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Fra Flyveplads til Flygtningelejr
Rom 1940-48
De bestod fortrinsvis af kvinder, børn og gamle mænd, beordret til at forlade deres hjem med
nødtørftig tøj og proviant. De der ikke nåede ud i tide døde af sult eller blev deponeret til
Sibirien.
Evakueringen foregik med hestevogn og til fods i 20 graders frost med udbredt snefald og deraf
vanskeligt fremkommelige veje.
I vejkanterne lå ligene af børn, syge og gamle der ikke kunne klare de lange marcher, den
sparsomme forplejning og den ekstreme kulde. Overnatning fandt sted i lader og udhuse i de i
forvejen forladte gårde.
Da flugtvejen fra Østpreussen mod fædrelandet i vest blev afskåret, var kun søvejen åben.
Alle tænkelige fartøjer blev indsat i pendulfart mellem Danzig og København, en strækning på
5-600 km. over åbent hav.
De der nåede frem til Danmark blev indkvarteret i skoler, forsamlingshuse og hoteller, indtil de
danske myndigheder samlede dem bag pigtråd i store Lejre.
Romlejren var en af disse bevogtede lejre, hvor over 9.000 flygtninge ufrivilligt blev en del af
Lemvig kommunes historie 1945-48.
Dette er skrevet i dyb respekt for disse mennesker, der skulle forene sorg og glæde bag pigtråd,
langt fra deres gårde eller huse i Østpreussen, som de fleste aldrig kom tilbage til.
De var ofre for nazismens løgne og bedrag og måtte utroligt meget igennem, inden håbet atter vente
tilbage i Bundesrepublik Deutschland.
Materialet er en kontinuerlig sammenskrivning af samtidens avisartikler fra Lemvig Lokalhistoriske
arkiv suppleret med undervisningsinspektør Peter Hansens erindringer fra Flygtningelejren i 1946,
samt arkivalier fra Lemvig Kommune, Lemvig Museum, Lomborg-Rom Lokalhistoriske arkiv,
Frihedsmuseets arkiver og Landsarkivet for Nørrejylland.
Materialet er illustreret med billeder fra Lemvig Lokalhistoriske arkiv og Bundesarchiv.

God læselyst

Ove Urth
August 2012 / III udgave
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Flyvepladsen i Rom, syd for Lemvig.
1. september 1939 angriber Tyskland Polen. To dage senere erklærer England og Frankrig
Tyskland krig. Den anden Verdenskrig er en realitet.
Tirsdag 9. april 1940 besætter tyske tropper Danmark for at forhindre englænderne i at
oprette militære støttepunkter i Danmark.
Den tyske gesandt i Danmark Cecil von Renthe-Fink meddeler 9. april 1940 udenrigsminister Peter
Munch, at tyske tropper er ved at overskride den danske grænse ved Kruså. Tyske enheder er
landsat flere steder i danske havne og tyske bombefly er på vej. Dersom Danmark ikke straks
indstiller al modstand, vil man bombardere København. Ministre og værnschefer mødtes med Kong
Christian X. på Amalienborg, hvor man enedes om at lade det være nok med den nærmest
symbolske modstand, der allerede var ydet og under protest tage den tyske besættelse til
efterretning. Det hele varede et par timer - 43.090 km2 var lagt til Det tredje Rige!
Besættelsen af Danmark kostede 16 døde og 24 sårede danske soldater.
Hen på formiddagen 9. april kom der tætte bølger af tyske flyvemaskiner ind over Lemvig.
En tysk Junkers JU-52 kredsede over byen. Den nødlandede senere på en mark i Hygum.
Politimester H. Schneekloth, politifuldmægtig Preben Buhl, kriminalbetjent J. Berthelsen og
landbetjent V. Petersen kom tilstede. Besætningen skulle interneres, men det ville den ikke.
På flyvemaskinen sad en soldat med maskingevær og omkring maskinen, et transportfly på vej mod
Norge, stod soldater med skydeklare geværer. Efter meget besvær lykkedes det at komme i
forbindelse med Generalkommandoen i Viborg, hvor der blev givet den besked, at vi blot kunne
trække os tilbage og lade tyskerne være. Senere lettede flyet.
Danmark havde kapituleret - Kort efter ankom den tyske besættelsesmagt til Lemvig.

Tyske tropper marcherer på rådhuspladsen i Østergade, Lemvig.
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1940. Tyskerne anlægger militær Flyveplads i Rom. "Flugstützpunkt Kdo. 3/II ROM"
Få dage efter Danmarks besættelse 9. april 1940 indkaldte den tyske besættelsesmagt de lokale
sogneråd, politimesteren fra Lemvig og skovrideren for Klosterhedens Statsskovdistrikt til et møde,
hvor det kort blev meddelt, at 6 km2 skulle eksproprieres til en militærflyveplads syd for Rom kirke.
Etableringen af Flyvepladsen har utvivlsomt været et nøje planlagt led i besættelsesstrategien, for
der gik kun få uger, inden det omfattende projekt var godt i gang.
Det kan jo undre, hvorledes alle de nødvendige forberedelser i form af opmåling, projektering,
jordbundsundersøgelser og udarbejdelse af arbejdstegninger har kunnet klares på så kort tid.
Svært entreprenørmateriale ankom fra Tyskland i slutningen af april 1940 til de omfattende
planeringsarbejder i Rom, og i løbet af 1940-41 blev flyveplads anlagt med to græsbelagte
landingsbaner, betonrullebaner, felthangarer, ammunitionsdepoter, benzindepoter, antiluftskyts,
lyskastere, en stor reparationshangar, el- og vandværk, to betonstøbte branddamme på 20x30 meter,
en skydebane til håndvåben og træbarakker til mange formål. Flyvepladsen var fuldt
funktionsdygtig helt frem til februar 1945. Først i 1943 påbegyndte tyskerne bunkersbyggeriet.

Tyskernes plan over den militære Flyveplads i Rom, med minefelter og pigtrådsafspærringer.
Flyvepladsen blev projekteret af tyskerne og anlægsarbejdet udført af lokale arbejdere.
Med over 1.000 arbejdsløse i Lemvig området var det nemt for tyskerne at få arbejdskraft.
Danske entreprenører og håndværksmestre, der arbejdede for tyskerne, fik mere eller mindre besked
på at ansætte alle de folk, de kunne få og straks gå i gang med arbejdet på Flyvepladsen efter tysk
anvisning. Det siges, at der fra midt i april 1940 til Flyvepladsen var færdig og erklæret operativ 1.
september 1941, faktisk ikke blev udbetalt 1 kr. i understøttelse. Der var arbejde til alle også
kvinderne, og det var godt betalt. Forbundene kunne ganske enkelt ikke skaffe folk nok.
Rundt om det meget store areal blev der opført et 2 meter højt pigtrådshegn med 5 rækker pigtråd.
Det militære område var forstærket med maskingeværsbunkere og jordskydestillinger.
Inde på området blev flere af enkeltanlæggene også beskyttet af pigtrådsspærringer og på særligt
vigtige strækninger blev der lagt minefelter foran pigtrådshegnet, der gik hele vejen rundt om
Flyvepladsen.
Bevogtningen af Flyvepladsen blev foretaget af op mod 50 politisoldater med hunde.
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På Flyvepladsområdet i Rom findes der 70 år efter besættelsen endnu synlige installationer.
Flere bunkers ligger mere eller mindre frilagt i grusgraven nord for Flyvepladsen, og Hospitalsbunkeren syd for Ravnsbækvej blev i 1992 indrettet til Museum. Betonbanerne med åbne
felthangarer samt enkelte mandskabs- og maskingeværbunkers mv. er synlige i området.
Hele området udgør ca. 670 ha. Heraf græsbelagte start og landingsbaner 150 ha.
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Der var et vældigt leben i Rom, som aldrig var set før eller siden.
De mange tilrejsende arbejdere blev tvangsindkvarteret på egnens gårde og husmandssteder samt i
Lemvig. Det kneb somme tider for disse mange højtlønnede arbejdere at bevare selvjustitsen, så
restauratørerne og politiet i Lemvig havde nogle travle måneder.
Egnens landmænd, håndværkere og handlende havde gyldne dage!

25. november 1943. Sognerådet i Lomborg-Rom anmodes om at skaffe indkvartering til 400
danske arbejdere, som skal udføre befæstningsanlæg og pansergrave omkring Flyvepladsen.
Flyvepladsens funktion.
På et tidligt tidspunkt var Rom flyveplads muligvis tiltænkt en mere central placering i det samlede
tyske luftforsvar af Danmark, men med udbygningen af Grove flyveplads ved Karup, mistede Rom
hurtigt sin betydning.
Antageligt har der været stationeret op mod 250 mand fra det tyske Luftwaffe på selve
Flyvepladsen i Rom. I perioden 1943-45 blev Flyvepladsen hovedsageligt benyttet som reserve- og
mellemlandingsplads.
Blandt hovedopgaverne for Lejrens personale var vedligeholdelse af fly og opbevaring af store
reservedelslagre til forskellige tyske flytyper.
Flyvepladsen havde normalt et døgnberedskab på tre fly. Enkelte gange var der i kortere perioder
stationeret flere Messerschmitt jagere af typen Bf-109 1-motores og Bf-110 2-motores.
Desuden var der flere rekognosceringsfly af typen Fieseler Storch.
Den tyske kommandant på Flyvepladsen, var gennem hele besættelsen Kaptajn, Bösken.
Eneste kendte angreb på Flyvepladsen var 7. april 1941, hvor et engelsk bombefly kastede fire
25-kg. bomber – en dansk arbejder blev lettere såret!
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Under besættelsen var der kun få større aktiviteter fra Flyvepladsen.
I februar 1942 var der over 30 tomotorers Bf-110 Messerschmitt stationeret i Rom.
Under ledelse af Jagdfliger-Abschnittsführer for Skagerrak Wolfgang Falck ydede jagerflyene de to
panserskibe, lommeslagskib Admiral von Scheer og krydseren Prinz Eugen luftrekognoscering og
beskyttelse fra flyvepladsen i Rom, da de to panserskibe var undervejs fra Wilhelmshaven til Norge.

Abschnittsführer for Skagerrak Wolfgang Falck, i midten, besøgte Rom Flyveplads 1942.
Forrest, yderst til højre, ses Flyvepladsens Øverstbefalende Kaptajn Bösken, dekoreret med
Ritterkreuz.

Messerschmitt Bf-110, 2-motores jagerfly.
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Messerschmitt Bf-110, 2-motores jagerfly.

Messerschmitt Bf-109, 1-motores jagerfly.

Rekognosceringsfly af typen Fieseler Storch var den eneste flytype, der var stationeret på
Rom Flyveplads gennem hele besættelsestiden.
Andre flytyper mellemlandede eller var i kortere perioder udstationeret fra andre Flyvepladser.
2. april 1945 lettede 708 bombefly og 618 jagere fra baser i England.
Operationen skulle udslette samtlige 6 tyske flyvepladser i Danmark – også Flyvepladsen i Rom!
Da flyene var nået over Nordsøen blev vejret pludseligt så usigtbart, at aktionen måtte afblæses.
I løbet af foråret 1945 gravede tyskerne grøfter over landingsbanerne og diverse installationer blev
demonteret. Tyskerne samlede de sidste flyvende kræfter på Flyvestation Karup.
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Hospitalsbunkeren i Rom, var Flyvepladsens største.
Med et grundareal på 22,20 x 12,80m. (ca. 285m2 og kælder ca. 90m2, etageareal ca. 375m2)
Bunkeren indeholder 21 rum i 2 etager.
Ydermurene er 2,0m. tykke og det armerede betonloft 1,5m.
Indvendig skillevæge er 0,8m. tykke.
Til byggeriet er anvendt over 1.500m3 beton.
Fra loft til kældergulv er der 6,2m.
Byggeriet blev påbegyndt i 1944 og afsluttet 14. juni 1944.
Hospitalsbunkeren ved Ravnsbækvej. Mandskabsbunkers og Maskingeværsstillinger er opført i
perioden 1943-44 af danske arbejdere under opsyn af den tyske Værnemagt.
I 1992 blev Hospitalsbunkeren syd for Ravnsbækvej indrettet til Museum.
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Kommandobunker, Regelbau 608, Rom Flyveplads 1943
Den eneste i Amtet. Rummer 990 m3 beton og 58 tons stål.
Ydermurene er 2,20 m. tykke og det armerede betonloft 2,00 m. skillevæge 0,80 m.
Grundarealet udgør ca. 230 m2.
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Mandskabsbunker, Regelbau 622, Rom Flyveplads 1943
Den mest almindelige bunker i Danmark, beregnet til 20 mand.
Ydermure og det armerede betonloft er 2,00 m. tykke, skillevæge 0,70-0,90 m.
De to udvendige halvbuer opført i teglsten er lodrette brønde, beregnet til nødudgange.
Grundarealet udgør ca. 160 m2.
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Sokkelrester af nedgravet bygning, vest for
Hospitalsbunkeren.
Den lille underjordiske bygning har muligvis været
anvendt til forrådskammer eller kapel.
Bygningen er opført i teglsten med betonloft
Grundarealet udgør ca. 9 m2.
Det fortælles at tyske soldater og strandlig blev opbevaret
her, indtil de kunne transporteres til Tyskland.
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Flygtningelejren i Rom, syd for Lemvig.
Rom Flyveplads blev anlagt af tyskerne kort efter besættelsen i 1940 og fungerede stort set
indtil befrielsen i 1945, hvor besættelsesmagten forlod landet. Herefter blev soldaternes efterladte
barakker anvendt til indkvartering af tyske flygtninge, indtil de sidste kunne sendes hjem i 1948.
I vinteren 1944-45 stod det klart, at Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.
Overalt i Europa presses de tyske tropper meter for meter tilbage til et bagland i total opløsning.
Efter de allieredes landgang i Normandiet sommeren 1944 og russernes offensiv fra øst, skrumpede
det tyske rige time for time.
I det tidlige forår krydser vest allierede styrker Rhinen og russerne omringer Berlin.
Hitler begår selvmord 30. april 1945 og få dage efter slutter krigen i Europa.
Det tyske sammenbrud sender millioner af hjemløse og fordrevne tyskere på flugt.
De russiske troppers fremrykning mod Berlin i vinteren 1944-45 medførte en tragedie for den
østpreussiske befolkning.
For sent og efter en yderst mangelfuld evakueringsplan blev befolkningen, der fortrinsvis bestod af
kvinder, børn og gamle mænd, beordret til at forlade deres hjem med nødtørftig tøj og proviant.
Vinteren var usædvanlig hård med temperaturer fra minus 18 til minus 24 grader med udbredt
snefald og deraf vanskeligt fremkommelige veje.
Evakueringen foregik med hestevogn og til fods. De store flygtningeskarer fyldte vejene, der i
forvejen var transportveje for den tyske værnemagt. Selv om den gjorde hvad den kunne for at
hjælpe, var den ikke i stand til at afbøde de forfærdelige strabadser, som et flere måneders ophold
på landevejene medførte.
I vejkanterne lå ligene af børn, syge og gamle, der ikke kunne klare de lange marcher, den
sparsomme forplejning og den ekstreme kulde. Overnatning fandt sted i lader og udhuse i de i
forvejen forladte gårde. Til at begynde med gik flygtningestrømmen mod vest – mod fædrelandet,
men i slutning af januar 1945 var denne flugtmulighed slut. Som følge af et effektivt forsvar af
Østpreussen, besluttede russerne at indeslutte området med et angreb frem til Østersøen gennem den
Polske zone. Dermed var flugtvejen over land definitivt afbrudt, nu var kun søvejen åben.
Dermed begyndte verdenshistoriens største evakuering over havet, effektivt organiseret af den tyske
marine, hvor alle tænkelige fartøjer blev indsat i pendulfart mellem havnebyerne i Gdansk - senere
direkte fra stranden, til Flensborg og København.
En farefuld sørejse på 5-600 km. gennem minefelter med, uventede angreb af russiske fly og ubåde.
Alle skibe blev fyldt til bristepunktet med fortvivlende forhold ombord.
Resultatet af evakueringen var overvældende, over 2 millioner blev evakueret via Østersøen.
Et resultat, der ikke var uden tragedier; tre af de største skibe, her i blandt det 208 m. lange
lazaretskib ”Wilhelm Gustloff” med 6-7.000 flygtninge ombord, blev i januar 1945 torpederet af en
russisk ubåd og sank, hvorved 5-6.000 omkom i det iskolde vand.
Det antages, at over 30.000 mennesker mistede livet under disse evakueringer ad søvejen!
Danmark modtog ufrivilligt 238.000 flygtninge indtil 5. maj 1945.
Den tyske værnemagt lod flygtningene indkvartere i skoler, forsamlingshuse og hoteller, hvor
forplejning og lægebehandling fandt sted. Alligevel var mange så forkomne, at dødstallet imellem
flygtningene var forfærdelig højt – I alt ligger der 17.209 tyske flygtninge begravet i Danmark.
Heraf var ikke færre end 4.123 små børn.
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Over 2 mio. mennesker flygter fra Østpreussen i vinteren 1944-45.
I 20o frost - lange marcher – mødre og fædre blev efterladt af dem, hvis ben var yngre - alene håbet
om at slippe væk fra de russiske soldater gav kraft til at holde ud.
En desperat flugt fra; Sult, voldtægt, selvmord og død. Usikker sørejse på 600 km. gennem
minefelter, russiske fly og ubåde. Mange skibe sænkes og over 30.000 omkom i Østersøens kolde
vand.
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Ved krigens slutning ophørte værnemagten med at fungere og de tyske flygtninge blev
overladt til sig selv.
Efter kapitulationen ophørte den almindelige udlevering af forplejning fra de tyske depoter til de i
forvejen udmarvede flygtninge, hvilket medførte, at de nu var tvunget til at tigge eller stjæle alle de
nødvendige fødevarer udenfor indkvarteringerne.
Først da blev man i Danmark klar over omfanget af det store antal flygtninge, der var spredt ud over
landet i 1.100 flygtningeforlægninger, som i løbet af efteråret 1945 blev reduceret til 465.
Der blev nu oprettet en Flygtningeadministration, som yderligere fik begrænset antallet af
belægninger ved at samle disse i lejre, fortrinsvis hvor de tyske garnisoner før havde til huse.
I begyndelsen af maj 1945 var der omkring 1.500 flygtninge i Lemvig-området.
Flygtningene var indkvarteret i beslaglagte skoler og andre offentlige og private bygninger.
Hovedparten af flygtningene befandt sig i de forladte tyske barakker på Rom Flyveplads, OT-Lejren
ved Lemvig, Nissum Seminarium og barakkerne i Tørring og Thyborøn.
Margarete Mehnert 30 år, fortæller om sin flugt fra Østpreussen til Lemvig.
Efter det første sovjetiske angreb på Østpreussen i efteråret 1944 hørte vi om overgreb på civile i
byen Nemmersdorf, og vi frygtede, hvad der kunne vente os. I februar 1945 flygtede jeg fra
Østpreussen med min søn til Danzig, hvor vi kom ombord på en torpedobåd, og i konvoj gik det vest
på. Af fem skibe blev de tre sænket af søminer, og de gik ned for øjnene af os og tusinde andre på de
andre skibe. Selvom besætningen gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe os, så var overfarten til
Danmark frygtelig. Vores skib “Torpedobåd 14” fik motorskade midt på Østersøen og måtte ligge
stille i 10 dage, indtil den blev slæbt til København af et lazaretskib.
Vi ankom til København d. 16. marts 1945 efter næsten to skrækkelige uger til søs, hvor alle havde
ventet utålmodigt på at komme i land, måtte vi udmattede vente på skibsdækket endnu en halv dag
på at komme i land. Først skulle de døde og sårede bringes fra borde. I det mindste fik vi god
forplejning af de tyske soldater, mens vi ventede. Fra København kom vi med et langt tog over
Sjælland, over Storebælt, over Fyn og vestpå til Esbjerg. Derfra kørte vi nordpå.
Først efter flere dages kørsel nåede vi fuldstændigt udmattede Lemvig. Vi blev indkvarteret ca.
1.200 mennesker på Nissum seminarium – endelig var der en seng og lidt ro.
April måned var en ganske dejlig måned efter al den elendighed, vi havde oplevet på flugten.
I begyndelsen af maj ændrede alt sig imidlertid. Efter den danske befrielse 5. maj blev vores tropper
sendt ud af landet, og vi følte nu, at vi stod uden beskyttelse. Vi måtte forlade seminariet og
bevogtet af frihedskæmpere gik det af sted til flyvepladsen i Rom syd for Lemvig.
Her begyndte baraklivet for os. Det var en forværring i forhold til seminariet.
Lørdag 5. maj 1945. Tyskerne kapitulerer. Modstandsbevægelsen internerer i løbet af maj
måned 130 personer i Lemvig området; 76 mænd og 54 kvinder, heraf 37 ”tyskerpiger”, alle
mistænkes for, under den ene eller anden form, at have samarbejdet med besættelsesmagten.
Maj 1945
I det tidlige forår fik Danmark, mere eller mindre frivillig, en kvart million tyske flygtninge.
Det danske folk forlangte, at disse mange fremmede ikke måtte komme i kontakt med den danske
befolkning, flygtningene skulle ikke integreres. Samtidig fik den danske befolkning forbud mod at
tage kontakt ”fraternisere” med flygtningene. Flygtningelejrene blev omkranset med pigtråd, og
blev bevogtet af bevæbnede danske vagter. Flygtningene havde ikke frihed til besøg i forretninger
eller til at skaffe kontakter til deres familier i Tyskland eller andre steder i Verden.
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Maj 1945
Midt i befrielsens glæder arbejder Byens styre på højtryk for at genoprette lov og orden.
Tyske soldater evakueres, forladte forsvarsanlæg og depoter skal bevogtes, efterladte våben
og materiel indsamles, minefelter demonteres, værnemagere arresteres og retsforfølges.
Samtidig skal de mange tyske flygtninge, der befandt sig i Politikredsen, indkvarteres og
forplejes i bevogtede lejre.

Udsnit af telegrammer mellem Luftværnschefen i Lemvig og Midtjysk Distrikt Central.
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Frihedsrådets Lokalkomite i Lemvig beslutter at samle de tyske flygtninge i Rom.
Social- og Indenrigsministeriet anmoder Byrådet i Lemvig om, at kommunen overtager opsyn og
forplejning af de tyske flygtninge i området.
Modstandsbevægelsen opretter en Flygtningelejr i de forladte barakker, på den tyske Flyveplads i
Rom, hvor der opholder sig ca. 460 flygtninge. De første flygtninge ankom til Rom i marts 1945.

Frihedsrådets Lokalkomite i Lemvig, oprettet 29. august 1944, opløst 15. august 1945.
tv. Borgmester August Nielsen, landsretssagfører Arthur M. Platz, læge Aksel Kjeldgaard,
byrådsmedlem J.M. Sodborg, valgmenighedspræst Jacob Busk, kriminaloverbetjent Niels Chr.
Lundberg, siddende Bykommandant, arrestforvarer Axel Urth og læge Erik Skjeller.
Der var omkring 10.000 flygtninge i Ringkøbing Amt, og antallet steg stadig støt.
De forladte tyske barakker, som lå spredt rundt om i amtet blev samlet i 3 lejre. Det betød trods alt
mere ordnede forhold for de mange flygtninge. Kommunalbestyrelsen stod for indkøb af fødevarer,
mens tyskerne selv skulle udførte alt arbejde ved tilberedningen og omdelingen af maden.
Der iværksættes vaccination af alle tyske flygtninge mod Tyfus og Difteri.
I de første kaotiske uger efter befrielsen og frem til 15. august stod Modstandsbevægelsen for
bevogtningen af Flygtningelejren i Rom, indtil indkaldte og frivillige CB`r, under ledelse af Politiet
overtog den civile vagttjeneste, med at holde de tyske flygtninge inde i lejren og danskerne ude af
lejren!
Politistyrken i Lemvig, blev opløst af tyskerne 19. september 1944.
Byrådet ansatte derefter et lokalt Borgerværn på 14 mand, under ledelse af J.M. Sodborg.
13. maj 1945 genindtrådte politistyrken, under ledelse af politimester H. Schneekloth, og det
Civile Borgerværn nedlægges.
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Juni 1945

Politimester H. Schneekloth, Lemvig forbyder alt samkvem med internerede tyske flygtninge.
Overtrædelse af forbuddet medfører straffeansvar.
27. juni og 4. juli ankom københavnske skolebørn til Lemvig, hvor de skal tilbringe deres
sommerferie i private hjem.

6. Batl.s 2. Komp. Viborg, under ledelse af Kaptajn A.K.V. Petersen, var de første danske
soldater der kom til Lemvig. Kompagniet udførte bevogtningsopgaver af tyske
ammunitionsdepoter og befæstningsanlæg. Kompagniet bestod af 120 mand, som ankom til
Lemvig 23. juni 1945 og afrejste 4 mdr. senere, hvor de blev afløst af 2. Batl.s 5. Komp. fra
Fredericia, under ledelse af Kaptajn Bassing.
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Juli 1945
Størsteparten af de 238.000 tyske flygtninge der kom til Danmark, kom med skib fra
Østpreussen og blev landsat i København.
Efter den tyske kapitulation blev flygtningeskibene omdirigeret til tyske havne i Nordtyskland.
Fra de store lejre omkring København blev flygtningene fordelt til flygtningelejre i hele landet.
Efter en anstrengende og ofte farefuld flugt var flygtningene præget af udmattelse og angst.
De var underernærede, og mange af dem var alvorligt syge.
Kredslæge S.J. Knudsen, Lemvig meddeler at der er opstået tyfus i Flygtningelejren i Rom.
Der er indlagt 8 patienter på epidemiafdelingen på Lemvig Sygehus.
CB-mandskabet, der holder vagt ved Flygtningelejren i Rom, vaccineres mod tyfus.
21. juli ankom 50 norske børn til Lemvig, hvor de skal tilbringe deres sommerferie i private hjem.
Børnene, der er i alderen fra 10 til 17 år, er alle fra Horten i Sydnorge.
25. juli ankom 178 hollandske børn til Ungdomslejren ved Fruerhøj i Klosterheden, hvor de skal
opholde sig i 3 mdr.

Luftværnschefen borgmester August Nielsen, søger bevogtningsmandskab til Romlejren.
August 1945
Modstandsbevægelsen i Lemvig afslutter deres tjeneste 15. august.
Frihedsrådets Lokalkomite, Bykommandant Axel Urth.
Vagttjenesten ved Flygtningelejren i Rom er overgået til indkaldte og frivillige CB`r under
politiets ledelse. (CB - Civil Beskyttelse - i dag Beredskabsstyrelsen). Der antages ca. 60 mand.
Politimester, H. Schneekloth.
Opsyn med og forplejning af de tyske flygtninge i Lejren sorterer under Statens civile Luftværn.
Luftværnschef, borgmester August Nielsen.
Vagttjeneste ved de militære depoter og indsamling af alle slags våben og andre militære
efterladenskaber fra tyskerne foretages af den militære afdeling, der ankom til Lemvig 23. juni.
Kaptajn, A.K.V. Petersen, 6. Batl.s 2. Komp. Viborg.
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60 indkaldte og frivillige CB´r under politiets ledelse overtog 15. august bevogtningen af
Flygtningelejren i Rom frem til 18. december 1945. (Lejrens omkreds er ca. 6 km.)
Herefter afløste 2. Batl´s 5. Kompagni fra Fredericia, under ledelse af Kaptajn Bassing.
Instruktion for vagten ved Flygtningelejren i Rom.
Vagten er på 1 vagtkommandør og 15 menige, udrustet med gevær.
I de tre vagttårne er opstillet rekylgeværer.
Vagtens opgave er at hindre ulovlig passage ind eller ud af lejren samt forhindre fraternisering med
flygtningene. Lejrens indre forhold er vagten uvedkommende.
Forhold ved Flugtforsøg eller Fraternisering.
Forsøger en person at bryde gennem pigtråden inden for Postens råbevidde, råber han (med gevær i
anslag) ”Zurück”. Adlydes der ikke, afgives skræmmeskud i jorden i nærheden af den pågældende.
Er et flugtforsøg ved at lykkes, eller kan Posten ikke nå at råbe, før personen vil slippe gennem
spærringen, afgives straks skræmmeskud. Er personen brudt gennem spærringen og fortsætter
flugten efter skræmmeskud, skydes efter benene på den pågældende.
Sker flugtforsøg uden for hørevidde fra Posten afgives straks skræmmeskud, i øvrigt forholdes på
samme måde. Er den pågældende inden for hørevidde, råbes tre gange ”Gå bort – eller jeg skyder”.
Adlydes der ikke, afgives der skræmmeskud. Evt. arresteres den pågældende.
Flygtninge, der arresteres, afgives straks til den tyske Lejrleder Müller; alle andre overgives til
Politiet.
Det er på det strengeste forbudt Poster eller Patruljer at færdes (opholde sig) inden for Lejrenes
område uden dette sker under kommando af en befalingsmand.
Det er forbudt at indlade sig i samtale med Flygtningene. Forespørgsler besvares med en henvisning
til Lejrkommandanten.
Soldater, der mænger sig med Flygtningene, sætter sig i klasse med Feltmadrasser.
Det indskærpes i øvrigt, at vagtforseelse straffes særlig hårdt.
Kaptajn Bassing.
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August 1945

Luftværnschefen borgmester August Nielsen, Lemvig søger leder til Flygtningelejren i Rom.
Blandt 12 ansøgere, ansættes Maskinarbejder Henry W. Mikkelsen, Lemvig som Lejrchef i Rom.

Lejrchef Henry Willy Mikkelsen 39 år, medlem af modstandsbevægelsen i Lemvig, stod for
den daglige ledelse af Flygtningelejren i Rom.
I perioder var der indkvarteret omkring 9.000 flygtninge, hovedsagelig fra Østpreussen.
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Flygtningelejren i Rom blev indrettet i de forladte tyske træbarakker på Rom Flyveplads.
Rom II. dækkede et areal på ca. 22 ha, og Rom I. et areal på ca. 50 ha, (i alt under 1 km2).
Da Rom lejren var på sit højeste indbyggertal, havde det ca. 9.000 beboere. Antallet skiftede fra
uge til uge. I sommeren 1946 var der knap 9.000 flygtninge i de to Rom lejre, overvejende
kvinder, børn og gamle mænd.
Til sammenligning var der ca. 4.000 indbygger i Lemvig by.

De forladte tyske træbarakker i Thyborøn og Lemvig området fjernes, og genopføres i Rom.
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Svenskerne sender 10 skibsladninger træbarakker til Danmark.

En Flygtningelandsby på omkring 200 træbarakker (38.700 m2) i forskellige størrelser og
kvalitet, blev opført til genhusning af 9.000 tyske flygtninge, på Rom Flyveplads.
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September 1945

Af den tyske flygtningeskare, der nogle måneder før kapitulationen strømmede ind over den
danske grænse, fandt en del også til Lemvig-området, hvor værnemagten lod mange af dem
indkvartere i offentlige bygninger og private hjem.
Straks efter kapitulationen gik man i gang med af få de mange flygtninge koncentreret i få lejre og
for Lemvigs vedkommende valgte man den såkaldte OT-Lejr, ved Heldumvej til samlingssted.
Pladsen blev dog snart for trang, og for et par måneder siden blev flygtningene derfor flyttet til
Flyvepladsen, til den del, der ligger vest for Ringkøbingvej, Romlejr II.
Her er der nu vokset en stor barakby op, hvor 3.200 flygtninge er anbragt. De er foruden fra Lemvig
og Thyborøn, Dejbjerg, Stavning, Stråsø, Ulfborg og Borris.
Størstedelen af flygtningene er hjemmehørende i Østpreussen.
Det areal, barakkerne ligger på, udgør godt 20 ha. Det er omgivet med pigtråd og desuden bevogtet
af en styrke på ca. 60 CB`r opdelt i tre vagthold á 15 mand, under ledelse af Politibetjentene
Fuhrman og Jepsen fra Århus samt politibetjent H.E. Oksbøl, Thyborøn.
Bevogtningen er således underlagt Politimesteren i Lemvig, mens Lejrens forvaltning derimod
sorterer under Luftværnschefen i Lemvig, Borgmester August Nielsen.
Folkebladet har aflagt et besøg i Lejren, hvor Lejrlederen, Henry W. Mikkelsen, viser rundt.
Det første man lægger mærke til, er det store antal børn i alle aldre, der overalt tumler sig i
ubekymret leg. Der er 310 børn i alderen indtil 5 år og ca. 600 skolepligtige. På grund af
lokalemangel har det hidtil været lidt småt med skoleundervisningen, men man er nu i gang med at
indrette en skole med 5 klasser. Tyske lærere er der ingen mangel på i Lejren.
Foran den store køkkenbarak er flygtninge med madspande og skåle i hænderne ved at stille op i kø
til udlevering af middagsmaden, der finder sted to gange, kl. 11 og kl. 17. Klokken er kun 15, men
det er rart at møde i god tid, og tiden synes ikke at regnes for særlig kostbar her.
I køkkenet hersker der dog travlhed; her må nemlig bestilles noget for at kunne klare madlavningen
til 3.200 mennesker. Kokken, der tidligere har været køkkenchef på store hoteller i Berlin, har 14
medhjælpere til rådighed, alle tyskere. Kartoffelskrælningen besørges af en stab på 100 mand.
Middagsmaden, der tilberedes på kæmpekomfurer og store dampkogere med 200 og 500 liters
gryder, består i dag af stegte makreller med kartofler og sovs.
De der ønsker det, får maden udleveret ved køkkenet, så de kan spise den i deres egen stue, men
ellers samles man i den store spisebarak, hvor der er plads til 500 ad gangen. Dagens øvrige
måltider består af tørkost, som den enkelte selv må holde hus med, idet den uddeles i rationer.
Alle indkøb til forplejning sker gennem socialkontoret i Lemvig.
Lejren har i øjeblikket 18 beboelsesbarakker, og flere er under opførelse, bl.a. en, der indrettes til
særlig børnerige familier, og som skal kunne rumme ca. 200 personer.
Beboelsesbarakkerne er inddelt i stuer, på hver sin side af en midtergang, med plads til 15-24
personer i hvert rum.
Af gamle og svagelige mennesker anbringes dog så vidt muligt ikke flere samlet end 2-4 i et
værelse. Lejrens ældste beboer er 87 år.
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Skrædderværksted, bibliotek og flygtningenes eget administrationskontor findes under samme tag.
Skrædderværkstedet er beskæftiget med omsyning af gamle uniformer efterladt af værnemagten.
Man har fået i alt 3 billæs af sådanne uniformer.
Lejrens 8 skomagere har en hel lille barak til værksted. Det kniber uden tvivl med materialer, og for
at mane kunderne til tålmodighed er der på døren anbragt et skilt, hvor der står;
”Arbejd roligt og godt. Hvad der ikke når at blive færdigt, må vente. Ro ophøjer mennesket, kun de
forrykte har hastværk”.
Det vanskeligste problem for lejren er forsyningen med brændsel. Man regner imidlertid med selv
at kunne fremskaffe ca. 5% af vinterforbruget ved optagning af stød samt træ fra
beskyttelsesgravene.
Sundhedstilstand er forbavsende god. Af epidemiske sygdomme er der i tiden et konstateret tilfælde
af difteri og et af skarlagensfeber. Lægetilsynet besørges af to tyske læger under overopsyn af
kredslægen i Lemvig. Lejren har sit eget sygehus, til hvis senge flygtningene frivilligt har bidraget
med papir tæpper og papir madrasser.
Efter dødsfald i lejren finder begravelsen sted på Rom kirkegård og forrettes af Pastor Serup,
Lomborg. Hidtil har der været 5 begravelser.
I tilfælde af brand findes der et godt organiseret brandvæsen under ledelse af en tidligere tysk
brandmajor.
Besøget i lejren har givet indtryk af orden og disciplin. Flygtningene modtog os forskelligt, de fleste
hilste smilende, mens enkelte demonstrerede uvilje ved at vende ryggen mod os.
Ingen af dem klager over opholdet eller behandlingen i lejren; de er klar over, at tilværelsen former
sig tryggere end hjemme i det fortabte Rige.

I Romlejr II. vest for Ringkøbingvej er indlogeret 2-3.000 flygtninge i omkring 20 barakker.
Der er et stort fælleskøkken og kantine, udendørs vaskebarakker og latriner – en børnehave og
børnebarak til forældreløse, samt 3 skolebarakker og et hospital. (foto, Barak nr. 1, Romlejr II).
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Romlejr II. vest for Ringkøbingvej dækker et areal på 22 ha. og huser 2-3.000 flygtninge.
© OVE URTH 2012

26

Hovedvagten ved Romlejr I. Bag hestevognen, landevejen mellem Lemvig og Vilhelmsborg Kro.
Oktober 1945
Tirsdag 23. oktober ankom med toget til Lemvig 2. Batl.s 5. Komp. fra Fredericia, under
ledelse af Kaptajn Bassing. (Næstkommanderende er Premierløjtnant Guri Kulikovsky, søn af
Storfyrstinde af Rusland, Olga Alexandrovna og Oberst Nikolay Kulikovsky).
Kompagniet skal afløse 6. Batl.s 2. Komp. som afrejser til Viborg.
Soldaterne skal overtage 6. Batl.s bevogtningstjeneste og indkvarteres indtil videre privat i Lemvig,
idet det er for koldt i Baraklejren ved Heldumvej.
Nogen overdreven henrykkelse var der ingen steder over pludselig at skulle afse plads til en gæst,
men det var jo da heldigvis en dansk soldat, og da han ydermere foruden sin pæne optræden
medbragte 2 lagner og et tæppe, forsonede man sig efterhånden med tanken, og der er ingen tvivl
om, at soldaterne vil blive godt behandlet overalt.
Soldaterne er rekrutter fra i år og stammer næsten alle fra Midtjylland.
Såvel Kaptajn Bassing som Borgmester August Nielsen arbejder på at opnå en samlet indkvartering
af soldaterne, og det vil naturligvis være mest tilfredsstillende for alle parter, navnlig da soldaterne
påregnes at skulle blive til maj 1946.
November 1945
Politimester H. Schneekloth, Lemvig flytter til Svendborg.
Efter ansøgning forflyttes Politimester H. Schneekloth til Svendborg, hvor han fra 1. november
overtager politimesterembedet. H. Schneekloth, der er 55 år, kom til Lemvig i 1939 fra Ringkøbing,
hvor han siden 1922 havde været Amtsfuldmægtig.
Politifuldmægtig Kragh, Ringkøbing konstitueres som Politimester i Lemvig.
16. december tiltræder den 47-årige politfuldmægtig A.K.K. Dueholm fra Sønderborg stillingen
som Politimester i Lemvig.
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Romlejren vokser dag for dag. Lørdag 10. november 1945 ankom 700 flygtninge fra Fanø.

Flygtningene var især kvinder, børn og gamle.
Ud af 9.000 flygtninge i Romlejren var ca. 4.300 kvinder over 15 år (48%), 3.600 børn under 15 år
(40%) og 1.100 mænd over 15 år (12%), hovedsagelig ukampdygtige gamle.
Trods strenge politiforbud mod samkvem med internerede tyske flygtninge, var der mange på
begge sider af pigtrådshegnet der lod sig friste af lidt afvekslende selskabelighed.
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Fraternisering med tyske kvinder i Romlejren.

Et skiftende antal tyske flygtninge opholdt sig i Romlejren fra marts 1945 til marts 1948.
I perioder anslås det, at der opholdt sig 4-5.000 kvinder i Romlejren syd for Lemvig.
Enkelte lod sig friste af en kærkommen adspredelse på den anden side pigtrådshegnet.
Det var forbudt for danskerne at fraternisere dvs. omgås fortroligt med fjenden som i dette tilfælde
var de tyske flygtninge. Fraternisering med flygtningene blev gjort strafbart og var strengt forbudt
fra og med befrielsen den 5. maj 1945.
Men det foregik alligevel - især ved pigtrådshegnet. Danske vagter og omegnens mænd forelskede
sig simpelthen i lejrens mange kvinder, og flere par blev senere gift. Der er mange historier, hvor
flygtningene er krøbet ud under hegnet for typisk at mødes med en vagt, eller omvendt har han
sneget sig ind i lejren i nattens mulm og mørke med stor risiko for at blive arresteret og sigtet for
fraternisering, med udsigt til et ophold i ”Hotel Tremmely”.
Fra avisomtaler (Lokalhistorisk Arkiv Lemvig) kendes 50-60 fraterniseringssager, hvor danske
mænd er sigtet for ”venskabeligt og fortroligt” omgang med tyske kvinder fra Romlejren.
Først i 2023 bliver Retsbogen for Byretten i Lemvig offentlig tilgængelig, og her findes over 100
sigtelser mod mænd i Lemvig-området, der har fraterniseret med tyske kvinder i Romlejren.
Materialet er underlagt en 75-års tilgængelighedsgrænse, oplyser Landsarkivet for Nørrejylland i
Viborg.
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November 1945

Tidligt torsdag morgen 22. november 1945, blev arbejdsmand Svend Åge Villadsen skudt i
venstre fod, efter et natligt besøg i flygtningelejren i Rom.
Den 30-årige arbejdsmand Svend Åge Villadsen havde natten til torsdag sneget sig ind i
flygtningelejren i Rom for at besøge en tysk flygtningepige, som han havde lært at kende sidste
sommer. Da han hen på morgenstunden ville forlade lejren, blev han anholdt af vagten. Svend Åge
Villadsen bad om at få lov at løbe, men vagtposten holdt på, at han skulle føres til vagtlokalet, så
der kunne blive rejst tiltale mod ham for fraternisering. På vej hertil forsøgte han at flygte, og da
han ikke standsede efter tilråb fra vagtposten, blev der sendt et skud efter ham. Skuddet ramte ham i
venstre fodled, der blev stærkt beskadiget. Han bliv indlagt på Amtssygehuset i Lemvig. Vagtposten
har optrådt korrekt, idet han har ret til at skyde, når han skønner det nødvendigt for at hindre flugt.
Som det fremgår af artiklen i Lemvig Folkeblad afspejler redaktøren samtidens holdning til
fraternisering med tyske flygtningepiger. Ingen af byens aviser er efterfølgende interesserede i at
perspektivere den konkrete sag, som derfor, som så mange andre af besættelsestidens hændelser,
ender som et sejlivet rygte, der ikke vil glemmes! Svend Åge Villadsen benægter ikke at
ovenstående episode har fundet sted, men hans egne erindringer viser, at sandheden er mere
væsentlig sammensat end rygtet.
Ej dømt, men fordømt!
Som aktivt medlem af det forbudte parti DKP kom jeg i slutningen af krigen, via Karen Tovborg i
kontakt med den Lenin orienterede Liselotte Schelski 31 år fra Østprøjsen, som på dette tidspunkt
var kontorchef hos det tyske entreprenørselskab ”Ring-Beton” i Rom. De to kvinder kendte
hinanden fra tidligere ophold i Berlin, hvor de begge havde arbejdet som journalister, og da
skæbnen ville, at Schelski kom til Romlejren genoptog de det kollegiale venskab.
På Schelski´s anbefaling blev det arrangeret således, at jeg fik arbejdet med at tilrettelægge kørsel
af grus og græstørv til Flyvepladsen i Rom, og modtage betaling for mere end det, der blev leveret!
Dette foregik ved at passerer hovedvagten flere gange med det samme vognlæs! Merbetalingen for
disse opportune ”forretninger” med Liselotte Schelski og den tyske værnemagt blev overført til den
danske afdeling af Kommunistisk Internationale – det forbudte parti DKP. Beløbet blev derefter
udbetalt til de internerede DKP medlemmers familier, der ikke fik hjælp fra de danske myndigheder,
under de pårørendes ophold i Horserødlejren og senere den tyske koncentrationslejr Stutthof.
Efter befrielsen kom Schelski´s forældre som flygtninge fra Østprøjsen til Romlejren, og det var
efter et besøg hos Liselotte Schelski og hendes forældre i Hegndalshus i Rom, at jeg noget
uforstående blev anråbt af en vagt, som naturligvis ikke kendte til mit illegale politiske arbejde.
Skudepisoden førte senere til, at jeg modtog et brev fra politimester K.K. Dueholm, hvori han
beklagede episoden og samtidig gjorde mig opmærksom på, at jeg kunne rejse en erstatningssag!
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December 1945
En menig soldat fra 6. Batl. 2. Komp. gjorde i sommer tjeneste ved Flygtningebarakkerne på
Heldumvej, hvor han fraterniserede ivrigt med nogle af de internerede personer.
Syv af disse gav ham pengebeløb på tilsammen 100 kr. som soldaten skulle købe tobak for, men
han brugte imidlertid pengene til egen fordel.
3. december, blev han idømt 10 dages streng arrest efter militær Straffelov og en betinget dom på
40 dages fængsel for at have brugt de interneredes penge, som han for øvrigt skal tilbagebetale.

Onsdag 5. december. Militæret flytter ind på Missionshotellet Østergade 16, Lemvig.
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December 1945

CB`er fra Lunderskov kritiserer forholdene i Romlejren.
Først i december blev en mindre gruppe på 87 flygtninge sendt fra Lunderskov til Romlejren.
De blev ledsaget af fire CB-vagter, som efter hjemkomsten har sendt Kolding Folkeblad følgende
indlæg, hvor de kritiserer forholdene i Romlejren.
Således var der overhovedet ingen varme i mange af stuerne, skønt det frøs 5-6 grader.
En mor, som var ved at lægge rent på et lille barn, vidste hverken ud eller ind.
Hun havde lagt barnet på bordet og stod og græd, så tårerne trillede ned over barnet.
Varme var der overhovedet ikke noget af, og barnet var halvdødt af kulde.
Vi har i mange forskellige blade set billeder af, Koncentrationslejre, og vi må sige, at her havde vi
en slående sammenligning, thi her var over 20 personer stuvet sammen i et værelse.
Hvad forplejning angik, var den nærmest ynkelig. Efter hvad flere af flygtningene sagde, blev
klokken to om natten, før de sidste havde fået mad, og for manges vedkommende blev det koldt,
inden de kom tilbage til barakken med det, da flere havde ca. 1 km. at gå.
At de flygtninge, som vi afleverede, græd som børn, er vel ikke nødvendigt at tilføje.

Forholdene i Romlejren blev sammenlignet med en koncentrationslejr.
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December 1945

Kraftig kritik af forholdene i Romlejren.
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December 1945
Folkebladet har talt med lejrchefen, Willy Mikkelsen, Lemvig, som daglig opholder sig i lejren, og
han siger, at der ikke er nogen der fryser i lejren. Der er nu kakkelovne i de fleste af værelserne, og
hvor der ikke er ovne, er der ventiler i væggene, så varmen kan komme ind fra de lokaler, hvor
kakkelovnen er stillet op. Der er ingen flygtninge, der har klaget over forholdene; tværtimod udtaler
mange deres taknemmelighed over, at de tros alle vanskeligheder har et sted at være.
De mange flygtninge, der kom her op fra Lunderskov, havde tidligere boet i en moderne villa, hvor
der var centralvarme og varmt vand, og så luksuriøse forhold kan vi naturligvis ikke byde dem her.
Men lejren i Rom svarer fuldt ud til de anordninger og krav, som er stillet af Socialministeriet.
Jeg tør derfor sige, at den fremstilling, som af de fire CB`r hvoraf den ene er medarbejder ved Jyske
Tidende, hvori den første meddelelse om lejren fremkom, er helt igennem urigtig.
Den rørende historie om moderen med et spædbarn har jeg undersøgt. Hun blev, da hun kom hertil,
vist ind i et kontor, hvor der var god varme. I øvrigt skulle jeg ved det pågældende tidspunkt på en
dag modtage syv hold flygtninge, så det måtte selvfølgelig tage lidt tid, inden alt var i orden.
Jeg har i øvrigt på given foranledning sendt en udførlig indberetning til mine overordnede, Det
civile Luftværn i Lemvig.
Nyt forsøg på at skabe uro om Flygtningelejen i Rom.
CB-vagten fra Lunderskov, skriver i Kolding Folkeblad; Da et par af mine bekendte aflagde besøg i
Romlejren i julen med nogle småting, som var samlet sammen, især til flygtningebørnene i Lejren,
blev de meget fornærmet over, at dette ikke kunne lade sig gøre, og at Lejrchefen tog de
pågældende med til Borgmesteren, hvor de fik en alvorlig reprimande. Vi blev, skriver han,
endvidere beskyldt for at have fraterniseret med flygtningene.
Den pågældende CB-mand, hvis skriverier må ses som et forsøg på at rejse medlidenhedskampagne
til fordel for de tyske flygtninge, mener altså ikke, at det falder ind under fraterniseringsforbuddet,
at private personer, som intet har med flygtningeadministrationen at gøre, indfinder sig i flygtninge
lejrene og uddeler gaver til tyskerne! Hvis CB`erne andre steder i landet har lige så lidt begreb om
reglementet for administration og bevogtning af Flygtningelejre som de pågældende CB-mænd fra
Lunderskov, forstår man bedre, at Politiet ofte har måttet skride ind overfor det leben der udfolder
sig hvor bevogtningen af de tyske Flygtningelejre har været overladt til CB`erne.

Et normalt soverum var på 5 x 7 m. med køjesenge og plads til 18 personer.
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December 1945
2. Batl.s 5. Komp. fra Fredericia, under ledelse af Kaptajn Bassing, overtager vagtopgaven
ved Flygtningelejren i Rom. CB-vagten fratræder tirsdag 18. december 1945.
Der er grund til at være tilfreds med den ny vagtordning, idet den har vist sig at være særdeles
effektiv. Der foreligger således ikke mindre end 9 arrestationer i den sidste tid af personer, som har
snige sig ind i lejren for at besøge tyske kvinder, og desværre må man konstatere, at en del af de
pågældende er forhenværende CB`r.
Det er med beklagelse, man ser disse medlemmer af det ellers så udmærkede Korps nedværdige sig
til at modarbejde den orden, som de selv tidligere skulle være med til at opretholde.
Man var under den tyske besættelse med fuld ret forarget over, at visse danske kvinder
fraterniserede med tyske soldater. Og adskillige unge mænd var efter 5. maj meget tjenestivrige
efter at klippe pigerne. Vi vil håbe, at Politiet vil støtte Militæret ved at sætte de pågrebne personer
under anklage.

På årets sidste dag anholder Militærvagten i Romlejren tre lemvigere, Halfdan Ambye,
Reinhold Hansen og Verner Volder, som alle sigtes for fraternisering med tyske flygtninge.
19. december 1945
Politiet foretager razzia i samtlige barakker og konfiskerer 289.136 Rigs Mark hos de
internerede flygtninge i Rom. Efter hvilken Lov, hvem der kvitterer for modtagelsen og hvor
pengene er blevet af, må stå hen i det uvisse.

Romlejr I. Konfiskation af 212.611,00 RM.
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Romlejr II. Konfiskation af 76.524,18 RM.
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Januar 1946

Torsdag 3. januar 1946. Anholdt af vagten i Romlejren. Anker Jepsen, Tage Carl Chr.
Johansen, og Leonhardt Byskov Andersen.

Mandag 7. januar 1946. Retten i Lemvig. De tre CB`r, Mads Jensen, Skjern. Peder Thomsen
og Chr. Jensen, Rom. Idømmes en bøde på 60 kr. for i november 1945 at have taget tre tyske
kvinder med hjem.

© OVE URTH 2012

36

Januar 1946

Onsdag 9. januar 1946. Folkebladet besøger Romlejren.
Det røre, der i den sidste tid har været om forholdene i Flygtningelejren i Rom, er som bekendt
opstået ved, at en CB`r, der havde ledsaget en mindre flygtningetransport til Romlejren, kort efter i
Kolding Folkeblad rettede en skarp kritik mod de forhold, som han fandt, flygtningene levede under
i Romlejren. I artiklen hedder det bl.a. at flygtningene gik og pillede i de store dynger af
kartoffelskræl for om muligt at finde et par kartofler, og at maden, der serveredes ikke var meget
bedre end den, der bruges til at fodre svin med, samt at stanken inde i Barakkerne var værre end i en
svinestald. Om varmen i Barakkerne hed det, at den var højst utilstrækkelig.
Folkebladet foretog et uanmeldt besøg i Flygtningelejren, hvor vi fik fri adgang til at se og
undersøge alt i den store Lejr, som består af ca. 120 beboelsesbarakker. Besøget fandt sted om
formiddagen ved 11-tiden, netop som man fra det største af Lejrens to køkkener havde begyndt
udleveringen af middagsmaden til de ca. 8.000 flygtninge.
Middagen bestod af kartofler og sovs med kødterninger.
Maden var veltillavet og appetitlig, hvilket vi konstaterede ved selv at nyde af den.
Portionen, der uddeltes til den enkelte, var rigelig og i hvert fald større end vor udsendte
medarbejder, der vejer 80 kg, kunne spise på en gang.
Ved siden af det store køkken findes en meget stor spisesal med plads til 700 mennesker. Her er lyst
og luftig og rent overalt. En 400-500 flygtninge sad her og spiste den dampende varme mad, som de
havde fået udleveret i deres eget service. Det de ikke kunne spise, tog de med sig til deres
beboelsesbarak, hvor de senere kunne varme det på kakkelovnen.
Andre sætter derimod større pris på at indtage middagsmåltidet i deres egen stue, og så kan det
naturligvis i mange tilfælde ikke undgås, at maden afkøles undervejs, da det fra køkkenet til de
yderste beboelsesbarakker kan dreje sig om en vejlængde på ca. 500 m.
Dagens øvrige måltider må flygtningene selv tilberede og holde hus med, idet de får udleveret
følgende rationer til en dag: 350 g. rugbrød, 20g. smør, 26 g. kødpålæg, 26 g. ost, og 15 g. sukker
samt the.
Lejrens store køkken leverer i øvrigt også maden til sygehuset, hvor der for tiden er indlagt ca. 100
patienter.
Vi var inde i flere både store og små stuer i beboelsesbarakkerne.
Alle vegne var der god varme og luften var upåklagelig.
Stuernes beboere må selv økonomisere med brændselet, hvoraf der til en stues kakkelovn
dagligudleveres 10 kg. Tørv. Der er fri adgang til for dem at supplere brændselet ved opsamling af
grene o.l. fra plantagen, som ligger indenfor lejrens område.
Man kunne ikke undgå at bemærke, at både børn og voksne i lejren så sunde og raske ud, ligesom
alle så godt ud i tøjet, ikke mindst børnene.
En af lejrens tre tyske læger udtaler på forespørgsel, at sundhedstilstanden for tiden var særdeles
god. For øvrigt udtalte han sin fulde tilfredshed med de forhold, han havde at arbejde under.
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Romlejren venter i de nærmeste dage yderligere 1.000 flygtninge.

Folkebladet oplyser, at det er lykkedes at skabe ordnede og trygge forhold i Romlejren.
Der er bl.a. oprettet et tysk hjælpepolitikorps på 24 mand under ledelse af den danske
Lejrchef Henry Willy Mikkelsen.
De 100 danske arbejdere der færdes i Lejren volder en del bryderier med de unge piger.
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Trærødder saves op til komfurbrænde. Arbejdspligten var daglig 6 timer.

I Romlejren var 3 store fælleskøkkener, som dagligt fremstiller mad til 8-9000 mennesker.
Forbrug af kartofler i januar md. 1946 var 272.000 kg.
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Den daglige tørration bestod af rugbrød og sigtebrød, 20g. smør eller fedt, 25g. kødpølse, 25g.
ost, 15g. sukker og 5g. kaffe erstatning, samt mælk. Varm ret fx. kartoffelsuppe el. gule ærter.

Til børnene var der også havregryn med sukker og sødmælk.
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Januar 1946
Folketinget nedsatte flere udvalg, som skulle tage sig af den mange flygtninges beskæftigelse;
håndværk, havebrug, kvindefag m.m. og især de mange børn måtte der gøres noget for.
De kunne ikke gå for lud og kold vand dag efter dag.
Søndag eftermiddag 6. januar 1946.
Møde på Jespersens Hotel i Lemvig, hvor folketingsmand Poul Hansen, Esbjerg, overfor
særlig indbudte gjorde rede for et påbegyndt oplysningsarbejde i de tyske Flygtningelejre.
Formålet er dels at sætte flygtningene i arbejde, for at de ikke skal henfalde til sløvhed og
ligegladhed, men formålet er også at søge tyskernes indstillet i demokratisk retning.
Man vil i dette arbejde anvende film, læsning, musik og sang samt forskelligt ungdomsarbejde.
Forskellige spørgsmål angående den mere praktiske løsning af opgaverne blev nærmere drøftet som
vejledning for det udvalg, som skal forestå arbejdet.
Hele oplysningsarbejdet er iværksat af Flygtningeadministrationen i København, der også sørger
for, at flygtningene får viden om omverdenen gennem en avis, der en gang om ugen udsendes til
alle flygtninge.
Det lokale udvalg, som skal forestå arbejdet i forening med Lejrchefen, kom til at bestå af følgende:
Borgmester August Nielsen (Formand). Overbibliotekar Frk. K. Lorentzen (Sekretær). Vejassistent
Chr. Skougaard. Lærer Harald Jensen, Fhv. Overlærer J.M. Sodborg og Fru Overlæge Christensen.

Lærerpersonalet ved en af Romlejrens 5 skoler sammen med førstelærer Peter Hansen 60 år.
Peter Hansen kom fra Hellevad Skole i Sønderjylland og var ansat som førstelærer i Romlejren fra
1. februar til 1. august 1946. Han beretter om sin ansættelse som førstelærer i Rom Flygtningelejr.
En dag i december 1945 blev jeg anmodet om at hjælpe Flygtningeministeriet og efter en grundig
instruktion i København blev jeg sendt til Romlejren, hvor Borgmester August Nielsen, Lemvig
viste mig rundt i den store barakby, med omkring 10.000 flygtninge.
Fredag 8. februar 1946, gav jeg ordre til, at alle børn fra 6 til 15 år er skolepligtige, og at alle
unge fra 15 til 20 år skal besøge Lejrens fagskoler.
I min tale til lærerpersonalet pointerede jeg, hvad det var vigtigt at undervise børnene i, og hvad det
ikke var tilladt at røre ved (historie, landegrænser, nazisme m.m.) Det var tilladt at undervise i
fremmedsprog, især engelsk, men ikke i dansk. Der var mange ønsker om at måtte lære dansk, men
det var udtrykkeligt forbudt. Jeg roste dem for, at de allerede var begyndt på skolearbejdet.
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En af Lejrens børnehaver på skovtur, flere af børnene har ikke fodtøj på.

Børn skal ved Flygtningenes egen hjælp beskæftiges med undervisning eller leg under opsyn
mindst 6 timer daglig. I september 1946 var der 1.170 børn under 6 år.
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Skolebørn på udflugt til skovarealerne vest for Ringkøbingvej.

11. december 1945. I Romlejren er der ca. 1.700 elever som undervises af 17 lærere.
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Fremstilling af musikinstrumenter. (tv. violinbygger Wogenstein, tuberkulose-patient).

Romlejrens Kammerorkester. Brug af musikinstrumenter er forbudt efter kl. 20:00.
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8. marts 1946. Førstelærer Peter Hansen er ved at oprette et Kammerorkester i Romlejren.
Han mangler en contrabasist, en bratschspiller og 2 klarinetspillere. I den forbindelse skriver
han til sin kollega i Oksbøllejren: Kan disse musikere undværes i Oksbøllejren, vil vi gerne bytte
med andre flygtninge!
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I forbindelse med Flygtningelejren blev der dyrket kartofler, kål og gulerødder på de tidligere
startbaner.

Drengene i gang med havearbejdet. I september 1946 var der 2.240 flygtninge mellem 6-15 år.
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I 1947 avlede Flygtningelejres beboere 15 t. tobak, som i tørret tilstand udgjorde 3 tons.
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Børn samler optændingsbrænde i skoven.

I hver af de 2 Romlejre, var der indrettet en Børnebarak til Lejrens 300 forældreløse børn.
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Børnebarak med køjesenge i 3 etager. Børn under 10 år skal være bragt til køjs inden kl. 20.
I hver barak er ansat en kvinde som lusefanger, med særdeles gode resultater!

Flygtningene skal i videst muligt omfang benytte koldt brusebad en gang om ugen!
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Tegning til Lejrchef Henry Willy Mikkelsen, som kørte rundt på en Nimbus.
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Lejrens beboere mangler tandbørster. Lejrchefen ansøger samtidig om tilladelse til indkøb af
affaldsfrugt til fremstilling af marmelade, men nej – marmelade er et forbudt nydelsesmiddel!
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Lejrens bibliotek omfattede ca. 800 censurerede bøger. Barak nr. 86, Romlejr I.

Flygtningene i Romlejren udgav deres egen avis - Lager-Zeitung - Nr. 30, udgivet 9. juni 1946.
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Februar 1946

Tirsdag 12. februar 1946.

Tirsdag 26. februar 1946.

Fredag 15. februar 1946. Lemvig Byråd drøfter boligmanglen i Lemvig By.
Der mangler ca. 50 lejligheder for at afhjælpe boligmanglen i Lemvig. Borgmesteren, August
Nielsen vil anskaffe svenske barakker. Byrådsmedlem Sv. Knudsen mener, at barakliv er usund
for både legeme og sjæl!
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Marts 1946
Mandag 18. februar 1946. Vådeskud i Romlejren, en dansk soldat dræbt.
Ved flygtningelejren i Rom skete mandag eftermiddag en trist vådeskudsulykke, hvorved en
ung soldat, Knud Erik Laursen, Århus, blev dræbt.
Den unge mand, der aftjente sin værnepligt ved Park-kommandoen, der er stationeret i Lemvig, var
om eftermiddagen ved godt 14-tiden på patruljevagt sammen med en anden soldat. På vej forbi
nogle træer må en gren have grebet fat i kammeratens gevær, der gik af, så skuddet ramte Laursen i
nakken.
Han førtes straks til sygehuset i Lemvig, hvor han døde kort efter.
Kammeraterne førte båren til rustvognen, der derefter kørte til Århus. Ved bygrænsen gjorde de
holdt, mens Park-kommandoen 5. Komp. affyrede æressalut.
Kaptajn Bassing rejste, straks efter ulykken var sket, mandag eftermiddag til Århus for at bringe det
tunge budskab til Knud Erik Laursens hustru.

Retten i Lemvig

Fredag 1. marts 1946. Retten i Lemvig.
Halfdan Ambye og Victor Hansen, Lemvig,
hver idømt 14 dg. hæfte. Anker Christensen,
Nr. Nissum, idømt 20 dg. hæfte for
fraternisering i Romlejren.
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Onsdag 6. marts 1946. Retten i Holstebro.
Peder Chr. Mortensen, Holstebro, idømt
30 dg. fængsel for fraternisering i
Romlejren.
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Marts 1946

Onsdag 20. marts 1946. Retten i Lemvig behandler en række fraterniseringssager.
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April 1946
Onsdag 27. marts 1946. Retten i Lemvig.
Arbejdsmand Anker Christensen, Rom, skulle have mødt i en fraterniseringssag, hvorfor han
begæres anholdt. Mens han arbejdede i en grusgrav i Rom, havde han forbindelse med en tysk
kvinde og truffet aftale med hende om at mødes senere.
Arbejdsmændene Guldberg Pedersen og Preben Hindberg, Lemvig indrømmede at have haft et par
flygtningepiger hjemme i et lysthus. Guldberg Pedersen havde haft dem med hjem fra Romlejren.
Da han i forvejen har en fraterniseringssag løbende, spurgte han, om han ikke kunne få de to
domme slået sammen. Dommeren bemærkede hertil; De snakker for at få rabat, men det bliver der
ikke noget af. Dommen falder senere.
Fredag 5. april 1946, 2. Batl. 5. Komp. afskedsfest. Afrejse fra Lemvig torsdag 11. april.
Soldat hårdt kvæstet af granat eksplosion ved den tidl. baraklejr på Heldumvej, dagen
før afrejse fra Lemvig.

Park-kommandoen, som har været indkvarteret på Missionshotellet i Østergade, Lemvig,
afløses af 3. Feltartilleris 9. Kompagni, under ledelse af løjtnant Bruun de Nedergaard,
Karup.
Fredag 12. april 1946. Retten i Lemvig.
En ung mand fra Lemvig vedtog en bøde på 20 kr. for uden grund at have affyret 3 skud med sit
gevær, mens han havde CB-vagt ved Flygtningelejren i Rom.
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April 1946

Fredag 12. april 1946. Retten i Lemvig. Verner Volder og Svend Mogensen, hver 20 dg. hæft.
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Maj 1946

Mandag 29. april 1946. Vådeskud i Romlejren, menig Albert Søgaard ramt i foden.

Mandag 6. maj 1946. Romlejren. Leonhardt Byskov Andersen ramt i skulderen.
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Maj 1946

Torsdag 9. maj 1946. Retten i Lemvig, fraterniseringssag. Karl Kristian Johansen 20 dg.
Villy Sørensen 20 dg. Svend Erik Nibe 20 dg. og Karl Kristian Nibe, idømt 20 dg. hæfte.
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Maj 1946

Torsdag 23. maj 1946. Retten i Lemvig. Niels Jensen og Laurids P. Jensen, hver 20 dg. hæfte.

Mandag 27. maj 1946. Soldatervagten ved Romlejren har anholdt, Knud Erik Christensen,
Aksel Thomsen Broe, Poul Christensen og Anker Jepsen.
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Maj 1946

Fredag 31. maj 1946. Fraterniserings-forbudet skærpes.

Fredag 31. maj 1946, Retten i Lemvig. Elias Madsen 20 dg. hæfte.
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Maj 1946

Fredag 31. maj 1946. Retten i Lemvig, fraterniseringssager. Gunnar Husted 10 dg.
Børge Jepsen 10 dg. Ove Petersen 20 dg. Carlo Futtrup Madsen 20 dg. hæfte.
© OVE URTH 2012

62

Juni 1946

Mandag 3. juni 1946. Der anlægges en flygtningekirkegård ved Grove, vest for Karup.
På Rom Kirkegård blev begravet 121 tyske flygtninge fra Lejren på heden. (Trap V. 1965).
På Lemvig Kirkegård ligger begravet 63 tyske soldater og 17 flygtninge i den tyske Mindelund.
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Juni 1946

Torsdag 13. juni 1946. Retten i Lemvig, fraterniseringssager. Børge Christiansen 14 dg.
Poul Erik Kristensen 20 dg. Kristen Madsen, skudt i foden, 10 dg. Tage Johansen 20 dg.
Leonhardt B. Andersen 20 dg. Bruno Hansen 14 dg. Laurits Jensen 14 dg. og Niels Frede
Gadegaard 14 dg. hæfte.
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August 1946

Onsdag 7. august 1946. Flygtningelejren er en af de bedste vi har, udtaler Flygtningechef, fhv.
minister Johannes Kjærbøl under et besøg i Lejren.
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August 1946

Onsdag 7. august 1946. Flygtningeadministrationens chef, fhv. minister Johannes Kjærbøl (A)
besøger Romlejren. ”Med tak for udmærket administration af Rom-Lejren” - skriver han i
Lejrens Logbog.

1946 Romlejr I. med over 100 træbarakker, øst for Ringkøbingvej. Øverst ses Rom Kirke.
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August 1946

Lørdag 17. august 1946. Premierløjtnant V. Arentholtz, beretter om forholdene i
Gedhuslejren sydvest for Karup.
Drabelige slagsmål mellem danske arbejdere og militæret ved Karup Flyveplads.
Befolkningen udenfor Lejrene søger på alle tænkelige måder at lokke de tyske flygtningepiger ud,
og mange hjælper til med at skjule dem, når vagten kommer for at hente pigerne tilbage i Lejren.
Den danske befolkning har således deres store skyld i de ulovligheder, der finder sted.
Flygtninge længes kun efter at komme tilbage til deres hjemstavn, men der er ingen i Danmark, der
i øjeblikket ved, hvornår det vil lykkes at få dem sendt hjem.
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August 1946

Mandag 19. august 1946. Chefen for Flygtningelejrene ved Grove og Gedhus, Premierløjtnant
V. Arentholtz, beretter om forholdene i de to Lejre.
Flertallet af befolkningen i omegnen af Flygtningelejrene ved Grove og Gedhus giver
flygtningeadministrationen en masse ekstra arbejde ved deres uforstående holdning overfor
hele flygtningespørgsmålet.
Lejrledelsen har modtaget hundrede af anmodninger fra egnens beboere – ja, sågar fra folk på den
anden side Viborg – om at få udleveret et antal flygtninge til arbejde i marken, huset osv.
Når der svares, at det ikke kan lade sig gøre, fordi flygtningene skal holdes indenfor afspærringerne,
bliver ansøgerne fornærmede og tror, at det er lejrledelsen, der er ”høj i hatten” og ikke under
landbruget den hårdt tiltrængte arbejdskraft.
Flygtningene arbejder kun på de gårde, der er overtaget af Statens Jordlovsudvalg, alle disse gårde
befinder sig indenfor Flygtningelejrenes eller Flyvepladsens område. For øvrigt er fagforeningernes
holdning en af årsagerne til, at flygtningene holdes indespærret, idet man ikke ønsker flygtningene
sluppet ud på det fri arbejdsmarked.
Befolkningens holdning er en af de store vanskeligheder, vi har at kæmpe med.
Jeg nævnte de mange ansøgninger om arbejdskraft, og jeg kan tilføje, at når bønderne får afslag,
forsøger de på illegal vis at skaffe sig den billige, tyske arbejdskraft. Det er ikke svært, især for
Grovelejren gælder det, at den ikke er effektivt bevogtet. Vagtmandskabet skulle tidobles, hvis man
skulle forhindre tyskerne i at komme ud. Der er eksempler på, at tyskerne ligefrem har taget arbejde
i omegnen gennem flere uger. De er blot kommet hjem til morgentællingen hver dag og er så gået
igen.
Andre bliver hentet i lejren af bønderne. Disse har – på grund af velvilje fra vor side – fået lov at
benytte sognevejen, der går gennem Grovelejren, den såkaldte Hessellundvej, når de blot er i
besiddelse af passerseddel. Til dette formål udstedes mellem 1.500 og 2.000 passersedler om
måneden, men desværre har vi erfaringer for, at bønderne, som passerer lejren i køretøj, undervejs
tager flygtningene op i vognen og smugler dem ud.
Hvis man tager ud i omegnen for at lede efter de forsvundne, får man ingen hjælp. Det er sket, at en
bonde har bedyret overfor os, at han ikke har set de forsvundne, selv om det senere har vist sig, at
han har haft dem skjult i et skab eller et loftværelse, mens vi var på besøg. Og vi har desværre ikke
bemyndigelse til at foretage husundersøgelser udenfor Lejrens område.
Værre er det af forstå de unge danske mænd, der indlader sig med de unge flygtningepiger.
Det er ganske vist let at skyde skylden på pigerne og kalde dem for både det ene og det andet, men
jeg vil fastholde, at skylden i de 80% af fraterniseringssagerne ligger hos de danske mænd, som
indlader sig med dem. Efter min mening er disse mænd ikke en tøddel bedre end de danske piger, vi
under besættelsen kaldte ”Feltmadrasser” og klippede håret af ved befrielsen.
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August 1946
Der er nu 13.000 flygtninge i de to Lejre, omkring 10.000 er kvinder og børn, resten er folk,
som var uegnede til Volksturm – altså i en meget miserabel forfatning.
Flygtningepigerne her i Lejrene ved, at de ikke løber nogen risiko ved at stikke af.
Overalt er der folk, som vil tage godt imod dem, og ingen anmelder dem. De kan som sagt slippe ud
gennem pigtråden omkring Lejren, smugles ud ad sognevejen, eller de kan vade over Karup Å.
Jeg kunne nævne utallige eksempler på, hvorledes pigerne flere dage ad gangen har opholdt sig i
Karup, hvor de er gået på omgang hos mandlige venner, som har drukket dem plakatfulde.
Lejrchef i Grovelejren, Løjtnant Carl Rasmussen har udarbejdet en rapport hvor af fremgår, at der i
løbet af det sidste år er indberettet 57 fraterniseringssager alene for Grovelejrens vedkommende, og
97 danskere har været indblandet i disse. Det drejer sig i næsten alle tilfælde om ulovlig omgang
med flygtningepigerne.
Lad mig lige bemærke, at vi naturligvis straffer de flygtninge, der tager udgangsbillet.
De straffes med 14-dages ophold i en særbarak, der er under særligt opsyn, men det hjælper ikke.
Nu er særforlægningen, Pilhuslejren ved Grove snart færdig, og den kan rumme 800 flygtninge, og
den kan bevogtes effektivt. Her skal de uheldige elementer anbringes for kortere eller længere tid.
Skal tyskerne ikke snart hjem?
Kun den allierede Kontrolkommission kan udtale sig herom. Men da der i øjeblikket findes 8-9 mio.
displaced personer i Europa, og de tyske flygtninge i Danmark kun udgør 200.000 af dem, er det
danske problem jo lille, og jeg tvivler på, at vi slipper af med dem foreløbig. Lejrene her udvides
også stadig – der er nu i alt 13.000 flygtninge i de to Lejre Grove og Gedhus.
Vil tyskerne gerne hjem?
Hvis vi åbnede Lejrene i dag, var der ikke én tysker her i morgen. De snakker kun om ét; Hvornår
skal vi hjem? De spekulerer ikke på andet, og rygterne svirrer i Lejrene. Den ene dag pakker de for
at være klar til afgang, den næste dag pakker de ud igen. De gemmer til stadighed brød, smør og
lignende til hjemrejsen, og de samler på alle mulige mærkelige ting, som de mener at kunne bruge
til at grundlægge deres fremtidige hjem med.
De organiserer og stjæler værre end Ravne. De regner med, at alt, hvad der findes her i omegnen,
tilhører ”Die Luftwaffe” og dermed også dem.
En mærkelig mentalitet har besat dem. Der er intet sammenhold bland dem, den ene vil ikke hjælpe
den anden, og de stoler ikke på hinanden over en dørtærskel. De vil ikke undergive sig et tysk
Lejrpoliti, men henstillinger fra dansk side retter de sig som regel efter.
I Grove og Gedhuslejren har vi alt, hvad der findes i en middelstor By.
Fødeklinik, spædbørnshjem, børnehaver, skoler, mellemskoler, gymnasium, teknisk skole
med praktisk undervisning i alle håndværksfag, sprogundervisning, handelsskole osv.
Det er alt sammen frivilligt, men der er god søgning. Sprogkurser samler især interesse. Her lærer
tyskerne bl.a. engelsk, fransk og russisk. En kunstmaler har oprettet en malerskole, hvor han
underviser for sine medflygtninge osv. Desuden er der biograf, varieté o.l. Alt dette gør vi for, at de
tyske flygtninge ikke skal blive desperate eller henfalde til lejrpsykose og sløvsind.
Vi skulle gerne – for tyskernes og vor egen skyld – give dem noget værdifuldt med hjem. Derfor må
vi beskæftige dem med noget nyttigt, som de kan have gavn af, når de kommer hjem.
Fraterniserende CB`r. Efter befrielsen rekrutterede man frivilligt vagtmandskab. De fleste af de
unge mænd, der meldte sig, var tidligere tyskerarbejdere, der var arbejdssky og fuldkommen blottet
for disciplin og anstændighed. Disse er nu udskiftet, og Militæret har overtaget opgaven. Kun er der
for få. Grovelejren er på 700 tdr. land og døgn vagtholdet udgør kun 18 mand.
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September 1946

Mandag 19. august 1946. Retten i Lemvig. Køkkenchefen i Romlejren, den 32-årige Ernst
Fritz Josteit, idømt 2½ års fængsel for usædelig omgang med flere drenge, der gjorde tjeneste
i Flygtningelejrens køkken.

14. september 1946. Afskedsfest for de danske soldater på Missionshotellet.
Artilleriafdelingens chef, Oberstløjtnant Stensgaard, Karup. Borgmester August Nielsen, Lemvig
samt formændene for de forskellige lokale Soldaterforeninger m.fl. deltog.
© OVE URTH 2012

70

September 1946

Tirsdag 10. september 1946. Retten i Lemvig, fraterniseringssager. Leander Frost Henriksen
og Harry Pedersen, hver 20 dg. hæfte. Aksel F. Nørgaard 30 dg. hæfte, Svend Erik Nibe og
Børge Christiansen hver 20 dg. hæfte
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September 1946

Tirsdag 17. september 1946. Der er oprettet tysk Disciplinær-domstol i Romlejren.
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September 1946

Fredag 4. oktober 1946. Retten i Flygtningelejren fungerer tilfredsstillende, oplyser LRS.
H.P. Brodersen, Lemvig. Retsforhandlingerne protokolleres omhyggeligt, og dommen afsiges
altid samme dag. Lejrens Avis ” Lager-Zeitung” referere udførligt retsmøderne.

Tirsdag 17. september 1946. Ved Retten i Lemvig var der vidneafhøring i en
fraterniseringssag, der er rejst mod arbm. Alfred Volder, Nr. Nissum, Knud Åge Nibe og
Svend Reinholdt Mogensen, Lemvig, som sigtes for den 26. maj 1946 at have haft besøg af tre
flygtningepiger fra Romlejren. Da de tiltalte alle har nægtet sig skyldige, blev de tre
flygtningepiger afhørt som vidner.
Herta Weichoss, 26 år, forklarede, at hun den pågældende dags aften var gået en tur sammen med
nogle andre flygtninge. En af dem, Ingeborg Schultz, kendte Volder, som de mødte og derefter
fulgte op på hans værelse i Vestergade. Hun kendte ikke Nibe og Mogensen og havde ikke været
sammen med dem.
Elsi Helene Paulin, 21 år, forklarede ligeledes, at hun ikke havde været sammen med andre end
Volder, og de havde kun opholdt sig på hans værelse i kort tid, da Politiet kom.
Ingeborg Schultz, 19 år, oplyste, at de, da de mærkede Politiet kom, havde forladt værelset og var
gået ud på loftpladsen. Af de tiltalte kendte hun kun Volder.
Sagen optoges til dom. Som tolk i Retten fungerede LRS. H.P. Brodersen.
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September 1946

Fredag 27. september. Retten i Lemvig,
fraterniseringssag, Børge Christiansen.

Lørdag 28. september. Retten i Lemvig,
fraterniseringssag, Anker Christensen.

En typisk fraterniseringssag.
Mistænkte anholdes af politivagten ved Romlejren eller i dennes nærhed, i kontakt med en tysk
kvinde. Sigtede anbringes i Lemvig arrest. Politimesteren sigter arrestanten for fraternisering.
Ved førstegangstilfælde idømmer Dommeren som udgangspunkt 7-14 dages hæfte, i formidlende
tilfælde en bøde på 60-80 kr. (ugelønnen for en arbejdsmand var dengang ca. 130 kr.).
Fra avisartikler kendes 50-60 fraterniseringssager, hvor danske mænd er sigtet for omgang
med tyske kvinder fra Romlejren. Retsprotokollen fra Lemvig omtaler over 100 sigtelser.
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Oktober 1946
Hjemsendelse af tyske flygtninge påbegyndes 1. november 1946.

21. september 1946.

17. oktober 1946.

19. oktober 1946.
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Oktober 1946

22. oktober 1946. Hjemsendelse af flygtninge påbegyndes 1. november 1946.
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November 1946

23. oktober 1946. Bekendtgørelse. Danskere har pligt til at anmelde flygtninge inden 24 timer!

Fredag 1. november 1946.

Onsdag 20. november 1946.
De første tyske flygtninge ankom til Romlejren i marts 1945, og antallet øgedes til knap 9.000.
Nu påbegyndes hjemsendelsen til de besatte Zoner i Tyskland.

© OVE URTH 2012

77

November 1946

Fredag 1. november, fraterniseringssag. Julius Mørk Nielsen og Vilhelm Sørensen,
idømt 20 dages hæfte ved Retten i Lemvig. De appellerede til Landsretten som stadfæstede
J.M. Nielsens dom på 20 dages hæfte, mens Vilh. Sørensen slap med en bøde på 80 kr.
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November 1946

Tirsdag 12. november 1946, fraterniseringssag. Halfdan Ambye og Viktor Reenberg
Thomsen, blev i marts md. ved Retten i Lemvig hver idømt 14 dages hæfte.
De appellerede til Landsretten som frifandt dem.
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November 1946

Onsdag 13. november 1946, Politivagten ved Romlejren foretog politi-razzia i Lejrens omegn.
Svend Nørby Christensen, Niels Jensen og Laurids Peder Jensen, blev anholdt.
På Politimesterens begæring blev de alle tre indsat i Lemvig arrest for 8 dage.
Onsdag 20. november 1946, fremstilles de tre unge tjenestekarle for Retten i Lemvig.
Alle tre tilstod at have haft flygtningepiger på deres værelser, den ene af dem, endda i to dage.
Deres beskikkede forsvarer sagfører Sv. Knudsen, begærede dem alle løsladt, hvad Politimesteren
modsatte sig under henvisning til, at de alle tidligere har været straffet for fraternisering.
Dommeren afsagde derefter kendelse om, at de tiltaltes fængsling opretholdes og at de hver
idømmes 30 dages fængsel for fraternisering. De tiltalte indankede dommen til Landsretten.
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November 1946

Torsdag 21. november 1946, Retten i Lemvig.

Sygeplejerske Charlotte Götz, 32 år.

Margarethe Jensen 32 år, tiltalt for fraternisering, idet hun sigtes for at have modtaget breve til
besørgelse for en tysk veninde, sygeplejerske i Romlejren, Charlotte Götz, Erfurt.
Sagen udsat; Lejrchefen Henry Mikkelsen og sygeplejerske Charlotte Götz indkaldes som vidner.

Torsdag 12. december 1946. Retten i Lemvig, optager sagen til dom. 16. dec. frifindelse.
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To eksempler på brevcensur.

Afviste breve behandles administrativt af socialinspektør S.A. Christensen og C.E. Clausen.

Brevforsendelser skal afleveres åbne til Lejrlederen og må indeholde op til 25 ord affattet i
blokbogstaver. Indholdet må kun omhandle personlige familieforhold.
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November 1946

Fredag 22. november 1946. Fraterniseringssag. Tage Emil Pedersen, idømt 10 dages hæfte ved
Retten i Lemvig. Han appellerede til Landsretten som nu har stadfæstet dommen.

Lørdag 23. november 1946. Retten i Lemvig, fraterniseringssager. Verner Volder, Lauge
Bruun, Henrik Henriksen, Karl Reiner Søjberg og Hermann Pedersen sigtes for
fraternisering med tyske flygtningekvinder.
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December 1946

22. december 1946, Københavns Dommervagt. Andreas Nielsen, København, fængsles 15
dage for at have hjulpet en tysk kvinde til flugt fra Romlejren.
Januar 1947

Torsdag 2. januar 1947. 600 flygtninge fra Romlejren hjemsendes i nærmeste fremtid til den
Britiske Zone.
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Januar 1947

4. januar 1947. Tyske kvinder fastholder ”Kinder – Küche – Kirche” filosofien, og er
modtagelige for seksuelle fristelser, når de vender tilbage til Tyskland!
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Januar 1947

Torsdag 9. januar 1947, Retten i Ringkøbing, fraterniseringssag.
Flygtningekvinde fra Romlejren på besøg i Ulfborg.

Torsdag 9. januar 1947. Retten i Lemvig, fraterniseringssag, Erland Holbæk, 7 dg. hæfte.
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Januar 1947

Torsdag 9. januar 1947. Retten i Lemvig, fraterniseringssag. Carl Reenberg Hansen.
1947. Dommerfuldmægtig G.S. Dahl, Nakskov ansættes som ny Byretsdommer i Lemvig.
Han afløser konstitueret Dommerfuldmægtig Steen Fischer, som er forfremmet til
Dommerfuldmægtig ved kriminalretten i Århus, med tjeneste fra 1. januar 1947.
Steen Fischer var konstitueret i embedet fra juli 1945, hvor dommerfuldmægtig Ole Sørensen,
Lemvig blev beskikket til at behandle og pådømme sager vedr. forræderi og anden landsskadelig
virksomhed i Ringkøbing Amt.
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Januar 1947

Onsdag 15. januar 1947. Finansudvalget ansøges om 40.000 kr. til en Flygtningefilm.

Tirsdag 28. januar 1947.
75 flygtninge forlader Romlejren, og 600 nye ankommer fra Tirstruplejren.
De tyske flygtninge i Danmark sendes til en gennemgangslejr i Kolding, hvorfra den videre
transport foregår med særtog til Besættelses-zonerne i Tyskland.
Inden afrejsen foretag en grundig aflusning, og hver person må ikke medbringe mere end 1
kuffert.
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Januar 1947

Fredag 8. februar 1947. Fraterniseringssag.
Verner Volder og Ove Poulsen.

Mandag 28. januar, Fraterniseringssag.
Knud Leo Knudsen, Alfred Svenningen
og Marinus Madsen.
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Lørdag 1. marts, Fraterniseringssag.
Svend Nørby Christensen 40 dg. fængsel.

89

Marts 1947

Lørdag 22. marts. Fraterniseringssag.
Karl Aage Henriksen.

Tirsdag 18. marts. Fraterniseringssag.
Svend Aage Nibe og Knud Pedersen.
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Tirsdag 29. april. Fraterniseringssag.
Verner Volder.
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Maj 1947

Onsdag 7. maj 1947. Bilulykke nord for Romlejr II. (Vest for Rom Beton- og Mørtelværk).
To lastvogne med mælk til flygtningelejren kører i grøften, to tyske drenge kom til skade.
© OVE URTH 2012

91

Juni 1947

Onsdag 14. maj 1947. Fraterniseringssag. Chr. Madsen, Landsretten stadfæster 30 dg. hæfte.

Mandag 9. juni 1947. 750 flygtninge forlader Romlejren.
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Juni 1947

Torsdag 12. juni 1947. Smedelærling Ernst Pieper 18 år, dræbt ved ulykke i Romlejren.

Onsdag 18. juni 1947. Flygtningene forbereder sig på endnu en vinter i Flygtningelejren.
Mange flygtninge er gået i gang med at udnytte jorden indenfor Lejrens område.
Der er anlagt adskillige kolonihaver, hvori der dyrkes forskellige grøntsager, hovedsagelig salat,
ærter, radiser og gulerødder. Frøene er udleveret af Flygtningeadministrationen, som også har
forsynet en del flygtninge med tobaksplanter, som nu dyrkes med stor kærlighed.
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August 1947

Torsdag 21. august 1947.
Jordbrugsavlen i Romlejren har en værdi af ca. 200.000 kr.
Der blev sat omkring 60.000 tobaksplanter, som gav 15 t. I tørret tilstand ca. 3 t.
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August 1947

Torsdag 21. august 1947. Rømning af Romlejren påbegyndes, over 4.000 flygtninge skal køres
til Oksbøllejren.

Rom Flygtningelejr 1945-48, med over 200 træbarakker af forskellige størrelser og kvalitet.
I perioden boede der op til 9.000 flygtninge i Lejren, som var under 1 km 2.
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September 1948

Torsdag 5. september 1947. Fraterniseringssag.
Anker Kristensen, Ernst Jensen og Vagner Vestergård Nielsen.
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November 1947

Onsdag 15. november 1947. Retten i Lemvig, fraterniseringssag.
Viggo Christensen. Landsretten stadfæster dommen på 7 dg. hæfte.

Tirsdag 11. november 1947. Lemvig kommune overtager Flyvepladsen og udlejer en del af
arealet til hestehandler Jens Peter Sidelmann, Ramme og lejrleder Henry Willy Mikkelsen.
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Romlejr I. Vinteren 1947
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November 1947

Fredag 21. november 1947. Flygtningelejren i Rom skal i nærmeste fremtid nedlægges.
Folkebladet har i den anledning besøgt Lejren og talt med Lejrleder Henry Willy Mikkelsen.
Da Romlejren var på sit højeste indbyggertal, havde den 9.000 beboere. Det har naturligvis været en
meget stor opgave for lejrlederen at organisere og styre dette Bysamfund. En vigtig opgave var, at
sætte de mange mennesker i arbejde. Det lykkedes over al forventning, og der blev oprettet
værksteder for næsten alle håndværk; maskinsmede, grovsmede, snedkere, skræddere, syerske,
skomagere, træskomagere, elektrikere og bogbindere. Også landmændene fik deres arbejde at passe.
Ved hjælp af disse håndværksafdelinger blev Lejren selvforsynende på mange områder, og der blev
efterhånden en nogenlunde tilfredshed hos en overvejende del af de mange hjemløse mennesker.

Romlejrens smedeværksted.
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Møbelsnedkerværkstedet.

Fremstilling af benproteser.

Tandlægeklinikken i Romlejren betjenes af en tysk tandlæge.
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På Rom Kirkegård blev omkring 100 flygtninge begravet, hvoraf 16 ikke nåede at blive 1 år.
Flygtningegravene blev i 1965-66 overflyttet til den Tyske Mindelund ved Grove Kirke.
På Lemvig Kirkegård er begravet 17 flygtninge, hvoraf 13 er under 15 år.
Ved siden af det praktiske arbejde, blev der også gjort en indsats for flygtningene i åndelig
henseende. Der blev holdt regelmæssige Gudstjenester; der var flere præster blandt flygtningene, og
nogle af omegnens præster har også holdt Gudstjenester. Der var børnehaver, alm. skoler og en
slags teknisk skole, hvor alle unge deltog. Også underholdning blev der tænkt på i form af foredrag,
oplæsning, teater, dilettantskuespil mv. man havde to mødesale, hvoraf de største kunne rumme
1.000-1.500 mennesker.
Lejren havde også sit eget retsvæsen med domstol, politi og et arrestbarak til afsoning af mindre
straffe. Lejrens politi bestod både af mænd og kvinder. Det var en heldig kombination, navnlig til at
bekæmpe fraternisering med, det viste sig, at kvinderne var mest pålidelige til at vogte over deres
medsøstre.
Vi må også nævne sundhedsvæsenet. I den ene ende af Romlejr II. lå et ret moderne sygehus, der
betjentes af tyske læger og sygeplejersker med kredslæge S.J. Knudsen, Lemvig, som
tilsynsførende. Sundhedstilstanden i Lejren har været ualmindelig god.
En meget stor opgave har det været at forsyne de mange mennesker med det nødvendige tøj. For at
organisere dette, oprettede lejrlederen et regulært socialkontor, hvor der fra systuer og værksteder
oparbejdedes et meget betydeligt lager med al slags beklædning. Et særligt socialudvalg af tyskere
ledede denne afdeling under Lejrlederens opsyn.
Lejrleder Henry W. Mikkelsen har vist stor energi og opfindsomhed i at finde billige materialer til
fremstilling af smukke og gode beklædningsgenstande. Vi blev f.eks. præsenteret for nydelige
sweaters og lignende beklædningsgenstande. Når man så tingene på vrangen viste det sig, at være
syet sammen af ene små lapper af stoffer.
© OVE URTH 2012

101

Flüchtlingskrankenhaus Rom, sygehuspersonalet efteråret 1946.
I den syd-vestlige hjørne af Romlejr II. lå et ret moderne sygehus, der betjentes af to tyske
læger, med kredslæge S.J. Knudsen, Lemvig, som tilsynsførende.
I svære sygdomstilfælde blev patienterne behandlet på danske sygehuse.
Nu er Lejren i opbrud, der er kun nogle få hundrede flygtninge tilbage, som også vil forsvinde i
løbet af de nærmeste måneder.
Lejrchefen oplyser at man på en del af Flyvepladsområdet har drevet landbrug med kartoffel avl,
hvidkål, to afgrøder majroer, to afgrøder gulerødder og én afgrøde radiser. Vi har været oppe på at
have 220 svin i stalden, nu er vi nede på ca. 50. Vi har avlet 15 tons tobak, som i tørret tilstand
vejede 3 tons. Vi har selv fremstillet en del cigaretter til belønning for særlig flittige, men det meste
går til en fabrik i Ålborg.
I Lejrlederens kontor og private bolig hang adskillige tegninger, malerier og udskårne ting, som de
mere kunstnerisk begavede flygtninge har lavet. Vi fik også lejlighed til at se en samling af
hektograferede aviser, som er blevet skrevet og trykt i Lejren.
En ting, man særlig lægger mærke til i Lejrchefens kontor, er en stor model af hele Romlejren
med barakker, veje, træer osv. som giver et fuldstændigt indtryk af denne By, som nu snart
vil være en saga blot. Modellen, som vil blive givet til Lemvig By, vil bevare mindet om det
mærkelige samfund på 9.000 mennesker, som blev styret af en god dansk mand med kun
ganske få danske medhjælpere.
Man må sande, hvad Flygtningechefen, minister Johannes Kjærbøl (A), skrev i Lejrens gæstebog,
under et besøg i august 1946; at Romlejren er en af de bedst drevne i Landet. HL.
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Januar 1948

10. januar 1948, Retten i Lemvig. Blufærdighedskrænkelse i Romlejren, oktober 1947.
23. januar 1948, Retten i Lemvig. Ernst Jensen blev frikendt, hustruen dømt for hæleri.
Et ægtepar fra Møborg, Ernst og Ruth Jensen, var i sommeren 1947 bestyrer på Østergaard i Rom.
Her modtog de forskellige ting bestående af lagner, tæpper, børnetøj, spisebestik, skåle mv. af et par
tyske flygtningepiger i Romlejren. Ernst Jensen mente det dels var gaver, og at det var ting som de
ikke ville have med til Tyskland, nu hvor de snart skulle rejse. Flygtningepigernes forklaring var en
anden; De havde taget de forskellige ting, som for øvrigt var mærket med værnemagtens stempel, i
Flygtningelejrens depot. Ernst Jensen frifindes, Ruth Jensen idømmes 20 dg. hæfte betinget i 3 år.

27. januar 1948, Retten i Lemvig. Verner Volder idømt 30 dg. fængsel.
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Februar 1948

6. februar 1948. I de to nedlagte Flygtningelejre Rom og Gedhus, står barakker til en værdi af
godt 2. mio. kr. Gedhuslejrens barakker overtages af Militæret. Romlejrens barakker sælges
derimod til liebhavere.
Barakkerne er i en god forfatning, og kan anvendes til mange formål – ikke mindst til afhjælpning
af boligmanglen. I Romlejren er der 36.366 m2 beboelsesbarakker med dobbelt vægge, og 2.321 m2
med enkelte vægge, eller i alt et par hundrede træbarakker samt nogle få stenbygninger.
Barakkerne i Rom repræsenterer en værdi af lidt over 1 mio. kr. og sælges til alle formål, dog ikke
til sommerhuse og garager.
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Marts 1948

26. marts 1948. Karen Salskov 6-år, påkørt af lastbil på Romvej og ramt i hovet af et stykke
tømmer fra træbarakkerne i Rom.
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Juni 1948

1. juni 1948. Arbejdet med nedbrydning af Flygtningelejren blev påbegyndt i november 1947
og forventes afsluttet i løbet af 1948. Foreløbig har salget af Barakker givet 1 mio. kr.
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1948. Margarete Brand 33 år, var den danske Lejrleder Willy Mikkelsens Geschäftsführerin,
og de to blev senere gift i Tyskland!
(Margarete og Maria Frankenstein 38 år og hendes søn Peter 6 år, var alle fra Pommern).
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Det danske personale i Romlejren. Bagest tv. Chauffør H. Pinnerup, Chauffør Andersen, Ukendt,
Lejrleder Willy Mikkelsen, Kredslæge S.J. Knudsen, forrest Chauffør Sv. Åge Knudsen, Karen
Mikkelsen, Chauffør H. Meldgaard, Ukendt.

Farvel til Romlejren. Med lastbil til Banegården i Lemvig og derfra med tog sydover.
De sidste 35 flygtninge forlod Romlejren 28. februar 1948.
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Flygtningelejren i Rom blev oprettet i
maj 1945 og nedlagt 28. februar 1948.
I perioden frem til 1946 blev tyske
flygtninge fortrinsvis begravet på
Lemvig Kirkegård.
I den tyske Mindelund på Lemvig
Kirkegård hviler 63 tyske soldater og 17
tyske flygtninge.
Fra 1946 til 1948 blev tyske flygtninge
fra Romlejren begravet på Rom
Kirkegård.
I en særskilt Gravprotokol er registreret
106 dødsfald i Romlejren, heraf 62 mænd
og 44 kvinder. De fleste blev begravet på
Rom Kirkegård.
I 1965-66 overflyttede man de tyske
flygtningegrave på Rom Kirkegård til
den tyske Mindelund ved Grove Kirke.
Sognepræst Møller Madsen, Lomborg
oplyser i 1960, at der på Rom Kirkegård
er 125-130 grave, som stammer fra de år,
der var tysk Flyveplads og senere tysk
Flygtningelejr i Rom.
Der har været trækors på nogle af
gravene, og enkelte har været forsynet
med jernplader, men de fleste trækors er
efterhånden gået til, og der er nu givet
tilladelse til at fjerne resterne af dem, da
man alligevel ikke ved, hvem der ligger
begravet i hver enkelt grav.
Den tyske Mindelund i Grove.
Her hviler 1.119 flygtninge og 175
soldater, ofre fra Anden Verdenskrig.
I Rom blev begravelserne ofte foretaget
uden de lokale danske myndigheder
havde noget dermed at gøre.
Flygtninge-Administrationen har en liste
med navnene på alle de tyskere, der
ligger begravet på Rom Kirkegård, og
der står også, hvornår hver enkel er død,
men derudover vides kun, at de alle er
begravet inden for det område der ligger
syd for Kirken, oplyser Sognepræsten.
Gravene er nu overflyttet til den tyske
Mindelund i Grove.
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Flygtningelejren i Rom, Belægningsstatistik fra april 1945 til marts 1948.
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Øverste kurve viser det samlede antal flygtninge i Romlejren i perioden april 1945 til marts
1948. Næst øverste kurve viser antal kvinder over 15 år. Tredje øverste kurve viser antal børn
under 15 år og nederste kurve viser antal mænd over 15 år.
Flygtningelejren i Rom blev oprettet i maj 1945 med 460 flygtninge og nedlagt 28. februar
1948, hvor de sidste 35 flygtninge rejste hjem til Tyskland.
I 1945-48 var der i perioder indkvarteret op til 9.000 flygtninge i Romlejren.
Af Flygtningelejrens regnskaber fremgår, at de samlede udgifter ved 34 mdrs. drift af Lejren
var knap 9 mio. kr., som løbende blev refunderet af Statskassen.
Flygtningestatistik, Romlejren.
De første tyske flygtninge ankom til Rom Flyveplads i marts 1945.
Ved befrielsen i maj 1945 var flygtninge antallet i Rom ca. 460. I løbet af sommeren indrettes de
forladte træbarakker på Rom Flyveplads til Flygtningelejr og her indkvarteres yderligere ca. 1.100
flygtninge som opholdt sig i tyske forlægninger i henholdsvis OT-Lejren Lemvig, Thyborøn,
Tørring, Skalstrup, Nissum, Gudum, Resen, Humlum og Oddesund.
Lokale arbejdere nedbrød de tyske militærbarakker i området og genopførte dem i Rom, med
henblik på indkvartering af den stadig stigende flygtningetilstrømning fra andre forlægninger i
landet.
Det samlede antal flygtninge i Romlejren var i sommeren 1946 ca. 9.000 mennesker, heraf
4.300 kvinder (48%), 3.600 børn under 15 år (40%) og 1.100 mænd (12%).
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Antal Straffesager behandlet ved Retten i Lemvig 1945-1946-1947.
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Blå søjle, Landsforræderiloven. Rød Søjle, Værnemagerloven. Grøn søjle, Fraterniseringsloven.
Frihedsrådets arrestationsudvalg fastsatte rammerne for anholdelse af mistænkte
personer efter Befrielsen. Lokalkomitéen for Lemvig udførte opgaven.
Modstandsbevægelsen i Lemvig arresterer i løbet af 5-13. maj 1945. 130 personer,
som under bevogtning interneres i Lejre ved Heldumvej/Stadion, på Missionshotellet/
Østergade og i Missionshuset/Vasen.
Heraf var 54 kvinder, 37 af disse mistænkes for samkvem med tyskere (tyskerpiger).
Lemvig var uden Politi i perioden 19. september 1944 til 13. maj 1945.
Retsopgøret / antal arrestationer
1945
1946
1947
I alt
Landsforræderiloven
Lov. Nr. 259 af 1. juni 1945
Bek. nr. 368 af 6. juli 1946
Tillæg til Straffeloven
1. Landsskadelig virksomhed
2. Tjeneste i Værnemagten
3. Stikkervirksomhed
4. Samarbejde med Værnemagten

136

126

10

17

21

24

62

4
147

95
126

12
36

111
309

48%

41%

11%

100%

Værnemagerloven
Lov nr. 406 af 28. august 1945
Erhvervsmæssigt samarbejde med
Værnemagten

Fraterniseringsloven
StrL. § 124 Samkvem med internerede
Politibekendtgørelse 19. juli 1945
Fraternisering med tyske flygtninge

Antal Straffesager i forbindelse
med Retsopgøret, behandlet ved
Retten i Lemvig
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Flygtningelejren i Rom, Reglement for de tyske Flygtninge.
1.1. Flygtningelejre og forlægninger står under bevogtning af danske væbnede styrker.
2.1. Der indsættes af danske myndigheder en dansk Lejrleder, der udøver den øverste myndighed i
alle Lejrens indre forhold. Hans anvisninger skal følges i enhver henseende.
3.1. De tyske Flygtninge vælger ved frie valg og ved simpel stemmeflerhed en tillidsmand, hvis
Valg skal godkendes af Lejrchefen.
4.1. Den tyske tillidsmand forhandler på Flygtningenes vegne med Lejrlederen og gennem denne
med myndighederne om alle Flygtningene vedkommende forhold.
4.2. Enhver direkte henvendelse fra de tyske Flygtninge til de danske vagtposter eller til danske
civilpersoner inden eller udenfor Lejrens område er forbudt.
4.3. Det er Flygtningene forbudt at benytte telefon.
Brevforsendelser skal afleveres åbne til Lejrlederen.
Brevene må kun indeholde indtil 25 ord, og skal affattes i blokbogstaver og må kun omhandle
personlige familieforhold.
Lejrlederen er berettiget til at begrænse brevvekslingens hyppighed.
4.4. Flygtningene må modtage og afsende pakker, indeholdende beklædning og fodtøj, tæpper og
sengetøj, toiletartikler og lignende småfornødenheder, men ikke fødevarer, nydelsesmidler
eller tobak.
5.1. Den tyske tillidsmand er ansvarlig for Flygtningenes overholdelse af dette Reglements
bestemmelser og gennemførelsen af den danske Lejrleders øvrige anvisninger.
6.1. Det påhviler de tyske Flygtninge selv at renholde Lejren og dens område efter anvisning fra
Lejrlederen. Denne bestemmer, hvilke og hvor store arbejdshold der skal udtages til rengøring
af gange, trapper, gårde, toiletter (latriner), vaskerum o.l. lokaliteter og fællesrum.
6.2. Ligeledes udtages der et arbejdshold, der har arbejdet med tillavning og udlevering af maden
til Lejrbeboerne.
7.1. WC´r og latriner rengøres mindst 2 gange i døgnet, og sæderne afvaskes med lysol el. lign.
8.1. Vask, også af linned mm. er kun tilladt i de dertil særlige anviste lokaler og til de af
Lejrlederen fastsatte tider.
9.1. Madlavning er forbudt udenfor de anviste køkkener. Selvstændig madlavning er forbudt
undtagen ved tilberedning af mad til børn under 3 år eller til syge efter lægens ordination.
10.1. Flygtningenes anvendelse af elektriske kogekar og strygejern, højfjeldssol og andre elektriske
installationer er forbudt. Sådanne genstande skal derfor afleveres til opbevaring hos
Lejrlederen.
10.2. Aflytning af radio er kun tilladt i de fælles samlingsstuer indenfor de af Lejrlederen fastsatte
tidsrum.
11.1. Anvendelse af gas og brændsel til madlavning og vask skal begrænses til det mindst mulige.
12.1. WC`r på gange og trapper må i Lejre, hvor fællestoiletter findes i gården, må ikke anvendes
om dagen. De må kun anvendes efter sengetid og af de syge efter særlig anvisning.
13.1. Hvor badning er muligt, skal lejrbeboerne i videst muligt omfang benytte koldt brusebad en
gang om ugen.
14.1. Maden skal udleveres og fordeles i overensstemmelse med det af myndighederne givne
kostregulativ.
15.1. Hvor fælles spisested findes, må der ikke opbevares mad i soverummene.
Alle andre steder må der i soverummene kun opbevares tørkost en dag.
16.1. Det er forbudt lejrbeboerne at indføre madvarer i Lejren.
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17.1. Soverummene skal være bragt i orden inden kl. 10:00.
18.1. Børn under 10 år skal være bragt til sengs inden kl. 20:00. Børn under 15 år skal holdes inde
efter dette tidspunkt. Flygtningene skal gå til ro senest kl. 22:00. Ingen må stå op inden kl.
6:00, undtaget er dog arbejdshold.
19.1. Al larm og støjende adfærd er forbudt. Brug af grammofoner, musikinstrumenter o.l. er
forbudt i fri luft og er forbudt efter kl. 20:00 indendørs.
20.1. Børn skal ved Flygtningenes egen hjælp beskæftiges med undervisning eller leg under opsyn
mindst 6 timer daglig.
22.1. Der kan blandt de arbejdsføre Flygtninge udtages arbejdshold til rengøring, rensningsarbejde
o.l. i andre af tyske institutioner benyttede lokaler. Transporten skal foregå under væbnet
bevogtning.
22.2. Efter særlig bestemmelse kan der udtages arbejdshold til arbejde andetsteds.
23.1. Der føres lægetilsyn i hver forlægning. Såfremt lægehjælp skal tilkaldes, må henvendelse ske
til Lejrlederen.
24.1. Alle tilfælde af sygdom skal af den tyske tillidsmand eller stedets sygeplejerske eller –passer
anmeldes straks ved lægens ankomst.
25.1. Det påhviler lægen at overbevise sig om sundhedstilstanden i lejren.
26.1. Der kan afholdes gudstjenester i Lejren. Afholdelse af politiske propagandamøder af enhver
art er forbudt.
27.1. Det er forbudt Flygtningene at forlade Lejren (forlægningen) uden udgangstilladelse.
28.1. Udgangstilladelse gives af Luftværnschefen til sådanne Flygtninge, der skal udføre arbejde
udenfor Lejren i tyske lazaretter, kaserner, værksteder o.l.
29.1. Endvidere kan Lejrlederen undtagelsesvis i ganske ekstraordinære tilfælde, f.eks. for at søge
speciallæge eller i tilfælde af diegivning eller ved dødsfald eller alvorlig sygdom indenfor den
nærmeste familie, givne udgangstilladelse for en enkelt passage (passerseddel).
29.2. I sygdomstilfælde udfærdiger Lejrens huslæge efter hver konsultation en liste over patienter,
hvis sygdom kræver speciallægehjælp. Listen dateres og underskrives af huslægen og
overgives til Lejrlederen.
29.3. Passersedlen skal indeholde oplysning om Flygtningens navn, nummer, fødselsdag, Lejrens
nummer og adresse, navn og adresse på det ambulatorium, hvor patienten skal behandles.
Klokkeslæt for udgang fra Lejren, ankomst til ambulatoriet og afgang fra dette påføres
passersedlen af de respektive danske vagter. Ved hjemkomsten inddrages passersedlen af den
danske vagt, der er berettiget til at foretage visitation.
29.4. Kræver sygdomstilfældet flere specialbehandlinger, skal det tyske ambulatorium udstede en
attest herfor, der oplyser diagnosen og det formodede antal behandlinger, der vil være
nødvendige. Attesten skal altid medbringes og fremvises for de danske vagter og skal
påtegnes af ambulatoriet med dato og stempel for hver foretaget behandling.
29.5. Strækker specialbehandlingen sig udover det først formodede antal behandlinger, skal der
udfærdiges ny attest.
30.1. Samtlige våben, såvel skyde- som stikvåben, ammunition og sprængstoffer samt danske penge
og rationeringsmærker skal omgående afleveres til Lejrlederen og konfiskeres.
31.1. Overtrædelse af dette reglements bestemmelser og af den danske Lejrleders påbud og
anvisninger straffes med forbud mod brevveksling og tilbageholdelse af post, ekstraarbejde,
stuearrest eller overflytning til Særlejr.
Arbejds- og Socialministeriet, København, november 1945.
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Benyt denne, måske sidste chance! - Rundflyvning fra Rom Flyveplads, sommeren 1948.

2011. I Romlejr II. vest for Ringkøbingvej findes i dag flere synlige spor af Flygtningelejren,
f.eks. Vandværket ved Ravnsbækvej, samt flere brønde og sokkelrester af bebyggelser.
Billedet viser omkredsen af en lagerbygning ved lejrens køkken.
Hospitalsbunkeren, som nu er indrettet til Museum, var ikke en del af Flygtningelejren.
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Fra Flyveplads til Flygtningelejr 1940-48.

1940. Flyveplads Rom, 150 ha. eksproprieres. 1941. Sikkerhedszone, 520 ha. eksproprieres.

1940-45. Flugstützpunkt Rom, 670 ha.
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1945-48. Flygtningelejr Rom, 72 ha.
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Efter det første Russiske angreb på Preussen i efteråret 1944 flygtede store dele af
befolkningen vestover - Efter II. Verdenskrig overtog Polen og Rusland område.

Til minde om 10.000 flygtninge, Rom 1945-1948.
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