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Forord

Rom Flyveplads blev anlagt i 1940-41 af den tyske besættelsesmagt.
Der blev i første omgang anlagt græslandingsbaner, betonrullebaner, depoter, skydebane, barakker, 
garager, felthangarer, antiluftskyts m.m. 
I årene 1943-44 blev der bygget  43 stk. betonbunkere i området.

I dag kan man fortsat se enkelte af de gamle bunkere i området.
Nogle af dem er godt gemt, og hvis man ikke kender til dem, kan man sagtens gå en lang tur i 
området uden at opdage noget.
Det mest synlige spor efter historien er betonrullebanerne som jo ikke er noget man støder på i en 
normal skov.

Det var lidt tilfældigt, at jeg faldt over området og dets historie.
Men jeg så straks mulighederne i at dokumenter området fotografisk her ca. 60 år efter flyvepladsens 
tilblivelse.
En søndag eftermiddag i oktober 2011 gik jeg en tur derude, og resultatet kan ses i denne lille bog.

Finn Krogh Jørgensen 



Ungarerlejren
N56 29'15”, E08 18'05”
I den sydlige ende af flyve-
pladsen blev der bygget en 
række barakker hvor 2-300 
ungarske hjælpetropper 
blev indkvarteret.
Der er i dag bare skov og 
ikke mange spor tilbage 
efter lejren ud over nogle 
små jordvolde.
De eneste tydelige spor der 
er tilbage, er de støbte 
kanter på en nærliggende 
branddam. Kanterne på 
denne blev støbt buede, så 
de fra luften lignede 
naturlige søer.





Hospitalbunkeren
N56 30'13”, E08 18'00”
Denne bunke var den 
absolut største med i alt 
21 rum fordelt på 2 
etager. Det var kun 
planen, at hospitalet 
skulle tages i brug i 
forbindelse med egentlige 
kamphandlinger og har 
derfor aldrig været i 
funktion.
Bunkeren blev senere 
lavet til en form for 
museum, med plancher 
om flyvepladsområdet.









Betonbanerne
N56 29'47”, E08 19'44”
Flere steder kan disse betonbaner stadig ses.
Disse var altså ikke landingsbaner, men forbindelses-veje mellem 
hangarerne og græs-landingsbanerne.
Efter krigen blev de delvist brudt op, så de i dag kun er ca. i halv bredde.





Mandskabsbunkere
N56 30'01”, E08 19'59”
I området er der 3 
mandskabs-bunkere 
tilbage. De er af 
typebetegnelsen 
”Regelbau 622” som 
var af den mest 
udbredte type.
I bunkeren boede 20 
mand som hver havde 
en seng, en stol og et 
skab.







Maskingeværbunker
N56 29'39”, E08 19'55”
Der blev i alt bygget 20 
maskingevær-bunkere i området 
på strategiske placeringer.







Skyttegrave
N56 29'48”, E08 19'39”
Inde i skoven kan man 
stadig se resterne af 
nogle af de gamle 
skyttegrave.
Disse blev gravet i et 
karakteristisk zig-zag 
mønster for at skud 
eller en granat ikke 
skulle ramme alle i 
graven.
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