Byvandring til ”Vi reddede jøderne”
1.

Eksercerhuset
På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af
Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen fra den 18. maj 1940 og frem til befrielsen den 5. maj 1945
hovedkvarter for det tyske militær i Odense. Eksercerhuset blev benyttet som garage for tyske militærkøretøjer og
blev derfor et oplagt sabotagemål for den odenseanske modstandsbevægelse. Den 23. marts 1943 – samme dag
der var valg til Folketinget – gennemførte en gruppe unge modstandsfolk en sabotage mod Eksercerhuset.

2.

Statue af John Christmas-Møller
I Ansgar Anlæg ved soldaterhjemmet Dannevirke står statuen af John Christmas Møller, som var en af de mest
markante danske politikere i første halvdel af 1900-tallet. Han er især berømt for sine radiotaler over BBC under
2. verdenskrig. Christmas Møller var i mange år politisk leder af Det konservative Folkeparti og valgt til
Folketinget i Odense Amtskreds. I april 1940 blev han minister i den nye regering, som man dannede umiddelbart
efter den tyske besættelse. Han var meget kritisk over for tyskerne, som derfor efter få måneder krævede, at han
skulle forlade regeringen. Christmas Møller var herefter med til at oprette den illegale (ulovlige) organisation Frit
Danmark, som også fik sit eget blad. I 1942 flygtede han til England, hvor han over radiostationen BBC begyndte
at holde taler til det danske folk og opfordre til modstand mod tyskerne. Det gjorde ham meget populær i
Danmark. Efter befrielsen blev han udenrigsminister i den nye regering, men han mistede hurtigt betydning og
døde allerede i 1948, 54 år gammel. Statuen blev afsløret i Kongens Have i 1951, men blev i 2009 flyttet til sin
nuværende plads i Ansgar Anlæg.

3.

Monument for besættelsestidens ofre
Et par år efter befrielsen i 1945 besluttede Odense Byråd at opføre et monument for besættelsestidens
odenseanske ofre. Der blev efterfølgende udskrevet en konkurrence, som blev vundet af billedhuggeren Robert
Lund Jensen. Monumentet med den knælende mand og kvinde, der holder en laurbærkrans, minder os om
sorgen over og mindet om ofrene under 2. verdenskrig. Det blev afsløret på 5-årsdagen for befrielsen, den 5. maj
1950, og har lige siden været samlingssted for befrielsesarrangementerne i Odense.

4.

Den jødiske kirkegård
Over for Assistens Kirkegård på hjørnet af Kirkegårds Allé og Vandværksvej ligger den lille jødiske
begravelsesplads, der blev anlagt i 1825. I alt 90 jøder er blevet begravet her – den sidste i 1968. Den jødiske
menighed i Odense har aldrig været særlig stor, men i slutningen af 1930’erne kom ca. 150 unge jøder fra
Tyskland til Fyn. Derudover boede der i forvejen omkring 90 jøder på Fyn. Da tyskerne den 2. oktober 1943
gennemførte arrestationen af jøderne på Fyn, var det næsten udelukkende de unge jøder fra Tyskland, som
tyskerne fik fat på. I alt 59 blev arresteret.

5.

Vestre Skole
Den 20. maj 1940 blev Vestre Skole på Roersvej 10 beslaglagt af det tyske militær og var kaserne helt frem til
den 5. maj 1945. Skoleeleverne blev derfor flyttet til andre skoler i Odense. Den 2. oktober 1943 blev 59 jøder på
Fyn arresteret og ført til Vestre Skole. Her var de i nogle timer samlet i skolegården, inden de i lastbiler blev kørt
til Kolding og herfra videre til Kz-lejren Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet. Mens jøderne befandt sig i
skolegården, tog en beboer i lejlighed på Vandværksvej 10, 2. sal, i al hemmelighed et billede. Det er det eneste,
der findes af ”jødeaktionen” i Danmark.

6.

Monument over allierede flyvere (supplerende)
Mange allierede flyvere mistede livet over danske område under 2. verdenskrig, og på den nye del af Assistens
Kirkegård ligger 23 engelske, canadiske og new zealandske piloter og flybesætningsmedlemmer begravet. I maj
1949 blev der rejst et mindesmærke for de faldne. Monumentet forestiller to ørne, som slår ned på en slange, og
det udført af den fynske kunstner Erik Cohrt. De to ørne skal vise henholdsvis det britiske og candiske luftvåben.
Det forsynet med en indskrift, som i oversættelse lyder: Til minde om britiske og canadiske flyvere, der gav deres
liv i kampen for frihed under krigen 1939-1945.

7.

Fællesgrav 1940 (supplerende)
Tæt ved monumentet over de allierede flyvere på Assistens Kirkegård er der rejst en mindesten over to af de
danske soldater, der den 9. april 1940 om morgenen faldt ved grænsen i Sønderjylland i forbindelse med den
tyske besættelse af Danmark. Seks af de døde kom fra garnisonen i Odense, og to af dem blev senere bisat fra
Ansgars Kirke og begravet på kirkegårdens nye del. Fra dansk side ville man gerne sætte en mindesten på
graven, men under den tyske besættelse var det ikke helt enkelt at udforme et minde som både var værdigt, som
samtidig ikke generede tyskerne. Men arkitekt Axel Jacobsen løste problemet: På granitblokken er indgraveret de
to soldaters navne og militære tilhørsforhold, datoen 9. april 1940 og omridset af et Danmarkskort. Man skal
lægge mærke til, at Danmarkskortet ikke har nogen markeret grænse til Tyskland. Da stenen blev afsløret den 9.
november 1940, frygtede man nemlig endnu, at tyskerne ville flytte grænsen mod nord.

8.

Tyske soldater- og flygtningegrave (supplerende)
På den nyere del af Assistens Kirkegård (BP) finder man et større område med gravsten for tyske flygtninge og
soldater. Tysklands sammenbrud førte i krigens sidste måneder ca. 250.000 flygtninge til Danmark, hvoraf knap
20.000 havnede på Fyn. På området blev der i perioden fra marts 1945 til januar 1947 begravet 179 soldater og
206 flygtninge. Senere er området også blevet gravplads for tyske soldater og flygtninge, der oprindelig var
begravet på andre kirkegårde, og det i dag hvilested for 263 soldater og 356 flygtninge. I første omgang blev der
kun sat enkle trækors på gravene, men senere har en tysk humanitær organisation rejst de nuværende
granitkors, og det også denne organisation, der tager sig af vedligeholdelsen af gravpladsen.

9.

Udstillingen: Fyn midt i verden. Odense Bys Museer

I udstillingen Fyn - midt i verden på Møntergården kan man lære mere om Fyn under besættelsen og
blive klogere på disse spørgsmål: Hvordan var holdningen til besættelsesmagten – hos politikerne og
hos befolkningen? Hvordan ændrede holdningen sig op gennem krigen? Hvad var Augustoprøret og
hvilken rolle spillede Fyn og Odense i det? Hvilken betydning havde Augustoprøret for Danmarks rolle
i krigen? I udstillingen er udstillet en pistol, som har tilhørt løjtnant Wieseler. Prøv at finde flere
oplysninger om sagen om løjtnanten og diskutér den betydning episoden havde for forholdet mellem
Danmark og den tyske besættelsesmagt.

