
DEN DANSKE GARNISON 

I NYBORG 1942-1943 

Af K. J. Jensen 

I løbet af 194 2 voksede den tyske frygt for en engelsk landgang i 
Jylland. Hvis en s~dan skete, regnede tyskerne med, at den danske 

hær ville yde praktisk støtte til en s~dan krigshandling, selvom de 

danske forsvarsstyrker i løbet af sommeren 1940 var blevet tal

mæssigt reduceret. Den danske hærstyrke, som fortsat havde be

stået, frembød ved sin blotte tilstedeværelse et irritationsmoment for 

den tyske besættelsesstyrke, der ikke kunne samarbejde praktisk med 

hæren. For den danske flådes vedkommende var det muligt for 

tyskerne at udnytte skibe og besætning til f. eks. minestrygninger 

i vore danske farvande. Af hensyn til den militære tyske sikkerhed 

forlangte tyskerne derfor i løbet af sommeren 194 2, a t de danske 

militære styrker og garnisoner skulle fjernes fra Jylland, hvorefter 

de flyttedes til Fyn. 

Mindre enheder af den danske flåde var i løbet af efteråret 1942 

blevet forlagt til Nyborg, hvor de indtil videre skulle have station. 

Deres opgave bestod i deltagelse i minestrygningen af færgeruten 

Nyborg-Korsør, således at forbindelsen mellem Jylland-Fyn og 

Sjælland fortsat kunne holdes åben for sejlads trods det store antal 

sprængminer af forskellig slags, der i løbet af krigsårene i stigende 

omfang blev nedkastet i danske farvande fra overflyvende engel

ske maskiner. 

Efter oprettelsen af den danske flådestation i Nyborg blev der 

fra privat side indrettet en "marinestue" oven over "Landmands-
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cafeen" Stendamsgade. Fra flere sider blev der ydet tilskud til 

driften, således gav kommunen gratis lys m. v. Marinestuen funge

rede som fritidshjem for orlogsgasterne indtil 29. august 1943. 

3. regiment i Viborg, hvis chef var oberst Wøhlk, var under 

omstændighederne interesseret i at leje hotel "Nyborg Strand" m. v. 

til midlertidigt opholdssted for garnisonen i Viborg. Endnu i som

meren 1942 havde strandhotellerne tjent deres normale formål til 

mødebrug og ferieophold. 

Efter forhandlinger med Forsvarsministeriet og byrå-det i Nyborg 

samt bestyrelsen for det selvejende "Nyborg Strand" blev dette ho

tel og det nærliggende kommunale vandrehjem lejet fra l. novem

ber. (Lejen af vandrehjemmet blev således fastsat til 45 øre pr. 

mand pr. overnatning). 

Lejemålet af "Nyborg Strand" skulle efter den foreløbige aftale 

vare til april 1943, men da byrådet i Nyborg var interesseret i re

gimentets fortsatte forbliven i byen, vedtoges en opfordring til For

svarsministeriet om at søge lejemålet forlænget. 23. december kun

de ministeriet meddele, at regimentet indtil 30. september 1943 skul

le forblive i Nyborg, ligesom man fra ministeriet havde betinget 

sig en eventuel forlængelse af lejemålet. 30/12. 1942 accepterede 

kommunen formelt forskellige praktiske aftaler i forbindelse med 

regimentets ophold i Nyborg samtidig med at man dog betingede 

sig, at sommerrestauranten "Skærven" i sæsonen kunne anvendes til 

sit normale formål. 

Da den store kirkesal i "Hermon"-bygningen på "Nyborg Stran-d" 

var indviet til kirkeligt formål og derfor forsynet med et alter, blev 

det påført lejekontrakten, at regimentet kun måtte bruge salen til 

møder og lejlighedsvise gudstjenester for den danske garnison. 

KFUM.s soldatermission oprettede desuden et soldaterhjem, hvor 

soldaterne kunne opholde sig udenfor tjenestetiden, hvis de ønske

de det. 

3. regiments ankomst til Nyborg 13. november 1942 med regi

mentsstab, 6., 9. og 20. bataillons stabe samt 3 kompagnier og mi-
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litærorkestret formede sig nærmest som en folkefest. Navnlig på 

baggrund af den alvorlige situation gjorde modtagelsen fra Nyborgs 

side et dybt indtryk på samtlige befalingsmænd. Een af disse har i 

et brev skrevet den følgende dag skildret modtagelsen således: 

"Da vi kom til Nyborg, så vi 2 flag, og (den militære overlæge) 
Tarp foreslog straks, at de flagede for os, hvilket (oberstløjtnant) 
Thiede straks slog ned med en bemærkning om, at det nok bare var 
en fødselsdag. Men vi fik andet at mærke, da vi kom til stationen. 
Flaget var hejst, og der var fyldt med jublende mennesker, der 
skreg og råbte hurra. Børn og unge piger gav os blomster, og foran 
banegården var der sort af mennesker, der fulgte kompagniet (med 
musikkorps) gennem byen, der i dagens anledning var flagsmyk
ket som på en festdag. Blomster regnede ned over soldaterne fra 
vinduerne. Flere virksomheder var lukket for at deltage i indmarc
hen, og snart lignede kompagniet det kendte billede fra troppernes 
indmarch i København efter Treårskrigen 1853. 

Herude på "Nyborg Strand" stod soldaterforeningerne med deres 
faner, og der blev holdt taler, og alt det bare fordi man var dansk 
soldat. Det hele var så rørende og samtidigt så mærkeligt, fordi vi 
jo slet ikke havde udrettet noget". 

Gennem de følgende måneder var den danske garnison et led i 

byens daglige liv, og de lejlighedsvise koncerter, der blev givet rundt 

omkring i byen af det militære orkester, var et oplivende indslag i 
byens liv. 

Da Nyborg under hele besættelsestiden var belagt med tysk mi

litær, blev der efter 3. regiments ankomst truffet forskellige, prak

tiske aftaler ("honnørgrænse") m. h. t. de to militære styrkers fre

delige sameksistens i by og omegn, således at man - samtidig med 

en vis bevægelsesfrihed - kunne holde hinanden på tilstrækkelig og 

korrekt afstand. Man aftalte dog en pligt til i en given katastrofe

situation (hvis karakter dog ikke blev nærmere defineret på for

hånd) at yde hinanden gensidig bistand. Som dansk forbindelses

officer varetog daværende kaptajn Klokhøj den mest uomgængeli

ge kontakt mellem de to militære styrker. 
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Allerede januar-februar 1943 krævede den tyske general v. Han

neken overfor den tyske overkommando, at den danske hær skulle 

opløses. Dr. Best, der som tysk befuldmægtiget i Danmark skulle 

udtale sig til sagen, frarådede på det alvorligste en sådan afvæb

ning af det danske forsvar. Han mente bl.a., at man i et sådant til

fælde måtte regne med den alvorligste samlede modstand fra alle 

ansvarlige danske myndigheder. Regeringen ville træde tilbage, og 

den civile administration i Danmark ville ophøre. Der kunne i det 

hele taget ske så meget, der var uønsket fra tysk side. Tyskerne 

havde heller ikke tilstrækkeligt forvaltningspersonale til over

tagelse af den civile administration i Danmark. Hermed faldt gene

ralens forslag - for en tid -. 

I løbet af første halvdel af 1943 blev de stadigt lurende modsæt

ninger mellem de danske .og tyske interesser i vort land stedse skar

pere. Antallet af sabotager var i stærk stigning, og i august måned 

forekom talrige strejker over hele landet. Når som helst kunne der 

udbryde en åben konflikt med tyskerne, hvis følger derefter kunne 

udvikle sig til det uoven;kuelige. Allerede i løbet af juni måned vi

des v. Hannekens stabschef at have udarbejdet en nøjagtig plan for 

en afvæbning af det danske forsvar ved et kup. I slutningen af juli 

var de fornødne ordrer blevet udsendt, så de kunne sættes i værk 

med kort varsel. 

Samtidig med at "samarbejdspolitikken" i vort "fredsbesatte" 

land var ved at løbe linien ud, mente mange fra dansk side, at "nor

ske tilstande", der betød en åben- eller snarere: skjult krigstilstand 

fra dansk side overfor tyskerne, ville medføre en mere klar afvi

sende holdning overfor tyskerne. 

De danske og tyske soldater i Nyborg holdt sig udenfor tjene

stetiden stort set også på afstand af hinanden. En enkelt episode 

på det daværende "Turisthotel" overfor Nyborg H. lørdag aften 10. 

marts 1943 kunne let have udviklet sig til det værre. Det blev dog 

afværget, da det tyske feltpoliti kom til stede samt ved en resolut 

indgriben fra kaptajn Wesenbergs side. Også i de urolige strejkeda-
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ge i august opstod der klammerier mellem tyske soldater og danske 

marinere på kirkepladsen. Danskerne blev fløjtet tilbage til deres 

fartøj i havnen. Men for at bidrage til roens opretholdelse i Nyborg 

blev marinerne holdt på deres skibe, og soldaterne på "Nyborg 

Strand" og vandrehjemmet fik i de følgende døgn afgrænset bevæ

gelsesfrihed udenfor deres kvarter, således at de ikke måtte begive 

sig ind til Nyborg. 

Efter de urolige augustdage var der igen ved at falde ro over be

folkningen i byerne, hvor man genoptog arbejdet - i Nyborg man

dag 23. Men krisen var alligevel bestående på højeste plan. 

Lørdag 28. august kl. 9 blev den danske regering stillet overfor 

et tysk ultimatum, hvis enkeltheder var så uantagelige, at der fra 

dansk side kun var eet svar. Det danske nej blev afleveret kl. 15.45 

- et kvarter før udløbet af det tyske ultimatum -. Herefter lå den 

videre udvikling af begivenhederne i tyskernes hænder, og derfra 

var ingen indstillet på fortsat f redelighed. 

Dagen før havde general v. Hanneken og dr. Best nemlig aftalt 

og planlagt begivenhedernes fortsatte forløb. Uden ringeste forvars

ler skulle de forud i enkeltheder udarbejdede planer om et voldeligt 

kup mod de danske forsvarsstyrker sættes i værk. Overfaldet "Ope

ration Safari" skulle være en straffe- og skræmmeoperation, hvor 

ca. 2-300.000 tyske soldater uden varsel skulle afvæbne ca. 3-4000 

danske i hær og flåde. Udfra dette ulige styrkeforhold måtte ud

faldet på forhånd anses for afgjort. 

Lørdag kl. 16 gav v. Hanneken stikordet "Blitz" til sine styrker, 

således at både overfaldet og den efterfølgende militære undtagel

sestilstand kunne sættes i gang. Kl. 17.20 afsendte dr. Best følgende 

telegram til Berlin med anmodning om godkendelse af den endelige 

plan for overfaldet: 

"Krav afvist. Den kommanderende og jeg foreslår, at der i nat 
kl. 4 (denne tid nødvendig til troppernes opmarch) træffes følgen
de forholdsregler: 
1) Afvæbning og internering af resten af den danske værnemagt. 
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2) Proklamation af militær undtagelsestilstand. 
3) Sikringer og anholdelser som forbered t ... ". 

Da dette telegram kl. 18.25 blev journaliseret som modtaget i 

Berlin, var de tyske angrebsstyrkers opmarch omkring de danske gar

nisoner ved at være i gang, uden at man fra hverken tysk eller 

dansk side på lokalt plan kunne forberede en fredelig ordning. Den 

danske forsvarsstyrke stod derfor både som helhed og i de enkelte 

afdelinger foran det uomgængelige og uafvendelige, der også her i 

Nyborg indtraf til det tidspunkt, tyskerne havde planlagt. 

Kampene i Nyborg 29. august 

På grundlag af tjenstlige indberetninger, breve og personlige oplys

ninger, der venligst er stillet til rådighed fra garnisonen i Viborg, 

skal herefter forsøges en redegørelse for handlingsforløbet i Nyborg 

søndag morgen 29. august. De danske styrker bestod efter det op

lyste af 2 kompagnier fra 3. regiments 6. bataillon, som med ca. 90 

menige var indkvarteret på hotel "Nyborg Strand", mens det nær

liggende, kommunale vandrehjem var opholdssted for 20. batail

lons 3. rekrutkompagni med ca. 70 mand. 

Forsvarets "Jydske Division" var i sammenhæng med den danske 

rømning af Jylland blevet flyttet til Odense. Herfra meddelte divi

sionen fredag 27. august kl. 23.45 telefonisk følgende til 3. regi

ment i Nyborg: "Den politiske situation er alvorlig, store begiven

heder kan forventes i løbet af natten eller lørdag. Så stærk en ka

drering som mulig (dvs.: flest mulige befalingsmænd til stede). Øvel

ser må kun afholdes i umiddelbar nærhed af kasernerne". Batail

lonscheferne blev straks underrettet, og rekrutkompagniets befa

lingsmænd fik ordre til at overnatte sammen med deres mandskab 

på vandrehjemmet. 

Lørdag 28. august afholdtes normale øvelser, pudsning m. v. Kl. 

10.30 indløb der en beroligende melding til regimentet, der fik til-
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ladeise til i begrænset omfang at give lørdag-søndagsorlov. Men al

lerede kl. 12.30 kom der melding om, at Generalkommandoen ind

til videre havde inddraget al orlov, men folk, der allerede var af

rejst, skulle ikke kaldes tilbage. 

Kl. ca. 15.30 fik regimentsstaben ad privat vej oplysning om de 

tyske krav til den danske regering, samt at man ikke mente, at re

geringen ville bøje sig for disse krav. Mens befalingsmænd og me

nige om eftermiddagen kl. 16-17.30 var indbudt til en underhold

ningsfilm i biografen i Nyborg, kom der kl. 16.30 en telefonisk 

ordre fra Jydske division: "Generalkommandoen har bestemt, at der 

p;l hver kaserne, lejr m. v. skal være en stabsofficer (= fra oberst

løjtnantsrang og opefter) fra denne ordres modtagelse og indtil vi

dere. Samtlige underafdelinger med befalingsmænd skal forblive på 

kasernen fra d. d. kl. 20.00 og indtil videre". Regimentet udvidede 

denne ordre til ogs;l at omfatte de befalingsmænd, der var tilknyt

tet de tre kompagnier, og som havde kvarter udenfor kasernerne el

ler som gjorde stabstjeneste. 

Kl. 19.00 orienterede obersten bataillonsscheferne om situationens 

seneste udvikling, som drøftedes. Bataillonsscheferne fremsatte mo

tiverede ønsker om, at regimentet skulle sættes i alarmberedskab 

inden nattens frembrud, så det var klar til indsats, ligesom de øn

skede vagterne forstærkede. 

Men disse forslag kunne oberst Wøhlk dog ikke g;l ind på. Som 

begrundelse henholdt han sig til sin særlige aftale med den tyske 

bykommandant Mohr, gående ud på, at alle opstående uoverens

stemmelser mellem de to militære styrker skulle løses gennem for

handlinger. Et tysk overrumplingsangreb anså obersten derfor som 

værende udelukket. 

Heller ikke en senere melding fra politimesteren i Nyborg til ober

sten om, at situationen var yderst alvorlig, men at politiet under 

alle omstændigheder skulle fortsætte sin virksomhed, formåede at 

ændre oberstens afgørelse. Der blev derfor ikke truffet særlige sik

ringsforanstaltninger udover, at rekrutkompagniets befalingsmænd 
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Sydligst: "Hermon", "Klosterhuset", Tårnfløj og nordligst "Hotelfløjen" med 
stabskvarter. 

skulle overnatte på vandrerhjemmet, og alle tørnede derefter ind 

som normalt. 

N atten var kold, blæsten i tiltagende, ligesom det regnede det 

meste af natten, senere stilnede regnen af for til sidst helt at holde 

op. Men da blæsten modsvarende voksede i styrke, og det stadig 

var bælgmørkt, var det umuligt for de danske vagtposter indenfor 

pigtrådsafspærringen at se eller høre, hvad der foregik blot i no

gen afstand uden for posterne. Efter oberstens ordrer måtte der ikke 

sendes danske patruljer udenfor pigtrådsafspærringerne, idet man 

efter en tidligere dansk patruljering havde haft vanskeligheder med 

tyskerne. Man måtte derfor nøjes med at indskærpe den danske kor

net, der var vagtkommandør, at hans poster natten igennem skul

le udvise agtpågivenhed og årvågenhed. 

Befalingsmænd og menige i de 2 danske kompagnier på "Nyborg 

Strand" var stort set fordelt således, at mødebygningen "Hermon" 

- den sydligste bygning i hotellets store kompleks - var belagt med 

46 menige af årgang 1942 samt 10 mand af hjælpetropperne og 2 
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befalingsmænd, der alle sov i stueetagen, der var opdelt i soverum 

samt en samlingsstue m. v. 

Nabohuset mod nord- kaldet "Klosterhuset", der normalt består 

af hotelværelser i flere etager, var beboet af yngre officerer, offi

cianter, musikere, kometter og korporaler m. fl. samt 20 mand af 

hjælpetropperne. Da der ikke fandtes det tilstrækkelige antal me

nige til vagttjeneste, måtte mandskab fra hjælpetropperne - med 

den ret korte uddannelse i våbenbrug - deltage i denne vagttjene

ste. I nærheden af vagtlokalet lå vagthavende officiants værelse, 

og i et tårnværelse boede20menige af hjælpetropperne. 

Hotellets nordligste fløj var indrettet til regimentskvarter, hvor 

kontorer, messer og spisestuer m. v. var indrettet i stueetagen. På 1. 

sal var der et par kontorer samt kvarter for de ældre officerer, 

mens officianter m. fl. var indkvarter·et på 2. sal og i tagetagen. 

I øvrigt var hele hotellets terræn, hvorpå der voksede en del træ

er og buske, omgivet med en pigtrådsspærring, og "spanske rytte

re" forstærkede indkørslerne, hvor der var opstillet vagtposter. 

I løbet af de mørke nattetimer efter midnat, mens det endnu blæ

ste eller regnede, var tyskerne i smågrupper ell. enkeltvis - og me

get nervøse- rykket frem mod de danske kvarterer: hotel "Nyborg 

Strand" og vandrehjemmet ca. 1 km. sydligere. Fremrykningen ske

te i dække af mørket og i en så stor bue uden om de danske kvar

terer, at intet kunne opdages, inden angrebet mod de danske styr

ker uden forvarsler satte ind fra en tysk angrebsstyrke af en ukendt 

størrelsesorden. 

Kl. 04.20 opdagede den danske vagtpost ved "Nyborg Strand"s 

nordligste hovedindgang, at det puslede i skovkanten lige overfor 

hovedindgangen. Hjælpetropspost 3030 Petersen meldte det straks til 

sin postkammerat, menig 194 Abrahamson. Der blev nu kastet en 

lysbombe, der åbenbart skulle være det tyske angrebssignal mod bå

de hotellet og vandrehjemmet. Angrebet skete naturligvis samtidigt, 

men vil her blive skildret i hver sit afsnit. 

Der åbnedes nu en voldsom tysk beskydning med maskingeværer 

5 Fynske Aarbøger 
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Nordfløjen ved "Nyborg Strand" (Regimentets stabskvarter) . 

og maskinpistoler mod de to danske vagtposter, ligesom der samti

dig blev kastet flere håndgranater imod dem. Mens en håndgranat 

sprængte den spanske rytter foran hovedindgangen, åbnede de dan

ske poster geværild mod tyskerne, samtidig med at de søgte at kom

me frem til alarmklokken ved stabskvarterets hovedindgang. 

Skydningen havde straks vækket officererne, og nu begyndte 

håndgranater og projektiler at slå mod vinduer og murværk. Tænd

tes der lys i et værelse eller viste man sig i et vindue for at oriente

re sig, blev danskerne straks udsat for direkte beskydning, eller -

som i enkelte tilfælde - blev der kastet håndgranater mod vin

duet. Desuden tændte nogle forsforbomber ild i et par værelser på 

1. sal i stabsfløjen. 

De to vagtposter ved hovedindgangen skød efter nogle tyskere, 

der også blev ramt, men de blev udsat for en så voldsom beskyd

ning fra skjulte tyskere i krattet, at de danske poster måtte søge 

dækning bag et par stenpiller ved indkørslen til hotellets gård, hvor

fra de fortsat kunne hindre tyskernes indtrængen gennem hoved-
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indgangen. Det fortsatte angreb mod de danske vagtposter, der blev 

udsat for både håndgranater og automatiske våben, var efterhån

den blevet så voldsomt, at de danske poster, der ikke kan roses nok 

for deres livsfarlige indsats, måtte bringe sig i forholdsvis sikker

hed i en kældernedgang til køkkenet, hvorfra de dog stadig fort

satte deres beskydning af de angribende tyskere. 

Ved den sydligste mødebygning "Hermon"s indgang opdagede 

hjælpetropsposten 3040 Jensen straks angrebet og slog alarm ind i 

bygningen, og straks derefter åbnede han geværild mod nogle an

gribere, der var sluppet over pigtrådshegnet mod vest. Skønt der 

blev kastet håndgranater mod ham, skød han mod nogle tyskere, 

der faldt. Men hans stilling blev imidlertid så direkte livsfarlig, at 

han måtte trække sig ind i det nærliggende "Klosterhus", hvorfra 

han fortsat deltog i det danske forsvar. 

Pigtrådsspærringen i det sydøstlige hjørne ved Østerøvej var nu 

blevet forceret af nogle tyskere, der snart nåede frem til sydgav

len af "Herman". Dette skete så hurtigt, at de danske soldater i 

bygningen næsten blev taget på sengen og kun med besvær fik fat i 

Mødebygningen "Herman" indtil ødelæggelsen 29. august 1943. 
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deres geværer. Tændte de lys i belægningsstuen, blev de straks be

skudt gennem vinduet, og en enkelt skal således være blevet såret i 

hånden. I mørke måtte de derfor iføre sig det mest nødvendige, -

hvis dette kunne nåes. - Mandskabet gik dog hurtigt i forsvars

stilling ved vinduerne, hvorfra de begyndte at skyde mod de tyske 

angribere. 

Nogle tyske soldater var trængt ind i mandskabets samlingsstue 

i stueetagens sydgavl, hvor de kastede en håndgranat og forsvandt 

for ikke mere at vise sig der. Straks derefter sørgede den tilstedevæ

rende officiant for, at mandskabet fik udleveret håndgranater til 

forsvarsbrug. Tyskerne var imidlertid også trængt ind i stueetagens 

mellemgang, hvor de med deres maskinpistoler holdt nogle danske 

soldater i skak. 

I løbet af angrebet var der blevet kastet så mange forsforbomber 

og håndgranater ind gennem vinduerne i stueetagens belægningsstu

er, at mandskabets senge og det øvrige inventar øjeblikkeligt fæn

gede. Snart stod faktisk hele bygningen i brand, og kl. 05.00 var 

branden så voldsom, at både angribere og forsvarere snarest muligt 

måtte rømme det brændende hus. Herved fangede og afvæbnede tys

kerne nogle af de danske soldater, mens andre havde held til at 

slippe helskindede over i "Klosterhuset". 

Under kampen om "Herman" faldt kornet Madsen, 6. bataillon 

under aktiv kamp med sin maskinpistol fra indgangen til bygnin

gen, hvorfra han modigt havde grebet ind i kampen. 

Branden i "Herman" udviklede sig til et stadigt voksende flam

mehav, og da forholdene hverken tillod rednings- ell. sluknings

forsøg, nedbrændte den raserede bygning til grunden. Ildskæret fra 

branden gav dog de danske forsvarere mulighed for at opdage nog

le af de mange tyskere, så man kunne beskyde dem. Derimod 

viste det sig stadig vanskeligere at få ram på de tyske soldater, der 

dækkede sig i haveanlæggets buskads. 

Forsvarsviljen hos befalingsmænd og mandskabet i "Klosterhu

set" var stærkere end de håndskydevåben, der var til rådighed. Men 
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også fra denne bygning forsvarede man sig længst muligt. Da der 

- vistnok fra oberst Wøhlk selv - indløb telefonisk ordre til vagt

kommandøren om at indstille modstanden, protesterede komman

døren. Han gjorde opmærksom på, at de angribende tyskere endnu 

ikke var trængt ind over pigtrådshegnet ud mod Østerøvej. 

Så snart den tyske angrebsskydning var begyndt, og da der sam

tidigt blev kastet håndgranater, geværgranater og forsforgranater 

ind gennem vinduerne på 1. sal i regimentsstabens kvarter i den 

nordligste hovedbygning, søgte de befalingsmænd, der var indkvar

teret her, ned på hotelgangen på 1. sal for at modtage deres for

holdsordre. Foruden bataillonsscheferne var det hovedsageligt offi

cerer og befalingsmænd af officiantgruppen fra staben. Den vagt

havende premierløjtnant var - ledsaget af nogle officianter - imid

lertid igen gået ned i stueetagen for at sikre mod tysk indtrængen. 

Men da der - som tidligere nævnt - ikke var truffet særlige sik

ringsforanstaltninger, havde befalingsmændene kun deres personli

ge våben, dvs. pistoler som forsvar. 

Udenfor hotellets nordligste fløj søgte tyskerne skjul i det bus

kads, der fandtes på den anden side af vejen forbi hovedindgan

gen, og da de nåede helt frem til vejen, skød de derfra. 

I hotellets park sås tyske soldater, der søgte skjul bag buske og 

beplantninger, og langs stranden på den anden side - øst for Østerø

vej - søgte de gruppevis frem fra nord for derefter at søge angreb 

mod hotellet. 

Oberst Wøhlk blev straks orienteret om de fremrykkende angri

bende tyskere, og da det var klart for alle, at der var tale om et 

regulært tysk angreb, besvarede han de danske officerers anmodning 

om forholdsordre dvs., om der skulle kæmpes fra dansk side eller 

ikke - med den afgørelse, at skydningen skulle indstilles, og at der 

skulle søges forbindelse med de angribende tyske styrker. 

Obersten begrundede ikke sin afgørelse, men han har sikkert hen

holdt sig til den forholdsordre, der forelå fra den danske hærchef. 

Denne havde på den danske regerings vegne 19. marts udstedt en 
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forholdsordre, der gik ud på, at der ikke måtte ydes fortsat mod

stand, så snart det i en given situation blev klart, at det drejede 

sig om kamp med regulære tyske troppeenheder. 

Så snart oberstens afgørelse forelå, blev der sendt officerer af 

sted til de styrker, der kæmpede i "Klosterhuset", for at beordre 

skydningen indstillet, mens andre befalingsmænd gav sig i lag med 

at slukke ilden i de værelser, hvor indkastede forsforgranater hav

de antændt indboet. For de få øvrige befalingsmænd var der intet 

at gøre, da der jo nu ikke længere måtte kæmpes. Det siger sig selv, 

at denne passivitet, der var blevet påtvunget, føltes knugende, li

gesom det er forståeligt, hvis befalingsmændene følte sig bitre og 

ydmygede. 

Kl. ca. 04.45 -efter at ordren til overgivelse var givet og en dansk 

kaptajn var søgt op i hotellets tårn for at hejse det hvide flag på 

den derværende flagstang - spræng·te tyske håndgranater bagtrap

pen i hovedbygningen. Herved dræbtes den tysker, der havde kas

tet håndgranaten. Samtidig ramtes kaptajn Wesenberg af endnu en 

eksploderende håndgranat, ligesom han også såredes af nedfaldne 

murbrokker fra den nedstyrtende trappe. Kaptajnen, der herved blev 

dødeligt såret, var på vej mod "Klosterhuset" for efter ordre fra 

oberstløjtnant Thiede at søge kampen i denne bygning standset. 

Kaptajnen blev først fundet efter kampens ophør kl. ca. 06.00. Han 

levede endnu og blev forsigtigt befriet og i et tæppe båret udenfor. 

En ambulance bragte ham til sygehuset i Nyborg. Men hans liv stod 

ikke til at redde, og kl. ca. 16.00 samme eftermiddag døde han af 
• o 

sme sar. 

Da det af flere grunde var vanskeligt at komme i forbindelse 

med de danske, der kæmpede i "Klosterhuset", og disse - befalings

mænd som menige - tilmed var spredt i et antal hotelværelser og 

nødig ville holde inde med skydningen, så længe andre skød, vare

de det en rum tid, inden man kunne få standset den danske mod

stand i denne fløj. Samtidig med overgivelsen viste det sig, at tys

kerne var trængt ind gennem hotellets køkkenfløj. 
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Efter at kampen havde varet godt 11/2 time kom en officiant ud 

ad hovedindgangen med et hvidt flag som tegn på overgivelse. Han 

efterfulgtes af oberst Wøhlk, der bl. a. over telefonen - der iøvrigt 

samtidig var blevet besat af' tyskerne - havde forsøgt at kontakte 

tyskerne for overgivelse. 

Alle danske blev nu beordret ud fra bygningerne og samlet som 

fanger udenfor. Våben og ammunition måtte afleveres, og tyskerne 

gennemsøgte hotelkomplekset. Derefter fik de danske officerer un

der bevogtning lov til at gll til deres værelser for at hente tilbage

værende våben og ammunition. De kunne herunder fastslå, at de 

tyske soldater under den stedfundne ransagning allerede havde til

egnet sig forskellige private værdigenstande fra værelserne. 

Kamperz om vandrerhjemmet i Nyborg 

Det kommunale vandrehjem i Nyborg er en grundmuret 11/2-stens 

bygning, dengang forholdsvis nyopført, (1939), beliggende ca. 1 

km. syd for "Nyborg Strand", hvor Østerøvej møder Storebælts

vej i ca. 100 meters afstand fra Strandbredden. "Idrætsparken" i 

Nyborg ligger pil det modsatte hjørne ved de samme to veje. Mens 

selve vandrehjemmet - bortset fra et 2 m. højt pigtrådshegn om

kring selve huset - lå ubeskyttet, frembød de omliggende småhuse 

og buskadser gode dækningsmuligheder for en angrebsstyrke. 

Vandrehjemmet var belagt med ca. 70 rekrutter fra 20. bataillons 

3. kompagni, der var blevet indkaldt 3. maj 1943, kompagnichefen 

var kaptajn Husted, som sammen med sine befalingsmænd normalt 

havde kvarter på "Nyborg Strand". 

Mange enkeltheder i kampen ved "Nyborg Strand" er ikke helt 

kendte, men modsvarende har flere skildringer af kampen om van

drehjemmet været tilgængelige, hvorefter handlingsforløbet ved det

te afsnit af kampen synes at aftegne sig mere klart. 

Allerede natten til lørdag 28. august var befalingsmændene ind

stillet pil, at alvorlige begivenheder kunne indtræffe, men kom-
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Vandrerhjemmet i Nyborg set fra Vest. 

pagniet blev dog først vækket til normal tid, og dagen forløb med 

øvelser og det tidligere omtalte biografbesøg. Om aftenen aftaltes 

det, at ca. halvdelen af kompagniets befalingsmænd skulle overnat

te sammen med mandskabet på vandrehjemmet, mens de øvrige be

falingsmænd skulle forblive på kurhotellet. Om aftenen samlede 

kaptajn Husted sit kompagni og orienterede dem om situationen, 

der iøvrigt tydede på en vis afspænding, da man ventede, at tysker

ne ville slække på deres krav til den danske regering. 

Mandskabets belægningsstuer fandtes i begge ender af stueetagen. 

1. deling lå i den nordlige stue under ledelse af oversergent Hyt

ten, mens 2. deling med premierløjtnant Gad belagde den sydlige 

stue. Alle befalingsmændene sov på 1. sal. Af sikkerhedsgrunde hav

de man samme aften bedt vandrehjemmets bestyrer, der med sin fa

milie endnu boede på 1. sal, fraflytte sin lejlighed. Kompagniets 

næstkommanderende, kaptajnløjtnant Gabriel Jensen skulle derefter 

overnatte i lejligheden, hvor der var telefon. 

Kl. 22 gik mandskabet til ro med ordre om at være forberedt til 
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hurtig påklædning i tilfælde af alarmering. Kompagniets maskin

pistoler og en del ammunition fandtes i et plomberet skab i mel

lemgangen foran samlingsstuen. Desuden fandtes armerede hånd

bomber i brugsklar stand i en befalingsmands stue på 1. sal, ligesom 

hver enkelt rekrut havde sit gevær på en hurtigt tilgængelig plads 

ved siden af sin køje. 

Under randering indenfor pigtrådsspærringen kl. ca. 00.45 kom 

der fra de udstillede dobbeltposter melding om, at der stadig fore

gik en livlig kørsel med tyske militærbiler til og fra Knudshoved, 

hvor der ved feriehjemmet fandtes tyske soldater. De danske vag

ter fik besked om at være årvågne og at skyde uden varsel, såfremt 

de opdagede mistænkelige personer indenfor skudvidde. Herefter 

gik kaptajnløjtnanten til ro med telefonen ved sit hovedgærde. 

Kl. 04.25 blev lysbomben ved "Nyborg Strand" angrebssignalet 

til et samtidigt tysk overfald på vandrehjemmet, som i dække af 

mørke, regn og blæst var blevet omringet af tyske soldater. Forin

den angrebet havde tyskerne opstillet en morter (fodfolkskanon) og 

4 maskingeværer i nogen afstand af vandrehjemmet, således at 

bygningen kunne beskydes fra alle 4 sider. Da skydningen blev 

åbnet, styrtede tyskerne vrælende og skrigende frem mod huset 

samtidig med at de kastede nogle håndgranater, der knuste nogle af 

vinduerne. 

Skønt ingen af de 2 danske vagtposter havde kunnet se noget i 

den usædvanligt mørke nat, var de vågne nok og handlede lynhur

tigt. 318 Thomsen, der var posteret ved hovedindgangen ud mod 

Østerøvej, blev beskudt med maskingeværer, samtidig med at der 

blev kastet håndgranater mod indgangsdøren. Han søgte øjeblikke

lig dækning i skilderhuset, hvorfra han vedblev at trykke på den 

anbragte alarmklokke, indtil han var klar over, at kompagniet var 

alarmeret. løvrigt forblev han klogeligt i sin dækstilling. 

Den anden skilvagt 304 Pedersen, der randerede omkring byg

ningen, opdagede et øjeblik inden det tyske angreb satte ind et par 

skikkelser, der løb ad en sti fra Østerøvej ned mod stranden. Han 
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skød straks efter dem, hvorefter de styrtede om. Derefter bragte han 

sig selv i sikkerhed i en udvendig kældernedgang ved sydgav len. 

Både mandskabet i de 2 belægningsstuer og deres officerer var 

straks blevet vækket af skydningen og de eksploderende håndgra

nater. I løbet af et par minutter var alle klare til forsvar ved de 

poster ved vinduerne, der var blevet indøvede i forvejen. Men alar

meringen gik så stærkt, at soldaterne kun nåede at iføre sig de mest 

nødvendige klædningsstykker - og knapt nok dem, så de faktisk 

måtte kæmpe kun iført hjælm og bukser. 

Forsvarernes personlige sikkerhed forøgedes faktisk ved, at de 

snart kom til at kæmpe i mørke, .da en befalingsmand havde skudt 

loftsbelysinngen i stykker. Da man desuden snart fik tilstoppet de 

sprængte vinduer med madrasser, kunne man væsentligt afbøde virk

ningerne af de tyske håndgranater. Samtidig haglede byger af ma

skingeværkugler mod murene, og angrebets styrke forøgedes af mor

tergranater fra den opstillede morter ved Strandbredden. 

Kaptajnløjtnant Gabriel Jensen forsøgte flere gange forgæves at 

opnå telefonforbindelse med regimentet på "Nyborg Strand" for 

at opnå en forholdsordre; men centralen i Nyborg var besat af 

tyske soldater, og svarede derfor ikke på opkald, og da han efter 

sit sidste forsøg på at opnå telefonforbindelse havde forladt lej

ligheden, eksploderede en mortergranat inde i lejligheden, der blev 

raseret. 

Som anført var mandskabet med koldblodig ro gået i stilling ved 

alle vinduer, foruden deres geværer med tilhørende ammunition var 

deres vigtigste forsvarsvåben deres 4 rekylgeværer, der straks var 

blevet bragt i skudklar stilling rundt omkring i bygningens for

skellige rum. I hver stue var desuden anbragt en kasse patroner 

samt 25 opladte magasiner. Trods stærk beskydning mod vagtloka

let hentede oversergent Hytten og rekrut 303 Nielsen maskingevæ

rer og ammunition ud fra værelset. Fra et kældervindue åbnede re

krutten derefter ild mod tyskerne og gjorde flere ukampdygtige. 

Bøssemagerelev 1619 Sørensen tog ledelsen af forsvaret i en kæl-

Fynske Årbøger 1967



K. J. Jensen: Den danske garnison i Nyborg 1942-1943 411 

der, og hans rolige og sindige optræden bidrog væsentligt til den 

ro, der under angrebet herskede blandt forsvarerne. 342 Petersen fik 

snart sit rekylgevær bragt til skud og nåede inden kampens afslut

ning at tømme vistnok 7 magasiner mod tyskerne. 

Den vestlige belægningsstue var opholdsrum for kompagniets 1. 

deling. Herfra fortæller rekrut 347 senere følgende i sin skildring 

af kampen: 

"- Stuens rekylgevær med 36 som skytte kom hurtigt i stilling, 

men jeg tror knap nok, at han nåede at affyre nogle skud, før en 

håndbombe ramte ham i hovedet. Idet han sank sammen på gulvet 

hørtes disse ord fra hans mund: "Har I nok ammunition?" 

Kornet Olsen råbte over til 36 for at få ham til at åbne ilden, 

men da kornettten ikke hørte svar, sprang kornetten selv over for 

at overtage rekylgeværet ... " 

Den sårede rekylskytte var rekrut 336/1943 Ivan Jacobsen, 

Kistrup, der var ramt af skud ell. en håndgranat, der havde gennem

boret hans hjelm, ligesom en eksploderende håndgranat ramte ham 

dødeligt i brystet. 

364 Sørensen blev såret i tindingen, idet et skud gik gennem ho

vedet og ud gennem hagen. Desuden såredes 319 Binneballe i det 

ene ben. Rekrut 310 forbandt de sårede, der bragtes til 1. delings 

belægningsstue. Ved hjælp af iturevne lagener anlagde han sine for

bindinger så dygtigt, at sygehusets overlæge senere udtalte sin aner

kendelse derfor. 

Kl. 05.05, da kapt. løjtnant Gabriel Jensen var kommet i kon

takt med angriberne, blev kampen standset efter at have varet lidt 

mere end 1/2 time. Dels var den tyske overmagt ubestrideligt for 

stor, dels påbød den danske forholdsordre, at der ikke fortsat måtte 

kæmpes, når man havde erkendt et regulært tysk angreb. 

Kapt. løjtnant Gabriel Jensen støttedes i ledelsen af forsvaret af 

premierløjtn. Gad og kommandoofficiant Løkkegård. Oversergent 

Hyttens opmuntrende optræden og lune adfærd overfor mandskabet 

bidrog væsentligt til at berolige dem under kampen. 
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Straks efter overgivelsen kl. 05.05 blev pigtrådsspærringen beor

dret åbnet og "den spanske rytter" foran indgangen til vandre

hjemmet fjernedes, hvorefter de danske forsvarere blev beordret 

udenfor, mens tyskerne undersøgte huset. Til tyskernes forbløffel

se kom nu også den danske vagtpost 318 frem fra skilderhuset 

foran hovedindgangen. Tyskerne havde ikke regnet med, at han hav

de overlevet den ret kraftige ild, de havde rettet mod denne del af 

bygningen. 

Den danske næstkommanderende Gabriel Jensen alarmerede nu 

personlig en nærboende læge, og et øjeblik efter kørte læge Rossing 

til byen for at hente en ambulance til de 2 hårdt sårede danske sol

dater. Ca. 20 minutter senere blev disse afhentet og ledsaget til sy

gehuset i Nyborg af en dansk kornet. 

Kaptajnløjtnant Gabriel Jensens tjenstlige beretning om kampen 

slutter sådan: 

"Under hele kampens forløb, hvor håndgr·anater og mortergra
nater eksploderede omkring dem, og hvor projektilerne susede dem 
om ørerne, tabte mandskabet ikke eet øjeblik fatningen, men optog 
kampen roligt og fornuftigt. Kompagniets befalingsmænd og meni
ge har under kampen optrådt håndfast og dygtigt. 

Tyskerne havde under kampen anvendt panserpatroner, og da 
huset kun består af 11/2-stensmur, var projektilerne flere steder gået 
igennem huset. Det opdagede vi, da vi om formiddagen gik ødelæg
gelserne igennem. Der var faldet 2 mortergranater i huset. Tysker
ne havde forsøgt at sprænge pigtrådshegnet i det sydvesdige hjørne. 
Men det mislykkedes for dem. Pigtrådshegnet var under kampen 
ikke på noget sted ødelagt eller overskredet af tyskerne". 

De tyske tab under overfaldet kendes ikke, men det fremgik af 

handlingsforløbet at 2 ell. 3 af deres 4 opstillede maskingeværer ef

terhånden bragtes til tavshed. Uden tab af døde og sårede slap "her

refolket" imidlertid ikke over deres overfald, selvom man nok stil

ler sig noget forbeholdent overfor uofficielle danske opgivelser af 

deres tab. 

Da een af rekrutterne sammen med andre kammerater nogle dage 
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senere skulle skildre sine indtryk fra kamphandlingen ved vandrer

hjemmet, sluttede han således: 

"Men det hårdeste var alligevel, da man var blevet klar over, at 
1 Mand var død og 2 saarede. De var blevet baaret væk lige før 
Afvæbningen. Alle gik rundt uden at være sig selv. Nu kom Kom
pagnichefen Kaptajn Husted, og Kaptajnens Ord var: "Tak, Sol
dater, I gjorde, hvad I kunde". Da kunne jeg ikke klare den mere, 
jeg gik ind ved Sengen og græd ... ". 

I forbindelse med afvæbningen af de danske soldater kendes nog

le bemærkninger, som blev udvekslet mellem de danske og tyske 

officerer. En tysk løjtnant skal have udtalt sin forundring over, at 

de danske soldater efter kampens indstilling ikke så særligt mod

faldne ud. Hertil skal premierløjtnant Gad have svaret "For os 

gælder det kun eet år, men for Dem gælder det hele livet". Tyske

ren brummede, og den danske løjtnant fortsatte: "De tror da ikke, 

a t De vinder denne krig - om et år er De færdig!". 

Da den tyske major Mohr kom til vandrerhjemmet for at se på 

situationen, sagde han til kaptajn Husted, der også var kommet til 

overfaldsstedet, at i en lignende situation ville de tyske soldater 

have kæmpet til grundmuren. Da kaptajn Husted derefter udtalte 

sin forundring over, at tyskerne skød på sovende mænd uden var

sel, skønt der forelå en klar aftale om forhandlinger, svarede ma

joren: "Es var nur ein kriegslist, und ich habe kein vertrauen zu der 

spitze". Et lignende svar havde den danske oberstløjntant Søren

sen også fået samme morgen ved "Nyborg Strand". 

Samme nat lå der som sædvanlig nogle danske marinefartøjer i 

fiskeri- og bådehavnen i Nyborg. Det var 2 minestrygere "M/S 5" 

og "M/S 6 ", som hver var på 70 tons og armerede med 1 x 20 mm. 

luftværnsskyts og 2 x 8 mm. maskingeværer. Desuden lå der 4 pa

truljebåde, der var uden armering. Hvert af disse fartøjer førtes af 

en dansk søløjtnant. 

Om aftenen havde ældste løjtnant Corfitzen etableret telefonfor

bindelse i land samt beordret dobbelt vagtpost ved kajen. I dæk-
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ning af mørke, blæst og regn var to tyske afdelinger på ca. 150 

mand - om ikke flere - gået i angrebsstilling ved roklubbens både

hus og på en nærliggende mark. 

Kl. 04.15 åbnedes overfaldet mod de danske marinefartøjer uden 

varsel. Skibene blev beskudt fra en luftværnskanon i det nærlig

gende færgeleje og fra to tyske grupper. 

Angriberne var meget nervøse, og da de i mørket ikke kunne 

ske1dne hinanden, begyndte de snart at beskyde hinanden, hvorved 

der faldt 7 mand. 

Ved overfaldets begyndelse såredes den danske vagtpost, Orlogs

gast 4942 Niels Bøje Olsen dødeligt i underlivet. Den faldnes kam

merat, der ligeledes var posteret ved "P 7", sprang over på mine

stryger 6 for at alarmere ældste løjtnant. Denne nåede ikke at 

komme på dækket, fordi et 20 mm. ammunitionsmagasin blev bragt 

til eksplosion ved et tysk skud. Efter tysk befaling måtte løjtnan

ten snart efter beordre sin besætning på dækket uden våben. 

På MIS S kastede tyskerne håndgranater gennem luftkanalerne 

til mandskabsrummene under dækket. Her eksploderede en hånd

granat ca. 1 m. fra løjtnant Kinch, der blev såret i hoften, lige som 

han ramtes af skud gennem fartøjets koøje. løvrigt kom ingen af 

mandskabet noget til. 

Patruljefartøjet "P 4" blev angrebet med 2 håndgranater, der blev 

kastet mod løjtnant Jørgensen, han pådrog sig hjernerystelse samt 

andre læsioner og blev bevidstløs. I løbet af søndagen afslog tys

kerne to gange at lade ham komme under lægebehandling - senest 

efter at de erobrede danske fartøjer samme dag var blevet sejlet til 

Slipshavn. 

Søndag eftermdidag blev de danske marinere interneret på "Ny

borg Strand", efter at de 2 sårede og den faldne var blevet iland

bragt til sygehuset i Nyborg. På forespørgsel om grunden til over

faldet forklarede en tysk officer senere, at der var blevet skudt med 

maskinpistoler imod dem fra de danske fartøjer. Den danske ma

rineofficer kunne dog fortælle, at sådanne våben ikke fandtes på 
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De faldne 

Kaptajn C. L. Wesenberg 
(begravet i Nyborg). 

11enig 336/1943 Jacobsen 
(begravet i Løvel ved Viborg). 

Kornet K. B. 11adsen 
(begravet i Grindsted). 

Orlogsgast 4942/1943 N. B. Olsen 
(begravet i Finderup pr. Høng). 
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de danske skibe, og den faldne vagtposts revolver fandtes des

uden ubrugt i hans taske, der ikke havde været ll.bnet. Endelig havde 

det omtalte skyts pll. minestrygerne ikke været bemandet. 

De samlede danske tab ved disse uvarslede overfald pll. styrkerne 

i Nyborg 29. august kan efter oplysning fra sygehuset i Nyborg 

opgøres s ll.ledes: der indlagdes 15 sll.rede danske, ligesom kornet 

Madsen indbragtes som allerede død. Af de sll.rede døde 3 efter ind

læggelsen. Den danske militære tabsliste tæller følgende døde: 

Kaptajn C. L. Wesenberg, r af D. kompagnichef v. 20. bataiUon. 
kornet K. B. Madsen, 6. bataillon. 
Menig 336/1943 Ivan Jacobsen 20. bataillon 3. kompagni. 
Orlogsgast 4942/1943 Niels Bøje Olsen. "P 7". 

Samme søndag formiddag indtraf en episode pll. sygehuset i Ny

borg, hvortil først de sll.rede danske soldater - og senere 17 tyske 

sårede soldater indbragtes, da der vistnok ikke var plads til dem pll. 

det tyske lazaret pll. hotel "Færgegll.rden" pll. Dronningensvej. Da 

overlægen fastholdt, at de sll.rede skulle behandles i den rækkeføl

ge, i hvilken de var indlagt, gav kommandant Mohrs adjudant over

lægen et par lussinger. Overlæge Holm fastholdt dog sit standpunkt 

og modtog senere pll. dagen en undskyldning fra den tyske kom

mandant. 

I fortsættelse af skildringen af de militære begivenheder i Nyborg 

er det naturligt at omtale andre hændelser. Således kendes i al fald 

2 dødsfald blandt civile i forbindelse med de omtalte overfald. Sll.

ledes dræbtes en 17-årig maskinlærling Gunnar Bent Larsen af en 

tysk håndgranat, der blev kastet imod ham, mens han stod på den 

daværende Knudshovedbro. Desuden ramtes en ca. 69-årig togfører 

Rasmussen i et gadekryds i nærheden af jernbaneterrænet af et skud 

fra en tysk soldat. Togfører Rasmussen indlagdes på sygehuset, hvor 

han 8. november døde som følge af sine skudsår. 

Som anført er antallet af de faldne tyske soldater usikkert, idet 

tyskerne aldrig opgav deres tab. Men en - iøvrigt utrykt - rapport 
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i det danske civilforsvar angiver 14 faldne og 16 sårede tyskere. 

Disse blev ikke begravet i Nyborg, men siges ad omveje at være 

ført til Odense og begravet der. Men begravelsesvæsenet i Odense 

fik aldrig præcice oplysninger om antallet af døde tyske soldater fra 

overfaldene i Nyborg. 

Efter at telefoncentralen i Nyborg var blevet besat af tyskerne, 

mødte andre soldater kl. 05.10 op på byens politistation, hvor nat

styrken på 4 mand gennem ca. 3 kvarter måtte stå med hænder

ne i nakken, indtil de ved politimesterens ankomst blev frigivet, og 

få timer efter fik de. deres tjenestevåben tilbage. Blandt de gidsler, 

der- her som i andre byer - kl. 4.15 blev hentet til pladskomman

danturen på "Industrien", kendes borgmester Andersen, politimes

ter Harhorn samt en enkelt tysktalende politimand, men alle blev 

dog snart løsladt samme dag. 

Tyskerne havde omgående indført "militær undtagelsestilstand" 

over hele Danmark, hvorved hele den civile danske trafik ;tf enhver 

art inclusive telefon, telegraf og aviser blev standset, ligesom der ef

ter kl. 21 var almindeligt udgangsforbud. Efter dette tidspunkt var 

det direkte livsfarligt at færdes udendørs, såfremt man ikke havde 

en tysk passerseddel. Dette udgangsforbud ramte vel også "Cirkus 

Belli", der havde averteret forestillinger i Nyborg lørdag-søndag 

28.-29. august. 

Sammen med Nyborgs nazistiske afdelingsleder havde major 

Mohr nogle af livets store dage. Således indkaldte de mandag 30. 

august byens kommunale myndigheder, lederne af byens kommuna

le værker, repræsentanter for byens handels- og forretningsliv m. fl. 

til en "parole" i byrådssalen. Majoren ankom til byrådssalen med 

behørigt følge, satte sig i borgmesterstolen og bortviste derefter det 

socialdemokratiske folketingsmedlem Svend Horn, der iøvrigt og

så var byrådsmedlem. Majoren ga~ derefter sine "ordrer" til de ind

kaldte og gjorde bl. a. værkernes ledere personligt ansvarlige for, 

at byens normale liv fortsatte som om intet var hændt, selvom den 

militære undtagelsestilstand fortsat bestod. Straks efter at have op-

6 Fynske Aacbøgec 
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læst sme "ordensregler" forlod majoren med følge byrådssalen. I 

løbet af de nærmeste dage lykkedes det dog at opnå forskellige lem

pelser i de meget stramme regler, men aviserne var fortsat afskåret 

fra at skildre de alvorlige begivenheder både i Nyborg og andre 

steder i landet. 

De 4 faldne danske soldater blev 

her begravet fra sygehusets kapel 

begravelsen således: 

torsdag formiddag 2. septem

Nyborg. En deltager skildrer 

Under højtideligheden i sygehuskapellet, hvor sognepræst Flint
holm talte, var der kun danske til stede. - Efter tyskernes krav kun 
de nærmeste pårørende - samt et antal danske befalingsmænd og 
memge-. 

Tyskerne havde forbudt, at der måtte sendes kranse og blomster, 
men ved hver kiste lå der en krans "Fra Kongen". 

Efter højtideligheden i kapellet førtes de 4 kister på rustvogne til 
Nyborg kirkegård, idet tyskerne havde forlangt, at de alle skulle 
begraves her, ledsaget af de nærmeste pårørende og de danske be
falingsmænd og menige, der deltog i højtideligheden, samt den ty
ske pladskommandant Mohr med adjudant og et bevæbnet tysk 
kommando. 

Kisterne blev båret af danske såvel fra kapel til rustvognene som 
på kirkegården fra vognene til graven. Lige indenfor den sydøstli
ge kirkegårdslåge var graven kastet således, at kisterne kunne bæres 
direkte ned i graven, hvor de blev stillet side om side. 

Efter højtideligheden på kirkegården, og efter at den tyske kom
mando havde affyret en æressalve, gav den tyske kommandant til
ladelse til, at kisterne måtte føres bort fra graven. De 3 af familier
ne benyttede sig heraf, således at kaptajn Wesenberg nu hviler ale
ne i graven." 

Nyborg kommune bekostede senere mindestene på både den mili

tære og de 2 omkomne nyborggenseres grave. Allerede 29. august 

1945 under officiel deltagelse fra flåden og det genoprettede 3. re

giment afsløredes en mindesten foran "Nyborg Strand". Mindeste

nen med de faldnes navne blev afsløret af oberstløjtnant Thiede. 

Hvert års 29. august smykkes stenen, der blev skænket af kammer-
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herre Gregers Juel til "Juelsberg", sammen med kaptajn Wesenbergs 

grav af soldaterforeningerne i Nyborg. 

Der kendes intet skriftligt eftermæle over de 2 faldne soldater, 

der blev begravet på deres respektive hjemsted. Men om kaptajn 

Wesenbergs militære data kan følgende oplyses: 

1915: rekrut i Al borg, gennemgik fodfolkets kornetskole og 1918 
-21 hærens officersskole. 1921 blev han premierløjtnant, 1932 kap
tajnløjtnant og 1937 kaptajn. Stod derefter i nummer ved 18. og 7. 
bataillon, Vordingborg, ved 6. bataillon, 9. regiments stab og 20. 
bataillon, Viborg, hvor han fra l. november 1932 var chef for 2. 
kompagni. 

Endvidere har oberstløjtnant Thiede senere bl. a. skrevet følgen
de mindeord om kaptajn Christian Løbner Wesenberg: 

"Kaptajn Wesenberg, der blev født i København den 20/7. 1895, 
kom allerede tidligt til Grønland, hvor hans far blev kolonibesty
rer. Lysten til officersgerningen fik han her og var en følge af hans 
indstilling og hele brave karakter. Efter at have gennemgået offi
cersskolens næstældste klasse kom han 1921 til 5. regiment i Vor
dingborg, hvor han forrettede tjeneste som premierløjtnant, og hvor 
han lærte sin hustru at kende. Den 1/5. 1928 blev han forsat til 
9. regiment og har fra 20/10. 1931 stået i nummer ved 20. batail
lon. 

Kaptajnens evner pegede så absolut i retning af geleddet, hvor 
han kom til at uddanne hold efter hold - kun afbrudt af lærer
virksomhed på korporalskolen. Kaptajnens stoute skikkelse, hans 
brune lød og det noget barske udseende dækkede over en sjælden 
trofasthed, ærlighed og forståelse overfor mennesker, han fik un
der sin kommando eller kom sammen med. Det faldt da også ganske 
naturligt, at kaptajnens store pligttroskab kom til at præge mand
skabet, lige som mangen ung officer netop under kaptajnens vej
ledning har lært forståelsen af, at der også må lægges vægt på tjene
stens detailler samt, hvad pligttroskab vil sige. 

Også udenfor tjenesten var kaptajnen i hele sin færd og optræ
den et glimrende eksempel for de unge, der ikke kunne undgå at 
mærke den kærlighed til og omsorg for sit hjem sin hustru og sine 
børn, der udstrålede fra kaptajnen. 

Inden for kammeraternes kreds var han en trofast ven, der altid 

6* 
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var parat til at række en hjælpende hånd, hvor det tiltrængtes, og 
han vil for os alle blive stående som et lysende eksempel på en 
dygtig og pligtopfyldende officer, hvis minde vil blive æret og 
agtet af alle, der kom i berøring med ham. 

Kaptajnen blev 6/7. 1941 benådet med ridderkorset af Dane
brogsordenen. 

Kaptajnen, som 29/4. 1928 blev gift med Annemarie Juel-Chris
tensen, efterlader sig hustru og 2 døtre." 

("Militært Ti~sskrift" februar 1944) 

Faderen til den faldne rekrut 336/43 Ivan Jacobsen fra Kistrup 
ved Viborg har mange år senere meddelt regimentet nogle minde
ord om sin søn. Heraf anføres enkelte afsnit: 

"- Vor ældste søn Ivan blev indkaldt i nytåret 1943. Vi havde 
ofte talt om begivenhederne, og han var fyldt af harme over disse 
ubudne "beskyttere", der teede sig som landets herrer. En dag spurg
te jeg ham, hvad han ville gøre, såfremt man søgte at tvinge de 
danske soldater til at kæmpe på tysk side. Han svarede: "Det sker 
aldrig! Så vender jeg hellere våbnene mod mig selv". 

Han kom til at gøre tjeneste i Nyborg, og en dag havde befa
lingsmændene bedt de unge i afdelingen give udtryk for deres ind
stilling til soldatertjenesten. I van besvarede spørgsmålet således: 
"Jeg er stolt af at tjene mit fædreland!". Siden blev de ord prentet 
under hans billede -. 

Så kom den 29. august. Nogle dage i forvejen havde vi fået 
brev fra ham, hvor han fortalte om den uro og spænding, der lå i 
luften, og at man ventede et angreb. "Men" føjede han til, "de skal 
få en varm modtagelse" ... 

. . . I van var på grund af sin skydefærdighed udtaget til maskin
geværskytte og tog stilling ved et af vinduerne. Hans eneste ord i 
denne situation var: "Har vi ammunition nok?". - Han blev ramt 
i kampens første fase ... 

. . . Da man efter kampen ryddede op på vandrehjemmet, gjorde 
man en mærkelig opdagelse. Af de 70 soldaterbøger, der stod i et 
vindue, var Ivans den eneste, der var gennemboret af en kugle. 
Var det en tilfældighed? Eller lå der et skæbnespil bag? -. Vi fik 
den senere tilsendt fra afdelingen og gemmer den blandt mange 
andre minder ... 
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... Det er svært selv nu 20 år efter at dvæle i tankerne ved 
disse ting. Selvom meddelelsen (om hans død) blev givet på en yderst 
skånsom måde, var det, som en verden gik under, den verden, som 
vi havde levet og åndet i. Vi skulle aldrig mere se den, som vi først 
gav livet, som vi med stolthed havde kaldt vor dreng, og som vi 
havde næret så store forhåbninger til, fordi vi syntes, han havde 
alle de egenskaber, der betinger en lys fremtid. Det var en så dyb 
smerte, at den vel i nogen grad har givet vort liv en anden retning". 

Det synes klart, at det tyske overfald på de danske forsvarsstyr

ker var et stykke hastværksarbejde, og fra tysk side var der heller 

ikke truffet praktiske forberedelser til løsning af det iøvrigt nærlig

gende spørgsmål: hvad der efter afvæbningen videre skulle ske med 

de danske styrker. 

Derfor måtte de - i al fald i Nyborg - indtil videre forblive i 

deres stærkt beskadigede kvarterer. Vandrehjemmets bygning var 

stærkt raseret på både tag og fag. Alligevel måtte rekrutkompag

niet forblive i dette kvarter, mens de herefter under tysk bevogt

ning måtte marchere til og fra spisningen på "Nyborg Strand" un

der tysk es-korte·. Trods de omfattende skader på det store hotelkom

pleks måtte de andre 2 danske kompagnier fortsat have deres kvarter 

her, hvor afspærringen blev opretholdt af tyske soldater. 

Det danske militærmaterial blev overtaget af tyskerne, som nu 

satte bevogtning ved depoterne på Nyborg slot og ved gymnastik

salene over den gamle Landport i nærheden af slottet. Samtidig 

vakte det stærk misstemning blandt det danske politipersonale, at 

byens politimester- vistnok frivilligt -pålagde sit mandskab, at det 

sammen med c-b-mandskabet skulle bevogte andre danske militær

depoter på "Dyrehavegård", "Holckenhavn" og "Juelsberg". Det

te forhold blev senere bebrejdet politimesteren under den tjeneste

mandssag mod ham, som sidst i marts 1946 sluttede med - en no

get forbeholden - frifindelse. 

Efter et par ugers forløb var indkvarteringsproblemet afklaret -

i al fald foreløbig -. Omkring 82 befalingsmænd af forskellige gra-
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der førtes søndag 5. september over middag i rutebiler til fortsat 

internering på "Hindsgaul" ved Middelfart. Det menige personel blev 

ført til nogle strandpavilloner ved Kerteminde,. hvor forholdene un

der den fortsatte internering dog efterhånden blev lempede en del. 

De danske bataillonsfaner blev i den resterende del af besættelses

tiden opbevaret i sikkerhed på herregården "Juelsberg". 

Blandt de værdier, der efter kampen blev udleveret, fandtes et 

stort billede af kong Kristian X. Billedets ramme var beskadiget af 

kuglehuller. Men den tyske officer, der godkendte udleveringen, skal 

have sagt til den danske modstandsmand, der sikrede sig billedet: 

"Det er Jeres Konge- ham skal I ære". 

Det beskadigede billede blev derefter opbevaret af modstandsbevæ

gelsen i Nyborg, som efter befrielsen i 1945 gav det tilbage til regi

mentet. 

Inden tyskerne i de efterfølgende dage nåede at sætte sig fast 

på det udrømmede hotel "Nyborg Strand", hvor den tyske plads

kommandant i Nyborg slog sig ned - og endda rent bogstaveligt -

ved den danske regimentschefs skrivebord, lykkedes det for hotel

lets direktør og forretningsudvalg at få fjernet en stor del af in

ventaret. Værdifulde effekter som nyanskaffede møbler og tæpper, 

sengelinned og dækketøj sendtes til København, hvor det blev op

bevaret i sikkerhed. Det var således til rådighed og anvendeligt, da 

hotellet nogle år efter besættelsestidens ophør og en gennemgribende 

restaurering efter 3-4. maj 1948 toges i brug til sit normale for

mål efter at der var anvendt ca. 2.3 m]!. kr. til istandsættelse og 

forbedring. 

I interneringsstederne levede de danske befalingsmænd og meni

ge i usikkerhed og vel også i faktisk uvidenhed om fremtidens tru

ende farer for deres skæbne. Senere danske undersøgelser i de tys

ke militærarkiver har nemlig godtgjort, at der på højeste tyske plan 

var et farligt spil i gang med hensyn til deres videre skæbne. Den 

var nemlig i sig selv ved at udvikle sig til et indre tysk problem, 

og fra dansk side manglede nu den nødvendige baggrund for at 
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gribe ind i sagen. Kongemagt og regering var ude af funktion, og 

det begyndende departementschefstyre kunne ikke røre ved spørgs

målet. Derfor var de internerede militærpersoners skæbne på nåde 

og unåde prisgivet tyskernes forgodtbefindende. 

På højeste plan førte de øverste tyskere i Danmark, general v. 

Hanneken og dr. Best, der som sædvanligt ikke var enige, flere for

handlinger med endnu højere tyske myndigheder i Berlin og fører

hovedkvarteret. 

Dr. Best var _:. i al fald foreløbig - stemt for, at de internerede 

danske militære skulle forblive i Danmark. Herved kunne de ved 

lejlighed bruges som et pressionsmiddel mod den danske befolk

ning, der stadig levede under den militære undtagelsestilstands vil

kår. Det er senere godtgjort, at den plan om en etapevis hjemsen

delse af de internerede med 11. november som slutdato, som general 

v. Hanneken havde udarbejdet, pludselig d. 21. september kom ud 

for en alvorlig fare. 

Denne dag foreslog nemlig S. S.-rigsfører Himmler at overføre 

i al fald de internerede menige til Tyskland. Her skulle de ind

kvarteres i nærheden af et nordisk S.S.-regiment i håb om, at man 

gennem personlig påvirkning fra disse frikorpsfolk kunne over

tales til at melde sig til det tyske forbryderkorps "S.S. ", der vil 

være al eftertid bekendt som værende ansvarlig for de mest omfat

tende grusomheder i løbet af det nazistiske riges storhedstid og un

dergang. 

Ligeledes var man· i det tyske førerhovedkvarter inde på tanken 

om at føre de internerede danske befalingsmænd til Tyskland. Be

grundelsen herfor var bl. a. befalingsmændenes tyskfjendtlige hold

ning og deres bevidste propaganda indenfor officerskorpset mod 

den tyske krigsførelse. Hertil kom, at de tyske optællinger i danske 

militærdepoter af våbenbeholdningerne viste langt større tal, end 

de danske myndigheder havde opgivet til tyskerne. 

Den ophævelse af undtagelsestilstanden i Danmark, tyskerne op

rindeligt havde påtænkt sidst i september, blev 28. september udsat, 
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bl. a. fordi den planlagte klapjagt og deportering af de danske jø

der var planlagt til gennemførelse, inden man tog endelig stilling 

til de internerede danske militærpersoners videre skæbne. 

28-29. september frarådede dr. Best imidlertid at overflytte de 

internerede danske menige til Tyskland. Hvis man fortsat lod dem 

forblive i Danmark, ville man undgå uro blandt den danske befolk

ning, ligesom man kunne undgå en leveringsstrejke af de danske 

landbrugsprodukter til Tyskland. Langt de fleste af de 4000 "jun

ge rekruten" var jo "bondesønner", og i tilfælde af at de førtes til 

Tyskland, ville deres fædre reagere ved en leveringsstrejke. Så var 

det efter Bests mening bedre at lade Schalburgko~psets frivillige gø

re tysk propaganda blandt de internerede menige. 

Om de danske befalingsmænd mente dr. Best, at disse med deres 

bitterhed over 29. august ville blive ret farlige. Man måtte derfor 

regne med, at de efter en frigivelse omgående ville søge over i ak

tivt dansk modstandsarbejde. Derfor burde de fortsat holdes inter

nerede på dansk område. En eventuel senere frigivelse burde gøres 

betinget af, at de fremtidigt intet foretog sig, der kunne blive farligt 

for det tyske riges sikkerhed gennem tyskfjendtlige handlinger. Hvis 

dette skete, kunne man igen internere dem. 

Selvom 3. regiment ved den fortsatte internering var fjernet fra 

selve Nyborg, vil vi følge dets videre skæbne endnu et stykke på 

vej. Den militære undtagelsestilstand, tyskerne havde indført tid

ligt om morgenen 29. august, blev fortsat opretholdt indtil de

res næste "heltegerning" var gennemført - nemlig forfølgelsen af de 

danske jøder i døgnene omkring 1. oktober 1943. 

2. oktober udsendtes en tysk erklæring, der i sine forsøg på at 

"forklare" de stedfundne jødeforfølgelser var typisk for den tyske 

løgnagtighed og dumhed. Den lød: 

"Efter at jøderne, som ved deres tyskfjendtlige ophidselsesvirk
somhed og deres moralske og materielle støtte til terror og sabota
gehandlinger, hvilket i væsentlig grad har bidraget til skærpelse af 
situationen i Danmark, ved de fra tysk side trufne foranstaltnin-
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ger er blevet udskilt fra det offentlige liv og hindret i fortsat at 
forgifte atmosfæren, vil der som opfyldelse af et ønske, der næ
res i videre kredse af den danske befolkning, i de nærmeste dage bli
ve p1ibegyndt løsladelse af internerede danske soldater, og løsladel
serne vil finde sted i det tempo, der bestemmes af de tekniske mu
ligheder". 

Dette besynderlige hykleri, der var så let at gennemskue, blev 

aldeles omg1iende afvist af de danske værnschefer i et par omtrent 

eenslydende erklæringer, der var udsendt på samtlige danske inter

nerede officerers vegne. Erklæringerne stemplede det tyske tilburl 

som en krænkelse af den danske officers æresbegreber. Ingen i det 

danske forsvar - der iøvrigt efter 2/9. havde fået forbud mod at 

vise sig offentligt i deres danske uniformer - ønskede løsladelse på 

de tyske betingelser. De kom jo da nok ud alligevel - hvad de jo 

ogs1i gjorde i løbet af oktober-november m1ined. Officererne kom 

s1iledes ud 20-22. oktober. 

Langt de fleste officerer og mange menige gik derefter lige over 

i det danske modstandsarbejde, hvorved tyskerne kun opnåede at 

udvide den anden front, de havde at kæmpe med i vort land. 

Det skal her nævnes, at den stedlige socialdem. folketingsmand 

Sv. Horn efter interneringens ophævelse fik ordnet opholdsmulighed 

for nogle danske officerer på Børnehospitalet i Nyborg. Her boe

de s1iledes bl. a. oberstløjtnant Thiede et par måneder sammen med 

andre officerer fra 3. regiment, der alle var optaget af at redde de 

militære arkivalier. Det skal også nævnes, at kapt. løjtnant Gabriel 

Jensen samtidig søgte kontakt med det danske modstandsarbejde i 

Nyborg. 

Krigshandlingerne følger deres egne og hårde love. De militære 

begivenheder i Nyborg om morgenen 29. august 1943 fylder måske 

ikke meget i krigshistoriens annaler, men i løbet af den korte tid 

handlingerne varede, blev der fra de ret fåtallige danske styrker 

udvist en forsvarsvilje og en kampmoral hos både befalingsmænd 

og menige, der fortjener at blive husket af eftertiden. 
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1944). 
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Fotokopier af flere meniges skildring af kampen ved vandrehjemmet 29. august. 
Otto Olsen: "Med 20. bataillon" s. 58 fgl. 
J. Th. Thomsen: "Nyborgmøderne" og "Nyborg Strand"s tilblivelse 1910-1960 

s. 31 fgl. 
Nyborg Kommunes arkiv, læg 852/11. 
A. Pontoppidan: "De faldt for Fædrelandet". 
Bogen om 3. regiment, udgivet 1957. 
"Soldat i Viborg 1865-1965" s. 92 fgl. 
Hæstrup: " .. . Tillandets bedste ... " s. 143 fgl. samt 156. 
Kjølsen: "Da Danmarks flåde blev sænket" (1945). 
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Mindestenen foran "Nyborg Strand" . 
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