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Knaphed og rationering 
Allerede før Besættelsen var regeringen nødt til at begrænse befolkningens forbrug. Det skete 

gennem et rationeringssystem, hvor bestemte varer kun kunne købes, hvis man samtidig 

afleverede et tilhørende rationeringsmærke. Disse blev udleveret til alle husholdninger med 

jævne mellemrum. Løb man tør for mærker, måtte man ikke købe mere af den pågældende 

vare, før den næste udlevering.  

 

Formålet med rationeringen var at undgå, at Danmark hurtigt løb tør for varer. Men den 

skulle også sikre, at varerne blev fordelt nogenlunde ligeligt i befolkningen. Rationerne var til 

en vis grad tilpasset folks behov. Folk, som udførte hårdt arbejde, kunne få tildelt flere 

rationeringsmærker til madvarer. Familier med småbørn fik flere mærker til sæbe. 

 

Allerede i september 1939 blev benzin og kul rationeret i Danmark, og snart fulgte sukker, 

kaffe og te. Inden udgangen af 1940 var yderligere dagligvarer som brød, gryn, smør, 

margarine og sæbe blevet rationeret. Der var størst mangel på varer, som ikke kunne 

fremstilles i Danmark, og fra januar 1942 var der for eksempel ikke mere kakao og kaffe til 

salg. Der var rationering på visse varer helt frem til 1953. 

 

Erstatningsvarer 
Manglen på varer medførte, at man begyndte at fremstille erstatningsvarer, som sjældent var 

af god kvalitet. Man begyndte eksempelvis at lave sko af fiskeskind og sandaler af træ, da der 

blev mangel på læder. Erstatningskaffe blev fremstillet af roer, cikorie og byg.  

Al privat bilkørsel stoppede fra april 1940, fordi der ikke var benzin nok. På gårdene havde 

man hestevogne, men ellers måtte man cykle.  

Tøj og stof var der mangel på, men man klarede sig med genbrug og ved at strikke og sy 

gammelt stof og tøj om til nyt. I Fredericia oprettede man Byttecentralen, hvor man kunne 

hente og aflevere tøj og materialer til genbrug. 

 

Sortbørshandel og kriminalitet 
Ikke alle havde penge nok til at købe varer for alle deres rationeringsmærker og solgte deres 

overskydende mærker, selvom det var forbudt.  Det var især rationeringsmærker, cigaretter, 

sukker, kaffe og benzin, som blev handlet "sort". På sortbørsen var priserne ofte meget højere 

end i den lovlige handel. Sortbørshandel var meget udbredt især i byerne og blev også 

benyttet af ellers lovlydige borgere.  

Manglen på varer førte også til generel øget berigelseskriminalitet. 
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Flødeskumsfronten 
Sammenlignet med resten af Europa var danskerne heldige, hvad mad og fødevarer angik. 

Man omlagde kosten efter, hvad man kunne få, men det var de færreste, der ligefrem sultede. 

Blandt de tyske soldater fik Danmark tilnavnet ”die Sahnefront” (Flødeskumsfronten), fordi 

der her var flere madvarer og færre krigshandlinger sammenlignet med det øvrige Europa. 

 

Forslag til problemstillinger 
 Hvordan kan fotos, annoncer bruges og avisartikler bruges til at undersøge 

forsyningssituationen under Besættelsen. 

 Hvordan prøvede befolkningen at kompensere for manglen på varer 

 Diskuter om tyskerne med rette kaldte Danmark for ”Flødeskumsfronten” 

 

Kildeoversigt 
Forsiden – Kilde 1: 

Tyske soldater med madvarer på Fredericia Station, 1940-43 (Foto: P.V. Holch / 

Nationalmuseet). 

 

Kilde 2: 

Tøj-Bytte-Centralen, Fredericia Dagblad, 3. november 1942. 

 

Kilde 3: 

Foto: Kaffe-kø ved købmand, december 1942. 

 

Kilde 4: 

Diverse annoncer, Fredericia Socialdemokrat, 26. august 1943. 

 

Kilde 5: 

Rationeringskort for Oktbr. Kvartal 1943, Fredericia Dagblad, 24. september 1943.  

 

Kilde 6: 

Annonce ”Vi fremtryller…”, Fredericia Dagblad, 24. september 1943.  

 

Kilde 7: 

Byttecentralen efterlyser Drengefodtøj og Knapper, Fredericia Socialdemokrat, 27. oktober 1943. 

 

Kilde 8: 

Tøj-Byttecentralen har fortsat Sukces, Fredericia Socialdemokrat, 28. august 1944. 

 

Kilde 9: 

To Fredericianere på Tyvetogt i Trelde, Fredericia Dagblad, 5. februar, 1945. 
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Kilde 10: 

To Taskerøverier i Fredericias nordlige Bydel, Fredericia Dagblad, 10. februar, 1945. 

 

Kilde 11: 

Drengebande med to Piger afsløret, 17. februar, 1945. 

 

Kilde 12:  

Første Domsmandsret uden Politi, Fredericia Dagblad, februar, 1945 

 

Kilde 13: 

Offentligt Kogekursus i kødfri, moderne Kost, Fredericia Socialdemokrat, 10. marts 1945. 

 

Kilde 14: 

Mange Skolebørn i Fredericia gaar klædt i Pjalter, Fredericia Socialdemokrat, 19. juni 1945. 

 

Kilde 15-19: 

Uddrag af udstillingen ”Far, hvad er Fred?” og bog med samme titel.  

Museerne i Fredericia, 2015/2020.  

https://www.fredericiahistorie.dk/side/far-hvad-er-fred-fortaellinger-fra-befrielsen 

 

  

https://www.fredericiahistorie.dk/side/far-hvad-er-fred-fortaellinger-fra-befrielsen
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Kilde 2: 

Tøj-Bytte-Centralen, Fredericia Dagblad, 3. november 1942. 
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Kilde 3:  

Kø ved Købmand Pallesen i Danmarksgade, da en ekstra sending kaffe er blevet frigivet i 

december 1942 (Fotograf ukendt). 
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Kilde 4:  

Diverse annoncer, Fredericia Socialdemokrat, 26. august 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Museerne i Fredericia og Fredericia Gymnasium, 2020 

Kilde 5:  

Rationeringskort for Oktbr. Kvartal 1943, Fredericia Dagblad, 24. september 1943.  
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Kilde 6:  

Annonce: ”Vi fremtryller…”, Fredericia Dagblad, 24. september 1943 
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Kilde 7:  

Byttecentralen efterlyser Drengefodtøj og Knapper, Fredericia Socialdemokrat 27. oktober, 1943. 

Fortsættes på næste side. 
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Fredericia Socialdemokrat 27. oktober, 1943.  
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Kilde 8: 

Tøj-Byttecentralen har fortsat Sukces, Fredericia Socialdemokrat, 28. august, 1944. 
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Kilde 9:  

To Fredericianere på Tyvetogt i Trelde, Fredericia Dagblad. 5. februar 1945 
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Kilde 10:  

To Taskerøverier i Fredericias nordlige Bydel i Aftes, Fredericia Dagblad, 10. februar 1945 
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Kilde 11:  

Drengebande med to Piger afsløret, Fredericia Dagblad, 17. februar 1945 
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Kilde 12:  

Første Domsmandsret uden Politi, Fredericia Dagblad, 17. februar 1945 
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Kilde 13:  

Offentligt Kogekursus i kødfri, moderne Kost, Fredericia Socialdemokrat 10. marts 1945 
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Kilde 14: 

Mange Skolebørn i Fredericia gaar klædt i Pjalter.  

Fredericia Socialdemokrat 19. juni 1945. Fortsætter på næste side. 
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Fredericia Socialdemokrat 19. juni 1945.  
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Kilde 15: Ella Mortensen (Født 1932. Fra interview 2014) 

”Jeg kan huske, der var noget, der hed en byttecentral. Jeg var med min mor derude, og der kunne 

man komme med noget brugt tøj, og så kunne man få et hold nyt igen – også brugt. Så kom andre 

også med tøj. Nogen gange skulle de ikke have noget igen. Man kunne godt komme og få uden at 

have noget med.  

Ellers var der kun, hvad vi kunne få på sådan et mærke. Når det blev tilladt at få det. Jeg kan huske, 

at vi engang fik nogle sportsstrømper. Det var celluldsstrømper, men så var der sådan nogle små 

stykker træ i, vi kunne pille ud – de småbitte spåner.  

Og så fik vi det, vi dengang kaldte for murersokker. Med lodden vrang. Og når sådan et par 

strømper var slidt på fødderne, så syede vi jo de skafter på. Så jeg synes, det har gået med hiv og 

sving. Vi har aldrig manglet noget, men vi har sommetider set sjove ud.”  

- Ella Mortensen (Født 1932. Fra interview 2014) 

 

Kilde 16: Verner Jensen (Født 1929. Fra interview 2014) 

”Jeg gik i skole i Fredericia og cyklede derind. Dæk kunne vi ikke få. Så jeg husker mine søndag 

eftermiddage, der stod vi og lappede cykler, mig og lillebror. Elendig solution, vi limede med. Det 

duede ikke. Så gik lapperne af. Det var et stående spørgsmål, når vi skulle ud at køre: ”Har du 

husket lappesagerne?”. Så kom vi halvvejs til Fredericia, så var cyklen punkteret, og vi skulle lappe 

den. Ellers skulle vi trække hjem.  

Dækkene begyndte at få slidt hul visse steder. Så havde vi et andet gammelt dæk, som vi tog et 

stykke af og lagde over og ind. Så det sagde bumbum-bumbum, lige som de gamle bumletog. Det 

var ujævnt.  

Til sidst fik jeg fast dæk på. Det var gamle bildæk, som blev skåret til, så de kunne presses ned i 

fælgene. Det var træls og tungt at køre på. Og cyklerne dengang havde hverken gear eller noget.” 

 

Kilde 17: Lilly Krogh (Født 1927. Fra interview 2014) 

”Petroleum var rationeret. Så min bror stillede en vindmølle op hjemme. De danske biler var 

klodsede op, og så lånte han akkumulatorer ved dem, der havde bil. Så kunne han lave strøm med 

vindmøllen. Så vi fik lidt strøm, foruden at vi havde petroleum – den smule, vi kunne få. Når det 

blæste, kunne det give et godt lys. Men det var da et supplement.”   
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Kilde 18: Verner Jensen (Født 1929. Fra interview 2014) 

”Så var der sortbørshandel. Med rationeringsmærker og brændsel. Det var mere legalt med at 

bytte. Sortbørshandel var, når der var penge med i det. For eksempel, måtte vi ikke slagte en gris og 

give familien inde i byen. For tyskerne ville have det. Det gik fra dem. Så det måtte vi ikke. Men vi 

gjorde det alligevel. Det var da bedre, at de inde i byen fik noget flæsk, end at det gik til tyskerne.  

Når det blev weekend, gik soldaterne nede på Banegården. Så skulle de hjem på orlov med pakker i 

massevis. Hvad de kunne slæbe. Tyskland kunne ingenting få - det kunne vi trods alt her. Og vi var 

jo tvunget til at handle med dem. Hvis der kom en tysker ind i forretningen, så skulle man handle 

med ham. Efter tysk ordre.” 

 

Kilde 19: Lis Holleufer (Født 1928. Fra interview 2014) 

”Vi fik da mad hver dag. Hestekød kunne vi da få. Og så fik vi selleribøf og rødbedebøf. Man købte 

også ben, og da kunne man få til frikadeller, hvis man pillede kødet fra.  

Så fik vi alt for meget mælkemad. Det var ikke mig, men man skulle jo spise op. Jeg kom for sent, 

hver gang vi skulle have vælling. Uh, det fløj op og ned gennem halsen. Fløjlsgrød. Uh, det var også 

ækelt. Man måtte ned med det. Men jeg hadede det.” 

 


