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      Tirstrup 

I-38-E2 

376-B.3 Mols 27/1 1944 

Der laves en Flyveplads ved Tirstrup (11½ Km N for Æbeltoft) lige påbegyndt.  

 

347-A.3. Stek. 1/2 1944. 

Djursland. Man er ved at påbegynde Arbejdet på en Flyveplads umiddelbart Øst for 

Skramsø Plantage ca. 1 Km S for Tirstrup på begge sider af vejen Tirstrup – Æbeltoft. 

 

471-3- Mols 14/2 1944 

Flyvepladsen ved Tirstrup, ca. 14 Km N. f. Æbeltoft (Mols), 14/2 – 44. 

Her er kontor på kroen. 

Hovedlandevejen 15 bliver udvidet med ca. xx m. så den bliver xx m bred. 

Det er ikke ud til at den skal bruges til startbane, da den ikke bliver planeret. Man 

fyldt op ved siderne til vejbanens xxx. De andre veje bliver ligeledes gjort bredere til 

xx m.  

Man mener, at der til det foreløbige terrainområde skal lægges et til xx. Tirstrup. 

 

Skitse side 2. 
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      Tirstrup 

742-A.3. Tirstrup Flyveplads 1/3 1944 

Med hensyn til Flyvepladsen ved Landsbyen Tirstrup, rettere betegnet Byen Brabrand 

(Stabrand), kan oplyses, at de manglende Dekreter fra Bedarfstelle 13/2 er tilsendt fra 

Indenrigsministeriet g udleveret til Grundejerne, der ifølge Oplysninger fra den tyske 

Værnemagt skal rømme deres Gårde inden 15/3 1944. 

 

696-A.3. Grenå April 1944 

Flyvepladsen ved Tirstrup ca. 8nKm SE for Kolind: Meget stor Arbejdsstyrke, ventes 

færdig om ca. 1 år. 

 

935-C.2 Grenå 15/5 1944. 

Tirstrup. Ved Tirstrup en Flyveplads under opførelse. Påbegyndt for ca. 4 måneder 

siden. Arbejdsstyrke ca. 500 Mand. 

 

899-A.3. Grenå 26/5 1944. 

Flyvepladsen ved Tirstrup. Del af Kolind Kommune evakueret i april.  

 

965-B.3. Skanderborg primo Maj 1944. 

Herfra leder Baurat Bödicher Bauleitung. Arbejderne på Vandelog Tirstrup 

Flyveplads ledes herfra. 

 

939-3-C.3. Æbeltoft 10/6 1944. 

Tirstrup. 50 km NE for Århus på Djursland ved Tirstrup bygges der fra midten af 

marts en Flyveplads. 

 

977-A.3. Luftwaffen Meldenet 1/6 1944 

Den del er utydelig  

 Skitse side 4. 
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1104-2-C.3. Djursland ultimo Juni 1944 

Der arbejdes stadig på Flyvepladsen ved Tirstrup – Djursland. Flyvepladsen omfatter 

terrænet omkring de tre plantager, hvorigennem 3 startbaner er anlagt i 3 forskellige 

retninger. Tirstrup by er rømmet af de faste beboere. Arbejderne hentes i lastbil fra 

Århus og omegn. 

 

1098-A.3. Stok 6/7 1944. 

Der er lavet en startbane 80x1500 m SW for Stabrand. De på kortet optrukne veje er 

lavet bredere (ca. 10 m), og der er bygget en ha med 36 m Spændvidde N for Feldballe. 

Bauleitung er i Stabrand. Der er ikke projekteret nogle bunkers, og der er ingen 

Materialeplads. 

 

 

Skitse side 6. 
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      Tirstrup 

1183-C.3. Tirstrup Flyveplads primo oktober 1943 

I begyndelsen af Januar 1943 er Tyskerne paabegyndt Bygningen af en Flyveplads 4-5 

km. x. for Tirstrup. (ca. 12 Km. N. f Æbeltoft). På Flyvepladsen, der er på ca. 900 Td. 

Land er beskæftiget ca. 2000 mand. Der bliver støbt tilkørselsveje til Flyvepladsen, 

men selve Startbanerne er man endnu ikke begyndt på, da Arbejdet har været afbrudt 

et par gange på grund af svigtende tilførsel af materialer. (Cement og olie, som for 

største delen kommer fra Tyskland – via Grenå havn). På Flyvepladsen er man også 

gået i gang med at bygge bunkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1491 – A.3. -9/8 – 44 

Skitse af Tirstrup Flyveplads (I – 38 – E.2.) 

 

Skitse side 8. 
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Tirstrup 

1596-D.3. Djursland 29/8 1944 

Mange arbejdere afskediges på Tirstrup Flyveplads. 

 

1905-2-C.4. Djursland 20/9 1944 

Tirstrup Flyveplads udbygges stærkt. I Grenå en post på 12 mand. I Æbeltoft 5-6 

Mand. Ellers intet på Djursland. 

  

1920-A.3. Tyske Flyvepladser i Danmark. Stockholm 1/10 1944. 

-----ad 9: På Tirstrup Flyveplads er den færdige startbane 2000 x 80 m. 

Ammunitionslageret ligger 1 km E for Øjesø. 

 

U 1920 – A3: ad9: 

 i 1871 

På Tirstrup Flyveplads er den færdige Startbane, den der ligger V og SV f. Stabrand 

(altsaa den, der er nævnt som Jagerbane). Startbanen er 2000 x 80 m. 

Ammunitionslageret ligger 1 km Ø f. Øjesø. 

 

2039-2-D.4. Djursland 7/10 1944. 

Arbejdet på Flyvepladsen ved Tirstrup er ikke færdigt, der arbejdes i Skift. 

 

2104-A.3. Djursland 9/10 1944. 

Der er ankommet 2 Flyvemaskiner til Tirstrup Flyveplads. Det drejer sig formentlig 

om Skolemaskiner. På Møllerup Gård er indkvarteret ca. 40 flyvere. Det er ganske 

unge Fyre fra Hitler Jugend, der skal lære at flyve. 

 

2136-D.3. Djursland medio September 1944. 

Ca. 2 km S for Meilgård er der placeret 6 observationstårne – Pejlestationer? – 

Betjeningen udføres af 60 – 70 kvinder. Grenaa. Pansertropperne er trukket bort fra 

Grenaa og Omegn. Ved Fornæs Fyr er der en Observationspost. På Tirstrup 

Flyveplads bygges der stadig. 
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2255-D.3. Flyvepladsen Tirstrup medio Oktober 1944. 

Tyskerne har foretaget mineringer rundt omkring hele Flyvepladsen. 

 

2329-A.3. Djursland 26/10 1944 

Der er nu ca. 8 Flyvemaskiner på Tirstrup Flyveplads. Ca. 1000 mand (danske 

arbejdere) arbejder stadig på Flyvepladsen. 

 

2341-A.3.-26/10-44 

Tirstrup Flyveplads har Fp.Nr. o1665 G 

 

2465 – D.4. – 3/11-44 

På Flyvepladsen er der stationeret yderligere 8 maskiner. 

 

2490 – A.3.- 18/10-44 

Ca. 200 mand W.L. ½ Flyvere, ½ Flak. Obl.Eggebrecht 

Ca. 200 mand af Sommers Korps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stokholms arkivet Tirstrup 
P.B.N Side 11 
 

 

Tirstrup 

Stockholm, den 25 November 1944.                    

Nr. 2532. 

Hermed i bilag.                         

2452 

 

Tirstrup Flyveplads, April 1944: 

D.4 

Flyvepladsen skal bestå af 4 baner. Hver bane skal bestå af en 20 m. bred 

Cementbane, der støbes i 2 halvdele i felter på 5 x 5 x 5 m. På begge sider af 

Cementbanen er Terrainet ryddet og planeret i en bredde af ca. 15 m. 

I april 1944 var arbejdet fremskredet således: (Bilaget). 

1. Banen fra Skramsø Pl. – s. om Tirstrup, Langballe Gd. Var placeringen 

færdig i hele banens længde og cementeringen nået fra Skramsø Pl. til – 

Kant Tirstrup. 

2. Banen fra Skramsø Pl. til Nørup Hse var færdig. 

3. Banen over Nøruplund til ”H” i Hestehave var placeret i hele sin længde og 

cementeret halvvejs. 

4. Banen fra Nørup Hse til H” i Hestehave, planeringen netop påbegyndt. 

5. I Skramsø Pl. (Se skitsen), gravet ind i skraaning, var der støbt 

fundamenter, ca. 75 x 50 m. til en Hangar. 

Flyvepladsen anses ikke for at være helt færdig endnu, da Arbejderne ikke var videre 

pligtopfyldende, bl.a. på grund af lønspørgsmål med entreprenørerne, ”Hagemann”, 

tysk og ”Kirk” fra Aarhus. 

Flyvepladsen undergrund er sand. 

Gårdene Nøruplund og Trondhjems Od. Samt andre huse, der lå i vejen er brækket 

ned. 

 

Stockholms bemærkninger: 

 De ovenfor omtalte er formentlig kun ”Rollbahnen”. 

Skitse side 12. 
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Tirstrup 

2616-2-A.3. Djursland 6/11 1944. 

Til Flyvepladsen Tirstrup er ankommet 2 natjagere. Disse kan dog sikkert ikke 

anvendes om natten, da der ikke er projektørlys til landing og start.  

Der anlægges jernbane fra Gravlev til Tirstrup. 

2851 – primo dec. 44 

 

Djursland primo Dec. 44 

D.4. 

Tyskerne er begyndt at bygge en jernbane på Mols. Banen skal gå fra Graulev til 

Thorsager tværs over Tirstrup Flyvepladsområde og skal undgå den lange omvej over 

Ryomgaard-Tustrup. 

 

3241 – C.4. – Januar 45 

Djursland, medio Januar 44. 

C.4. 

Vedlagte kortskitse over Tirstrup og omegn viser den nordvestlige del af 

begrænsningen af det tyskokkuperede område, hvoraf flyvepladsen udgør en del. Hele 

Landsbyen Stabrand er således beslaglagt. Man kan ikke passere gennem plantagerne 

og Hovedvejen mellem Taastrup og Tirstrup, der som alle de biveje, der går ind i 

området, er spærret med Bom tæt ved 35-km stenen (Ø-Kant Taastrup). 

I Landsbyen Taastrup findes (udenfor foran omtalte område) et 

Luftwaffenschrishtstelle med samletårn for adskillige hundrede Telefon- og 

telegrafledninger. Denne efterretningscentral er indrettet i Forsamlingshuset. (Jvnf. 

Detailridset). 

Der har i de sidste 10-12 dage været indkvarteret 1012 tyskere på kroen i Allingåbro. 

De har 6 lastvognstraktorer (med larvefødder) til rådighed og er til stadighed 

beskæftiget med at køre Materiel og Forsyninger af endnu ukendt art til Randers 

Fjords Sydside. (Udbyhøj?). Sidstnævnte sted ligger der efter sigende et par hundrede 

tyskere (Kystartelleri), som er i færd med at støbe betonstillinger. Der har ikke før 

ligget tyske afdelinger her. Til Allingåbro ankommer daglig tog med forsyninger til 

Udbyhøj.  

I Æbeltoft har luftvåbnet et depot. Det ligger umiddelbart N.f. Byen i Plantagen, 

begrænset mod Øst af Landevejen til Grenaa, mod Vest af Æbeltoft Vig (Skovparcellen 

1300 m N.f. Jernbanestationen) 
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3364 – D.4. – Januar 45. 

Djursland Januar 1945 

D.4. 

Der er påbegyndt anlægningen af en bane fra Gravlev St. (I-J8-G2). Banen sigter efter 

Feldballe (D2). Det menes at man herfra, hvor der findes et større ammunitionsdepot 

(nærmere sted kan ikke gives) vil have et sidespor op til Tirstrup Flyveplads. Denne 

Flyveplads går et godt stykke sydom Hovedvej 15, idet Fruerlund Pl. og Skramsø Pl. 

er ryddet og selve Hovedvejen er indgået i Systemet af startbaner. På Flyvepladsen 

findes rundt omkring smådepoter med 250-500 kg. Flyvebomber, hvoraf en del er 

malet med en lyseblå farve. Længden af bomberne er ca. 2 m største diameter ca. 35 

cm. Denne Amm. er kommet fra Kollind St.(I-38-D1), der er stabelplads om 

omladestation. 

 

3485 – A.3. – 25/1-45. 

Tirstrup Flyveplads, 25/1-45. 

A.3.. 

Til Flyvepladsen er ankommet: 

Ca 20 stk 4-motores (2 propeller) maskiner ant. He 177 

Ca 20 stk små Jagere 

De små Jagere kan anbringes på ryggen af de store maskiner, som så kan 

transportere dem på denne måde. De små Jagere kan starte fra de store under 

flugten.  

Der bygges atter meget på Tirstrup Flyveplads. Afspærringen til flyvepladsen er 

meget streng. Lastbiler, der ankommer med byggematerialer, bliver standset ved 

indkørslen til flyvepladsen, hvor efter tyske chauffører og tyske arbejdere overtager 

lastbilerne. Efter endt aflæsning bliver de tomme lastvogne atter udleveret. 

Byggearbejdet omgives med stor hemmelighedsfuldhed. 

Af Fp.Nr. tilhørende Flyvepladsen kendes: 

L 12982 

L 26636 Flak 

L 31716 

L 37216 Flyvere 

L 60625 Kommandantur. 
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3730 – C.4. – medio Februar 45 

3730 

3516   Tirstrup Flyveplads, medio Februar 1945: 

C.4. 

Den 14/2 – om formiddagen anfald Allierede Flyvere Tirstrup Flyveplads i Jylland. Et 

Benzinoplag sprængtes, som forårsagede en del alvorlige skader på hangarer og 

maskiner. 

 

u. 3758 Tirstrup Flyveplads, 17/2 45. 

D.4. 

Det kan nu oplyses at luftangrebet på Tirstrup Flyveplads forleden blev foretaget af 3 

lette engelske bombemaskiner. De kastede adskillige bomber over flyvepladsen, hvoraf 

2 eksploderede, medens resten var tidsindstillede. 2 svære tyske bombemaskiner, der 

stod startklare på Flyvepladsen med fuld besætning og bomber, blev ødelagt og 

besætningen dræbt. Desuden blev en hangar med 3 maskiner ramt og brændte. Også 

et benzindepot blev sprængt i luften og 2 tyske soldater dræbt ved maskingeværild. 

Naturligvis opstod der panik blandt de flere hundrede danske arbejdere på 

Flyvepladsen. De styrtede til entreprenørerne og fik deres afregning, hvorefter de 

straks forlod Pladsen. Kun 8 xx blev tilbage. 

 

u. 4011 Tirstrup Flyveplads, 7/3-45. 

D.4. 

I løbet af få dage regner man med, at det vil blive nødvendigt at indstille arbejdet ved 

Flyvepladsen. Der har i den senere tid fundet så store og omfattende sabotager sted, 

at man ikke kan fortsætte. 
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Tirstrup 

I-36-E 

4059 Tirstrup Flyveplads, 23/2-45 

3808 A.3. 

Stadig ca. 20 Flyvemaskiner, formentlig He 17 

Ca 20 -   -                   , formentlig Jagere. 

Ved flyverangrebet den x/2 foretaget af 3 engelske maskiner blev et par tyske 

flyvemaskiner ødelagt. Der arbejdes stadig meget på Flyvepladsen på at få startbaner 

og Rollbaner færdige. Endvidere bygges der en del barakker. Efter Flyverangrebet har 

enkelte arbejdere ikke mere lyst til at arbejde på Flyvepladsen. Der skulde ikke 

mange sådanne små angreb til, før alle arbejderne nedlagte arbejdet. (Dette er ikke 

alene tilfældet her, men gælder alle de steder, hvor ”danske” arbejdere arbejder for 

Tyskerne). 

 

4086 Tirstrup Flyveplads 1/3-45. 

3832 A.3. 

Fp.Nr. L 53595 er på Tirstrup Flyveplads. 

 

4180 Tirstrup Flyveplads, 10/3-45 

3895 A.3. 

Ved det mindre bombeangreb af 3 allierede flyvere omkring midten af Februar – 45 

må det antages, at skaden har været noget større end oprindeligt antaget. Der menes 

at være sket følgende skader: 

5 tyske flyvemaskiner skudt i brand 

Benzinbeholder NØ f. Øjesø sprængt i luften efter fuldtræffer af tidsindstillede 

bombe. 

Bombenedslag i tom Hangar. 

 

4355- A. x. Stockholm 4/4-45 

Tirstrup Flyveplads. Baustandsplan. Se side 10 
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4447-A.3. Flyvepladser xx/3-45. 

Karup og Tirstrup. Den lille Jager til dobbeltmaskinen er: 2-sædet, benzindreven, 

spændvidden er ca. 20 m. 

 

4444 Tyske Vaaben, 27/3-45. 

4159 D.4. 

Om det nye tyske bombevaben, bestående af en bombemaskine med en jagermaskine 

på ryggen, kan følgende oplysninger gives: 

En nærmere undersøgelse har vist, at det ikke er selve bombemaskinen der er fyldt 

med sprængstof og altså virker som sprænglegeme. Sprængbombe (eller bomberne) er 

anbragt inde i maskinen, og disse bomber er nærmest kuglerunde og på størrelse 

omtrent som en almindelig Hornmine (ca. 1 m i diameter). Sprængevnen er uhyre stor, 

hvilket bl.a. konstateres, da en af bomberne sprængtes fornylig. Sprængningen fandt 

sted på Tirstrup Flyveplads, men hel 2 km derfra i Stabrand gav en stor svær 

Betonbunker sig så meget, at det tyske mandskab, der befandt sig i den blev slynget 

omkuld på gulvet og flere forslog sig slemt. Bombemaskinen, som efter at 

Jagermaskinen har taget mandskabet ombord, udløses og sendes mod målet , uden 

pilot, er forsynet med en løgformet spids. Denne spids indeholder tændsats. Såvidt det 

kan oplyses, er bombemaskinen ikke direkte fjernstyret. Inden piloten forlader 

maskinen, kan han indstille instrumenterne, så maskinen uden pilot kan fortsætte 8-

10 km og derefter ramme et i forvejen bestemt mål. – Om den mekaniske, der frigør 

Jagermaskinen fra Bomberen, er det endnu ikke lykkedes at skaffe nærmere 

oplysninger. I det hele taget er tyskerne ganske usædvanlig forsigtige med denne nye 

opfindelse, og ingen får lov at nærme sig. 
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Nr. 9 Tirstrup Flyveplads. 

(1/10 1944) 

 



 

Stokholms arkivet Tirstrup 
P.B.N Side 20 
 

Til skitse side 19. 

 

1. Startbane 2000x100 m Tykkelse? 

2. Påtænkt Startbane. 

3.       ”              ” 

4. Hal med 36 m Spændvidde. 

5. Lagerplads. 

6.        ” 

7. Benzin. 

8.     ” 

9. Lagerplads 

10.        ” 

11. Ammunitionsdepot (flyverbomber). 

12. Lagerplads. 
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      D. Tirstrup 

I-5B-E2. 
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