
Den kolde krig ved Billeshave
Nord for Strib blev der fra 1966-74
bygget et olieberedskabslaqer på
el stykke lord ved den ttdltgere
herreqård, Billeshave. Her blev
opbevaret over 60 000 m3 olie og
benzin Det skulle holde Danmark i
gang, hvis krigen kom_ Der var
meget tys-tys om ko dkrigslageret.

Af Poul Christ't nsen

I 1965 iog husnrand HarN Christan
\pr tor sd+p tdng kad,,fl-r op .q
høstedc L,,rn"t på <ine .tudt l2
iøncler laurl varl den qarnle her

r. ,1år,.1, ISill"shave. tta ,,vertoq Fore
r rir{err Dansk€ OlL,h,re,lskdlsla,rrp
lrDO) ajerrLrurnmen pr;en l,å
190.000 kor,larrie kror,.r Lrrnna
han ikke siqp nci til. Den nffonili,re
v,,r.lenr,t lød l.å q0 000 kr
Enireprenørmaskiner b€gyndte dt
qrave sbre, dgbe hullcr i den san
dede jord Så kom betonbiler oq
læssede tonsvis al beton af.
l-asibiler konr mecl tunqe stålplader.
Dei blev til tykke. annerede v;æqqe
rundl onr Lrmlerjordiske stålianlie
rnprl placls til de enornre nrarorlcr
^lie cie ber,zrn t,nrn,lp , 1,1"" 

'",1hegnei.nred pigtråd over .let arove
rrctalnet [)er blpv pldrlct h,rrtqt
v,rksendp qnuhreer ,,q an.lre tr.ppr
oo brrske pir arealet. st1 c1e snart
skjulte. hvarl .ler gemte si(1 d.;r.
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lndsangspaniet fotograferct i 2007. I
das et fiere tftper fd.ldet. \Fatat Po\rl
Christensen

Midt i den kolde krig
Under Suez-krisen i 1956 opdagede
den vestliqe verden, hvor afireenqiq
den vat af olieforsyninger fra det
urolige Mellemøsten. Dette gialdt i
høj grad Danmark, som skulle im-
portere al olie. Ledende embeds-
mænd i cenkaladministrationer for-
beredte Løsninger. Dannrark var
kommet i qanq efter Anden Ver-
denskriq, oq det krævede mere olie
og energi. landbruget blev meka
niseret, lndustrien producerede me
re og mere. Der kom biler på
vejene. Husene {ik oliefyr, vaske-
maskiner og køleskabe.

Det gik også op for politikerne på
Christiansborg, at heLe landet ville
gå i stå, hvis olieitrømmen stoppede
iPn krisPsitualion - eller cndnrr
værre, hvis den kolde kig blev

Et embedsmandudvalg, Lorcntzen-
udvalget, afgav sidst i 1950'erne en
betænkning om oprettelse af civile
beredskabslagre. Men det fotslag
faldt ikke i politikernes smag. Bl.a.
var der modsiand mod. ai Ior-

brugeme af olie og bemin skulle
betale en øre lrr. liter for at fl-
nansiere beredskabei.
I 1959 fremsatte statsnrinister H.C.
Hansen et lovforslag i Folketinget
om et civilt beredskab. Alle Fol-
ketingets parti€r minus Danmarks
Kommunistiske Partis fem mandater
vedioq denne bemvndiq"lseslov liqp
før jul i 1959, og kong Frederik den
I stadf.P\iede lovpn den 23. de-
cember. derfor fik den navnet
lillejuleafiensloven.
Lovens lagde op til fomnstaltninger,
"der skal have til fomål at fremme
landets samlede forsvar. herunder at
sikrc opretholdelsen i kigstid af
regeringens funktioner, og af den
staislige og kommunale forvaltning,
opretholdelsen af ro og orden,
styrkeise og udnyttelse af landets
produktionsevne og kansport og
kommunikationsapparat samt sik-
ring og fordeLing af forsyninger af
enhver art". En af bestrummelseme
var, at der skaL oprettes bered-
skabslagre til olie og benzin.
I 1950'- og 1960'erne blev tone og
handling i den kolde krig voLd-
sommere; øst og vest - Sovjel
unionen og USA - føde kig på ord
og ideologi. Det i sig selv var
faretruende nok for Danmark. Nogle
få hundrede kilomeier syd for lan-
dei, i Berlin, stod øst oq vest kon-
frontatorisk over for hinanden. I
august 1961 lukkede DDR sektor-
græosen og byggede den 150 km
lange Berlin mur onr Vestberlin.
Endnu vaene var truslen om en
atomkriq. Den var reel, som det på
dramatisk vis kom til udiruk undpr
Crrha-krisen i 1962
I januar 1964, sodt tiLslsndet af
Cuba-krisen, besluilede politikerne\



Cubakrisen
Under Cubakrisen i efteråret
'1962 var verden på randen af en
atom-krig. Sovjetunionen havde
bygget missilinsta ationer med
raketter iCuba og sejlede bl.a.
gennem Storebælt med mere
krigsudstyr til USA'S svdlioe
nabo. Det var bl.a. SS-4'San-
dalmissiler. som var i stand til at
fremføre atomvåben. der kunne
nå Washington og andre stra-
teoiske mål i USA. Den 22 ok-
tober var udkigsposten på Lan-
gelandsfortet med til at opdage
sovjetiske fragtskibe lastet med
materiale til raketter i Lanoe-
landsbæltet.

Samme dag talte USA s præsident John F. Kennedv til den ameri-
kanske befolkning. USA blokerede med krigsskibe ai kafik til oq fra
L;uba og krævede, at Sovjetunionen fjemeda anlægget oo rakettårne
samt standsede yderligere leverancer. Der udspandtirq e-n nervekrio
som endte med, at Sovjetunionens leder Nikria Khrus]tjov tovede åi
Ijerne antægget og udstyret mod. at USA lovede ikke at invadere
Uuba. Søværnets Operalive Kommando sendte tidligt om morgenen
den 24. oktober dette nu afktassificerede telegrarn= til de mliitære
NATO-chefer.
Danskerne opdagede som nogle af de første, at de sovietiske sktbevar begyndt al vende om - her fraqlskibet Kras6oored mer,
motorkøretøjer som dækslast. Spændinoen var aftaqende.-Khrusitiov
overholdt aftalen og fjernede kriqsudsttret ide føioende månetLr
(Telegram fundet i Forsvarets Efterreiningstjenest-e. nu på Kotd-
krigsmuseum Langelandsfortet)

på Christiansborq at handlp Han-
delsminister Hilmar Baunsoaard
bruqte bemvndlqelsesloven fra 

-1959

og udstedte en bekendtgørelse, der
skulle føre planerne om olieberpd,
skabslaqre ud i livet. Det blev ovpr-
ladt til den nvetablerede Foreninopn
af Danske Olieberedskabslaorp" at
siår for oprettelsen oq driften- af et
antal lagre i hel€ landet.

Olieselskaberne stod bao denne for-
ening. lnndets bilister oi olieforbru-
gere skulle betale en afqift. der
finansierede anlæq oq drift af
lagrene. Nu skulle det gå hurtiqt.

Sognerådet anviste arealer
Antagelig i slutninqen af 1964 fik
Vei lbv-Strib Kommune en henven-
delse fra FDO om at anvise arealer,
hvor der kunne bygges et laqer. Det
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skulle placeres et sted, hvor der
kunne ind- og udskibes olie. Her
kunne havnen i Strib bruges. Og
lageret skull: ligge i en vis afstand
fra støne bymæssige bebyggelser og
gerne i et kuperet tenæn, så det
med beplantninger let kunne skjules.
Et olielager var jo et bombemål i en
krigssituation, og lageret skulle være
et såkaldt BJager. som netop skulle
bruges i iilfælde af krig.
Tilsyneladende havde sognerådet
ingen betænkeligheder og henviste i
første omgang til tre placeringer:
Ejendommen Linddalstund, der
med småbakker ligger omkranset af
Strib t-aDdevej, Rudbæksmøllevej,
Strandvejen og Røjle Mose - i dag
Plejecentret Rudbækshøj.
Eiendommen Røjiemosevej 110, et
kuperet areal, der mod syd greenser
op iil Røjlemosevej og mod vest tiL
Provstskowei i det DordvestLiqe
Srrib.
Et areal af Stribgårdens jord, for-
modentlig hvor Chr. Dannings Vej
kvarteret er i dag, mellem Ny Billes
havevej og Billeshavevej (nu en sti)
ved fodboldbanen.

Alle tre områder lå uden for Stribs
daværende bymaessige bebyggelse.
Direktør Albert L:rsen, FDO, og
dnektør Chrrstian Mathipspn fra dpt
rådgivende ingeniørfirma, Oilcon
sult, besigtigede i slutningen af vin
teren arealerne. De opsøqte Geora
JeDs€n, Siribgården, som godt ville
sælge et stykke jord. Det var sidst i
marts det fotetrukne areaL. men
Boligministerieis kommitterede i
bgplansager stoppede den muliq
hed, Iordi man mente. at det kunne
kottidere med mulige planer om
byudvikling i Strib. Samme melding

Fakta om FDO
Foreningen Danske Oliebered-
skabslagre, FDO, blev oprettet i

1964 for at sikre forsynings-
sikkerheden for olie i tilfælde af
krig eller forsyningskriser. Bag-
grunden var samfundets næ-
sten totale afhængighed af olie
samt de daværende oliekriser.
bl.a. Suez-krisen i'1956. Det
var midt i den kolde krig, hvor
der blev lagt vægt på at
opbygge et civilt beredskab
inden for alle samfundets sek-
torer. FDO blev etableret og
drevet iet nært samarbejde
mellem oliebranchen og energi-
myndighederne. Der blev opret-
tet 15 B-beredskabslagre (un-
derjordiske lagre til brug i krigs-
situationer) og senere tre større
l\,4-lagre (overjordjske lagre til
brug ved forsyningskriser). De
var fordelt ud over landet.
FDO ejer både tankanlæg og
lagerlceholdningerne. FDO er
en selvejende institution organi
serei som en forenino
lndtægterne er kominet fra en
afgift på køb af benzin og olie.
FDO's udgifter finansieres i dag
ved et vederlag i kr-lm3 fra alle
lagringspligtige selskaber.
I dag skal der i Danmark være
olielagre svarende til ca.81
dages forbrug. Heraf ligger
FDO med ca.57 dage, mens
olaeselskaberne selv ligger med
resten.

kom fra kommunet$ bvplanråd-
qiver, der Liqesom den kommitte
rede fandt de to øvriqe steder eq
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5å ko rr lurerr til V, rrrrr I l,r,rsp,, .å
L Ln,lal*lLrrr,l tro I var nt nllrrte ,io'i.
tPt t,.3 l,av,,.n L'!t hoiii,l bcskerhrc
Lrrl,iiller lil rørl..l,rir,rer. ALcubafi
\pill.d.,lpt irrqor rollc ,li Iet la r»
iil de pl,rrrlaqte Iulirpr nl Møllc
Lakk",r r,,1 klr,. p o.1 ,1"1 vdcrste
.rr,-.ol at l\4øLlchakkcrH,.l<lvki,i]l,ren.
hvor strlb Varrdv.prL neio,r lav,lp
l,rrl"i,ru,le,l,rkkeva,!lskilrt€r oo
havd, i.rLl Inv,rli,ll,"d.ap. tLllad.i:
s.r til at by(tqe at nvt vandviprk.

t)ir€ktør Alb.rrt I-arspn var kendt lor
a1 kturne tale rned alle slarqs merr
nesker. Men at oved.rle Venrer I lan-
sen til at s.clqe krrnne han ikke. Det
p.l trils ot flpre rrrø,lpr. qrrskc
Iavnral,le iilLuJ oo IiL,\1e,,,,n,,,k<-
pruf,riati^r s, ,n, .,;\i,lJr rn, rli tli",l
Llond' 

'LL,rr Lar r Røil-nr)s.v,i 110
l.lav r1så dr, nrr,rt at rk.,rllie ar

sag,.r (a1så cn ,1c] at C'trl,lLierq
.raahl. i,yd øct fur StaLrrbr"' Slo! i

,laq t"ilUol,lqolt L,on" v,,r på ialp.
rrrn dan pl.rcerinq \lu|np,l, lldn-
rlLlsnrnicteriet. c,)ur hav,lp .l.i
ovcrordrrecle ansvar lor beredskabs-
laorene. Yderligere, et sted var lor-

renilig inde i billcdel. nrden Altrcri
I-arsen bankede på lros Marv oq
Ilans Christenserr skråt ovei for
Uilleshave H€r lvkke.les rlet al [\ en
købsaftale ca. 1. irrli 1965, oq rle
nøclvendiqe tilladelser kom på
plads.

Sagen hemmelig og forkolig
l)pr 30. i,rli 19b5 qav Vcrlbv strib
KornnrLrni: FDo en principiel tilla
,1ol*e trl at placpr" ,ltrrtet r,å
,ia,rli.,mn,en \,p,1 Rillpsl",v. \,lu
onr ali dPite loreoik ial l,onme
liahecl rygierles r1et.-
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Den 6. august 1965 berettede Mid-
delfart Vensheblad, at Strib Havn
skal være indskibningshavn til en
olieberedskabslager. Dagen eftet vil
avisen vide. at "masvinestationen
må vige for det hemmeligt bered-
skabslager". Selve iageret skal
graves ned he km inde i landet,
men avisen kan ikke forteelle hvor.
Alle instanser, lige bortset fra Land
brugsministeriet, har godkendt pla
cpringen, og sognerådet er qodt
tilfreds med pla(erinqen. Direktør
Albert Latsen, FDO. siger til avisen:
"Vi så heLst, at beredskabslagrene
etableres, uden at nogen som helst
fik kendskab tiL det. Alt materiaie
vedrørende sagen er hemmelig og
fo rolig. Men det lader sig næppe
gøre at skjuLe dei helt". Derfor
bekræfter han, at der skal være et
lager, uden at komme med yderl!
gere oplysninger.
FDO og foreningens rådgivende
ingeniørfirma, Steensen & Varming
i HeLLerup, atbejdede på højtryk
med at omsætte planerne til
tegninger og beskrivelser. Også i
kornmuneo havde kommuneinge
niør Poul Olsen Andersen travlt.
Den 4. oktober satte han og sog-
negårdsformand Aage Wanning de-
res navne under et brev, dpr qav
tilladelse til, at der kan anlæqqeien
olieledninq mellem havnen oq
laoerei ved Billeshave.
Dån 10. november var inq€niødir-
maet klar mpd farip -dal af
projektei, og det søgte kommunen
onr tilladelse til at opføre: En tank
på 10.000 m3 oq to på 5.000 m3 til
benzin og olie Et generatorhus En
vaqtbvqninq. Tre læsseramper. [å-
ger og hegn. Hen over vinteren oq
foråret blev detailprojektet qiort

færdigt, og tilladelserne kom på
plads. kojektet blev senere udvidet
med en fjerde tank på 10.000 m3.

En stor byggeplods
Foråret 1966 blev Mary oq Hans
Christensens ejendom en stor
byggeplads. Panet var da 70 oq 68
år og havde aftalt, ai de kunne blive
boende på ejendommen. De kunne
se, at der blev gravet dybe huller til
tankene. der skulle have en ind-
vendig højde på otte meter. Tanke,
nes sider skulle bestå af mindst 30
cm dobbelt armeret beton med
mindst fem millimeter indvendig
stålpladebeklædninq forankret i
betonen. Taget skulle veere af sam-
me slags armeret beton. Bunden
skulle også være af beton med en
§kkelse efter bundforholdene og
skulle dækkes al mindst seks milli-
neter §kke ståLpladet. Der skulle
være dræn under tankene for ai
undgå vandtryk på undersiden af
tankene. Tankene blev dækket nred
et jodlag.
Ved indgangen fra Billeshavevej
bLev bygget en vagt- og personale,
bygning og ved siden af et
brandbassin med 30 kubikmeter
vand. Generatorhuset var en viotiq
sikkerhedsforanstaitning i en krise
situation. Det indeholdt io diesel
generatorer! som kunn€ treekke en
reservepumpe. Den skulle sikre, at
der kunne teveres olie. hvis den
o{fentlige elforsyning svigtede. Oqså
denne bygning skulle dækkes med
jord og opføres i beton som et
"beskyttet" hus med veeg§kkelse og
armering som tanketre,
Til sidst blev det hele heqnet ind.
Over irådværket blev der trukket ire
rækker pigtråd.

\



Røre på harmen
På Strib Havn skabte Droiektet røre.
For at havnen kunne iaoe imod
tankkibe. skulle den modånispres.
Hdunens nordlige del ved den nve
metalvarefabrik, El-tin, var modår-
niseret, men anlæqaet ved det nu-
værende klubhus (de gamle fær-

qeleie tre) var der ikke aioft nooet
ved, siden faerqeme sloooedpl i
1935.
Her lagde Marsvinestationen. der
forskede i den lille hval. baslao nå
en del af havnen. Marsvinestatiånån
frygtede det pos\n, der ville kom-
me, når havnen skulle udbygges, og

l,r-.=-z'-(
1(/rl

Oliab.tedskab<låspret luldt udblsg"t 1a74, tpqntna ptpr fDO. oversiagDfan_ 1.
Indgans ha Bilo.havevpi. 2. Vaqrbventna oq brandbasin_ S- Tank I fO ino -_jlndsans tra Bi o.havevpj 2. V;qt,uenna oq bTanala"*n. S. r""* i, i1.bAb -s4. rank 2. s.000 n3. 5- Tank3.-5:00dn3. a r.* 4. io.ooo -s.-i. r.,i sTank 5,
10.000 n3. a. Tank 6, 10.000 ns. 9. Tank 7. 10.000 n3. 10. J"dd;ik;,nøreolielase.. 800 n2. 11. I otd"linss,led tdnken". tZ. Aen"ratotnc 7i.lie læs?rdm)er. 14. Lån<lbtuoseisndon tiornatt tt R."-;^ ,;Tre læseranper 14. Landbrusseien
o6amlino af uand {tå ,]ræn -a ---"ø.
tfe tæseftmpe| t4. t-an<lbtusæjendommen (senerc ternet). 15. Bassin tit
gcsamJas a! vand lra dræn as aveiladevand. 16- Vand'hut pA det taveste sted,
hvartil ov"rfiadpvand tøb ved-taqn.kvt a.hqn. D" br.rt" ,i;;", ;; i"i;h;;.,.(leanrna lra buooeuoen i M,drlelfart Kam-"."r(Tegning tra byqqeeaen i



ValttbysDitlupetsanalehts nled køk-
ken. Tiæstue- toilet ag soveruD.
Brandbassitlet fann n,nl))er 30 kubik-
,,erer llioio: Poul Chrislenæn)

Rø ednit)aen ta Strib LlavD ender i
tJenne irat olJ. 1^otha atien 0o
bLn)rLtøt l-tJll€s til d. pDk.lte tåt)k;
Foto: PoulChrisi€nsen

der kom store. larngrde tankskibp
Men så gait gik det ikke.
Arbejdet på havLren blev udfør1
sommeren 1966. Ilavnen skulle dog
ihke uddvbes. Dei nrderste træværk
op iil klibhuset blev delvis fornyet.
oS der bl€v lavel tlere krattise
pullerter (trftøjDnrgsstolper). som
skulle holde tankskibene på plads.
Sanme år (tik €i enkeprenødifira i
gang med at qrave en fende fra
havnen lanqs me.l veiene op til
lageret og neclliegge de nretalrør.

9tk'D r)eLi til en af tle sw under-
iailiske taDke efteÅret 2012. De
1utldazkkede taDke hi?vet siq lidt
avet ten-æn- fia drætlao tndpt tan
ker ti trpp.,, dt todlaq; r ,bt fa
10 ttptet. Tt*eue s|u e beDlatin\
'å de iwdest nItliqt .,t,lat),! \l t, e
t^l t anotL.zl<prp" <,'',1, t tr,tt.')
åeshrvels.. F.,to: Poul Chrisiensen)

dr:r skulle trarrsporiere olier. Rør
ladniDqen shrttede ve.l et lorctelinqs-
sted inde på bereclskabslaqeret.
I Iertra blev olien eller trelzirien i
ledninger pLrmpei her liL cle ior-
skellige tanke.
Den lørste olie kom
I sonrnreren 1967 korrr det fønie
tankskib til Strib []avn oq r;unrpede
sin olielast de ire km op til lageret.
Men den neesie ianker kunne ikke [å
olie, lordi seksdagskrigen nreLi€nr
Israel på den ene side oq d€ts
natrolande på derr anderi sidp
h.rvde rasct i juni !q lLdvrlp sioppet
olicf.rrsynir rq-,r iil LLrropa I løhei at
clierårei k,,,, ,lpt n,rrp ,,lie
sanriidig rre.l ai olielageret fortsatie
Ined at bygge 1dnke.
Middelfart Velsireblad forsøqle dl
finde Lrd af, lrvacl der foreqik. nrpl
artrejclci var nlørkelaitt. o(r n)sdar
bejderrre på bvqgepladse» havde fra
el'tenehringsvzrselei fået beske(l på,



at det var fodroliqt. siqer en med-
arbejder til avisen- Direktør Albert
[-arsen, DLO. nøjede! med at sig",
at udvidelsen er beordrpt af Han-
delsministeriet.
Palle Sønderqaard Christensen,
Strib, arbejdede i Mobil Oil den-
gang. Det var et af mindre olie-
selskaber. som kun skulle levere 6n
skibsladninq til laqeret. De bruqte et
Herninq-rederi. som havde mindre
skibe åed tilstrækkeliq pumpeka
pacitet til at pumpe olie de he km
og22 nelet op til laqeret Han hu-
sker. at Mobils hovedkontor Lrdsend-
te en besked til alle medarbeidere
om. at de ikke rnåtte omtalo for no-
gen, at N4obil leverede olie til laqe-
ret. Dpt shrlle værp hpmmpli.t -

. En bombe d6r, og ,t .øg"-.d
Inqrid Nielsen boede i eiendommen
skråt over for beredskabslaqeret.
Hun husker godt. da lagerei blev
bYgq.t.

En daq kom MarV oq Hans over til
os oq fodalte, at de var ved at sælqe
huset, og at der skulle være olie-
lager. Det var vi ikke så meqet for.
Hold da op. hvis de smed pn
bombe der. så røq vi jo med. I

starten snakkede vi meqet om det.
Men vi kunne jo ikke qøre noqet,
fortæller Ingrid Nielsen, der fra sin
stue i dag kan se over til laqeret på
den anden side af vejen.

Knud Warming, sognerådsformand
Aage Warmings søn. passede den-
ganq farens gård, hvis jord stødte op
til laqeret. Gennem den familiemæs-
sige rclation var han udmærket klar
over. hvad der foreqik.
- Faren for os blev vendt flere oanoe
derhjemme, siger Knud Warmi-nq. "

Det var kun få år eftet Cuba-krisen i
1962. hvor verden var tæt Då pn
atomkriq, så de var på det renå med
risikoen hjemme på oåtden Abe-
lonelund.
- Men så meqet kunne ske. Lille-
bælisbtoen oq Frede cia var oaså
mål. Vi var bevidsie om risikoen.
mer) filgtede ikke, at det skulle qå
helt qalt.
Heller ikke den miljømæssiqe dsiko
med f.ek. udslio af olip var akh,pl
- Dei var en ånden tid denqanq,
hvor der ikke var oflentliohed om
sådanr)e saqer, oq hvor 

_man 
slpt

ikke var bevidst om miliøet som i
dag, siger Knud Warmino.
Men han husker en oliefonrrenino år
senere, hvor lageret var i skudlinjån.

Olteforurening t 1969
I vinteren 1969 blev he vandbrønde
rami af en olieforureninq. alle
naboer til olielageret. In[rid oq
Henry Nielsens var en af dem. Her
var der dog kun tale om en baqatel,
husker Ingrid Nielsen. Oqså en af
Strib Vandværks br6nde ved Røjle-
mosevej var der olie i. Mvndiqhe-
deme toq det alvorliqt oq lukkede
straks brøndene, oq mån qik på ;aqt
efter synderen.
Flere pegede på det nyaniaqte olie
beredslabslager som synderen. Her
lå jo manqe millioner liter olie, som
kom dertil qennem en rørledninq fra
Strib Havn, og Middelfart Kom-
mune fik sii vand fra den nær
liqoende Staurbg Skov. Direktør Al-
beft Larsen. FDO, var fåmæli i sin
afuisnina. Middelfart Politi satte
jagten ind på forureningskilden oq
fandt olip i pndn,r en hrønd i

nabolaget og i overfladevandet u
middelbart i nærheden af lageret.
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Beredskabslageret afuiste igen - nu i
tv-avisen - at være kilden. Olie-
lageret er konstrueret sådan, ai ud-
sivning er umulig, fastslog direktør
Alberi Larsen.
Forureningssagen nåede næsten
hysteriske højder med stormøde på
Byggecenhum i Middelfart, flere
indslag til TV-avisen og spørgsmål til
ministeren i Folkeiinget.
Først i maj kom resuliatet af Sund-
hedsstvrelsens undersøqelser. Der
var ikke olie i vandpiøverne fra
brønden ved Røjle Mose og brøn-
dene ved Billeshave. Det undrede
de lokale myndigheder, for et labo'
ratorium i Odense var kommet tit
det modsatte resultat.
Mens diskussionerne fortsatte, blev
olielugten i de lukkede brønde min-
dre. Beredskabslageret klarede fri-
sag i hveft fald i medierne, og i løbet
af efteråret gik saqen i siq selv -
uden at kilden til fonrreningen blev
fundet. En førende ekspert, Odenses
vanddireldør G.O. Andrup var nok
næmest ved ai afsløre synderen, da
han på mødet på Byggecentrum i
marts 1969 sagder
- Der sløses uhyggeligt meget med
olie, som spildes fm tanke, service
siationer, jordbrug og veje.
Olielageret var åbenbart også blandi
dem, der sløsede. Knud Warming
har en klar erindring om, at der
dengang blev ført vand gennem en
slange fra vandhullet på lageret til
en grøft for enden af farens mark,
som der stødte op til lageret. Fra
denne qøft løb vandet i dræn-
systemet mod Staurby Skov oq
Staurby Mose.
- Der var en hinde på vandet i
vandhullet, som kom af olie. men
jeg kan ikke sige, hvor meget olie,

der var tale om, siger Knud War-
ming.
Dei har ikke været muligt at få
adgang til FDOS og den nedlagte
Vejlby-Strib Komrnunes papirer om
sagen. Poliiieis rappori om olieforu-
reningen kan ikke findes på
Landsarkivet i Odense. Men pensio-
neret driftsmesier Knud Mathiesen
siger, at han, siden han blev ansat i
1974, ikke har observeret olieresier i
overfladevandei. hverken i bassinet
midt på arealet eller i vandhullet.
Inden vandet nåt bassinet. løber det
g€nnem en olieudskiller. Sådan var
det også fra staften i 1967. Efter
udvidelsen først i 1970 erne blev
vandet pumpet gennem en rørled
ning ned iil vandhullet, når der var
meget overfladevand.
- Det er også hændt i rnin tid, at der
har været så meget vand i hullet, at
der var nødvendigt at føre det
videre iil Warmings dreen, oq det er
sket efter aftale med Aage Warming
oq kommunen, siqer Knud Mathi-

Et proiekl ttl knap IOO mlo. kr.
Først i 1970'prne blev laoeret rrdvi-
dpi Dpr blev rrdoravpt-iil pn rrn-
derjordisk bunker" på 800 kva
dmtmeter. Her skulle opbevares
4.200 stk. 200 liters dunke med
smøreolie og andre olieprodukter til
mindre forbruqere i en krisesituati-
on. Og der blev bygget gderlisere
tre jordtanke på hver 10.000 m3, så
den samlede kapacitet var 60.000
m3 plus beholdningen af dunke i
bunkeren. De samlede anlæqsud-
qifter til anlæitqet ved Billeshave oq
arbejdei på havnen oq ledninqen
kosiede ifølge Svend Wesi Hansen,
DLO. knap 100 millioner kr. Den
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oplagredp olie udskiftes rfølqe Ib
Laursen med visse mellemnr; dpr
kan variere fra at til op til 10 år efter
oliens kvalitet. Det sker ior at sikrp
at olien hele tiden er fuldt bruobar.
Så løb olien den anden vei nå til
Strib Havn. hvor da» hlev-nrrm."t
på en tanker. Et nvt skrb ko'rn med
frisk olie. der blev pumpet til den
tomme tank på laqeret.
Olielageret ved Billeshave er ikke
blevet bruqt i noqen laisesituation.
Selv den store forsuninoskrisp i

1973, hvor der var bilfrie;øndaop.
blev klaret uden. at olie oo benTin
fra nogen danske laqre kori i bruq.
lfølqe direktør Svend West HansÅ
er der kun brugt olie og benzin lra

danske beredskabslaqre i forbindel
se nted intemationale kiiser to
gange: Golf-kriqen i 1991 oq
Katrina-orkanen i USA i 200.5

Ude ved Billeshave voksede oran-
kæer og buske op oq skiLrlte la{eret.
Intet skih tofialte, hvad der qemte
siq baq stål- oq piqkåd oq den
stedseqrønne bevokninq. Men
lokal-befolkninqen vidste uåmærket.
hvad det var. Som tilfluttar krrnnp
man hos naboer oo bekendte få af
vide. hvad det va;. Men det lå i
luftet, at det skulle r-nan ikke snakke
for meget om, erfarede denne
adikels forfatter sidst i 1970'erne.
Koldkriqslaaeret blev det kaldt.

Undpr oliehi.bn i ta73 .pded? na på tarbruspt at otie aq berzin nted npre birrie
søndaso. En pt*ah rykti-t har hp, hple dd ; q- .!æ*loårikerede stD H"n<
Mul"soadp i OdqFa. fo' "iq elv. I Dann"tk ktaedp vi aqså dpn knse udpn'at aø.ebuq al beholdnt sqno i ber".l.kåbJdaretp ,Foro" tra Fyar- qritutrdp;de(
pressefotoemlinq, Oderrse Stadsar kiv)

12



Krigsrruslen forsvandt
I løbel al 11)E0 cme lFgyrxlle
Nordsøolierr r:q rlassen at br.r:r](le i
danskarnes fyr oq rlobrcr. Darr
nrark bli,v i dat store oq hela selv
lorsyrN,nde og rnilxlr. .ithd,rxliq al
MclleurøsteIr. hvor Lrro oq konfliklr:r
dorl lortsat påvirkerle olicrJris"rnc oq
< 1<,r r glot dl. Iirrsyning.
Da Bcrlirrr Lrren Ialrtt i eltpråre1
1!.1138. og Sovj.riunnirxrn døcftrr gik
i opløsnirg. sklpedc dcn kol,k:
krig. I)el iieldebillc.le, s()Ilr hdvde
va:rat lrt,rskerrL, sirtcn Anderr Ver
derskrig. var vd,k.
Oqså di:n t<,kn<,lqiske oq loqistiske
udviltlirs fik balydrrn)(l lor. hvordan
trprrriirlans bpredskabslrqrr: skrrlle
irnlreft,s oq placercs. For eksenpel
var (l(,1 Ldxi billiger., oq nrere
praklisk i (lrililrr at pliicpre deln t.Ef
vad et oln raiti,rarleri

Bprprlskat,sl,rqeret vr:Ll ISilk,shavc
Lrev taqci lll al drilL i 1999. Dql
vdst rtliq+, qrr rtrl v,r. d1 tr,rrrl .d
[,kus1nir!],, ! \hr .1ur.. rl" kL,n

nrnr.lrc iaDkskib{, krrrrt, arnølP
Slrit, Ilavu. Iror sidsk, qilnq løL)
olicn till)aqc iil Strib IIavn. oq
laslbiLr.,r hcnierli, tlr: rrrarqe 200
liiers trr.rrnler tra brurkeren. 

.larrkr:rre

blav nnNe1. nrpn oli.,lednnnro, lil
Srib Hav,r Llev tavarei 'irxliil

I20(X, bk,v arrl.rqqr,l udbrl(h 1ilsaLir.
f-le,re børl pir d?1. t:nlrelrrerør
lirnr.lct I).vnlse og f,;rrh rers.
I:re.leriri.r. var højesil)v(1(,nd.. I)ei
uclvikL,rle ct boli(rirrojakl, Olic.l{,po
tet. sonr bl<,v l,rd,scllt!rel i 2t)08
Di:r skulle,t,yryl,s lnliqer ovrn på
ile syv iauke. s()n1 skrrll(,i1r(1r..,11cs til
parkerirrrlskæL1re Oqst\ r.r,kkahLrso
og i:rr tørrreL.rvi: v:rr rl,r plads iil I

'. *.i!iiffi?.$ålrr:i§flis;,. ..,.. ,...i,i.r-tf:i+]
Det) silsn. t,li.' ia betedskabslaqerct blev heltet al la]*o1, Vit,i t'tto.sa ilj
19q9. I::r) !.1htr)!r fø&. alie lkl LtøDLleD t,\ lørlt.,j tiå l.ttttnLnt .r t skh.,t. tat)k. tt " t'. \.t.t-1r.1. l, It,'.,ftt-tI,1I,..t.t..,,1,t' l_._1,,.1,,k t.
1:-, :.. , ,,-.- 1 t-\',- ,-- d.l . t, -_ 

'.. , t ,t-l r tJt,.,,t t., {,,.i
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Brøn<len ved Stib Havn ollober
2412. Oøindelq lå den ved det nu-
værcnde klubhis. me blev flLltet pt
par hundpde metet nad fvpiHe. er
.Jv\se\ så man kan fap alie fta pt
tanksktb qennen) de ca tr" kn) lanae
tørlednns hl ohedepotet vod B ];s
hdve aq o tvendL Bøndeo ø ",,,ernet os oleledDinqen fotseqlet i
beqq" endet. lF atot Paul Ch,,qte;pn)

alt mellem 80 oq 110 boliqer. Men
den økonomiske krisp iatte en
stopper for byqqeplanerne. Entre-
prenørfirmaet gik konkurs, oq FDO
ejer fortsat beredskabslaqeret.
Ivinteren 2012-13 blev det sidstp
arbejde med at demontere laqeret
afsluttet Rørledninqen blev [rrset
med en 'rensagris" - en skumgum
miaglig børste - der flere qanqe blev
kørt gennem lednrnqen. der blev
[orseqlet i beqqe ender. Brønden på
havnpn blev tjernet. Oliebered-
skabslageret vpd Brlleshave er en
saqa blot. FDO har sat arpalpt nrpd
installationer til salo
Ifølge plan- oq b-yqqe(hef Jørqen
Knudsen. Middellart KommLrnp pr
arealet udlaqt til boliqområde. men
det forslag tll Iokalplan, der skulle
muliqqøre bvqqeproipkiet i 2008.
blev stillet ibeto. Da deDotet €r npd
Iagi. og da kommunen kun er ba
kendt med en mindre olipfonrre-

ning, er der inqen rpstrikiioner som
lølqe af, at der har været olielaoer
på qrunden. Oqså den beqree"ns
ning, at der ikke må byooes mindre
end 300 meter fra "risikovirksomhe-
den' olieberedskabslageret er op,

Ktlder:
FaÆlaq til Lov an det civile beteclskab.
lrennt den I I . øat1s 1969. ned

Bekendtsøre1æ nr. 21 on
beredskabslasre al
mitpnlolieyo.lukteL
h ttp : /i+uw. a E. d lr u n d e ry ru n d -
f a $ y n i n s/f a Bt ) i t t tt s s i k k e rh e d/be re dska

FDO s i,bilæunsskrift 1989.
Knud Wannins, Strib.
Ti d I i qerc soqneråd tfaml a nd Aaqe
Warmilqs papiret ont aqen '
Tek n tsk FoNa I tn i t tq, M iddetan
Kontnune: Bvqesaaen tra 19o5.
Aftiklet i Middel{an Venstreblad.
Tinsbassaplqsnhqer.
Kold knssnrceu n Ia nlelandsfane t.
Stib Vandv.e* i 1002r. 2a11
D, ittsnestet lb lnursetl FDO. soDt aosÅ
har vst , undt på taqerct i oAloL,et 2Ai2.
Direktør Svend West Hanpn. FDO. og
percionerct d ftsnester l<nud
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