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Af 
Gunnar Kjær Mortensen 

l kølvandet af besættelsestiden vedtog 
Rigsdagen i 1946 »lov om konfiskation af 
tysk og japansk ejendom«. loven ramte i 
flæng skyldige og uskyldige udelukkende på 
grundlag af nationalitet, og lod dem som 
enkeltpersoner undgælde for Det tredje 
Riges overgreb på den danske suverænitet 
og befolkning. Ydermere nøjedes man ikke 
med personer, som var født i Tyskland, men 
medtog også danske, som ved giftermål 
obligatorisk havde fået ægtefællens tyske 
statsborgerskab. Artiklen handler om lovens 
håndgribelige virkning på det tysk-danske 
ægtepar Eitel, som i dag bor i Sydtyskland. 
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Baggrund 

Normalt roser vi os af at bo i en retsstat 
med en liberal lovgivning. Dette er som 
hovedregel rigtigt, men i forbindelse med 
besættelsestiden har der unægteligt ind
sneget sig et par mørke kapitler. De mest 
kendte er kommunistloven af 22. august 
1941 og straffelovstillægget af l. juni 
1945. At sidstnævnte trådte i kraft med 
tilbagevirkende kraft får være, men langt 
værre var, at alle de »små fisk« fik en 
meget kontant afregning, hvorimod 
langt størstedelen af de »store fisk« blev 
behandlet særdeles lempeligt, - og poli
tikerne gik helt fri! 1 

Foruden de to nævnte lovkomplekser 
var der yderligere et, som har været langt 
mere upåagtet i befolkningens bevidst
hed: Lov nr. 132 om konfiskation af tysk 
og japansk ejendom af 30. marts 1946. 
Denne lov adskilte sig markant fra »Vær
nemagerlovene«, hvor der var tale om 
konfiskation af opnåede ublu fortjene
ster ved salg af varer og tjenesteydelser 
til besættelsesmagten. Loven om konfi
skation af tysk og japansk ejendom byg
gede udelukkende på tilhørsforholdet til 
disse to nationaliteter og intet andet. Om 
man havde ydet støtte til besættelsesmag
ten eller havde ydet modstand imod den 
var fuldstændig ligegyldigt. 

De mest kendte eksempler på større 
konfiskationer efter denne lov er statens 
overtagelse af godserne Kalø og Fussingø, 
hvor der ikke efter krigen har kunnet 
sættes nogen finger på ejernes opførsel 
under besættelsen. 2 

I denne artikel belyses et andet eksem
pel fra Odense, hvor en familie blev fra
taget alt, selv om manden med fare for 
sit liv havde ydet værdifuld hjælp til 
modstandsbevægelsen. 

Sagen vedr. Inge Elisa Eitel, født 
Madsen 

Den 16. april 1940 ankom en ung tysk 
værnemagtssoldat til . Odense kaserne. 
Han var født 29. december 1917 i Wurz-
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De officielle fotos af Franz Eitel og Inge Elise Madsen fremsendt til OKW (Overkommando 
der Wehrmacht) i forbindelse med ansøgning om tilladelse til ægteskab, februar 1941. 

burg og hed Franz Eitel. Han var begyndt 
at læse til bygningsingeniør i 1935, men 
efter 2 semestre blev han indkaldt til 
militærtjeneste i Luftwaffe, hvor han især 
blev oplært i luftmeldetjeneste, telegrafi 
o.l. 

I Odense var han med til at etablere 
PLUKO-observationsposterne på Fyn, 
Langeland og Ærø samt få trukket tele
fonlinier ud til disse poster, således at fly
observationer af fjendtlige fly straks kun
ne indtelefoneres til PLUKO-centralen i 
Odense, hvorfra meldingerne kunne vi
deregives til Kiel, Hamburg og Berlin. 

Efter den første hektiske tid forløb 
hverdagen i en relativ afslappet atmo
sfære, selv i forhold til de danske værne
pligtige, som stadig var indkvarteret i en 
del af kasernen på Sdr. Boulevard. Om 
aftenen gik en del af de tyske soldater på 
restaurant og dansede, og det var ikke 
Franz Eitels indtryk, at der var nogen 

udpræget fjendtlig stemning, men må
ske var man nærmere reserveret. 

Allerede i løbet af maj måned i 1940 
mødte Franz Eitel en 20-årig odenseansk 
pige Inge Elisa Madsen, og de faldt straks 
for hinanden, og efter kort tid kom Franz 
Eitel med hjem til hendes forældre, hvor 
han blev venligt modtaget. Inge Madsens 
fader var prokurist og moderen hjemme
gående. Inge havde to ældre søskende, 
som var flyttet hjemmefra, og de boede 
derfor kun 3 i den gedigne villa i Lahns
gade, som er en sidegade til Hjallesevej. 
Forældrene interesserede sig ikke synder
lig for politik, -bortset fra at faderen var 
stokkonservativ og en varm tilhænger af 
Christmas Møller. 

Da Inge kom hjem og præsenterede et 
medlem af besættelsesmagten, havde for
ældrene måske i deres stille sind håbet 
på, at det var noget, der gik over igen, 
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for det kunne jo ikke undgås, at en del 
så skævt til denne forbindelse. Men for
bindelsen holdt, og i december 1940 blev 
de forlovet. Det varede ikke længe, før 
Franz Eitel havde lært at tale flydende 
dansk, og da han altid kom i civil ud til 
svigerforældrenes hjem, var det kun de 
nærmeste naboer, som vidste, hvordan 
det hang sammen. Det næste var så at 
blive gift. Dette var imidlertid ikke så en
kel en sag. Fra politimesteren i Odense 
fik Inge Madsen d. 19. april 1941 en at
test på, at hun havde tilladelse til at blive 
viet til Franz Eitel inden for de næste tre 
måneder, men det var kun den mindste 
del. Der skulle desforuden foretages en 
prøvning af, om hun havde jødisk blod i 
årerne, og de tyske myndigheder blev 
meget mistænksomme, da man blandt 
hendes forfædre på Langeland fandt en 
med navnet Hans Madsen Kudsk, men 
man tog sognepræstens forklaring for 
gode varer.3 Sagsgangen var meget om
stændelig, og først d. 19. marts 1942 -
næsten et helt år efter- forelå det efter
tragtede »Heiratserlaubnisschein"4 fra 
Hamburg. Franz Eitel og Inge Madsen 
blev viet i Thomas King os kirke i Odense 
d. 28. marts 1942.5 

Allerede i maj 1941 havde Inge Mad
sen for sine opsparede penge købt møb
ler til deres kommende hjem.6 

Af militære opgaver i det fynske område 
skulle Franz Eitel bl.a. tage ud til nedstyr
tede allierede fly, og hvis de indeholdt 
radar anlæg, skulle delene udtages og pak
kes til forsendelse til Luftwaffe i Ham
burg for nærmere undersøgelse af, hvor 
langt man teknisk var nået hos modstan
deren.7 Da krigslykken vendte for tysker
ne, fik han til opgave at etablere en støj
sender på kasernens grund for at forhin
dre civilbefolkningen i det fynske område 
i at høre BBC' s nyhedsudsendelser, og na
turligvis var det forbudt for de tyske sol
dater at lytte til udsendelserne. Da Franz 
Eitel forstod og talte flydende dansk, ud
nyttede man dette den 29. august 1943. 
Man stolede dog ikke helt på hans loya
litet, for om eftermiddagen fik han for-
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bud mod at ringe til sin kone. Om afte
nen blev der blæst en falsk luftalarm, og 
i ly af denne blev Odense telefoncentral 
besat og driften overtaget af tyskerne. 
Kun politi, brandvæsen og tyske militære 
samtaler måtte i det første døgn stilles 
igennem, og da Eitel var en af de få, som 
forstod dansk, var det ham, der med et 
par hovedtelefoner på, nikkede til om
stillingspersonalet, når en samtale kun
ne stilles igennem. 

Efterhånden som det gik dårligere og 
dårligere på de tyske fronter, skete der en 
stadig udskiftning af det menige tyske 
mandskab på kasernen. De midterste år
gange kom til østfronten, og de nye, som 
kom i stedet, var enten unge drenge el
ler midaldrende mænd, som ikke kunne 
klare fronttjenesten. Franz Eitel så med 
bange anelser på disse udskiftninger, men 
håbede på, at han kunne få lov at blive i 
Odense, da han jo havde en række spe
cielle opgaver og var gift i Odense. Des
uden havde de den S. juni 1942 fået en 
datter, som blev døbt Annegrete I. B. Eitel. 

Men i 1944 blev det hans tur til at blive 
forflyttet. Han var dog så heldig at få 
valget mellem at gøre tjeneste på en tysk 
radarstation på Djursland - eller blive 
sendt til østfronten! Uden lang betænk
ningstid valgte han Djursland, og den L 
november 1944 blev Franz Eitel forflyt
tet fra Odense kaserne til den tyske radar
station »Ginster« på Djursland. Alle kun
ne nu tydeligt se, hvordan krigen ville 
ende, og Franz Eitel besluttede at løbe 
den risiko, direkte at hjælpe den danske 
modstandsbevægelse (uden at der dog 
var direkte kontakt). Af og til, når Franz 
Eitel var på vagt ved radarskærmen, kun
ne han observere et enligt fly samt en 
række nye stillestående punkter, der duk
kede op i flyets kølvand - et allieret fly, 
som havde nedkastet våbencontainere! 
Han havde klare ordrer til at ringe til den 
nærmeste tyske infanterienhed, for at de 
ufortøvet kunne tage ud og jagte mod
standsfolk, men i netop den situation 
opgav han en helt forkert position 15-
20 km fra det rigtige sted, og så var de 
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Fra begravelsen af 4 engelske flyvere, nedstyrtet ved Sanderum d. 11. dec. 1941 (Hamp
den-fly på minelægningsoperation over Kieler bugt). Billedet taget af Franz Eitel på 
Odense Assistenskirkegård. Til venstre ses den tyske feltpræst. 

ude at finkæmme dette område for mod
standsfolk og våben, - selvfølgelig uden 
resultat. Franz Eitel ringede jævnligt 
hjem til sin kone i Odense, og da mod
standsbevægelsen aflyttede forbindelsen, 
vidste de efterhånden godt, hvem han 
var. Ved kapitulationen ankom efter kort 
tid englænderne og lederen af mod
standsbevægelsen på Djursland, gdr. 
Niels Nielsen fra Glesborg, og da de hav
de hilst på hinanden sagde Niels Niel
sen: »Nå,- det er måske Franz Eitel?« Fra 
modstandsbevægelsens side vidste man 
godt, hvilken uvurderlig støtte Franz Eitel 
havde ydet under disse våbennedkastnin
ger. Efter kapitulationen blev størstede
len af det menige personel sendt sydpå, 
hvorimod officerer og sagkyndige skulle 
afgive oplysninger og demonstrere an
lægget for englænderne. Franz Eitel hav
de på denne måde stationstjeneste på 
»Ginster« og Niels Nielsen rådede ham 
til indtil videre at blive på stedet indtil 
det tyske mandskab skulle afmarchere 

sydpå. Aftenen før denne afrejse blev 
Franz Eitel afhentet af Niels Nielsen, som 
gav ham husly indtil l. august 1945, hvor 
han blev afhentet af det lokale politi og 
indsat i arresten i Aarhus. Imidlertid ret
tede Niels Nielsen henvendelse til de al
lierede myndigheder og fik udvirket en 
løsladelse, hvorefter Franz Eitel på ny 
boede hos Niels Nielsen indtil efteråret 
1945, hvor han efter en kortvarig inter
nering i Oliernøllen i Århus blev over
ført til København via Odense. Franz 
Eitel blev efter ankomsten til København 
indsat i Kastellet. 

For at vende tilbage til Inge Eitel, så bo
ede hun hos sine forældre i Odense sarn
men med den lille datter, som var født i 
forsommeren 1942. At hun var blevet gift 
med en tysk statsborger fik den direkte 
virkning, at hun mistede sin danske ind
fødsret og blev tysk statsborger. Det blev 
endvidere stillet som en betingelse, at 
hun tog ophold i Tyskland, så hun rejste 
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sammen med Franz Eitel ned til sviger
forældrene i Wiirzburg, hvor hun op
holdt sig fra l. oktober 1942 til 23. april 
1943, hvorimod Franz Eitel kun havde 
14 dages orlov og måtte rejse alene til
bage til Odense. Den lille datter blev 
hjemme ved mormoderen i Odense, da 
man dels fandt dette sikrest for barnet, 
og da man var bange for knapheden på 
levnedsmidler i Tyskland. Da Inge Eitel 
vendte tilbage til Odense, tog hun atter 
ophold hos forældrene. 

Da hun imidlertid var tysk gift, var hun 
registreret i det tyske konsulat. Trods an
noncering i dagbladene, voldte det den 
tyske værnemagt vanskeligheder at få en 
række civile stillinger besat. Det kunne 
dreje sig om kontor- og kantinepersonale, 
telfoniststillinger o.l. Da man fra det ty
ske konsulat havde konstateret, at Inge 
Eitel efter hjemkomsten fra Tyskland ikke 
havde erhvervsarbejde, mødte man gen
tagne gange op på hendes bopæl for at 
opfordre hende til at melde sig til et le
digt kontorjob på den tyske militære fly
veplads i Beldringe. Hun indså, at hun 
ikke i længden ville kunne undslå sig, så 
derfor reflekterede hun på en annonce 
om et kontorjob hos »Hansa Transport« 
(Niederelbische Transport Geselisehaft 
Hamburg), som mest drev transportvirk
somhed med flodpramme på de tyske flo
der samt lidt kystfart. I forbindelse med 
værnemagtens besættelse af Danmark var 
firmaets virkefeldt nu udvidet til også at 
omfatte stykgodstransport til værnemag
ten i Danmark. Imidlertid skulle rederi
ets Odensekontor kun tage sig af skibs
transporten til Fyn, og der var derfor næ
sten intet at lave, så dagene føltes derfor 
uendelig lange. Foruden Inge Eitel var 
kontoret kun bemandet med en udygtig 
dansk skibsmægler, hvorfor alle instruk
ser blev indhentet telefonisk hos den ty
ske chef, som sad på rederiets kontor i 
Hamburg. Skibstransporterne til Dan
mark forløb helt frem til ca. l. maj 1945. 
Kort tid inden Franz Eitel blev forflyttet 
til Djursland, fik de ved retten i Odense 
tinglyst en ægtepagt, som indeholdt en 
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fortegnelse over det bohave, sølvtøj m.v. 
hun havde modtaget fra sine forældre og 
nu havde indbragt i det fælles bo. Ægte
pagten blev tinglyst d. 9. september 
1944.8 

Mens Inge Eitel var på arbejde, blev den 
lille datter passet hos morforældrene, 
men da Inge Eitels mor var dårligt til 
bens, blev der truffet aftale med en nabo
kone, som mod en beskeden betaling 
hver dag gik en lang tur med barnevog
nen. Da det var et meget yndigt barn med 
lange lyse krøller, medførte det misun
delse hos en anden nabokone, som men
te at have førsteret til tjansen med at køre 
med barnevogn. Denne misundelse skul
le senere vise sig at få fatale følger. 

Ved kapitulationen ansøgte Franz Eitel 
om dansk statsborgerskab, og i den for
bindelse kunne modstandsbevægelsens 
leder på Djursland, gdr. Niels Nielsen, 
Glesborg, bekræfte, at Franz Eitel havde 
været en stor hjælp for modstandsbevæ
gelsen ved at »dække« en række våben
nedkastninger i Østjylland. 

På den baggrund fik Inge Eitel ved skri
velse af 28. november 1945 tilladelse til 
at besøge sin mand i Kastellet. 9 Det blev 
arrangeret således, at hun fik ham med 
ud, og den følgende dag udstedte Rigs
politichefen opholdstilladelse til Franz 
Eitel gældende til foreløbig l. marts 
1946.10 Han kunne dog ikke opnå ar
bejdstilladelse, så han flyttede ind hos 
sine svigerforældre i Odense, og da Inge 
Eitel havde et kontorjob hos »Sukkerko
geriet Odense«, klarede de sig. Da Franz 
Eitels opholdstilladelse udløb, fik han 
den forlænget til l. april1947. 

Umiddelbart i kølvandet af besættelsen 
blev der vedtaget en del ny lovgivning 
med henblik på at retsforfølge personer 
og firmaer, som havde ydet besættelses
magten støtte eller havde haft ublu for
tjenester ved leverancer til besættelses
magten. En stor del af denne lovgivning 
blev vedtaget med tilbagevirkende kraft. 

Den 2. juli 1945 udsendtes »Bekendt-
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gøreise nr. 314 angående anmeldelse af 
og dispositioner over her i landet væren
de tysk og japansk ejendom«. Ifølge de 
indledende bestemmelser skulle al tysk 
ejendom, som befandt sig i landet S. maj 
1945 inden 3 uger anmeldes til Direkto
ratet for Vareforsyning, som hørte under 
Handelsministeriet 

I bekendtgørelsen var det nærmere defi
neret at »tysk eje« ville sige, at ejerskabet 
lå hos tyske statsborgere, statsløse perso
ner, som senest havde haft tysk statsbor
gerskab samt tyske firmaer, selskaber og 
andre juridiske institutioner med hjem
sted i Tyskland. 

Begrebet »ejendom« var ikke blot fast 
ejendom, grunde o.l. i traditionel for-

Gunnar Kjær Mortensen 

Tegning på omslag af 
fødselsdagskort til 
modstandslederen på 
Djursland, gdr. Niels 
Nielsen, Glesborg . 
Eitel havde som 
radarmand indirekte 
ydet støtte til den 
danske modstandsbe
vægelse, der på for
skellig vis forsøgte at 
hjælpe ham efter 
kapitulationen. Kortet 
er afsendt fra Århus 
arrest i august 1945, 
efter kapitulationen. 
Kortet er afsendt fra 
Århus arrest i august 
1945 og forestiller 
Franz Eitel (i midten) 
samt Rolf Lenz (før 
krigen købmand i 
Berlin) og Derk de 
Haen (hollænder i civil 
tysk tjeneste). Tegnin
gen er udført af Derk 
deHaen. 

stand, men også penge, veksler, checks, 
fordringer, panterettigheder og løsøre af 
enhver art undtagen »- sådanne daglige 
husholdningsfornødenheder, beklæd
ningsgenstande og lignende, som tjener 
vedkommendes personlige brug-«. 

Bekendtgørelsen blev annonceret i 
dagbladene, men Inge og Franz Eitel tog 
ingen notits af dette, -da de ikke mente, 
at de var ejendomsbesiddere i Danmark, 
-de boede jo hos Inges moder i Odense. 
Hendes fader, prokurist V. Th. Madsen, 
døde en måned inden befrielsen. 

Men en skønne dag, vistnok sidst på året 
1946, da Inge Eitel var på arbejde, og 
Franz Eitel var alene hjemme og passede 
datteren, blev der pludselig banket på 
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døren, og et par officielt udseende her
rer ønskede at komme ind og se deres 
hjem fra ende til anden. Franz Eitel var 
helt uforstående, men viste dem bered
villigt rundt, og kunne oplyse, at det kun 
var meget begrænset, hvad han ejede og 
foreviste dem ægtepagten, hvoraf det 
fremgik, hvilke møbler og andet bohave 
samt sølvtøj, som tilhørte hans kone. 
Franz Eitel erfarede til sin overraskelse, 
at de to herrer selv var i besiddelse af en 
kopi af ægtepagten. Nu var der blot den 
hage ved det, at Inge Eitel ved giftermå
let havde fået tysk statsborgerskab, så 
derfor var alle hendes ejendele også om
fattet af bekendtgørelsen! 

Men strengt taget stod der kun i be
kendtgørelsen, at al tysk ejendom skulle 
registreres, og da de jo var kommet ær
ligt til deres ejendele, og da Franz Eitel 
bevisligt havde hjulpet modstandsbevæ
gelsen og derved sat eget liv på spil, var 
de overbevist om, at de efter nærmere 
undersøgelser ville gå helt fri. 

Men det skulle gå helt anderledes. Rigs
dagen vedtog d. 30. marts 1946 »Lov nr. 
132 om konfiskation af tysk og japansk 
ejendom.« Den omhandlede ejerkreds til 
tysk ejendom svarede stort set til formu
leringen i bekendtgørelsen, men med 
hensyn til ejendomsbegrebet havde man 
indskrænket undtagelsen for konfiska
tion til »-de for den pågældende og hans 
husstand fornødne gangklæder, linned, 
senge og sengeklæder samt indbogenstan
de, der efter forholdene er nødvendige 
til opretholdelse af et tarveligt hjem for 
den pågældende og hans husstand-«. 

For alle tilfældes skyld havde man til 
listen over værdier, som skulle beslaglæg
ges, tilføjet et nyt pkt. 12) »Alle andre 
økonomiske værdier, der ikke er særlig 
nævnt foran.« 

Lovens § 4 sagde klart og utvetydigt: 
»Ejendom, der omfattes af denne lov, 
konfiskeres herved til fordel for den dan
ske stat.« Det bestemtes endvidere, at 
den, som havde beslaglagt ejendom i sin 
besiddelse, havde ansvaret for, at det til 
enhver tid var til stede og forsvarligt op-
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bevaret, passet og vedligeholdt, indtil det 
kunne overtages af staten. 

Loven indeholdt desuden bestemmel
ser om oprettelse af et nævn bestående 
af 7 medlemmer, som kunne meddele 
dispensation. Endvidere blev der opret
tet en midlertidig stilling som kommis
sarius, som skulle gennemføre inddragel
sen af al den tyske ejendom og iværk
sætte bortsalg af ejendomme og effekter 
til fordel for statskassen (hovedsagelig 
ved off. auktion). 

Den 6. februar 1946 skrev Inge Eitel til 
Rigspolitichefen og ansøgte om arbejds
tilladelse for både hendes mand og hende 
selv. Rigspolitichefen/v. DanJochumsen 
svarede i brev af 25. februar 1946, at 
Franz Eitel næppe ville kunne opnå ar
bejdstilladelse her i landet, men at Inge 
Eitel som danskfødt ville have langt 
bedre chancer- for så vidt at hendes for
hold og optræden under besættelsen 
måtte være uangribelige! Det fremgik 
endvidere af skrivelsen, at der forelå yder
ligere- formentlig ufordelagtige- oplys
ninger, som man dog ikke ville tillægge 
vægt »-med mindre en omfattende un
dersøgelse måtte godtgøre disses rigtig
hed.« Inge Eitel blev derfor tilrådet at 
rette henvendelse til Odense kriminalpo
liti med henblik på fornyelse af opholds
tilladelsen og eventuel opnåelse af ar
bejdstilladelse. Det kunne endvidere op
lyses, at politiet i Grenå var ved at op
tage rapport om Franz Eitels indsats for 
modstandsbevægelsen. 

Som svar på Inge Eitels beklagelser over 
at føle sig forfulgt af politiet i Odense og 
Grenå var der kun ringe trøst at hente i 
Dan Jochumsens slutbemærkning: »Da 
De og Deres mand tilsyneladende er i 
miskredit i Odense og Grenå politikredse, 
undrer det mig, at De ikke er flyttet til 
en anden by, så der kan komme ro om 
Deres forhold.« 11 

Da fristen for Franz Eitels opholdstil
ladelse udløb, rejste han tilbage til Tysk
land d. 22. april 1947, hvorimod Inge 
Eitel blev boende hos moderen. Hun 
havde stadig sit kontorarbejde hos »Suk-
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kerkogeriet Odense« og måtte forsørge sig 
selv og datteren af sin indtjente løn. 

Formentlig sidst i 194 7 eller begyndel
sen af januar 1948 ansøgte hun via Han
delsministeriet Dispensationsnævnet om 
at blive fritaget for at få alle sine ejen
dele konfiskeret. Hun kunne i øvrigt op
lyse, at hun i 194 7 havde fået afslag på 
at generhverve dansk indfødsret, og at 
hun nu selv havde arbejds- og opholds
tilladelse. Hendes formue bestod i indbo 
takseret til12.000 kr. og indestående på 
bankbog 1.189,36 kr. pr. 30.03.1946 (lo
vens ikrafttræden). 

Dispensationsnævnet vedr. tysk og ja
pansk ejendom meddelte ved brev af 

·. 

Gunnar Kjær Mortensen 

To soldaterbilleder fra 
Franz Eitels tid på 
Fyn. Øverst tyske 
værnepligtige fra 
Odense kaserne på 
skydeøvelse ved Seden 
1941. Franz Eitel står 
i forgrunden. Nederst 
Franz Eitel i midten på 
inspektion af et tysk 
arbejdshold på Ærø 
under etablering af 
telefonforbindelse til 
tysk luftmeldepost 

2 7.01.1948 tilbage til Handelsministeriet: 
»Nævnet har ikke fundet grundlag for at 
indstille fritagelse for konfiskation«, hvil
ket blev meddelt Inge Eitel.12 

Efter dette afslag har Inge Eitel på ny skre
vet til Dispensationsnævnet, for det 
fremgår af en påtegning, at sagen fra 
Handelsministeriet på ny blev sendt til 
udtalelse i Dispensationsnævnet d. 19. 
juli 1948, men først ved skrivelse af 15. 
februar 1949 forelå der svar, som atter var 
negativt. 13 Afgørelsen byggede bl.a. på 
oplysninger om »-at den pågældende er 
dansk-født i 1920 i Odense, at hun kort 
efter besættelsen begyndte at gå med ty-
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ske soldater, at hun i 1942 blev gift med 
en tysk Oberfeldwebel, at hun havde 
ophold i Tyskland fra l. oktober 1942 til 
27. april1943, at hun har et barn, at hun 
fra l. januar 1944 til kapitulationen ar
bejdede for tyske firmaer, at hun på for
anledning af nogle ufordelagtige udtalel
ser om Hitler og Tyskland har udvist pro
vokerende og truende holdning, at hun 
hoverede under undtagelsestilstanden i 
1943 og da politiet blev taget i 1944, at 
hun i 1947 har fået afslag på et andra
gende om generhverveise af dansk ind
fødsret, og at hendes ægtefælle er blevet 
udsendt til Tyskland.« Da Handelsmini
steriet fik denne tilbagemelding, blev der 
meddelt et kortfattet afslag til Inge Eitel, 
som på intet punkt blev oplyst om de 
foreliggende ufordelagtige udtalelser, og 
derfor var afskåret fra at imødegå påstan
dene. Inge Eitel er i dag ikke i tvivl om, 
at de ufordelagtige - og usande - udta
lelser må stamme fra den forsmåede na
bokone, som ikke fik tjansen med at pas
se familien Eitels datter. Handelsministe
riet meddelte på ny et kortfattet afslag 
til Inge Eitel ved skrivelse af 17. marts 
1949. 

Inge Eitel indså nu, at hun ikke var i stand 
til at opnå noget ved egen hjælp, og hun 
søgte derfor bistand hos landsretssagfø
rer Aksel Lykke Jørgensen, Odense. 

Han skrev d. 22. marts 1949 på vegne 
af Inge Eitel til Handelsministeriet og 
argumenterede bl.a. med Franz Eitels 
hjælp til modstandsbevægelsen, og at en 
stor del af indboet, som nu var omfattet 
af konfiskationen, enten var gaver fra 
Inge Eitels forældre til datteren eller gen
stande hun selv havde købt for den løn 
hun havde tjent. Endvidere henviste ad
vokaten til, at en tysk konsulatssekretærs 
danskfødte hustru havde fået sine ejen
dele fritaget for konfiskation og havde 
bragt dem ud af landet. 14 

Uden at der forelå reaktion på denne 
henvendelse fik sagføreren meddelelse 
om, at man nu ville iværksætte konfiska
tionen af visse møbler, al sølvtøjet og 
Inge Eitels smykker. 

....... 
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Anmodningen om dispensation af 
marts måned 1949 fra sagfører LykkeJør
gensen blev først behandlet i september 
måned i Dispensationsnævnet, som ved 
skrivelse af 13. september meddelte, at 
man ikke havde fundet anledning til at 
ændre sin tidligere indstilling!l5 Først d. 
8. oktober fik Inge Eitels sagfører med
delelse om afslaget, som ikke indeholdt 
nogen form for begrundelse. 16 

I tidsrummet fra oktober 1949 til marts 
1950 rettede sagføreren og Inge Eitel for
nyede henvendelser til Handelsministe
riet med nye oplysninger og anmodning 
om genoptagelse. Blandt andet oplyste 
Inge Eitel i brev af 17. november 1949, 
at de konfiskerede møbler og indbogen
stande endnu ikke var afhentet af kom
missarius, og at hun derfor havde lø
bende udgifter til opbevaring og forsik
ring af de beslaglagte effekter. Endelig 
havde hun haft udgifter til mølimpræg
nering af møblerne. 17 

Inge Eitel kunne gennem brevvekslin
gen kun få indtrykket af en hård og ufor
sonlig holdning i ministeriet, men ved 
en gennemlæsning af sagens referatark 
fremgår det, at ikke alle embedsmænd var 
blottet for menneskelige følelser. En en
kelt røber således ved sine bemærknin
ger sin uenighed i sagens afgørelse. Det 
hedder bl.a.: »-Det fremgår af tidligere 
Referat, at man hele Tiden har fundet 
Nævnets Indstilling noget haard. Ganske 
vist er hun ikke noget fint Papir, men vi 
har givet Disp. til mange, der ikke var det. 
Hun er dansk født, opholder sig her i 
Landet og har Opholds- og Arbejdstilla
delse. Hendes ringe Stilling i Samfundet 
medfører, at hendes Udtalelser og Opfør
sel ikke kan have gjort større Fortræd. 
Under hensyntagen hertil og til at den 
væsentligste Del af Formuen består af 
Indbo, er jeg mest tilbøjelig til at mene, 
at Sagen staar til Dispensation.«18 

Omsider måtte hun give op, og hun be
sluttede derfor at søge om udrejsetilla
delse til Tyskland ved den allierede høj
kommissær for Tyskland. 19 Inden tilla
delse blev givet modtog sagføreren på ny 
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Efter krigen: Inge og Franz Eitel på besøg hos den tidligere modstandsmand Niels Nielsen 
og hans familie i 1954. Fra venstre Inge Eitels mor Anne, Inge og Franz Eitel, Olga, Anni 
og Niels Nielsen. 

et afslag fra Handelsministeriet, og den 
l. april1950 rejste Inge Eitel med sin dat
ter til Tyskland for at starte en ny tilvæ
relse. 

Da Franz Eitel vendte tilbage til Tyskland, 
søgte han ind til politiet, og i den for
bindelse skulle hans fortid under krigen 
nærmere undersøges, men han blev uden 
problemer frikendt ved afnazificerings
domstolen i Wurzburg 2. juli 1947, og l. 
december samme år fik han stilling som 
Wachtmeister ved landpolitiet i det nord
lige Bayern. Da hans forældres hus var 
totalt udbombet, ansøgte han om krigs
skadeerstatning, men fik afslag. 

Efter at Inge Eitel var rejst til Tyskland d. 

l. april1950, blev alle deres ejendele solgt 
på offentlig auktion ved landsretssagfø
rer Vams auktioner d. 22. maj 1950.2° For
inden fik de dog lov at købe nogle få af 
»deres egne« effekter inden auktionen. 

Det indkomne beløb fra auktionen til
faldt statskassen. 

I årene efter krigen var der yderst ringe 
boligforhold i Tyskland, og mange af de 
nyopførte boliger gav fugtproblemer på 
grund af dårlige byggematerialer. Disse 
usunde boligforhold bevirkede, at Inge 
Eitel blev angrebet af lungetuberkulose, 
og sundhedsmyndighederne tilrådede, at 
de snarest skaffede sig en sundere bolig 
uden fugt og støv og med mere lys. På 
den baggrund skrev Inge Eitel d. 25. no-

Fynske årbøger 1998



.. . •. . . . ·. 

Konfiskation af tysk og japansk ejendom 

vember 19S6til Dispensationsnævnet og 
anmodede om genoptagelse af den gamle 
sag, således at der kunne frigives nogle 
af de konfiskerede midler. Hun oplyste 
samtidig, at noget af det sølvtøj, der var 
blevet beslaglagt, var købt i januar 1941, 
altså mere end et år før hendes bryllup.21 

S dage senere sendte hun endvidere et 
brev direkte til handelsminister Lis G roes, 
og forklarede om sin situation. Ministe
ren svarede, at sagen på ny ville blive 
forelagt dispensationsnævnet, men afgø
relsen lod vente på sig, hvorfor Inge Eitel 
rykkede for svar ved skrivelser af 22. juni 
1957 og 8. januar 1958.22 

Af Handelsministeriets referatark frem
går det, at de gamle oplysninger om, at 
Inge Eitel skulle have optrådt provoke
rende under krigen, stadig spillede en 
afgørende rolle, men efter at der på ny 
var givet afslag i Dispensationsnævnet, 
havde en ministeriel embedsmand i Han
delsministeriet været så uenig i den hårde 
afgørelse, at han for egen regning anførte 
følgende i referatarket: »Vi må vel følge 
nævnet, men jeg har trods alt sympati 
for en dispensation i henseende til, at 
hun er dansk født og nu har tuberkulose 
samt i henseende til det lille beløb.« (ca. 
1800 kr.). 23 

Der blev sat punktum i sagen d. 22. 
januar 1958, og som tidligere blev det et 
afslag. 

Efterskrift 

Da Inge Eitel i 1950 udrejste til Tyskland, 
boede Franz Eitel i den lille by Markthei
denfeld v. Main vest for Wurzburg, og 
der boede de først sammen i en lejlighed 
og senere i eget hus. Franz Eitel var siden 
december 1947 ansat som Wachtmeister 
ved landpolitiet i Unterfranken i det 
nordlige Bayern, indtil han med titel af 
Polizeihauptmeister blev pensioneret 
som 60-årig i 1977. Inge Eitel har ikke 
haft erhvervsarbejde, efter hun flyttede 
til Tyskland. I 1981 flyttede de til Lohr 
am Main, hvor de stadig er bosiddende. 

Gennem alle årene har de jævnligt 
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besøgt Danmark, og da tiden læger alle 
sår, føler de ingen bitterhed, selvom de 
som ofre for konfiskationsloven fik en 
helt urimelig behandling, som de aldrig 
opnåede at få oprejsning for. 
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