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Da de sovjetiske tropper i januar 194S
indledte den storoffensiv, der førte til, at
Preussen i løbet af få måneder blev løbet
over ende, udløstes en kolossal strøm af
tyske flygtninge, der over hals og hoved
forlod deres hjem og drog mod vest.
Mange af de flygtende, der langt overvejende bestod af kvinder, børn og gamle
folk, evakueredes til søs over Østersøen,
og sattes i land i Slesvig, Holsten og Mecklenborg; men den 4. februar 194S gav
Hitler ordre om, at en del af disse flygtninge også skulle sendes til Danmark. I
de følgende måneder bragte det ene skib
efter det andet forkomne og chokerede
tyske flygtninge til Danmark, hvor den
tyske værnemagt overtog ansvaret for
deres indkvartering og forplejning. Den
8. april194S befandt der sig ikke mindre
end244.000flygtningeiDanmark, spredt
på mere end 1.100 forlægninger, bl.a. på
en lang række beslaglagte skoler.
Efter Befrielsen den S. maj 194S overgik ansvaret for disse mange mennesker
formelt til de allierede sejrherrer; men
den nye danske samlingsregering tilbød
snart at tage sig af dem, indtil de kunne
hjemsendes til Tyskland, hvilket man
regnede med snart kunne ske. 1 I juli 194S
stod det imidlertid klart, at de allierede
ikke ville tillade repatriering af de mange
flygtninge, før situationen i Tyskland var
kommet mere under kontrol, og derfor
besluttede den danske regering at oprette
en egentlig flygtningeadministration.
Som chef for denne nye forvaltning udnævntes i september 194S fhv. arbejdsog socialminister Johannes Kjærbøl, og
det blev ham, der kom til at lede den
omfattende reorganisering, som nu fandt
sted. Flygtningene blev koncentreret i
store baraklejre, hvor de levede næsten
som fanger, og hvor det var dem forbudt
at have kontakt med danskerne, ligesom
de heller ikke hele det første år måtte
sende breve til Tyskland.
På Fyn havde den tyske værnemagt de
sidste måneder af krigen placeret flygtninge mange steder, hvor der var plads
på skoler mv., men efter at den danske
flygtningeforvaltning var trådt til, gik
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l årene 1945 til 1949 opholdt der sig tusindvis af tyske flygtninge i Danmark. En hel del
af dem, der kom til Fyn, boede i Skovbylejren
ved Bogense. Mange af dem var børn og
unge mennesker, som over hals og hoved
havde været nødt til at flygte fra det østlige
Tyskland, da russerne rykkede frem. l 1946
bad Skovbylejrens leder nogle af børnene og
de unge om at skrive stile, hvor de berettede
om deres barndom, flugt og flygtningeliv
samt om deres fremtidsdrømme. Mange af
disse besvarelser er bevægende læsning, og
en lille del af dem gengives i deres fulde
udstrækning i denne artikel.
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Luftfoto af Skovbylejren taget i sommeren 1946, hvor den var fuldt udbygget, og omgivet
af pigtrådshegn. (Lokalhistorisk Arkiv for Bogense Kommune)

dette ikke længere. Få kilometer syd for
Bogense ved Skovby havde tyskerne i
1942 anlagt en radarpejlestation, og den
blev, efter i nogen tid at have været brugt
af englænderne, i september 1945 overdraget til de danske myndigheder, der
snart begyndte at indrette den til flygtningelejr. Arbejdet stod på fra oktober
1945 til marts 1946, og der genopførtes
bl.a. en række barakker hentet fra andre
tyske militære anlæg på Fyn. Der etableredes også nye vand- og kloakledninger,
og endelig blev lejren omgivet af pigtrådshegn. Disse anlægsarbejder var færdige i marts 1946, men allerede forinden
var lejren begyndt at modtage nogle af
de 1.250 flygtninge, som den var dimensioneret til. Skovbylejren, der var den
eneste større flygtningelejr på Fyn, var i
brug frem til 1948-49, hvor de sidste
flygtninge forlod Danmark. 2
Som tidligere nævnt var der mange
børn og helt unge mennesker blandt

flygtningene, og derfor blev der hurtigt
etableret skolegang og undervisning.
Undervisningen varetoges af tyske lærere
blandt flygtningene, og den foregik naturligvis på tysk. Fra dansk side førte man
gennem særligt udpegede undervisningsinspektører tilsyn med undervisningen
og lærerne, ligesom man også sørgede for
at forsyne klasserne med bøger og andet
undervisningsmateriale. I hvilket omfang
lokale danske lejrledelser blandede sig i
undervisningen vides ikke, men fra Skovbylejren kender vi et eksempel på, at en
lejrchef gjorde dette. Det var kaptajn Kaj
Gustav Strøyer, der omkring årsskiftet
1946/47 bad nogle af lejrens klasser om
at skrive stile om følgende fire emner:
»Erindringer fra min hjemegn«, »Oplevelser på flugten«, »Livet som flygtning«
og »Hvordan jeg forestiller mig min fremtid«. Strøyer var ikke selv kommet på
denne ide; den stammede nemlig fra
Ernst Rønhold fra Frelsens Hær, der ofte

Fynske Årbøger 2003

Børn bag pigtråd

besøgte Skovbylejren og opmuntrede
flygtningene. Det var formentlig også
Rønhold, der leverede de præmier, som
blev uddelt for de bedste besvarelser. 3
Det blev til i alt 150 stile, skrevet af
børn og unge mellem 9 og 17 år. 4 Mange
er kortfattede og telegramstilsagtige; andre er lange og berettende. Alle er de interessante tidsdokumenter, der fortæller,
om hvordan fortiden, nutiden og fremtiden opfattedes af en række unge tyskere, der på dette tidspunkt i langt over
et år havde været spærret inde i fynske
flygtningelejre ventende på at kunne
vende tilbage til det fædreland, der allerede, før de var blevet voksne, havde
været dem et dyrt bekendtskab. 5 I det
følgende gengives otte af disse stile i deres fulde udstrækning i dansk oversættelse. 6 Bestemmende for udvælgelsen har
været stilenes værdi som historiske dokumenter, men dermed være ikke sagt at
samtlige værdifulde tekster findes gengivet her. Rigsarkivet har nemlig stillet
som betingelse for publicering, at der
forud skulle skaffes tilladelse fra ophavsretsindehaverne, dvs. forfatterne eller
evt. deres arvinger. Gennem søgninger i
den tyske telefonbog og ved efterlysninger i Dass Ostpreussenblatt er det lykkedes mig at komme i kontakt med godt
halvdelen af de personer, hvis stile, jeg
var interesseret i at udgive. Adskillige
personer har jeg måttet opgive at finde
frem til, enten fordi de bærer så almindelige navne, at søgningen gav for mange
hits, eller for en række kvinders vedkommende, fordi de ved ægteskab har skiftet
efternavn.

Fra krigens Østpreussen til det
fredelige Fyn
Rosemarie Goldbach, l O år gammel: 7
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»Min hjemegn er Østpreussen, nærmere
bestemt byen Allenstein. Der blev jeg
født den 30. marts 1936. Da jeg var 3 år
gammel, begyndte jeg at gå i børnehave.
Jeg kan stadig huske, hvordan vi sammen
med vores mødre og tanter fejrede børne-
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fest hver sommer. Til jul kom julemanden, og hvert barn læste et digt op, og
for det fik man et fint kræmmerhus og
legetøj.
I efteråret 1942 begyndte jeg at gå i
skole, og på min første skoledag fik jeg
en godtepose med forskelligt slik. På
grund af krigen var skolegangen ofte uregelmæssig. Vi skolepiger gik også til
børnegudstjeneste; den begyndte hver
søndag efter den store gudstjeneste.
Hjemme havde vi en stor have med et
lysthus, hvor vi opholdt os meget om
sommeren. Mens min mor og bedstemor
arbejdede, legede jeg med min bror og
min fætter. Frem for alt kunne jeg spise
meget frugt. Til hver søndag bagte mor
en skøn kage, som smagte godt. I vores
have var der mange forskellige blomster,
og mange slægtninge og venner kom og
fik buketter hos os. Også om vinteren var
der dejligt. Når der var faldet nok sne,
kælkede vi. Var det rigtigt koldt, blev jeg
inden døre og legede med mit legetøj,
allerhelst med mine dukker. Mest af alt
glædede jeg mig til ferierne, hvor jeg sammen med min mor og bror rejste ud til
bedstefar på landet. Han hentede os på
stationen med vogn og hest. I hans have
måtte vi tumle os på livet løs. Den største glæde var dog altid, når vores far kom
på orlov. Og nu har vi mistet alt, og er
hjemløse«.
Klaus-Ji.irgen Willer, 15 år gammel: 8

»Natten var kold. Bombeangrebene på
min hjemby Danzig var ophørt. Nu brager endnu kun det svære artilleri. Vores
infanteri trækker sig efter voldsomme
kampe tilbage. Danzig brænder mange
steder. Der kan ikke længere gøres modstand i selve byen. Den vest for byen liggende landsby, Neufahr, er overfyldt af
sårede og flygtninge. I denne landsby har
vi været siden den 21. marts 1945. Vi
måtte forlade vores bolig, fordi vores hus
fik en fuldtræffer. Flygtningene sidder på
deres habengut og venter på transportmulighed. Klokken er nu 00.30, og fra
den militære kommandocentral udgår
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~~Rosemarie Goldbachs stil.
netop følgende melding: »Russerne er
brudt gennem ved Heubude med panserenheder«. Landsbyen Heubude ligger 4
km borte, og landskabet er helt fladt.
Ingen sover i vores hus. Infanteriet graver sig overalt ned, man vil stoppe russerne.
Det er den 29. marts 1945. Om morgenen kl. 4 skal vi efter ordre fra værne-

magten forlade landsbyen. Min mor og
jeg har hver en rygsæk på ryggen, hver
har vi et tykt tæppe og vi kører med min
lillesøster i en barnevogn. Landevejen er
fyldt op med militær og flygtninge. Alle
strømmer tilbage. Ingen vil blive under
russerne. Enhver ved hvor grusom Ivan
er. Klokken er nu 6. De første lavtgående
russiske jagerfly kommer til syne. Vi må
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forlade landevejen, hvor faren er for stor
for os. På begge vejens sider ligger døde
mennesker og dyr. De kan ikke blive begravede; det er der ikke mere tid til. Efter
2Yz times march raster vi i en skov. Min
mor kan ikke gå mere. Hun er endnu svag
og sygelig, for efter at hun havde født
min bror Manfred lå hun 1J4 år på hospital. Min lillebror har vi ikke med. Da russerne nærmede sig Danzig, flygtede min
lillebror med vuggestuen til Mecklenborg. Her i skoven ligger de sårede fra
fronten; der kommer hele tiden flere til.
Det er et uhyggeligt syn, når vore sårede
får anlagt den første nødforbinding. Vi
går videre. Landevejen er nu kun befærdet af militærkøretøj er. Flygtningene har
fået valget mellem enten at overdrage
deres hestekøretøjer til værnemagten,
eller at benytte markvej ene. Markvejene
er imidlertid bundløse og så opkørte, at
det er umuligt at komme frem. Hestene
løber løse på engene. Vores vej er sandet.
Klokken er nu ca. 19. Vi har gået uafbrudt. I den lille landsby Schnakenburg
søger vi efter overnatningsmulighed.
Overalt er der overfyldt. Vi lægger os i
en skyttegrav, og sover snart ind efter den
anstrengende march. Næppe er vi faldet
i søvn, før vi vækkes af larm fra landevejen, hvor en russisk natjager kaster bomber mod infanteriet.
Klokken er nu 23.30. I øjeblikket er der
roligt på landevejen. Natten er kold og
bælgmørk. Til tre sider er horisonten
blodrød. Min smukke hjemegn står i
flammer, alle landsbyerne brænder. Stalinorgel 72 tier også. Der er utroligt stille.
Nu og da gjalder kommandoråb gennem
natten. Den vilde kørsel på landevejen
er også stilnet af, for de russiske flyvemaskiner kredser over os, og synes at søge
efter nye mål. Lysbomberne, som russerne kaster ud, bliver skudt ned af vores
skarpskytter. Så pludselig forskrækkes vi
af motorlarm. En bil kører væk fra landevejen og ud på marken hen mod os.
Nu tænder den sågar lyset. Soldaterne
skælder ud, men chaufføren ved, hvad
han gør. Han vil tiltrække sig jagerflyenes
fulde opmærksomhed, så de sårede kan
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blive transporteret væk. Det lykkes også
for ham. Om morgenen var der næsten
intet tilbage af bilen. Den havde fået en
fuldtræffer.
Om morgenen vågnede jeg ved en
bombe- og granatregn. Man kan ikke
holde hovedet oppe. Det synes som om
luften er fuld af bombe- og granatsplinter. Ved siden af os brænder et hus. Kvinder græder, børn skriger, soldater løber
foroverbøjede hen til de steder, hvor det
brænder, for at redde, hvad reddes kan.
Dog, det er helt forgæves. Vi må videre.
Fra soldaterne erfarer jeg, at russerne er
trængt endnu længere frem.
Endnu den samme aften når vi frem
til Schiwenhorst. Her ligger vi 3 dage og
nætter ved vandet og venter på en dampfærge. Med den sejler vi til Hela. I Danzigerbugten bliver vi bragt over i postskibet
Ubena (ca. 10.000 bruttoregisterton).
Vores rejsemål var Liibeck, men efter 3
dage sejler vi ind i Københavns Havn.
Vi kan ikke nok takke Gud for, at vi er
kommet levende ud af heksekedlen
Danzig. Jeg vil aldrig glemme disse oplevelser«.
Bernhard Peik, 17 år gammel: 9

»De bitre kampe ved de østpreussiske
grænsebyer Schlossberg og Goldab fortsætter stadig«. Sådan lød ordene, der blev
gentaget i værnemagtsberetningerne i
vinteren 1944-45. Hvad betød disse ord
for os østpreussere, der boede 150-200
km fra disse steder? Flugt!! For en moderne udrustet hær kan erobre denne
strækning på en 3-4 dage. Men hvorfor
egentlig flygte? Var det ikke alt sammen
løgn og propaganda, det som den tyske
radiosender fortalte om russerne? Dette
hævdede udlandet, men kendsgerningerne modbeviste det. Det var russiske
soldater, der ved Nemmersdorf i Østpreussen myrdede en flygtningekolonne
med mange kvinder, børn og gamle, og
det var også russiske soldater, der i grænseområderne voldtog tyske kvinder og
piger ganske uden hensyn til hvilken alder, de havde .
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Disse skamløse forbrydelser tvang os
til at begynde flugten den 29. januar
1945. Med min mor, min søster og hendes to små børn på 2 og 4 år forlod vi i
25-30 graders kulde vores by. Desværre
måtte vi flygte uden min far, da han var
indkaldt til folkestormen. Da gaderne var
fyldte af militær og flygtninge, lykkedes
det os kun med møje og besvær at
komme ud af byen. Til dette brugte vi
tiden fra kl. l om natten til kl. 9 næste
morgen, og det i en by med kun 15.000
indbyggere.
Til trods for at situationen syntes håbløs, og til trods for at det gik langsomt
fremad, hang vi ikke med hovedet. Om
eftermiddagen gjorde vi holdt i en landsby. Vi ville også overnatte der, og i en
lade sov vi sammen med hestene.
Næste morgen tidlig begav vi os igen
ud på march. Vi ville på denne dag forsøge at nå frem til den næststørste by,
men det lykkedes ikke. Om formiddagen,
hvor vejret var helt klart, overraskedes
vi af lavtgående russiske jagerfly, som i
dyk styrtede ned over os flygtninge. De
skød med deres maskingeværer på de
værgeløse mennesker. Hestene styrtede
ned i vejgrøfterne, truffet af skuddene.
Stort kaos herskede på landevejen. Vores
vogn slap lykkeligvis uden at blive ramt.
Forbi de nedskudte heste og vogne kørte
vi frem til den nærmeste landsby. Efter
en overnatning i denne by lykkedes det
os om eftermiddagen at nå den næste
større by og herfra fortsætte til en anden
landsby, hvortil vi ankom om aftenen.
Her vil vi gerne blive et par dage, da både
mennesker og heste var udmattede. I
dagevis havde vi ikke fået noget varmt
at spise, og kun engang imellem en smule
varm kaffe til børnene. Her fik vi for første gang på flugten en varm stue og varm
mad. Denne herlighed varede imidlertid
ikke længe. Efter et par dage gik det lette
artilleri og nogle panserenheder i ildstillinger uden for landsbyen, og nu hed
det: »Videre, videre! Russerne er i hælene
på jer!« Efter at russerne havde afskåret
Østpreussen fra Vestpreussen ved at erobre Elbing, havde vi kun en mulighed,

Karl Peder Pedersen
nemlig at køre over Frisches Haff til Pillau, for derfra at forsøge at komme med
skib til Stettin. I to dage holdt vi ved bredden af Frisches Haff. Da det denne vinter var meget koldt med kuldegrader fra
20 til 30, var Haffet naturligvis tilfrosset.
En 8 kilometer lang såkaldt isvej førte
over Haffet, og om eftermiddagen ved l Stiden fik vi lov til at køre ud på denne
isvej. Vognene skulle holde en indbyrdes afstand på SO m, og man skulle holde
sig nøje til den udstukne rute. Lige fra
begyndelsen af turen så man nedbrudte
vogne, der var skubbet væk fra køreruten.
Mange kvinder og børn tog turen over
Haffet til fods. Da vi om aftenen så
Frische Nehrung, håbede vi snart at
komme ind på fastlandet igen. Men nej,
isvejen gik langs med bredden videre i
retning af Pillau. På grund af det indtrædende mørke stoppede samtlige køretøjer, og nu ventede der os en nat på isen.
Kvinder og børn blev stivfrosne i kulden.
Da der inde på land befandt sig en skov,
flygtede mange derind, hvor de tændte
ild i små træbunker. De var så fortvivlede, at de var ganske ligeglade med om
russerne så ilden eller ej - fryse ville de
ikke. På vognene, der jo blev holdende
ude på isen, kunne man høre gamle og
syge jamre. De tunge vogne sank ganske
langsomt dybere ned i isen, og man måtte derfor hele tiden rykke dem et lille
stykke frem. Det var virkelig en stor lettelse, da det blev morgen, og vi begyndte at køre videre i retning af Pillau. I løbet af formiddagen kunne man i horisonten se, hvordan de lavtgående russiske flyvere styrtede sig over de værgeløse
flygtninge, der befandt sig ude midt på
Haffet, og beskød dem med maskingeværer. Ved middagstid fik vi endelig fast
grund under fødderne. I Pillau-Neutief
måtte vi forlade vognene. Bærende på
vores håndbagage gik vi ombord på færgen, der bragte os over til Pillau. På banegården i Pillau blev vi om natten anbragt i et tog, der kørte os til Neuhauser.
På perronen i Pillau kom min søster og
jeg væk fra min mor. Al søgen og råben
var forgæves, og til sidst faldt vi til ro og
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Et af Skovbylejrens konfirmationshold fotograferet på deres konfirmationsdag i april
1946. (Lokalhistorisk Arkiv for Bogense Kommune)

regnede med at finde hende i Neuhauser.
Men under vores 8 ugers ophold her
søgte vi forgæves efter hende. I denne by
kunne vi endelig hvile ud efter flugten.
Roen varede imidlertid ikke længe, for
efter et par dage blev vi udsat for russiske luftangreb og artilleribeskydninger.
Efter 8 uger forlød det endelig: »Klar til
afrejse. Af sted til skibet!« I Pillau blev vi
bragt ombord på et lille skib, som sejlede
os til Hela. Der blev vi ført over på et stort
skib, og om bord på dette gik det videre
med kurs mod Danmark. Den 14. april
1945 gik vi i land i København«.

livet som tysk flygtning på Fyn
Klaus-ji.irgen Willer, 15 år gammel:

»Det lange godstog rasler over det danske land. I kreaturvogne sidder tyske
kvinder og børn. Nogle sidder og sover

...-.

på de få ejendele, som de har reddet fra
russerne; andre kigger ud på det rolige,
fredelige land. I dette land har der endnu
ikke lydt nogen krigslarm. Der hersker
en uhyggelig stilhed i vognen. Det er,
som om vi alle sammen er fortumlede af
den krigslarm, der nu ligger bag os. I
manges ansigter står fortidens lidelser at
læse. Vores rejsemål er endnu ukendt.
Endelig hviner bremserne, og toget holder. Det er dog endnu ikke endestationen. Vi vil her få noget at spise.
Jeg stiger ud af vognen for at holde mig
i bevægelse, for mine lemmer er blevet
stive af den lange køretur. Vi flygtninge
skal gå for at få middagsmad, men ingen
forlader toget. Vi er for trætte til at spise.
Efter tre kvarters ophold kører vi igen
videre. Den tyske værnemagt har fra den
sidste station overtaget ansvaret for os.
Turen forløber fra nu af meget afvekslende. De sovende er i mellemtiden ble-

. ..
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vet vækket. Klokken er nu 22.30, og vores tog sænker hastigheden. Vi kører ind
på Bogense Banegård; den er vores endestation, og her bliver vi modtaget af det
tyske luftvåben. Flygtningene skal stille
op i marchorden, og nu går det gennem
byen. Hver enkelt bærer sin bagage på
ryggen. Danskerne står på gaden og betragter os. Vi er alle meget overtrætte og
udmattede efter strabadserne. I mellemtiden ankommer vi til kommuneskolen,
som skal være vores kvarter, og fra nu af
begynder lejrlivet.
Vores lejr ligger midt i Bogense. De 400
personer, som er i lejren, bor i to huse. I
vores værelse bor der kun øst- og vestpreussere. Vi har her fælles forplejning.
Hver aften hører vi radio, og med stor
opmærksomhed lytter vi til nyhederne.
I dag er det den S. maj 1945. Radiostuen er fuld af mennesker, der venter på
nyhederne. I vores lejr er mange rygter i
omløb, og hver eneste er spændt på, om
de taler sandt. Pludselig lyder radiospeakerstemmen, og al samtale forstummer.
Den tyske overkommando meddeler: »I
forståelse med den øverstkommandende
for den 21. britiske armegruppe, generalfeltmarskal Montgomery, består der fra
lørdag morgen kl. 7 våbenstilstand i Holland, Nordvesttyskland fra Emsens munding til Kiel, og i Danmark inklusive dettes kyster. Våbenstilstanden opfatter også
krigs- og handelsflådens operationer mod
England og de omtalte områders havne«.
Efter disse nyheder går alle tavse ud af
radiostuen. Alle er trykkede. Den danske
frihedsbevægelse har i dag overtaget vagten foran vores port. De bevogter kvinder og børn med geværer. Vi må ikke forlade lejren. Fra i dag af er vi internerede.
Fra i dag af er vi hjemløse.
Vi har nu været i denne lejr i 7 måneder. I dag skal vi pakke. Vores lejr skal
nedlægges, og vi skal til Skovby. I værelserne ser man igen bylter, som dengang
da vi ankom hertil. Vores bagage behøver vi denne gang ikke at bære, det køres
på lastbiler. Vi flygtninge bliver under
bevogtning bragt til Skovby.
Skovbylejren er omgivet af et 2Vz me-
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ter højt pigtrådshegn. I denne lejr bor
1.100 mennesker i 20 barakker. Det er et
helt andet foretagende end i Bogense.
Om morgenen kl. 7 skal jeg hente te, og
i tilslutning hertil vasker jeg mig i vaskerummet. Kl. 8.30 begynder skolen. Fra kl.
12 er der middagsmad, barak for barak.
Kl.14 kan man hente tørv, og her står for
det meste en kø af mennesker. Sæbe, skocreme, tandpasta skal man hen til lageret for at hente. Der hersker stor orden i
lejren. Fra kl. 13 til 15 er der middagspause, og kl. 22 skal der være ro. Vi ved
ikke, hvor længe vi skal blive her. I håbet om, at vi snart kommer til Tyskland,
slutter jeg denne beretning«.

Hanspeter Wollert, 12 år gammel,
16. december 1946: 10

»Da vi [i foråret 1945] kom til Brenderup
blev vi bragt ind i en stor sal, hvor der
var 60 personer. I lejren var vi 163 flygtninge. Lejren var ikke omgivet af pigtråd,
og derfor havde vi meget frihed. Om
sommeren måtte vi gå med skolen ud at
bade; det tog en time at komme til stranden . I Brenderup var danskerne meget
gode mod os. Når vi var ude at gå med
skolen, fik vi æbler. En dag da en dansker var ved at pløje en agurkemark ned,
gik en af drengene hen til ham og spurgte, om vi måtte få agurkerne . Vi tog vores tasker frem og fyldte dem. Efter at vi
havde hentet agurker i tre dage, lå kun
de dårlige agurker tilbage. På varme sommerdage gik vi ud i skoven, hvor der var
et stort brombærkrat. Af de plukkede
brombær lavede min mor senere marmelade.
Da vi havde været der i fire måneder,
skulle vi til Skovbylejren. Da vi ankom
til Skovby, blev vi ført ind i lejren af en
CB-mand. Vi ankom netop ved middagstid, hvor der gik en dreng rundt med en
klokke og råbte, at man skulle hente middagsmad. Folk styrtede ud af værelserne
og løb til køkkenet. Da vi var ved at tage
overtøjet af, kom lejrlederen og bragte
os middagsmad. Så sagde hun, at der var
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middagspause fra kl. l til 3. Her har vil
fundet os godt til rette«.

Ulrich Koppenhagen, 16 år gammel: 11
» 19 dage før Tysklands sammenbrud kom
vi til Strib, en lille by på øen Fyn. Her
har jeg sammen med min mor og endnu
400 andre personer levet 11 1/z måned. En
lang tid, hvor jeg har oplevet meget godt
og ondt. Et lille overblik vil jeg gerne
have lov til at give i denne beretning.
Det var et prægtigt forårsvejr, da vi kl.
3om eftermiddagen ankom til Strib. Soldater, der var under uddannelse der, sørgede for vores kvarter. Vi blev indlogeret
i et lille hus, der havde stået tomt i lang
tid. Det lå i et skønt område. Navnlig
Bæltet, der lå lige i nærheden, vækkede
vores interesse. Frem for alt glædede det
os unge meget, når vi måtte fiske og bade
der. I det hele taget var det en vidunderlig følelse, sådan at kunne leve i ro, efter
alle de skrækindjagende timer, dage og
uger, vi havde gennemlevet. Det var en
dejlig tid. Maden var god, og de 10 kr.,
som vi fik hver uge, slog fint til.
Så kom det hårde tilbageslag den 5.
maj 1945. Tyskland har kapituleret! Danskerne, som indtil da havde været meget
venlige imod os, blev med et slag anderledes. Der blev bandet og skældt ud på
flygtningene. Ja, det var ofte så slemt, at
de danske modstandsfolk, der havde
rottet sig sammen i kapitulationsdagene,
måtte gribe ind. De penge, som vi tidligere havde fået, blev strøget. Forplejningen, navnlig middagsmaden, blev stadig
dårligere. Kartofler fik vi en overgang slet
ikke. De kartoffelschnitzler, som vi fik,
smagte afskyeligt og mættede kun kort
tid. Brød, som vi tidligere havde fået rigeligt af, blev kun fordelt i små mængder i flygtningelejren. Man kunne i øvrigt på alle områder mærke, at vi var et
besejret folk. Mest gik det ud over vores
frihed. Indtil da havde vi kunnet gå frit
rundt, men fra nu af måtte vi ikke forlade flygtningelejren. Der blev trukket
pigtråd, og dermed begyndte det regu-

.
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Bevogtningen af Skovbylejren udførtes frem
til slutningen af 1946 af unge CB-betjente,
som her ses stillet op til fotografering foran
en afbeboelsesbarakkerne. (Lokalhistorisk
Arkiv for Bogense Kommune)

lære lejrliv. Af alle led vi drenge mest
under det. Vores eneste trøst var Bæltet.
Her sad vi hele dagen og fiskede. Vi var
stolte som en spanier, når vi havde fanget en mængde skrubber. Ofte fik vi lov
til at tage med et par tyskvenlige danskere ud at fiske. Det var os altid en helt
speciel oplevelse.
Af afvekslingsfulde dage var der ikke
mange. Af underholdningsaftener blev
der i hele den tid kun afholdt tre. Der
blev brugt lang tid på forberedelserne; de
nødvendige kostumer blev syet, og alt
blev forberedt bedst muligt for at sammensætte et så godt og afvekslende program som muligt for flygtningene. Disse
aftener var virkelig store succeser. Flygtningene lo, og man havde indtryk af, at
alle glemte deres sorger og bekymringer
i de to muntre timer. Muntre samtaleemner blev de følgende dage mere almin-

.

. . ..
~·

.. · ..

·

Fynske Årbøger 2003

14
delige ved middagsbordet, og i lang tid
blev der leet over sjove vitser og optrin.
Men efter disse lystige dage vendte det
alvorlige liv tilbage. En dag- det var vel
ved middagstid- omringede danske frihedskæmpere på lastbiler vores bygninger og gav os ordre om straks at forlade
vores værelser. Vi skulle stille op ude på
gårdspladsen, og her måtte vi aflevere de
kroner, som vi endnu ejede. Da vi efter
en tid igen kunne gå ind på værelserne,
var alt blevet gennemsøgt. Bagagen var
tømt ud på sengene og rodet igennem,
for - som man meddelte os - at finde
penge. Den kikkert, jeg i Pillau havde fået
af tyske soldater, havde man stjålet fra
mig. Jeg fik den ganske vist tilbage, efter
at min mor havde klaget til den danske
officer. Også den dag gik til ende, og det
ensformige lejrliv fortsatte.
Den 26. marts 1946 blev lejren i Strib
nedlagt. En del af dens beboere kom til
Odense og Aalborg, mens alle de 60 beboere, der boede i vores hus, kom til
Skovbylejren. Her lever vi meget ensformigt. Et højt pigtrådshegn med 17 tråde
indeslutter os fra den ydre verden. For
nylig blev der sågar sat endnu et pigtrådshegn op. Hvad danskerne i den grad frygter hos os tyskere, er mig en gåde. Her
går jeg i en skole, der ledes af lektor, frøken Frieda Siegfried.
Endnu en ting vil jeg godt nævne i min
beretning. Enhver flygtning, der varetager småposter, risikerer her at sætte sig
på den høje hest. Disse mindreværdige
personer har sikkert glemt, at de ikke er
en eneste pfennig mere værd end alle
andre flygtninge. Men efter denne tid,
vil der komme en anden. Med denne erklæring slutter jeg min beretning i håbet
om snarest muligt at kunne gense Tyskland«.

Rosmarie Arbachzewski, 12 år gammel, 20.
december 1946: 12

»Vi har nu allerede boet P /z år i lejre, og
det er for de fleste mennesker svært at
leve så lang tid uden frihed. Nu har

Karl Peder Pedersen
mange jo udsigt til snart at kunne vende
tilbage til Tyskland, men mange andre
har endnu ingen udsigt, fordi de ikke har
fået nogen tilbageflytningstilladelse.
Andre har kun modtaget dårlige eller slet
ingen oplysninger om deres slægtninge,
og alt dette trykker menneskenes stemning.
I vores værelse er vi seks personer: min
mor, min lillebror, et ældre ægtepar med
deres gamle far og jeg. Om morgenen tidligt kl. 7 ringer det, og så står en af os op
og henter te. Kl. 7.30 står jeg op, fordi
jeg skal i skole. Værelset er meget koldt,
og man må skynde sig at tage tøjet på.
Når jeg er færdig, laver jeg madpakker til
mig og min bror, og så hjælper jeg ham
med at komme i tøjet. Så spiser vi og går
i skole. Udenfor er det ikke et behageligt
vejr. Det er meget tåget og råkoldt. Vi går
forbi nogle barakker, hvor der brænder
lys i værelserne, og efter ca. fem minutter når jeg skolebarakken. Den kaldes
»Skatskolen«, fordi mændene spiller skat
der om aftenen. Når vi har lagt vores tasker på vores pladser, går vi hen til ovnen, hvor alle opholder sig, før timen
begynder og i pauserne. Vi snakker sammen om juleforberedelser og skolesager,
og på den måde går pauserne hurtigt med
lystig snak. Når timen begynder, kalder
lærerinden på drengene, som for det
meste opholder sig udenfor. Efter fire timer er formiddagen forbi, og vi går så
hjem. Vi undervises nu i alle fag, således
at vi i Tyskland kan fortsætte i en højere
skole.
Når jeg kommer hjem, har min mor
stillet min middagsmad til varme på ovnen. Efter maden begynder jeg på mine
lektier, men der er meget støj, fordi børnene leger larmende i vores entre. Kl. 14
er der tørveudlevering, og dem henter de
to mænd for det meste. Skal der hentes
koldforplejning, så går jeg. Da er der
meget liv i vores entre, for fra hvert rum
kommer der folk ud. Alle strømmer hen
til udleveringsstedet. Når jeg ankommer,
er klappen endnu ikke åbnet, men det
varer ikke længe, før en pige åbner den,
og nu bliver værelserne råbt op i num-

Fynske Årbøger 2003

15

Børn bag pigtråd

Flygtningefamilien Arbaczewski i Skovbylejren 1946. Siddende i midten ses Hertha
Arbazcewski omgivet af den 6-årige søn BL~rkhard og datteren Rosmarie. (Foto venligst
udlånt af Rosmarie Kilhn)

merorden. Når jeg kommer hjem, er
mælken, som siden middag har stået på
ovnen, blevet varm, og vi sætter os ved
bordet og drikker. Derefter læser min bror
og jeg lektier, mor og den anden dame
laver håndarbejde og de to mænd læser.
Det er en ganske hyggelig eftermiddag.
Kl. 17 er der te, og vi spiser aftensmad.
To timer senere går min bror i seng, og
så skal jeg også snart i seng. Det er ganske vist ikke den dejlige, bløde, varme
fjerdyne, jeg havde i Tyskland, men det
er dog ganske dejligt, navnlig om vinteren, når det er så koldt; da kan man holde
varmen i sengen.
En gang imellem opfører vores voksenteatergrupper også teaterforestillinger, og
da glemmer de voksne deres sorger i 221fz time. I julen giver man også en børneforestilling, og vi glæder os allerede til
den. Nu og da er der også filmforevisnin-

.. ..

ger, som regel en for børn og en for
voksne. I teaterbarakken afholdes også
gudstjenester. Der danses også i vores lejr
- da går det altid lystigt til.
I sommer havde vi en have, som vi var
meget glade for. Min mor eller jeg skulle
luge hver uge, og til trods for at det var
et usædvanligt arbejde, gjorde vi det gerne, ikke mindst for afvekslingens skyld.
I vores have var der blomster, og hver
dag smykkede en blomsterbuket vores
ellers så bare bord, idet vi ikke har nogen dug. Grøntsager dyrkede vi også, og
nu og da gulerødder og kålrabi, som vi
børn altid glædede os til.
Min bror glæder sig allerede nu meget
til jul; han tror, at julemanden vil bringe
ham en julegave, men på det punkt ser
det dårligt ud i år. Hvem ved om vi vil få
et juletræ eller nogle grangrene? Men det
skal gå alligevel. Det er trods alt en dejlig

Fynske Årbøger 2003

16
fest, også selv om vi må undvære meget.
Desuden uddeles der jo til jul en særration af flæsk, næringsmidler og fedt.
Trods det vil vi alle gerne til Tyskland,
fordi vi der kan få vores frihed«.

Albert Faross, 13 år gammel, 16. december
1946: 13

»Her i lejren laver vi meget arbejde, især
her før jul. Om morgenen går vi til skole,
hvor vi skal høre efter og lære, så vi senere i livet kan blive dygtige mennesker.
Når vi kommer hjem fra skole, skal vi lave
lektier, og når vi er færdige med det, samles vi drenge og går ud. Om aftenen laver vi julegaver til de små børn. Hvad jeg
laver, vil jeg ikke røbe.
Lejrkøkkenet er meget stort, og der findes mange kedler i det. Til køkkenet hører også en kælder, hvor der kan opbevares kartofler, kul og gulerødder. I køkkenet udføres meget arbejde, og der må
man også hjælpe til, for kokken alene kan
ikke klare det hele. Kokken må også se
til, at maden er ordentlig, og at den smager godt. Fra køkkenet uddeles skummetmælk. Nu er der også indrettet en bageovn.
Til jul skal der også bages kager, men
der bliver ikke mange (til hver), for
køkkenpersonalet kan ikke bage mange
til så mange mennesker. Enhver får et lille
stykke, og det må vi være tilfredse med.
Det må vi også selv kunne indse, at det
ikke går (underforstået: at uddele større
portioner kage). Sådan er livet bag pigtråden i Skovbylejren!«

Afslutning

Skovbylejrens flygtningebørn blev, som
nævnt indledningsvis, også bedt om at
fortælle om, hvordan de forestillede sig
fremtiden, og det måtte naturligvis være
svært uden ret meget kendskab til, hvordan tilstandene var i det sønderbombede
hjemland. Usikkerheden præger da også
alle, således den 16-årige Ingeborg

Karl Peder Pedersen
Schramm, der skrev: »Med den tabte krig
er situationen i Tyskland så forværret, at
vi endnu ikke kan danne os noget rigtigt
billede af vores fremtidsmuligheder. Dog
håber jeg, at min fremtidsdrøm engang
vil blive opfyldt, og at jeg helt må udfylde den opgave, jeg har sat mig«, og
fra den 17 -årige Ruth Thoms lød det:
»Tysklands fremtid ligger skjult under
ruiner, og det er ungdommens opgave at
grave den frem (... ). Det har altid været
mit største ønske at blive laborant, men
jeg har ingen muligheder for at uddanne
mig til dette her (i Danmark), og derfor
er der ikke stor udsigt til, at jeg kan blive
det. Til trods for det har jeg ikke mistet
modet. Så snart jeg kommer til Tyskland,
vil jeg bestræbe mig på at få en uddannelse som sygeplejerske eller sygehjælper.
Jeg ser uden ængstelse ind i fremtiden«.
Beretningerne fra Skovbylejrens flygtningebørn er langtfra de eneste, der findes fra tyske flygtninge. Faktisk kendes
der ganske mange, men næsten alle er
de nedskrevet eller fortalt mange år efter
opholdet i lejrene. 14 Disse senere skrevne
erindringer er naturligvis særdeles interessante, ikke mindst fordi de sætter den
trods alt relative korte flygtningetid ind
i et bredere og længere livsperspektiv.
Med beretningerne fra børnene i Skovbylejren er det anderledes. Vi er her tidsmæssigt meget tæt på, og vi får indblik i
børnenes forestillingsverden og refleksioner, mens de befandt sig i flygtningesituationen. Det giver beretningerne en
hel speciel ægthed og autencitet. Samtidig må man ikke glemme, at børnene
ikke skrev frit. De vidste, at deres stile
ville blive læse af den danske lejrledelse,
og derfor har de formentlig været meget
tilbageholdende med at udtrykke kritik
af forholdene i lejren.
Danmarks behandling af den kvarte
million tyske flygtninge, der ufrivilligt
opholdt sig her i landet i årene umiddelbart efter 1945, hører til et af disse års
meget omdebatterede temaer. Hvad skal
vi mene om dette? Skal vi være stolte,
eller skal vi skamme os? Jeg har forelagt
spørgsmålet for en af de tidligere flygt-
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ningedrenge, den nu 72-årige KlausJi.irgen Willer, og jeg villade ham få det
sidste ord. Hans svar lyder således: "De
skriver, at De som dansker ikke er særlig
stolt af denne del af dansk efterkrigshistorie, hvor flygtningene blev spærret
inde i lejre. Her er jeg af en anden opfattelse. Det »gæstevenskab«, som den store
nabo Tyskland i 1945 påtvang Danmark,
stillede landet over for en næsten uløselig opgave. Den eneste måde, hvorpå den
danske stat kunne forsørge og kontrollere disse mange mennesker, var ved at
internere dem. Danmarks forsørgelse af
de tyske flygtninge i den svære efterkrigstid, var en flot præstation. Andre stater
svigtede på det punkt. Danmark løste
problemet forbilledligt, og således at der
ikke er opstået noget nyt fjendskab. Jeg
finder, at De kan være stolt også af denne
del af dansk historie. I gjorde alt det for
os, som det dengang var muligt at
gøre!«. 15

3.

4.

Noter

S.

Tak til Palle E. Petersen, Lokalhistorisk
Arkiv for Bogense Kommune, for stor
hjælpsomhed med fremskaffelse af billeder.

6.

l. Fremstillingen bygger på flygtningeadmi-

nistrationens afsluttende rapport, der udkom i bogform i 1950 med titlen: Flygtninge
i Danmark 1945-1949, (omtale af Skovbylejren finder man på side 53 og S 7-58) samt
på Henrik Havrehed: De tyske flygtninge i
Danmark 1945-1949, 1987, og Anette Warring: Bag pigtråd. Tyske flygtninge i Danmark
1945-49, i Karen Hjorth m.fl. (red.): Bur, s.
31-58, 1996. Se også hjemmesiden De tyske flygtninge i Danmark 1945-49 på adressen: http//home19.inet.dk/mphjem/
indexresum.html.
2. Hos Lokalhistorisk Arkiv for Bogense Kommune findes Skovbylejrens arkiv bevaret.
Det er for tiden under ordning og registrering. På Landsarkivet for Fyn er kun bevaret få arkivalier fra lejren. I Bogense politikreds' Flygtningearkiv (KE 002) kun en
registreringsprotokol for Skovby sogn
1945-46 samt en sag vedr. modstandsbevægelsens razziaer i flygtningebelægnin-
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gerne i Bogense, Skovby og Brænderup i
1945 (et læg). Se også note 4.
Rønhild skrev i et brev til Strøyer følgende:
>>Det glæder mig, at hr. kaptajnen synes om
den ide med stilene. Børnene selv er, også
i flere andre lejre, begejstrede for den art
opgaver, og vi voksne få derigennem et
gavnligt indblik i børnenes ofte rørende
tanke- og åndsliv<<. Her citeret efter Palle
E. Petersen: Indtryk fra et lejrliv, Nordfyns
Museum og fokalhistorisk Arkiv for Bogense
KommunesArbog 2002, s. Begge Palle E. Petersens artikler er tilgængelige på internettet på adressen: www. nordfynsweb.dk.
Klaus-]iirgen Willer har i brev af 26. august
2002 meddelt forfatteren, at han senere i
Oksbøllejren også skriv stile med erindringstemaer. Disse stile er så vidt vides ikke
bevarede.
Strøyer afleverede i 1956 stilene til Undervisningsministeriet, hvor de journaliseredes på jr.nr. 1656/57. Af uforklarlige grunde
blev stilene på et senere tidspunkt sendt
videre til Rigsarkivet, og herfra blev de af
lige så uforklarlige grunde videreekspederet
til Landsarkivet for Sjælland. De er nu kommet tilbage på rette plads, nemlig i Bogense
Politikreds' Flygtningearkiv på Landsarkivet for Fyn.
Stilene har tidligere været benyttet af Kurt
Jonas: Tyske stile, Siden Saxo 1988:1, s. 2632 og af Palle E. Petersen: Indtryk fra et lejrliv, Nordfyns Museum og Lokalhistorisk Arkiv
for Bogense Kommunes Årbog 2002.
Såfremt beretningen er dateret er datoen
nævnt, for de øvriges vedkommende er
intet anført, men tidsrammen er her september 1946-januar 1947.
Rosemarie Goldbach er født 30. marts 1936
i Allenstein, Kreis Allenstein, Østpreussen.
Hun flygtede 21. januar 1945 sammen med
sin mor og en yngre bror, og ankom 18.
marts 1945 med skib til København. Fra 21.
marts 1945 til 25. marts 1946 opholdt de
sig i Strib, hvorefter de kom til Skovbylejren. Her var de til 6. februar 1947, hvor
de sendtes til Oksbøllejren. I november
1948 vendte familien tilbage til Tyskland,
hvor de genforenedes med faderen, der var
kommet tilbage fra russisk krigsfangen skab.
]eg takker Rosemarie Goldbach, gift Kleine,
for venlig tilladelse til at benytte hendes
stil.
Klaus-]iirgen Willer er født 15. september
1931 i Danzig-Langfuhr. Han flygtede 21.
marts 1945, og ankom til København med
skib. Han sendtes videre til Bogense, hvorfra han kom til Skovbylej ren. Senere gik tu-
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ren videre til Oksbøllejren, hvor han genfandt sin mor og en yngre søs ter. I maj 1948
vendte han sammen med sin familie tilbage til Tyskland, hvor de i 1949 genforenedes med faderen, der var vendt hjem fra
russisk krigsfangenskab. Jeg takker KlausJtirgen Willer for venlig tilladelse til at benytte hans to stile.
Bernhard Peik er født 14. marts 1929 i Bartenstein, Kreis Bartenstein, Østpreussen.
Han påbegyndte flugten 29 . januar 1945,
og ankom til Københavns Havn 10. april
1945. Herfra gik turen til Skovby Forsamlingshus, og senere videre til Skovbylej ren,
hvor Bernhard Peik opholdt sig, indtil han
i februar 194 7 sendtes til Oksbøllej ren. Den
29. marts 1947 forenedes han med forældrene i Tyskland. Jeg takker Bernhard Peik
for venlig tilladelse til at benytte hans stil.
Hanspeter Wollert er født 24. juni 1935 i
Danzig-Langfuhr. I februar 1935 flygtede
han sammen med sin mor og søster om
bord på et skib til København. Efter ophold
i flere danske lejre vendte familien i februar
1947 tilbage til Tyskland. Jeg takker Hanspeter Wollert for venlig tilladelse til at benytte hans stil.
Ulrich Koppenhagen er født 1930 i Østpreussen, og han ankom i april1945 sammen med sin mor til København om bord
på et flygtningeskib. Fra april 1945 og til
slutningen af marts 1946 opholdt de sig i
Strib, hvorefter de flyttedes til Skovbylejren. Herfra gik turen i 1947 videre til
Oksbøllejren og senere tilbage til Tyskland.
Ulrich Koppenhagen døde 25 . april 1997.
Jeg takker hans enke, Margot Koppenhagen, for venlig tilladelse til at benytte
hans stil.
Rosmarie Arbaczewski er født 16. februar
1934 i Kønigsberg, Østpreussen. Hun påbegyndte flugten 28. februar 1945 og nåede om bord på skibet Lappland København 11. april 1945. Herfra gik turen videre til Bogense, hvorfra hun 17. september 1945 flyttedes til Skovbylej ren. Her var
hun til 6. februar 1947, hvor hun overførtes til Oksbøllejren. I september 1947 førtes hun efter et kort ophold i gennemgangslejren i Skrydstrup tilbage til Tyskland, hvor
hun genforenedes med familien. Jeg takker Rosmarie Arbaczewski, gift Ktihn, for
venlig tilladelse til at benytte hendes stil.
Albert Farossblev født 15. november 1933
i Klein Lichtenau, Kreis Grosses Werder,
Vestpreussen. Hans ankom om bord på et
flygtningeskib til Københavns Havn, hvorfra han sendtes videre til Skovbylejren.

Herfra gik turen senere til Oksbøllej ren, og
derfra tilbage til Tyskland. Jeg takker Albert Faross' enke, Ida Faross, for venlig tilladelse til at benytte hans stil.
14. Det er bl.a. tilfældet med de beretninger,
man finder i Arne Gammelgaards bog Mennesker i malstrøm fra 1981. Han har opsporet en række flygtninge, der i 1945-46 var
anbragt på Kraglund ved Friisenborg, og
fået dem til at fortælle deres livshistorie,
herunder specielt om flygtningetiden i
Danmark. Tilsvarende har Maria Pohlman
leveret en fin skildring af livet i den fynske
flygtningelejr i Allesø, som man kan læse i
dansk oversættelse i Fynske Arbøger 1994.
Maria Pohlmann: 18-årig østprøjsisk pige
som flygtning i Allesø 1945-47 (oversat af
Hans Henrik Jacobsen). Fynske Arbøger
1994, s. 84-113.
15. Citat fra Klaus-Jtirgen Willers brev af 15.
september 2002 til forfatteren (min oversættelse).
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