 Tyske lytteposter i og omkring Grønbjerg 1940-45
En henvendelse
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har fået en
henvendelse (via Hover Lokalhistoriske Arkiv) fra Søren Flensted.
Søren Flensted ”forsker” i Luftkrigen over
Danmark 1940-45. Specielt de fly der på én
eller anden måde er havareret og styrtet ned
i Danmark.
Til den ende er interessen også faldet på den
tyske værnemagts lytte og observationsposter i Danmark.

ster på stedet. I horisonten kan anes flere el
eller telefonmaster, og tanken kan så lede
hen på, hvor de mon fører hen.
Bag på billederne er der skrevet ”Märtȝ
1944” og ”Omme Kirke”. Marts på tysk,
men Omme Kirke på dansk. Det kan naturligvis skyldes, at man på kort fra dengang
skrev Nre Omme Ke, og at de pågældende,
der har skrevet bag på billederne, havde
konstateret, at det var en kirke og havde måske ved hjælp af signaturerne på kortet kunne se, at det på dansk hedder kirke.
Flensted vil gerne vide, om vi her i Grønbjerg kendte noget til tyske lytteposter opført under anden verdenskrig.

Billeder og beskrivelse
Det materiale vi fik tilsendt fra Flensted består af tre billeder af to høje, sandsynligvis
gravhøje hvorimellem der er opført en barak
og på den ene høj en udkigspost, hvor man
kan se ud mod alle verdenshjørner. Bevoksningen omkring højene og på de nærliggende arealer er lyng uden træer, medens der på
den ene høj er en spredt fyrrebevoksning.
Der er endvidere ført strøm frem til posten,
og der er tilsyneladende også rejst radioma-

Bagsiden på et af billederne

Gravhøjene i Omme bakker passer med billedet, når man fra vejen ser dem fra nordvest, og ved Hestehøjene når man ser dem fra vejen (Kjærgårdsvej) fra nordøst.
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Alle foto i artiklen: Tilsendt af Søren Flensted

Her er de samme høje, men set fra den modsatte vinkel

En forespørgsel og undersøgelserne
Hvad gør vi så? I arkivet er vi jo kun ”unge”
mennesker – i hvert fald så unge, at vi ikke
var ret gamle fra 1940-45, eller også boede
vi ikke i Grønbjerg i den tid.
Der var ikke andet at gøre end at gå til
”landsbyens ældste”. Det eneste de kunne
fortælle var, at der på knolden Grønbjerg
ved Højris (76 moh.) var en lyttepost, der
var omkranset af flere rækker pigtråd og en
flok vagtposter, der dermed ”ødelagde”
grønbjergbørnenes kælkebakke i fem år
(Børge Kamps erindringer fra 1940 – 1945 –
Runestenen 100 - 102). Der var endvidere
rejst en radiomast på ca. 35 meter som Børge Kamp skriver.
Vi spørger videre, og én nævner, at det ved

Poul Erik Nielsen noget om. Vi kontakter
naturligvis Poul Erik, der kan fortælle, at
han havde hørt, at de to høje kaldet Hestehøjene (62 moh.), der ligger på skellet mellem
”Doktorens hede”, som den bliver kaldt i
folkemunde, og Hoverdal Plantage, der hvor
vejen skifter fra Kjærgårdsvej til Hedevej,
eller også hvor Nr. Omme Sogn går over i
Hover Sogn, havde været anvendt til lyttepost af tyskerne under krigen. Poul Erik
mente også helt bestemt, at Kjærgårdsvej
var anlagt af tyskerne, så de let kunne komme frem til højene i stedet for at benytte de
hjulspor, der var der i forvejen. For at få verificeret oplysningerne kunne det være interessant at vide, hvor oplysningerne stammede fra. Men hvem havde Poul Erik hørt det

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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af – thja – det kunne han ikke huske. Måske
den tidligere ejer af Granly som så blev kontaktet. Han kunne så fortælle den samme historie, og han kunne heller ikke huske, hvem
han havde hørt det fra. Den sidste udvej var
at spørge datteren til den tidligere ejer af
”Doktorens hede”, som har skovhytte i nærheden af Hestehøjene. Hun har hørt fra sin
far om tyskernes ophold ved Hestehøjene
under krigen, men husker ingen detaljer. Faderen førte jagtdagbog, og der står intet om
lytteposter.
Gravhøjene, der var delvis gravet ud, blev
udbedret af Ringkøbing Amt i ca. 2006.

Ved nogen mon noget om af hvem og hvornår, vejen er lavet? Det ville være spændende at få at vide, men det er måske en helt anden historie?
Hvad viser kortmaterialet
Kort 1901 – 1945 (Lavkantkort) over området viser endvidere, at det kun er den gamle
vej der eksisterer, men det er jo ikke til at vide, hvornår kortet i den periode er optegnet.
4-cm kortet fra 1953 – 1976 viser den nye
vej, der er flytte længere mod nordvest og
drejet i forhold til den tidligere vej. Det betyder altså, at den anlagte vej er at finde i
1953. Det betyder endvidere at vi af kortene
ikke kan konstatere, hvornår den nye vej
præcist er anlagt.

Fortsættelsen af Kjærgårdsvej
Om vejen har datteren en mistanke om, at
der kan være sket en ubevidst kobling mellem anlæggelse af vejen og tyskernes ophold
ved højene.
Der er noget mystisk ved den del af Kjærgårdsvej, der går over Matr.7g. Den blev i
sin tid anlagt uden orientering af ejeren. Og
vejen er aldrig udmatrikuleret.
Måske er vejen fra efterkrigsårene og har intet med tyskerne at gøre? Datteren ved det
ikke og har ikke noget skriftligt om det.

En vurdering af stederne
Der var så ikke andet at gøre end at tage billederne med derud for at se om de ”passede
ind i naturen”. Ganske rigtig, vinklen og vejen passede, og der kunne også være plads
til en barak mellem de to høje. Tilsyneladende ligger højene ved Hestehøjene lidt tættere
end det billederne viser. Det kan dog også
være vanskeligt at vurdere ud fra et billede.
Ved en rundtur kunne man også se at højene
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Konklusion
Alt i alt kan vi nok ikke komme det nærmere. Bortset fra måske, at Flensted kunne fortælle at tyskerne oprettede og flyttede lytteposterne ret så ofte, så det kan være, at det er
gået ud over posten på Hestehøjene.
Til sidst kan man spekulere på, om der har
været lytteposter ved Sønder Omme, hvor
kirken også kunne hedde Omme Kirke. Ser
man det ud fra et observations synspunkt, er
det måske mere naturligt, at der er tale om
Nr. Omme, da det ligger længere mod vest
end Sønder Omme, og man her kan spotte
eventuelle engelske flyvemaskiner noget tidligere. Har lytteposterne derimod været beregnet på at opsnappe fly med det formål at
nedkaste forsyninger til den danske modstandsbevægelse, er området omkring Nr.
Omme og Sønder Omme lige aktuelle da der
findes hedestrækninger begge steder, der
kunne egne sig som mulige mål for nedkastninger.  (-mb)

havde været gravet ud, men der var ingen løbegrave fra den ene høj til den anden. Der
var heller ikke spor af andre udgravninger
såvel som et betonfundament fra en eventuel
barak. Men det kunne også have været reetableret på et tidspunkt.
Børge Kamps historie og observationerne
Ifølge Børge Kamps erindringer var der også en lyttepost ved Omme Bakker. Børge
Kamp skrev endvidere at betonfundamentet
findes endnu. Og selvfølgelig skulle højene
ved Omme Bakker studeres. De to høje, der
kunne være tale om, ligger syd for Omme
Bakkevej, i det område der hedder Ravnsbjerg Høje og som ligger ca. 85-90 moh.
Højene og området omkring højene ligger i
Brejning Sogn.
Billederne bliver fundet frem og sammenlignet med naturen. Bortset fra at der begge
steder, Hestehøjene og Omme Bakker, er
groet temmelig meget op omkring højene,
kan man få billede og natur til at passe sammen.
Så billederne kunne godt stamme fra begge
steder. Ser man på det formål som lytte/
observationsposterne var beregnet til, kan
man godt forestille sig, at der er/var en fremragende udsigt mod vest (vegetationens
vækst taget i betragtning) hvor man kunne
antage at englænderne ville komme flyvende
ind fra og som tyskerne naturligvis ville holde øje med.
Derud over var der i Omme Bakker tydelige
spor af løbegrave mellem de to høje og andre udgravninger der kunne tyde på, at man
kunne have benyttet disse som beskyttelse i
tilfælde af luftangreb.
Hvis vi ser på det der står bag på billederne,
marts 1944 og Omme Kirke, kan man også
godt forestille sig, at man kan se Nr. Omme
kirke både fra Hestehøjene og fra Omme
Bakker, idet man må antage at bevoksningen
ikke har været så dominerende på det tidspunkt i 1944. Så ud fra den betragtning kan
det også passe.

w w w. r u n e s t e n e n . d k
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