plantage, at 
besættelsestropperne først kom fast til Alslev netop dette år 1943. Iflg. lærer Gudrun Møllers 
erindringsbog ”Livet er at leve” blev hun da også først forvist fra sin lejlighed på skolen i 
januar 1945, hvor hun måtte flytte hen til vognmand Kristian Sørensen, Bredgade.  
 
Tyskernes indkvartering. 
 
Forsamlingshuset var i 2 omgange permanent overtaget af tyskerne, første gang i slutningen 
af 1943 frem til ca. 28. december 43, og her betalte ”værnemagten” kr. 643, 96 i leje af huset 
iflg. bestyrelsesprotokollen for Forsamlingshuset. Næste gang var fra ca. 1. november 1944 
og til omkring 1.2.1945, så på dette tidspunkt var der kommet flere soldater til byen. Leo 
Sørensen, Tulsmark havde planlagt bryllup med frk. Nelly d. 19. november 1944, men 
forpagteren af forsamlingshuset Søgård Kristensen kontakte ham og sagde, at hvis 
forsamlingshuset skulle bruges til festen, så måtte det blive inden d. 1. november, for derefter 
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skulle tyskerne bruge hele bygningen. Derfor blev Leo og Nelly gift i oktober 1944.  Familien 
Søgård Kristensen flyttede selv på dette tidspunkt midlertidig fra forsamlingshuset og fik 
ophold på Breinholdtgård, men returnerede tidlig i 1945, og Kurt Søgård er født i 
forsamlingshuset. Efter besættelsen fik forsamlingshuset i 1946 udbetalt en erstatning på 
omkring kr. 5.300 dækkende husleje og beskadigelser på bygningerne. 
  
Tyskerne havde heste 
med, og der er kendskab 
til, at der skete 
opstaldning i 
Præstegården, hvor 
Viggo Danielsen var 
forpagter samt ved 
mejeriet, og begge steder 
kunne der være op mod 
8 heste. Mie Thøgersen 
gift Jakobsen fra Ågård 
kan huske, at en af 
officerhestene var meget 
veldresseret og nærmest 
kunne danse til musik, 
men hvad tyskerne 
havde af motorkøretøjer, 
og hvor disse var placeret, er der ingen oplysninger om.  
 
De tyske officerer boede rundt om, hvor der var plads i byhusene. Bl.a. ved cykelhandler 
Ejnar Kristensen, ved enkefru Novrup, på Skolen, ved jordmoder fru Sørensen i Bredgade, 
ved Bertel Ebsen, Bredgade 40, på Præstegården, ved maler M. Nielsen, og sikkert flere 
steder. De menige soldater var placeret i skolens gymnastiksal, forsamlingshusets store sal og 
nogle gange rundt på gårdene, bl.a. på Alslev Mølle og på ejendommen Forumvej 80. 
 
Spor efter besættelsen 
 
Der er ikke mange konkrete spor tilbage i Alslev efter besættelsen. Nogle af voldene fra 
riffelskydebanen ved Forumvej 113 er stadig intakte og kan beses, og med lidt held kan man 
finde frem til betonstolper 2-3 steder i den vestligste del af Thueslund plantage, og de 
markerer, hvor der var anlagt et ammunitionsdepot med et overvågningstårn forsynet med 
søgeprojektør. Luftfoto af Alslev fra 1954 viser mindst 5 cirkler i plantangen, som er 
udgravninger i klitterne til ammunitionsopbevaring.  
Ude på heden ved Kukkemands Søen vidner et stort antal render om de løbegange, som tyske 
soldater gravede, da de brugte arealet til øvelsesområde i 44-45, og hullerne i heden ved vejen 
fra Gl. Hjertingvej til ”Baunen” markerer, hvor de øvede minesprængning. 
Desuden kan der i klitterne nord og nordvest for Hans. D. Danielsens ejendom, Torrupvej 17 
også findes skyttehuller og løbegrave.   
  
De 2 barakker anlagt bag skolen blev fjernet lige efter krigen, og de 2 attraplufthavne - sydøst 
for Torrup samt nordøst for Alslev Mølle - efterlod ingen varige spor.  
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Ved attraplufthavnen i Torrup nær jernbanebroen var opstillet en antiluftskytskanon, der bl.a. 
kom i funktion, da en engelsk flyver angreb et tog på jernbanen d. 3. september 1944, og i den 
forbindelse også ramte Torrup Gård med flere granater. Dette har Dagny Hansen berettet om.  
Karl Iversen fra Ilsøgård var den dag i Tulsmark til børnefødselsdag og husker, at flyet kom i 
meget lav højde hen over gården og fortsatte videre ind over Hoffmanns Plantage. 
 
 
Sabotage og modstandskamp. 
 
Under besættelsen blev der ikke udført sabotageaktioner i Alslev-området, hverken ved 
jernbanen eller andre steder i området. (se note) Dog fortæller Viggo Danielsen, at han har set 
beskadiget jernbanemateriel holde på strækningen mellem Varde og Guldager. Der er heller 
ikke kendskab til, at nogen af beboerne aktivt tog del i modstandsbevægelsen. Forsøg på 
rekruttering blev gjort fra Varde af dyrlæge Coff Petersen bl.a. overfor Thøgersen brødrene 
fra ”Ågård”, men tilsyneladende uden resultat. Måske har enkelte personer sidst på 
besættelsen haft en vis forbindelse til Modstandsbevægelsen, og der er også beretning om at 
en person, montør Pedersen, i Toftnæs – i hvert fald omkring maj 45 - anså sig selv for 
modstandsmand. Brugsuddeler sønnen fra Guldager – Hans - som under krigen var i lære i 
Alslev Brugs, var tilknyttet modstandsbevægelsen. 
 
Konfrontationer med Værnemagten 
 
De tyske soldater i Alslev området må have haft til opgave at bevogte jernbanestrækningen 
fra Varde ned til Guldager, og en enkelt gang – 8.4.1945 - mente soldaterne, at de havde fået 
”gevinst” To karle fra Damsmark var kommet for snært på jernbanen. Dagny Hansen på 
Torrupgaard mener, at de var kommet gående på jernbanesporerne fra Guldager Stationsby, 
Thøgersen-sønnerne mener, at de blot var nede og røgte burene med sumpbævere i 
mergelgravene øst for gården, så begivenheden erindres og Hans Jørgen Rhod fra Damsmark, 
der var nærmest på begivenhederne, fortæller at karlene, som hed Bruno Jensen og Regnar 
Dammark, var gået ned til skovfoged Friis i Guldager for at tiltuske sig noget ”tobak” Karlene 
blev holdt an som mulige sabotører og under bevogtning ført til Alslev. Her skulle der gode 
forklaringer til fra sognefoged Valdemar Hansen i Vibæk for at få tyskerne overbevist om, at 
det hele blot var en misforståelse, men det lykkedes og karlene slap fri. (se note) 
 
Ammunition i omløb. 
 
Der var en del ammunition og denatorer i cirkulation mod slutningen og lige efter krigen af 
krigen, som bl.a. drengene morede sig med – mindst en ulykke indtraf med ødelagte lemmer 
som resultat, (Poulsen-sønnerne fra Tulsmark), og efter krigen var der også adgang til 
sprængstof, som bl.a. Andreas Gade brugte til bortsprængning af træstubbe. Aksel Nielsen 
(senere vejmand) fortæller, at han sammen med Thøgersen brødrene sprængte trotyl af i 
Alslev Å. Der kom nogle imponerende vandsøjler og en mængde døde fisk, som blev skovlet 
op med en kartoffelgreb og brugt til svinefoder.  
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Begivenheder under besættelsen. 
 
Flere gange under krigen fandt der granatnedslag sted rundt omkring på markerne i sognet.  
Disse nedslag må være ueksploderede granater fra antiluftskyts i og omkring Esbjerg, der så 
først detonerede ved nedslag.. Ingen kom dog til skade eller blev ramt.  
Specielt søndag d. 27. august 1944 var der mange granatnedslag, fordi amerikanske bombefly 
på vej retur til England fra et aflyst angreb på Berlin i stedet bl.a. angreb Esbjerg lufthavn, og 
disse allierede fly blev udsat for kraftig beskydning fra tyske kanoner. Den dag blev der holdt 
sportsfest ved Forumvej 45, hvorfor mange oplevede fænomenet med granatnedslag. 
 
Ved Forumvej lige øst for jernbanen på Laustens mark styrtede et tysk træningsfly ned efter 
kollision med et andet fly. Piloten reddede sig ved at springe ud i faldskærm og skulle være 
landet oppe ved Hans Gades ejendom nu Hjerting Landevej 124, men dette kan datteren Ella 
Dinesen nu ikke bekræfte.  Iflg. bogen ”Luftangreb på Vestjylland” Bollerups Forlag 1986 
side 67 stødte 2 fly fra Jagdfliegerschule 4 på Esbjerg lufthavn sammen d. 26.2.1942 og 1 af 
piloterne blev dræbt, og det er formodentlig denne begivenhed, der er tale om.  
 
Der var kun få personer blandt Alslev-befolkningen, der kunne tale tysk. Det var bl.a. 
mejeribestyrer Fangel og Bertel Ebsen, Bredgade 40, der begge havde sønderjyske rødder, og 
de blev brugt, hvis der ikke var tolke i området, når der skulle være kommunikation mellem 
værnemagten og lokalbefolkningen. F.eks. når sognerådsformand Christian Nielsen (der i 
1943 afløste Karl Gregersen) skulle anvise boliger til officererne.  Der opstod derfor den 
opfattelse, at disse 2 personer skulle være ”tyskervenlige” hvilket næppe er korrekt, men at 
der var delte meninger om holdningen til tyskerne fremgår af interviewet med Danielsen og 
Nielsen, hvor en lokal nazistisk forening nævnes.  
 
Selv om der var rationering og spærretid, så er erindringen, at man klarede sig godt 
igennem.besættelsestiden.  Benzinen slap hurtig op, men det gav grundlag for fabrikation af 
små træstykker – helst af bøg – der kunne afbrændes og give gas til de generatorer, som nogle 
biler havde fået monteret. Johannes Kryger Hansen fortæller herom, og da tobak var en 
mangelvare startede Johannes Petersen, Kirkegade en givtig tobaksproduktion op i 1944 på et 
areal overfor hans forældres ejendom. Beskrevet i Vestjydske Fortællere 2009. 
 
Det synes at være sikkert, at hen mod slutningen af krigen kom der flere soldater til Alslev, 
heraf nogle fra Østeuropa. Disse soldater omtales som ”russiske flygtninge” og et mindre 
antal soldater fra ”polsk område” var en kort tid i lejr ved Forumvej 97 iflg. Inger Alslev fd. 
Nielsen. Der kunne også være tale om, at det i stedet var en afdeling af de mange ungarske 
soldater, der kom til Varde-området 44/45. 
 
Kontakt mellem lokalbefolkningen og de tyske soldater. 
 
Hvordan kontakten var mellem besættelsesmagten og lokalbefolkningen er ikke helt klart. 
Tilsyneladende tolererede man hinanden og accepterede situationen som værende en 
uafvendelig realitet. En enkelt gang spillede et tysk militærorkester foran forsamlingshuset for 
skolebørnene, og da købmandsbutikken i Bredgade 22 B brændte i 1944, dannede tyske 
soldater kæde med vandspande fra mejeriet til brandstedet.  
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Der er ikke konkrete oplysninger om fraternisering – højst lidt snak i krogene – og selv om 
jordmoder fru Sørensen og måske en enkelt mere ved befrielsen blev hentet af 
frihedskæmpere, var dette nok mest en misforståelse. I hvert fald blev alle hurtig sat på fri 
fod.  Ej heller er der kendskab til børn med tyske soldater som fædre i Alslev-området.  
Overlærer Hedegård Rasmussen var meget lidt begejstret for tyskerne og gav ved lejlighed 
udtryk herfor. En enkelt gang var han ved at blive anholdt, men her fik mejeribestyrer Fangel 
afklaret situationen, og overlæreren blev i byen. 
Familien Søgård omtaler, at de havde et godt samarbejde med en officer Lychmann omkring 
tyskernes benyttelse af forsamlingshuset – herunder bespisning af tyske soldater. Lychmann 
skulle i øvrigt have haft en dansk dame boende hos sig.  
I forbindelse med anlæg af skydebane og attraplufthavne har der været lokal arbejdskraft 
involveret, og der har også været personer fra Alslev, der arbejdede ved bunkerbyggeri langs 
Vestkysten og i flygtningelejren i Oksbøl, men det var overalt i Danmark helt normalt, 
legitimt og i overensstemmelse med regeringens samarbejdspolitik at ”arbejde for tyskerne” 
Men det ”snakker man ikke så meget om” hverken før eller nu.  
Der er mange beretninger om, at tyske soldater hørte BBC radio ved de lokale beboere, 
hvilket bl.a. Johannes Pedersen, Kirkegade kan fortælle om.   
 
Sagen med pastor Holger Jensen. Retsopgøret efter krigen.  
 
Efter krigen kom det frem, at den nye (ansat 1943) meget populære pastor Holger Jensen 
havde været medlem af det danske nazistparti DNSAP frem til1943, og dette førte til, at han 
måtte forlade sognet i 1947 på trods af massiv opbakning fra både menighedsråd og en stor 
del af befolkningen.   
 
Efter 1945 
 
Der har i 2 tilfælde senere været kontakt med tyske soldater, der havde opholdt sig i Alslev.  
Viggo Danielsen fik via et par unge mennesker fra Varde, der havde været ”på stop” gennem 
Oldenborg-området ved Bremen, en hilsen fra en ældre tysk soldat, August Dreyer, der havde 
været hestepasser i Præstegården ved slutningen af krigen, og Søgård Kristensen fik på et 
tidspunkt besøg af en tysker, som ligeledes havde været her under krigen. 
 
Afslutning 
 
Befrielsen i maj 1945 var også i Alslev en glædens dag. Det var godt igen at blive ”herre i 
eget hus”, men besættelsen havde ikke sat sig større spor i Alslev Sogn.  
Livet var gået videre ude på gårdene i sædvanlig gænge, og smørret fra mejeriet var blevet 
afsat – dog nu til Tyskland. I byen tog løsarbejderne, som også før besættelsen, det arbejde, 
som var muligt at få for at skaffe mad på bordet.  
Præsteforflyttelsen i 1947 medførte en del polemik og polarisering i sognet og kan selv i dag 
give basis for en diskussion blandt de personer, der husker pastor Jensen.   
Alslev var dengang et udpræget landbrugssamfund, hvor fokus ikke var rettet mod højere 
idealer, men mod gårdens drift, og arbejdsmændene havde nok at gøre med at klare ”dagen og 
vejen” 
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Hvor mange tyske soldater der var i sognet hen over perioden, er der ikke oplysninger om. Ej 
heller hvad deres opgave konkret var. I slutningen af krigen tyder fortællingerne dog på, at det 
var unge nye soldater, som fik deres uddannelse heroppe. 
Både de besatte og besætterne må have forsøgt at indpasse sig under de faktiske forhold og 
tilstræbt unødig konfrontation. 
Så når der ikke er meget billede eller skriftligt materiale om besættelsestiden, er det nok fordi, 
der ikke har været meget at skrive om, men for at samle brikker til et mosaik om tiden, er flere 
af føromtalte interviews gengivet som tillæg til artiklen. 
 
Alslev, november 2009 
 
Hans Ole Villadsen 

 
 
Skrevet på baggrund Sognearkivets materialer og samtaler bl.a. med: 

Marie Thøgersen gift Jakobsen Inger Nielsen gift Alslev Tømrermester Johannes 

Kryger Hansen Carl Jørgen Hansen, Baunen. Hans Jørgen Rhod fra Damsmark 

Oplæst uddrag fra dagbog af Dagny Hansen, Torrupgaard m.fl. 

 

Note vedr. sabotage: 
Aage Trommers afhandling fra 1971 om jernbanesabotage i Danmark omtaler omkring 10 
sabotageaktioner på jernbanestrækningen fra Guldager til Varde, så der har været aktivitet fra 
modstandsbevægelsen også her i Alslev Sogn.  7.12.2009. 
 
Note vedr. konfrontation med Værnemagten. 
Asta Pedersen fd. Pallesen fortæller, at marts 1945 foretog Gestapo en husundersøgelse på 
”Søgård” i Toftnæs. Der var rygter i omløb om, at sønnen Bent Pallesen og nabosønnen Arne 
Gregersen måske havde kontakt til modstandsbevægelsen. Asta var på tidspunktet 
sengeliggende, men måtte forlade sengen, fordi tyskerne ville kontrollere, at hendes seng ikke 
skjulte våben. 5.4.2010 
 
Note vedr. pistol fra krigen. 
Under nedrivning af stuehuset ved Forumvej 74 er der ”genfundet” en pistol. Fortællingen 
søges klarlagt. 15.8.2010 
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Marie (Mie) Thøgersen – senere gift Jakobsen – fra Ågård, Hjerting Landevej 
oplevede krigen som stor skolepige. Hun var begyndt i Alslev Skole i 1938 og forlod denne, 
da hun blev konfirmeret d. 8. april 1945. 
 
Skoleåret var dengang fra 1.4. til 31.3. med en opdeling i 3 klasser. Lille klassen var de 2 
første år, Mellemste klasse de 2 næste og så til slut 3 år med den store klasse. Hun havde først 
frk. Dahl, senere lærer Jakobsen og til slut 3 år ved førstelærer Hedegaard Rasmussen. De 2 
små klasser havde skolegang hver dag med 1½ times middag – Den store klasse gik kun i 
skole 1 dag om ugen i sommerperioden fra 1.4. til 1.10 og kun fra kl. 7 til kl. 12.  
Vinterperioden var mere intensiv med skolestart kl. 9 og så helt frem til kl. 16, lørdag fri lidt 
før. 
I modsætning til mange andre skolebørn i Alslev under besættelsen, havde hun hele sin 
skoletid på selve skolen. Det var kun de små klasser, der sidst under besættelsen blev flyttet 
ud i byen og undervist andre steder bl.a. i konfirmandstuen i Præstegården.  
 
Bortset fra balladen omkring pastor Holger Jensen, der efter krigen måtte forlade 
præsteembedet i Alslev-Hostrup p.g.a. et tidligt medlemskab af det danske nazistparti 
DNSAP, var der generelt ikke meget snak omkring krig, tyskere og politik, hverken før, under 
eller efter besættelsen i familien. 
 
I slutningen af krigen kom der store flokke af allierede flyvemaskiner ind over Jylland på vej 
mod Tyskland, og maskinerne blev beskudt fra Esbjerg området af antiluftskyts. 
Overflyvningen fandt sted sidst på natten og om morgenen, og beskydningen var på sin vis et 
flot skue – næsten som nytårsaften - med lysspor hen over himlen, men også med nedslag i 
Alslev området af granater, der ikke var detoneret i luften. Bl.a. engang nær 2 af hendes 
brødre – Johan og Jens. De kunne høre granaten hyle gennem luften og smed sig ned på 
jorden. Eksplosionen skete nær ved dem i engen ved Alslev Å, men den fugtige engjord 
opfangede alle granatsplinter, og derfor slap de uskadte.  
 
Hun husker tyskerne som høflige, venlige og veldisciplinerede. Tyskerne havde – medens de 
var på skolen – kontor i skolekøkkenet, og de menige soldater sov på halm i den nybyggede 
gymnastiksal, og på kontoret så hun for første gang en adventskrans, som der dengang endnu 
ikke var blevet tradition for at bruge herude i sognet.   
 
Nogle af soldaterne skulle efter opholdet i Alslev tilbage og deltage i krigen. Ved afmarch 
blev de stillet op til parade i skolegården med fuld oppakning, og den tyske officer talte til 
dem. Hun husker, at soldaterne var meget nedtrykte ved tanken om at skulle i krig igen. 
 
Der var under krigen også undervisning i Sognerådslokalet på skolen, og der var der et stort 
Europa-kort. Hun husker, at der i en middagspause kom en tysk officer ind i lokalet, og han 
havde bolcher med til eleverne.  Han skulle bruge kortet til at se, hvordan og hvor 
krigshandlingerne fandt sted.  
 
Familien Thøgersen fulgte med i krigens gang via BBC udsendelserne i radioen. Dette var 
godt nok ikke tilladt, men ikke muligt at forhindre for tyskerne. Engang var det dog ved at gå 
galt, for medens familien lyttede til radioen, bankede det på døren til Ågård, og det var tyske 
soldater, der spurgte om vej til jernbanen. De var måske kommet marcherende fra Varde, og 



Alslev under besættelsen 1940 til 1945    
 

En mærkelig afventende tid. 

 

10

var drejet for tidlig af, da de nok først havde skullet været ud ad Forumvej. De opdagede dog 
ikke noget. 
 
Familien havde 2 somre en feriepige fra København og sammen med hende skulle Mie med 
bus til Esbjerg for at besøge noget familie. Bussen var propfuld, og feriepigen spurgte, om de 
ikke bare skulle tage den næste bus, men det lo Mie meget af, for næste bus gik først den 
følgende dag på grund af benzinrationering.   
 
På et tidspunkt kom der en tysk desertør til gården. Hendes fader Christen Thøgersen havde 
samlet ham op fra en båd i Varde Å, hvor han var sammen med nogle modstandsfolk fra 
Varde. De kunne ikke/turde ikke lade ham blive, så han blev udstyret med civilt tøj og sendt 
videre. Uniformen blev gravet ned eller brændt, og Mie husker, at der i huen stod navnet på 
soldaten ”Heinrich Kirk”   
 
Efter krigen blev der nogle soldater tilbage i området for at deltage i minerydningen ved 
Blåvand/Skallingen, og under et besøg på Gravlunden i Esbjerg overværende hun i 1945 en 
begravelse af en tysk soldat, der var blevet dræbt under minerydningen ved Vestkysten, og 
genkendte nogle af de tilstedeværende tyskere ved graven, som soldater fra Alslev Skole. 
 
Mod slutningen af krigen og derefter opstod der en nærmest euforisk nationalstemning. Der 
blev hæklet huer i Royal Air Force farver, blå, rød og hvid, og netop denne stemning var 
sikkert årsagen til at den populære præst Holger Jensen måtte forlade Alslev i 1947.  
Retsopgøret efter krigen omfattede også alle embedsmænd, der havde været medlem af det 
danske nazistparti, og det havde pastor Jensen før sin ansættelse i Alslev i 1943. Dette var dog 
kendt ved ansættelsen, men var på dette tidspunkt ingen hindring for jobbet. 
Han var meget populær hos ungdommen i sognet i modsætning til den foregående præst, der 
var af en mere tungsindig type. Han deltog i dilettant, kunne drikke en øl samme med 
håndværkerne og anså ikke dans for at være syndigt. 
 
Det samlede menighedsråd – dog nok ikke så meget Indre Mission kredse, der ikke havde 
stemt for hans ansættelse - forsøgte i første omgang at beholde ham, men dette mislykkedes 
og efterfølgende opstod der i sognet en markant splittelse i spørgsmålet. Mange ønskede at 
beholde den afholdte og populære præst, der i særdeleshed havde fået et godt tag på 
ungdommen, medens andre – primært igen personer med tilknytning til Indre Mission – 
ønskede ham fjernet. Mie føler stadig den dag i dag at præsten blev uretfærdig behandlet, og 
at det burde have været muligt at tilgive præsten sit ungdommelige fejltrin, så han havde 
kunnet fortsætte i præsteembedet.  Det var trods alt et lovligt parti præsten havde været 
medlem af, og han havde meldt sig ud, da nazisternes ”sande ansigt” blev afsløret.  
 
Alslev, den 9. juli 2009.  
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Inger Alslev fd. Nielsen blev født i 1934 på husmandsstedet Forumvej 97, hvor hendes 
broder Jens Nielsen stadig bor. De var 5 børn og der var små kår, så allerede som 9 år (1943) 
kom hun om sommeren ud til ”Sognegården”, Torrupvej 70 ved familien Bennedsen, hvor 
hun skulle hjælpe med at passe familiens små børn, men samtidig også gå i skole, og det blev 
så Grøndal Skole, der lå nærmest. Lønnen for arbejdet var kost, logi og omsyet tøj. 
 
Fra besættelsestiden erindrer hun et granatnedslag ved barndomsgården, som gav et stort hul i 
marken – vel 3,5 meter i diameter og mindst 1,5 meter dyb. Bagefter kunne børnene samle en 
spandfuld granatsplinter op på marken rundt om nedslaget. 
 
I slutningen af krigen kom der pludselig en større gruppe soldater til ejendommen på 
Forumvej. De slog sig ned i et skovområde mellem gården og Alslev Å (nu fældet) og blev 
der en 1-2 uger, inden de drog videre. Det hed sig, at der også var polske soldater i gruppen. 
 
Soldaterne kom nogle gange ind i køkkenet, og Inger husker, at de gerne ville spille kort med 
børnene på gården. 
 
15.7.2009  
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Johannes Kryger Hansen (fd 1933)  
søn af tømrermester Marinus Hansen (fd 1904) og fru Rasmine 
kaldet Minna oplevede besættelsen af Danmark og tyskerne i 
Alslev med den nysgerrighed, åbenhed og fordomsløshed som 
følger af at være stor dreng. 
  
Her i barndomshjemmet Bredgade 42 (som var udstykket fra 
Bertel Ebsens ejendom Bredgade 40 i 1927), boede han sammen 
med sin storesøster Ruth (fd 1925) og da huset med værksted lå 
centralt i Alslev ved amtsvejen mellem Varde og Hjerting kunne 
alle begivenheder i byen følges herfra. 
 
Faren arbejdede fortrinsvis for bønderne rundt omkring i sognet, 
men var der under Besættelsen ikke arbejde at få lokalt, tog faren arbejde ude vestpå ved 
bunkersbyggerierne, hvor der var stor efterspørgsel på arbejdskraft, og lønnen tilmed god. 
Dette var der i øvrigt også mange andre håndværkere og løsarbejdere fra Alslev der gjorde, 
men efter krigen snakkede man ikke gerne om dette forhold.  
 
Sammen med de øvrige jævnaldrene drenge fra byen – bl.a. Anton, førstelærer Rasmussens 
søn, Ernst, søn af vognmand Kr. Sørensen, maler Nielsens søn, Erhardt, Johan, Thomas 
Jørgensen og Helge Christiansen – blev der fulgt levende med i hvad der foregik. 
 
Der var en tysk officer ”Günther med glasøjet” som efter drengenes opfattelse hundsede for 
meget med de menige soldater, og derfor skulle han bombarderes med jordklumper. 
Knægtene havde gemt sig i grøften, hvor Hasselvej nu begynder, og da soldaterne var 
passeret, blev der kastet jord efter officeren. d.v.s. det var nu kun Johannes, der fik kastet, og 
det registrerede Günther, og selv om knægtene løb til alle sider, fik Günther indhentet 
Johannes nede bag Ebsens ejendom, og så var der kontant afregning med et par lussinger til 
Johannes.  
 
Det var måske eneste ”kamphandling” i sognet under besættelsen. 
 
Knægtene fik også tilranet sig en tromlepistol fra tyskernes kontor på skolen - dog uden 
tromle - men det var ikke noget problem, for det opsamlede ammunition (fundet ved 
lagerbarakkerne bag skolen) blev stoppet ind i kammeret og slagstiften kunne godt nå 
patronen. Der var blot, eller heldigvis, den hage ved patronen, at den ikke helt passede til 
løbet, så i stedet for at projektilet passerede ud gennem løbet og kunne havde dræbt nogen, 
eksploderede patronens tændsats i kammeret og afstedkom en flækket finger hos Ernst 
Sørensen. Der var vist også efter den begivenhed afregning til ”synderne” i form af korporlig 
afstraffelse. 
 
Efter d. 4. maj var der meget tysk udstyr rundt omkring i husene, men kort tid efter blev det 
meddelt, at frihedskæmperne fra Varde ville komme og indsamle, hvad tyskerne havde 
efterladt, og Marinus Hansen sørgede for at spader, bajonetter, gasmasker og andre for drenge 
interessante ting, som Johannes havde samlet, kom ud af huset og blev afleveret. 
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 Carl Jørgen Hansen født i januar 1934 på Visselbjergvej 15 ”Baunen” som hans 
fader overtog i 1928.  Han har en 4 år ældre bror samt 
en søster. 
 
Han begyndte i Alslev skole april 1941, men det meste 
af tiden under besættelsen foregik skolegangen i 
Præstegårdens konfirmandstue.  
 
I slutningen af krigen benyttede de tyske soldater 
hedearealet omkring Kukkemandssøen som 
øvelsesområde med gravning af løbegange, skydning 
med løs ammunition, kast med skarpe håndgranater, 
sprængning m.m.  Græsmarken syd for gården blev 
lejlighedsvis brug til fodboldspil og boksetræning. 
 
Drengene fra vejen, dvs. Carl Jørgen, Kaj Olsen, Finn Knudsen fra Visselbjerg samt knægtene 
fra Ny Visselbjerg – Karl Christian, Jens Erik, Hans Christian (Kesse) Mads, alle Hansen 
brugte meget tid på at gennemsøge øvelsesområdet, når der ikke var soldater i området, for at 
finde ammunition m.m.  Det var primært patronhylster, men også denatorer og håndgranater 
smidt ud i Kukkemandssøen (forsager) Håndgranaterne blev ikke forsøgt sprængt, men de 
løse patroner blev holdt over stearinlys indtil de detonerede eller blev bragt til sprængning på 
et bræt med en søn. 
 
På vejen fra Baunen over mod Hjertingvej i det hedeområde, der kaldes ”Kilen” blev der 
foretaget en del sprængninger i foråret 1945, og hullerne kan ses endnu. Ved krydset 
Visselbjergvej/Gl. Præstevej inde på heden var der opsat en attraptank. 
 
Når der blev holdt pause søgte knægtene fra Visselbjergvej kontakt med de tyske soldater, 
selv om ingen kunne tale tysk, og normalt blev dette accepteret af 
befalingsmændene/officererne.  
 
Der var højest 50 soldater ad gangen på øvelsespladsen, nærmest store drenge. En episode fra 
1945 huskes, hvor soldaterne en tidlig morgen var på ”stroppetur” og med fuld udrustning og 
under høj stemmeføring blev kommanderet op over bakkerne ved gården. Carl Jørgens mor 
syntes, at der blev hundset ”grove” med de unge soldater. 
 
Når der skulle transporteres materiale til ammunitionsdepotet i hedeområdet – nu plantagen 
ved Thueslund – husker C.J.H. at det skete på en lille trækvogn med 2 soldater til at trække og 
2 til at skubbe, og der var ingen veje i området. Da overvågningstårnet med skyts og lyskaster 
skulle sættes op, blev tårnet båret ud fra Alslev til opsætningsstedet af tyske soldater i 2 
geledder vel i alt en 20-30 mand. På dette tidspunkt var området ikke tilplantet, der var kun 
lyng og spredte buske på de grå klitter.  
 
Efter krigen blev der nogle få tyske soldater tilbage et tidsrum for at overvåge depoterne, og 
når knægtene fandt små miner på heden, blev disse bortsprængt af disse soldater. 
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Kukkemandssøen var på et tidspunkt under krigen næsten udtørret – kun i den nordvestlige 
hjørne var der vand. C.J.H. har gået midt hen over søen tørskoet.  
18.6.2009.  
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Gunnar Gregersen (nu boende på Orrehøj ved Sjelborg) fyldte 8 år i 1940, da 
tyskerne besatte Danmark, og fra gården Vibækvej 13 blev der levende fulgt med i 
begivenhederne. 
 
G.G. var ældste barn og eneste søn ud af en søskendeflok på 5.  
 
Om morgenen d.  9. april var der lavtgående tyske flyvere over Alslev, og i skolen forklarede 
frk. Dahl eleverne i den lille klasse, hvad der var sket. Senere på dagen kom naboen Niels 
Verner Jensen over og hjalp faren – Gregor - med at mørklægge vinduerne og han havde også 
en radio med til Gregersen familien.  
 
I den første tid skete der ikke de store forandringer i dagligdagen. Når moren havde været i 
Varde på indkøb, kunne hun fortælle om mange tyske soldater, stigende varepriser og 
faldende kvalitet.  Der kom dog løsrevne spærreballoner fra England ind over Vibæk, og bl.a. 
var der en der drev ind med nedhængende wire mellem gården og Vibækvej 24 og hvor wiren 
rev højspændingsledningerne ved Ålegrøften ned.  
 
I september 1943 begyndte der så at ske mere. Først kom der en tysk officer med 3 soldater og 
foretog opmåling af skolen og forsamlingshuset, og senere blev der så indkvarteret et antal 
soldater i byen.  
 
Ledende officer, som var en kommuneingeniør fra Trier, boede hos jordmoder fra Sørensen, 
og når han gik på allikejagt med sin salonriffel rundt ved byen, havde en slæng af knægte, 
bl.a. Gunnar G. fået lov til at følge med 
 
Soldaterne trænede bl.a. på skolens legeplads, hvor der blev opstillet en udstoppet ”soldat” 
som blev brug til træning i bajonetkamp, og der blev også undervist i brug af fodfolkminer 
kaldet ”cigarkasser” og de meget større ”tallerkenminer” Det gjorde indtryk på eleverne, og 
var lidt uhyggeligt.  
 
Blandt de tyske soldater var der en ung gut Eric fra Bremen på 19 år, der søgte kontakt til 
gruppen af unge Alslev-knægte. Han ville gerne lære dansk, og til gengæld fik drengene lov 
til at komme ind i de 2 barakker, som var opstillet ved skolen. Det var vist ikke lige ”stuerent” 
alt hvad han lærte af dansk, men det var han nok selv klar over.   
 
Drengene bl.a. Svend og Peder Eg fra Elkærgård sammen med Gunnar fik inde i barakkerne 
fat i nogle detonatorer og ”margarine” som må havde været sprængstof, og med en lunte af 
halm lykkedes det dem at få lavet nogle små eksplosioner. Til gengæld gik det ikke stilfærdigt 
til, da tjenestepigen ved Eg familien ryddede op hos drengene og smed de fundne sager ind i 
komfuret. En større eksplosion rykkede komfuret helt ud fra skorsten, og der gik flere år inden 
drengene turde afsløre årsagen til eksplosionen, og indtil da undrede man sig meget over, 
hvad der kunne være forklaringen på begivenheden.  
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Søndag d. 27. august 1944 passerede et meget stort antal allierede flyvere i solskin og klart 
vejr Vestjylland på vej tilbage fra et aflyst togt over Tyskland, og en del af bombelasten blev 
kastet over Esbjerg lufthavn. Gunnar G. stod sammen med sin far ved gården i Vibæk og 
kikke mod syd op mod himlen og betragtede det imponerende skue af jagerfly og 
bombemaskiner. De så en enkelt flyvemaskine blive ramt, knække over i 2 stykker og styrte 
til jorden, men da sprængstykker fra det tyske antiluftskyts begyndte at falde ned og ramme 
deres gårdtag, trak far og søn inden døre. 
 
Senere under besættelsen kom der andre soldater til Alslev-området bl.a. ungarske 
hjælpetropper samt nogle helt unge tyske soldater - nærmest store drenge.  
 
Når Gunnar gik i skole passerede han forbi et observationstårn, dr 
øverst var forsynet med en maskinkanon. Den var blevet placeret 
oppe i inde klitterne ca. 100 m syd for stedet, hvor Vibækvej 
knækker mod nordøst op til Præstegården. Eneste gang Gunnar 
oplevede kanonen i funktion var d. 5. maj om morgenen, hvor der 
blev skudt med kanonen mod en allieret flyver.  
 
Interview af Hans Ole Villadsen på Orrehøj d. 6. april 2011.  

 
 
 
 
 
 
 

Gunnar Gregersen 2011 
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Hans Lund Jepsen, fd. 1939, Sømosevej 18, Toftnæs 
 
Nord for Teglgård, som Hans Lund Jepsens far – Magnus – 
ejede fra 1938 til 1967, og som Hans derefter overtog, blev der 
under Besættelsen etableret et meget stort sikringsområde med 
”luftminer” 
 
Tyskerne frygtede, at de allierede ville bruge området til 
nedkastning af faldskærmssoldater eller til landsætning af 
militær med ”glidere” (store svævefly trukket af en 
flyvemaskine)  
 
Vej og jernbanebroerne i Varde blev åbenbart anset for at være 
af stor taktisk betydning.  
 
Sikringen skete ved opsætning af et meget stort antal master placeret med 30-40 meters 
afstand og i toppen af masterne var der placeret en sprængladning eller ”luftmine” 
Sprængladningerne var forbundet med wirer, så flere miner eksploderede samtidig, hvis 
wirerne blev belastet. 
 
Efter Besættelsen skulle minerne fjernes, og her skete det flere gange, at en mine sprang under 
demonteringen, og mindst en tysk soldat mistede livet. Lige efter denne dødsulykke var Hans 
oppe på marken og se sprængningsstedet. Der var et stort hul i jorden, hvor mast og mine 
havde været placeret, og der var legemesrester efter den sprængte tyske soldat spredt ud over 
et stort område. 
 
Sikringsområdet var placeret på sydsiden af Varde Å fra Sømose og over 1 kilometer mod øst 
til området, hvor hangarerne på den senere anlagte flyveplads nu er placeret. I alt var området 
vel mellem 30 og 40 hektarer. De nedtagne master ”var i høj kurs” hos områdets landmænd så 
de forsvandt og fandt god anvendelse på gårdene. 
 
Hans kan også fortælle, at der de sidste uger af Besættelsen var indkvarteret tyske soldater 
med lastbiler på alle gårdene i Toftnæs. Han mener, at der nok var over 30 vogne. Soldaterne 
havde cigaretter, og Hans fik snakket sig til en stor håndfuld ved de unge tyske soldater. (Til 
faren) Lastbilerne var blevet parkeret inde i laderne, så de ikke kunne ses fra luften. 
Soldaterne sov ved bilerne.  
 
Der slog en luftværnsgranat ned ved nabogården Toftnæsvej 16, hvor Kamedula familien 
boede, og lavede et stort krater.  
 
Lund Jepsen familien kunne senere samle sprængningsstykker fra de eksploderede miner op 
på marken, og disse er nu indleveret til Alslev sognearkiv. 
 
Hans Ole Villadsen 
Arkivleder 
September 2014.  
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Foto af attrapflyvemaskine  
På Toftnæs hede - nordøst for 
Alslev Mølle.  
 
(Billedet er fra Varde Lokalhistorisk Arkiv.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luftfoto fra 1954 over Thueslund Plantage. 
 
De cirkelformede udgravninger til 
ammunitionsopbevaring anes i øverste venstre del af 
plantagen. Iflg. V. Danielsen var der 5 stk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Alslev under besættelsen 1940 til 1945    
 

En mærkelig afventende tid. 

 

19

 
 
Tegning over attrap lufthavnen i Torrup lavet af 
Svend Åge Bondesen. 
Arealet lå sydøst for Torrup-gårdene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luftfoto fra 1945 af riffelskydebanen 
ved Forumvej fra GIS.  
 
 
 
 
 
 
 
Luftfoto fra 1945 af attraplufthavnen 
På Toftnæs Hede nordøst for 
Alslev Mølle. Fra GIS.  


