1940-1945
5 år i besættelsens tegn på Vestfyn
I løbet af den 9. april 1940 anløb tyske patruljefartøjer Assens Havn. Der blev landsat et par mand som
havnevagter og dertil en halv snes mand til at betjene en lyttepost.

I 1942 anlagde Tyskerne en falsk flyveplads på
Helnæs i håb om at de kunne snyde Englænderne
til at tro, det var bombemål. Men det lykkes ikke,
englænderne havde opdaget det!
En af bygningerne på Helnæs, som skulle ligne en flyveplads.
Foto venligst lånt fra Helnæs lokalarkiv.

25. april 1942 var en Handley Hamden P5330 fra
420 sqdn. på vej ud for at lægge miner, da de blev
beskudt og styrtede ned ved Sønderby.
Der var 4 besætningsmedlemmer fra Royal
Canadian Air force ombord.
De 3 omkommer, den 4., Frank Georg Webster
Adams, overlever, og med et brækket ben
kommer han på Assens sygehus, men dagen efter
henter tyskerne ham, og han kommer i fangelejr.
Frank G. Webster på Assens sygehus.
Foto venligst lånt fra Helnæs lokalarkiv.

I slutningen af 1942 bliver 1. Fodfolk Pioner Battalion 3. Kompagni, som havde garnison i Tønder, forflyttet
til midlertidig lejr på Odensevej i Assens.
29. august 1943 bliver de danske soldater interneret, tyskerne overtager lejren, senere bliver de danske
soldater hjemsendt.
Der er på det tidspunkt ca. 150 tyske soldater i Assens, de er indkvarteret på Borgerskolen, andre i
Skovpavillonen samt på Hotel Phønix.

Natten mellem den 6. og 7. maj 1944 bliver Plums
boghandel i Assens udsat for schalburgtage.

Schalburgtage. Foto venligst lånt fra Assens lokalarkiv.

Det menes, at det er den berygtede Peter gruppe
der står bag schalburgtagen. Årsagen er uvis, men
historien går på, at der er udstillet 2 bøger i
vinduet med titlerne Mein Kampf og Lille Mand
hvad nu.

Natten til den 16. maj 1944 letter Lancaster ME726 fra
flystation Elsham Wolds i Lincolnshire i England for
sammen med 43 andre fly at lægge miner ud i
Kielerbugten.
Maskinen blev fløjet af chefpilot Ernest James Presland.
Flyet kommer i kamp med en tysk natjager, flyet bliver
ramt og styrter ned i præstegårdshaven i Gamtofte, den
8 mands store besætning omkommer.
Del af nedstyrtet fly ved Gamtofte.
Foto venligst lånt fra Gamtofte og Søby-Turup lokalarkiv.

6. april 1945 var lederen af Flemløsegruppen Otto Ottosen (dæknavn Jakob) med til at forsøge på at befri
Aage ¨store¨ Mortensen som var blevet arresteret under en razzia, det kom til ildkamp, hvorunder en
Hipomand blev dræbt

4.-5. maj 1945
Så kom endelig dagen der var ventet med
længsel.
Modstandsbevægelsen kom frem, nu skulle
tyskerne samles og afvæbnes, man skulle havde
fat i stikkerne og andre ugerningsmænd og
kvinder.

8. maj 1945 fik Assens besøg af Engelske soldater,
Danmark var atter frit.

Toldstrupselskabets højtideligholdelse 4. maj for faldne
Assensborgere.

Mindestenen i skovanlægget i Assens.

To mindesten er rejst over Assensborgere,
der gjorde en indsats for freden.
Desværre mistede nogen livet.
Gert Larsen

