Skrevet af Frank Laursen (LAU)

Marie Nielsen født 6/8 1912, barn
Klara Nielsen født 7/11 1913, barn

Matr.nr. 2v Vandel

1918

Ejendommen er udstykket i 1914 fra
matr.nr. 2c Vandel (Skovgaard)

(oplysninger savnes)

Kristian Hansen Kristensen
Skøde fra Johannes Thorvald Nielsen til

1914
Carl Sørensen
(oplysninger om Carl Sørensen savnes)
Ejendommen blev skødet fra Christian Holger
Petersen, Skovgaard til Carl Sørensen med
kirketiende, dateret 4. læst 13. november 1914.
Ejendommen var sat til hartkorn 1 skp. 0 fjk.
1½ alb.
Præstetiende 2 3/4 tønde rug.
Konge- korn- og kvægtiende 2 fjk. rug.
I forbindelse med handelen udfærdigedes en
panteobligation til Chr. H. Petersen på 3.000
kr.
Man må gå ud fra, at Carl Sørensen lod
bygningerne opføre.
Udtrykket med kirketiende skal forstås således,
at ejeren af den handlede jord, var medejer af
Randbøl Kirke. Det har relation til de fire
bønders køb af kirken fra Engelsholm i 1700
tallet, som er nævnt på mindestenen ved
Bindeballegaard.
1915
Johannes Thorvald Nielsen
Skøde fra Carl Sørensen til Johannes Thorvald
Nielsen med kirketiende, dateret 2. læst 12.
november 1915.
Folketælling 1916:
Johannes Th. Nielsen født 11/2 1879,
landmand, tjent 700 kr. formue 2500 kr. skat 10
kr.
Karen Nielsen født 27/2 1877, husmoder

gårdejer Kristian Hansen Kristensen med
kirketiende, dateret 15. januar 1918, læst 1.
februar 1918.
1918
P. Nielsen
(oplysninger savnes)
Skøde fra Kristian Hansen Kristensen til P.
Nielsen med kirketiende, dateret 24. april 1918,
læst 3. maj 1918.
1918
Søren Nielsen Sørensen
(oplysninger om Søren Nielsen Sørensen
savnes)
Skøde fra P. Nielsen til Søren Nielsen
Sørensen med kirketiende, dateret 18.
september 1918, læst 27. september 1918.
1920
Lorens Mersch
Den 14. december 1920 købte Lorens Mersch
ejendommen for 22.400 kr. Den udgjorde af
hartkorn
1 skp., 1 ½ fdk. Areal 18,9 hektar svarende til
ca. 34 tønder land.
Kopi af det håndskrevne skøde og det
tilhørende matrikulskort vises nedenfor.
(Matrikulskort er den gamle betegnelse, nu
hedder det matrikelkort).
Folketælling 1921:
Lorens Mersch født 6/5 1870 i Ribe, husfader
Sofie Mersch født 24/5 1874 i Dybbøl,
husmoder
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Hans Mersch født 29/1 1906 i Ribe, barn
Lorens Mersch født ½ 1913 i Vejle, barn
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Da den tyske værnemagt havde besluttet, at
Bemærk, at matrikelskortet

der skulle etableres en tysk militær flyveplads i

stammer fra udstykningen af ejendommen fra

området syd for Vandel, gik et omfattende

Skovgaard i 1914.

arbejde i gang med erhvervelse af de berørte
arealer og de mange landejendomme og huse

1922

der lå indenfor den kommende flyveplads

Marius Rasmussen Uth

grænser.
Dette skete efter et fastlagt mønster med

Marius Rasmussen Uth købte ejendommen af

bestemte procedurer og dokumenteret i

Lorens Mersch med kirketiende ved skøde af

standardiserede formularer.

28. februar 1922.

I princippet var den danske stat, som på

Marius Rasmussen Uth var søn af Rasmus

tyskernes vegne overtog de berørte

Peter Knudsen Uth og hustru Kirsten

ejendomme mod erstatning, men i praksis

Rasmussen Uth, som ejede ejendommen

udført af amterne, i dette tilfælde Vejle Amt.

matrikel nr. 3b af Hofmannsfeldt. Denne gård

De juridiske aspekter og udfærdigelsen af

lå ca. halvanden kilometer vest for

dokumenter, samt udredning af pengebeløb

Rygbjerggaard inde på den nu nedlagte

blev her i området varetaget af

Flyvestation Vandel.

landsretssagfører Dr. Jur. Clausen,

Efter faderens død i 1925 drev enken gården

Jomfrustien 5, Haderslev.

videre, sammen med to andre brødre og en
søster til Marius, som alle forblev ugifte.

Første trin var en besigtigelse af ejendommene

Gården blev beslaglagt af tyskerne i 1944.

med tilhørende skitsering og fotografering
udført af den tyske værnemagt ved

Folketælling 1925:

Stellvertretende Baurat

Marius Rasmussen Uth født 30/3 1894 i Skibet,

(Vicebygningsinspektør) Hermann Sülling.

husfader, landbrug

Dette arbejde foregik i det sene efterår 1943.

Kirstine Rasmussen Uth født 8/5 1888 i
Egtved, husmoder

I begyndelsen af januar 1944 modtog

Asta Rasmussen Uth født 12/8 1924 i Randbøl,

lodsejerne et beslaglæggelsesdekret fra

barn

Intendanten hos den Øverstbefalende for de
tyske Tropper i Danmark på såvel dansk som

Ved folketællingen i 1930 er tilkommet to børn

på tysk, til fordel for den tyske Værnemagt,

mere:

Generalen for Luftvåbnet i Danmark.

Viggo Rasmussen Uth født 13/3 1927 i

Standarddokument.

Randbøl, barn
Pige

født 12/8 1930 i Randbøl,

I slutningen af januar 1944 tilskrev Vejle Amt

barn

de berørte lodsejere hvornår de skulle forlade

samt

deres ejendom, mange pr. 15. februar.

Ernst Peter Nielsen født 5/7 1910 i Haderslev,
tjenestekarl

Dernæst fik de berørte lodsejere én for én
besøg af en vurderings- og

1944

besigtigelskommision, normalt bestående af

Besættelsen

den lokale sognefoged, en repræsentant fra
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Vejle Amt og en person fra den tyske

Viggo Uth i 1993 og afleveret til lokalarkivet

værnemagt.

sammen med førnævnte dokumentsamling.

Herunder blev der ”aftalt” med ejerne hvor
meget der skulle stilles til rådighed for tyskerne
og fastlagt en lejeaftale og pris for brug af
ejendommene. Lejekontrakten var et
standarddokument.
For en del af beboerne fandt disse besøg
allerede sted fra omkring juletid 1943 og frem.
Der kunne klages over erstatningens størrelse
til et vurderingsnævn, hvilket en del benyttede
sig af, herunder Marius Uth. Men i reglen uden
virkning.
Et af de juridiske dokumenter var en såkaldt
skødeklausul, som fastsatte, at de tidligere
ejere af ejendommene havde tilbagekøbsret til
dem, når krigen var slut, medmindre den
danske stat bestemte at de skulle anvendes til
offentlige formål. Det var tilfældet for alle de
ejendomme, som lå indenfor det område, som
senere blev til Flyvestation Vandel, herunder
Marius Uths.
Efter krigen nedsattes en række
afviklingskommisioner, som skulle rede
trådene ud efter blandt andet sagerne om de
beslaglagte ejendomme.
Herfra kendes ”Registrering Vejle og Ribe
amter, Beskrivelse af flyveplads Vandel”,
hvoraf fremgår hver enkelt ejendoms status
efter krigen og blandt andet hvor meget de
daværende ejere fik tilkendt i erstatning. En
kopi af denne beskrivelse forefindes på
Lokalarkivet i Vandel.
På Lokalarkivet findes tillige en hel række
originaldokumenter fra Marius Uths ejendom i
Vandel vedrørende hændelsesforløbet gennem
besættelsen. Nedenfor vises et udpluk af de
mest markante af disse skrivelser.
Tillige ses en kopi af ”Glimt fra tiden januarfebruar 1943” skrevet af Marius Uths søn
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Stellvertretende Baurat
(Vicebygningsinspektør) Hermann Süllings
skitse og foto af ejendommen.
Der ses, at ejendommen blev tildelt tysk nr. 82,
at der var elektricitet installeret og at
ejendommens tilstand var god, samt at der var
plads til 20 mand. Stuehuset og svinestalden
havde tegltag, medens stalden havde bliktag.
Siden blev udfærdiget i november 1943.
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Endeligt afslag på tilbagekøbsretten af
ejendommen. Bemærk at der næsten er gået
syv år efter besættelsens ophør til denne
afklaring kunne finde sted.
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