
Indkvartering i Ringkøbing
Meddelelse fra Ringkøbing Kommune fra 1943 ang. indkvartering i private hjem.
Se historien bag denne meddelelse - se længere nede på siden.

I bogen Fem lange år skriver tidligere Skatteinspektør Børge Andersen følgende om 
tvangsindkvartering:
"Hvor store tyske troppestyrker, der var garnisoneret i Ringkøbing, kan ikke fastslås. Antallet 
varierede stærkt, men jeg skønner, at garnisonen udgjorde fra ca. 500 mand i "stille" perioder til op 
mod 1500 mand. Oven i den tyske indkvartering var der fra omkring årsskiftet 1943/44 og til 
krigens slutning tvangsindvartering af danske arbejdere, beskæftiget ved Organisationen Todt's 
fæstningsbyggeri. Ordren til byen om at skaffe kvarter kom i november 1943, og der blev den 26. 
november omdelt en tryksag til byens husejere om frivilligt at stille kvarter til rådighed. Jeg husker 
ikke omstændighederne, men det må have været en hastesag, og der må have hængt et tungt lod 
over borgmesterens hoved, for i tryksagen stod, at borgere, der ville stille kvarter til rådighed, skulle
henvende sig samme dags eftermiddag. Det må været gået lidt sløjt ad frivillighedens vej, for det 
fremgår af arkivet, at de tilbudte kvarterer ikke var trilstrækkelige, hvorfor det blev pålagt byen at 
skaffe yderligere 50 kvarterpladser. Så var der ingen vej udenom, og man måtte modstræbende i 
gang med tvangsindkvartering. Det gik ikke helt stille af, da de udpegede og sagesløse 
kvarterværter fik skriftlig indkvarteringsordre, men jeg kan bevidne, at udvælgelsen af 
kvarterværter foregik efter helt objektive kriterier. Man gik simpelthen folkeregistret igennem, og i 
de beboelser, der havde størst overskud af værelser i forhold til beboerantal, blev der foretaget 
indkvartering helt uden skelen til rang og stand"
I bogen er brevet Til Borgerne i Ringkøbing! aftrykt samt en kopi af et brev, hvor det påhviler hr. 
mejeribestyrer Christensen, boende Østergade 22 i Ringkøbing at afgive kvarter til 1 person, der er 
beskæftiget ved arbejder for den tyske værnemagt.


