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Livet i flygtningelejren på Silkeborg Bad
De mange tyske
flygtninge blev efter
kapitulationen flyttet
ud til nyindrettet
baraklejr på Silkeborg
Bad, hvor forholdene
var kummerlige

AF PETER MOURITSEN

arkivar, Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE I sommeren 1945
indrettede Arbejds- og Socialministeriet en stor flygtningelejr i den tyske
værnemagts rømmede barakker på
Silkeborg Bad.
Flygtningene var kommet til Danmark i de sidste måneder af Anden
Verdenskrig. Over 200.000 ankom
på flugt fra den fremrykkende sovjetiske hær. De flygtninge, der endte
i Danmark blev af den herværende
besættelsesmagt fordelt i hele landet,
hvor der var plads. Således blev skoler, forsamlingsbygninger og hoteller
beslaglagt til indkvartering.
Med Tysklands kapitulation over-

tog de danske myndigheder ansvaret
for de tyske flygtninge. Selv om de
tyske flygtninge, som besættelsessoldaterne, var uvelkomne i Danmark, var det umuligt for Danmark
at sende tyskerne tilbage til Tyskland.
Sejrsmagterne, der havde besat Tyskland, havde i forvejen problemer nok
med at brødføde landet. Så det var
ingen hjælp at få endnu flere munde
at mætte. Danmark måtte tage sig af
de tyske flygtninge, indtil der igen var
styr på forholdene i Tyskland. I Silkeborg var der ved kapitulationen 2650
flygtninge. I løbet af juli blev de flyttet ud til den nyindrettede baraklejr
på Silkeborg Bad, så man i Silkeborg
kunne få de beslaglagte skoler og andre offentlige bygninger tilbage i deres
normale funktioner.

Ikke en kz-lejr
»De skal ikke have det godt, men vi
skal holde liv i dem« - en barsk udtalelse, der stammer fra chefen for den
lokale flygtningeadministration kaptajn Dohlmann. Under en rundvisning
for pressen på Silkeborg Bad august
1945 viste han flygtningenes beboelsesbarakker frem og forklarede at de
var såkaldte hundredemandsbarakker
– men til de tyske flygtninge var de
indrettet, så de kunne huse over 270
personer.
Det gjorde man bl.a.. ved at indrette so-

vepladserne efter det såkaldte hyldesystem. Sovepladserne var i tre etager,
og hver flygtning fik udmålt 180x70
cm indrettet på lange hylde – den ene
efter den anden på række. Hos sig
skulle flygtningene have deres ejendele, så der var trangt i barakkerne.
Sengetøjet var for manges vedkommende halm og uldtæpper. Det var
egentlig ikke uvilje mod flygtningene,
der gjorde, at man indkvarterede så
tæt i Silkeborg. Fra arkivet kan vi, se
at man fra flygtningeadministrationen
i Silkeborg var indstillet på at give tyskerne lidt mere plads. Så der fx var
et sted at søge hen, når det regnede,
og lidt plads at arbejde ved med reparation af tøj mm. Men fra Arbejdsministeriet var man helt klare. Det var
nødvendigt at presse flygtningene tæt
sammen for at skaffe plads til alle.
Særligt i København var der strandet
mange flygtninge, og de skulle fordeles til resten af landet. Derfor var der
ikke plads til at tage hensyn til den
enkeltes privatliv.
Efter et halvt års tid afskaffede
man dog hyldesystemet på Silkeborg
Bad ved at bestille 1000 ekstra senge,
hvilket tyder på, at man trods alt anså
hyldesystemet for at være en nødforanstaltning.

Forplejningen i lejren
Forplejningen af flygtningene var en

balancegang. På den ene siden måtte
maden ikke kunne beskyldes for at
være god, da det ville provokere en
stor del af befolkningen. Den danske
befolkning var selv udsat for rationering og følte efter besættelsen næppe,
at man skyldte tyskerne noget. På den
anden side var der også grænser for,
hvad man ernæringsmæssigt kunne
stå inde for i et land, hvor der trods
krise og rationering var mad nok.
Arbejdsministeriet fastsatte en dagsration til 2000 kcal – sundhedsmyndighederne mente dog ikke, det var
ernæringsmæssigt forsvarligt. Maden
blev derfor sat til ca. 2450 kcal.
Vi har nogle kostplaner liggende i
Silkeborg Arkiv, som beskriver tyskernes diæt. Det er en ugeplan udarbejdet af Arbejdsministeriet, så vi ved
faktisk ikke, om de har været brugt.
Af den kan man se, at myndighederne
mente, at flygtningene skulle have en
kost bestående af grove grøntsager og
rugbrød. Grøntsagerne blev serveret
som suppe. Det var praktisk, for så
kunne retterne tilberedes i køkkenets
store dampgryder.
I madplanen er der nævnt syv retter. En dag om ugen var der kød i
retten. Ud over den varme ret var der
såkaldt tørkost bestående af rugbrød,
sigtebrød, kartofler og pålæg. Maden
ville formentlig få topkarakter af vore
dages ernæringseksperter og har be-

stemt ikke skadet de internerede flygtninge. Men det har nok alligevel været
en belastning, hvis forplejningen har
været så skematisk, som det antydes
i madplanen, at der ikke har været
plads til variation.
Det fremgår ikke fra Silkeborg Arkivs sager om der har været større
variation. Men vi kan fx se, at man
i maj 1946 beder Varedirektoratet om
tilladelse til at købe hvedemel til at
lave nudler af med henvisning til, at
tyskerne brugte mange nudler i deres
køkken. I sommeren samme år kan
man forstå, at flygtningene er blevet
tildelt et æg hver fjortende dag. Så
i takt med at tiden går, opblødes de
interneredes vilkår, og målet om, at
de ikke skulle »have det godt«, blev
lempet lidt.

Badetvang
Da man flyttede de tyske flygtninge
til Silkeborg Bad, var det bl.a. fra
nogle meget utilstrækkelige sanitære
forhold på Sønderport. Her var indkvarteret ca. 800 personer, og i en
periode var der store problemer med
overdødelighed – faktisk omkom 10-12
personer i døgnet, da det stod værst til.
Derfor var der stor fokus på hygiejne i lejren på Silkeborg Bad. Flygtningene havde samme sæberation på
niveau med den danske befolkning,
der var badetvang hver tredje uge og
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Fredag

20: Silkeborg Ny Teater: Halvrund - men
fuldfed
20: Silkeborg Viseverseklub, Lunden: Thomas Kjellerup
20: Perronteatret: Jeppe på bjerget

Bio Silkeborg

|| En dagsration af 425 g rugbrød, 125 g
sigtebrød, 20 g smør, 25 g pølse, 25 g mager
ost, en flaske erstatningste kunne også
være kaffe, en halv liter mælk og »dagens
ret«. Bemærk dog, at de omtalte kogte
kartofler ikke figurerer på dette billede.

|| Angiveligt
billede af
Silkeborg Bads
lejrorkester.

tørklosetter, som blev holdt rene med desinfektionsmiddel.
Man kan dog se af de forskellige inspektionsbesøg, som myndighederne foretog
i lejren, at der var problemer forskellige
former for utøj. Fnat var tilsyneladende et
problem der cirkulerede. De ramte fik dog
behandling. Men med en befolkning på godt
4000 mennesker, interneret tæt sammen, var
det svært at udrydde helt.
Et andet problem, som tilsyneladende
også plagede flygtningene, var væggelus.
De trivedes i sovebarakkerne. De mange
mennesker sikrede et stabilt fødegrundlag
for de små skadedyr, og et fugtigt klima i
barakkerne gjorde, at de havde ekstra gode
kår. Køkkenet var underdimensioneret til
at lave mad til de mange flygtninge. Derfor
blev kartoflerne, som var en del af tørkosten, udleveret rå, så beboerne selv kunne
koge dem på kakkelovne i barakkerne. Det
gav en masse fugt som bl.a. har sikret gode
kår for væggelus og andet kryb.

Sundhedsvæsen
Med næsten 4000 mennesker, der lever tæt
sammen, var der også et stort behov for lægehjælp og andre sundhedsydelser i lejren.
Det var så vidt muligt personale fra flygtningenes egne rækker, der skulle stå for behandlingerne. Derfor var der stor rift om de
mest centrale professioner som tandlæger,
læger og sygeplejersker.
Da hele lejrens trivsel var afhængig af
disse uddannede personers indsats, fik
de efterhånden tilegnet sig nogle privilegier, som resten af flygtningene kun kunne
drømme om. »Almindelige flygtninge« ikke
måtte komme ud af lejren, end ikke under
bevogtning. De skulle leve helt afsondret fra
det danske samfund.
Det danske vagtpersonale havde forbud
mod at have nogen som helst kontakt med

|| I flygtningelejren lavede man
stort set alt selv, formentlig også
skolepulte til undervisningen. I hver
fald havde flygtningelejrens arkiv
denne skitse.

dem. Og kunne få bøder for blot at veksle
ord med dem.
Sygeplejersker derimod, kunne gå frit i
skovene omkring lejren uden at spørge om
lov. Læger og tandlæger havde endda ret til
at tage ind til Silkeborg - måske fordi de
bl.a. de også skulle bruge lægeudstyr i byen.
Men konsekvensen var, at de fik pænt tøj at
tage på og mulighed for ophold i sig det fri
og bringe nyt til lejren udefra og - måske
også smugle eftertragtede varer med ind. Til
gengæld var personalet ulønnet, så frihed
og privilegier var den løn, de fik i stedet for.
Af et brev til flygtningeadministrationen
kan man se, at det provokerede lejrens andre
beboere. De fandt det udemokratisk og et
udtryk for ulige fordeling af goderne.
Lejren havde også et hospital, formentlig
indrettet i kurbygningen ved Ørnsø. Her
var indlagt patienter fra flere lejre i området, bl.a. den på Ry Flyveplads. Bygningen
beskrives dog som ret utilstrækkelig til
formålet, da der til de mere end 130 syge
flygtninge kun var to toiletter og en masse
snævre gange og trapper, som ville gøre det
svært, om ikke umuligt at få de syge ud ved
fx brand.

Ventetiden
Tiden i flygtningelejren har været lang. De
internerede ønskede mere end noget andet
at rejse hjem. Men var strandet og kunne
ikke gøre andet end at vente og overleve.
Mange mødre - der var ikke mange fædre i
lejren - har sikkert bekymret sig om deres

børns skolegang. Man forsøgte at arrangere
undervisning i forskellige, nyttige fag. Vi
kan se, at eleverne kunne tage timer i russisk, engelsk, ballet, tegning, stenografi og
andre fag. Der blev også arrangeret sport for
børn og unge. Der var ungdomsskole med
fag rettet mod unge mænd, der skulle lære
handel eller håndværk. De unge kvinder
kunne lære om husholdning og ernæring.
Der blev også gjort en indsats for at give de
unge en demokratisk forståelse, i perioder
kunne flygtningene selv vælge deres repræsentanter til at drive lejren – de skulle dog
godkendes af den danske ledelse.
Der var naturligvis en masse opgaver,
som skulle udføres i lejren, madlavning,
reparationer af tøj og andre ejendele og
håndarbejde mere generelt. Nogen var heldige at komme med ud og samle kvas uden
for lejren, og mændene var med til at grave
gamle rødder op, flyde tank-og skyttegrave
op igen og grave tørv. Der blev også etableret en have, som flygtningene kunne bruge,
og desuden var der grisehold som levede at
lejrens madaffald. En del af de flygtede var
kunstnere og musikere. Og på trods målsætningen om, at de ikke skulle have det godt,
gav man faktisk nogle af dem mulighed for
at arbejde med deres kunst. I lejren var der
en teatersal, hvor der blev opført teaterstykker, holdt koncerter, sunget og lavet mindre
optrædender.
I en af de tidligere omtalte inspektionsrapporter kan man læse, at der foregik noget
hver aften i teatersalen. Der var også en biograf, hvor der blev vist film, som blev sendt
rundt mellem lejrene. På samme måde var
der oprettet et bibliotek af tyske bøger, og
der kunne udveksles bøger med et centralt
flygtningebibliotek i København. Både film
og bøger var selvfølgelig censurerede, så der
ikke slap nazi-litteratur igennem.
Lejren udgav også lejraviser to gange
ugentligt. En af de aviser der udkom, var
ungdomsbladet Jugend Spricht, hvor man
bl.a. kunne læse om gode råd og en meget
engageret reportage fra en fodboldkamp
mellem Silkeborg Bad og Kompedal Flygtningelejr. På trods af de mange gode tiltag
har tiden føltes lang, og sorger og bekymringer havde frit spillerum i den lange ventetid.
En dag var det dog slut. Tirsdag den 18.
februar 1947 forlod de første 1000 flygtninge
Silkeborg med tog – i første omgang til Oksbøl. Men på vej hjem var de. Efter en større
renovering kunne Silkeborg Bad igen åbne
som kurbad 1. maj 1951.
Artiklen er en opfølgning til en
artikel om de tyske flygtninge fra
6. november 2015

16 - 18.20 - 21: Kærlighed kender ingen
grænser
16: Kong: Skull Island (3D)
16: Vaiana
16: Mesteren
16.10: Kongens Valg
18.15: La La Land
18.15: Fifty Shades - i mørket
18.30 - 20.45: Kong: Skull Island
18.45: Aminas Breve
20.45: T2:Trainspotting
20.45: Logan
21: Alle for tre

Lørdag

10.45: Adventistkirken: Gudstjeneste
12: Kedelhuset: The Bob Nova Project
13: Kunstcentret Silkeborg Bad: Omvisning
13 - 15: Silkeborg Ny Teater: Et eventyrligt
måltid
13.30: P-pladsen ved Hesselhus Camping:
Vandretur med Fodslaw
18-03: Jysk Arena: 80’er fest med Rocazino
21: Rampelys: Fried Okra Band

SERVICE
Borgerservice

RÅDHUSET, SØVEJ 1, SILKEBORG: Man-tirs
10-15, tors 10-17, fre 10-14

Affald

TANDSKOV GENBRUGSPLADS: Man-fre 7-18,
lør-, søn- og helligdage 9-16.
TIETGENSVEJ GENBRUGSPLADS: Man-fre
12-18. Lør, søn- og helligdage 9-16.
GJERN GENBRUGSPLADS: Man-fre 12-18, lør,
søn- og helligdage 9-16.
THEM GENBRUGSPLADS: Man-fre 12-18, lør,
søn- og helligdage 9-16.
ALARMCENTRAL: Tlf. 112
BRAND & REDNING: Tlf. 89 70 3599
LÆGEVAGT: Tlf. 70 11 31 31
SILKEBORG POLITI: Tlf. 114
TANDLÆGEVAGT: Brobjergskolen 20, Aarhus
(fredag 18-21, lør-søn-helligdage 10-13): Tlf.
40 51 51 62
APOTEKERVAGT: 6.
marts til 12.
marts: Himmelbjerg
Apotek.
Vagt mantors indtil
18.30, fre indtil 19, lør til 14 og 17-18.30,
søn- og helligdage 10-12 og 17-18; derudover
tilkaldevagt
GAS- OG VVS-VAGT: Tlf. 70 22 20 20
EL-VAGT (WEEKEND): Silkeborg, Kragelund,
Serup: Tlf. 70 20 03 76. Them: Tlf. 70 20 03
73. Resenbro, Linå, Gjern: Tlf. 70 20 03 75.
Kjellerup: 70 20 03 72

Bibliotek

SILKEBORG BIBLIOTEK: Man-tors 10-18, fre
10-17, lør 10-15. Selvbetjening: man-tors 8-21,
fre 8-17, lør 10-15
THEM BIBLIOTEK: Man-tirs 10-17, tors 13-17.
Selvbetjening: Man-søn 8-22
GJERN BIBLIOTEK: Man-tirs 13-17, tors 10-17.
Selvbetjening: Man-fre 8-22, lør 10-16

