Med

epidemi
i hælene
Sygdom og levevilkår
hos tyske flygtninge i
Oksbøl 1945-49

Opgaver
og kilder
Du vil i det følgende skulle løse opgaver og se på historiske kilder, der tager udgangspunkt i de tyske flygtninge, der opholdt sig i Danmark, bl.a. i Oksbøl i Vestjylland, i årene
efter Anden Verdenskrig.
Materialet tager udgangspunkt i temaerne sundhed, sygdom og generelle levevilkår i
flygtningelejren.
Dine svar skriver du ned I et dokument, som du
efterfølgende kan sende til din lærer.

Epidemi
eller pandemi?
Hvad er forskellen?
Ofte hører man ordene epidemi og pandemi brugt i flæng af bl.a. journalister, men
hvad er egentligt forskellen?
Undersøg:
Søg på nettet efter svar, men husk at tjekke om dine kilder er troværdige.
Bliver dyrene også syge?
Man hører også tit om flagermus, aber eller andre dyr i forbindelse med sygdomsudbrud, x Ebola og SARS.
Undersøg:
Hvad har dyrene med disse sygdomme at gøre?

Tyske
flygtninge i
Danmark

I vinteren 1945 begyndte tyske flygtninge
at strømme til Danmark på flugt fra Den
Røde Hær, som var rykket frem mod de
tyske østormåder. Danmark modtog i alt
250.000 civile, tyske flygtning i perioden
før og efter kapitulationen.

General Lindemann i Silkeborg var chef for
de tyske tropper i Danmark, og havde ansvar
for at finde husly til de tyske flygtninge, da de
ankom til Danmark.

Du kan besøge området i Oksbøl hvor
den tyske flygtningelejr lå. Her finder du
også en folder med information om lejren.
Folderen er også tilgængelig online:
https://vardemuseerne.dk/wp-content/
uploads/2016/10/Flygtningelejren-6.pdf

Rugbrødslageret i Oksbøllejren.
Hver eneste uge blev der spist omkring
70.000 kg. rugbrød i lejren.

Udsigt over nogle af Oksbøllejrens barakker. Da lejrens
indbyggertal var på sit højeste,
boede der omkring 35.000
tyske flygtninge her.

Hvem har
ansvaret?
I vinteren 1945 begyndte tyske flygtninge at strømme til Danmark, eftersom
Den røde hær var rykket frem mod de tyske østområder. Danmark modtog i alt
250.000 civile, tyske flygtning i perioden før og efter kapitulationen.
Læs nedenstående kilde og svar på følgende:
Hvad var Frihedsrådet?
Hvilket tidspunkt i besættelsen repræsenterer den 21. marts 1945?
Hvad er det for et budskab, som Frihedsrådet gerne ville udsende?
Hvorfor tror du, de havde den holdning?
Er du enig i budskabet? Begrund dit svar.

Sygdom og
smitte i lejren
De sidste tyske flygtninge forlod Danmark i
1949. Mens de var her, boede de tæt i store lejre
omkranset af pigtråd, isoleret fra den danske
befolkning.
Samfundet i lejrene var pengeløst, og der var
mangel på mange ting, bl.a. tæpper, tøj og fodtøj. Folk boede tæt sammen i lejren, hvor der
også var problemer med skadedyr som væggelus og rotter. Flygtninge tog bad i lejrens badeanstalter, men der var mange om pladserne, så
der kunne godt gå op til to uger mellem brusebadende.

Tyske flygtningebørn bag pigtråd i Oksbøl.

Der blev hurtigt mangel på beboelsesbarakker
i lejren. Derfor blev også hestestaldene taget i
brug. Her kunne op til 100 personer bo samlet
i ét stort rum, hvilket var en væsentlig ringere
måde at bo på end i de almindelige beboelsesbarakker.
Mange flygtninge var allerede syge og svækkede,
da de ankom til lejren på grund af den hårde flugt.

Tyske flygtninge foran en hestestaldsbarak.

Overvej:
Hvorfor ville danskerne ikke have de tyske
flygtninge ud i det danske samfund? Tænk over
flere muligheder.
Hvordan, tror du, har forholdene i lejren påvirket
smittespredning og sygdom?
Lejren i Oksbøl havde to sygehuse, der var indrettet
i forskellige afdelinger, som vi kender fra moderne
sygehuse i dag. Hvorfor blev flygtninge ikke bare
indlagt på almindelige, danske sygehuse?

Børn indlagt på børneafdelingen i et af
sygehusene i lejren i Oksbøl.

Den
offentlige
debat
Læs:
Læs kronikken ”Hvad manikke véd” på de to næste sider.
Undersøg:
Hvornår er kronikken fra?
Hvem har skrevet den?
Overvej:
Hvad er budskabet i denne kronik, og hvordan passer det med
Frihedsrådets holdning?

Millioner
af mennesker
er fortsat
på flugt
Læs:
Læs artiklen ved at følge linket:
https://msf.dk/fra-felten/graeskeflygtningelejrerisikerer-udbrud-afcoronavirus/
Overvej:
Sammelign moderne flygtningelejre med
forholdene beskrevet i den kronik, du lige har læst.
Har forholdene i flygtningelejrene nogen
indvirkning på vores liv i Danmark?
Er det noget, vi behøver tænke over? Begrund dit svar
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