De tyske flygtninge
1945-1949

Øllebrødshumanisme og barmhjertighed
- Et kildekritisk forløb om debatten
om de tyske flygtninge i danske aviser.

Forberedelse til forløbet:
Dette hæfte er udarbejdet med det formål at skabe opmærksomhed
omkring flygtningedebatten gennem tiden. Udgangspunktet er de danske
flygtningelejre, hvor man fra 1945-1949 internerede omkring 200.000
tyskere under til tider svære kår. Ved at forstå datidens
flygtningedebat i medierne, vil man skabe en større forståelse for
den tone der i dag bruges i den aktuelle flygtningedebat.
Som forberedelse til forløbet kan man med fordel vise den 40
minutter lange dokumentar ”De tyske flygtninge i Danmark” fra 1949.
Filmen er tilgængelig via Det Danske Filminstitut, Filmcentralen,
Filmstriben og YouTube. Filmen afspejler en tydelig tendens i
efterkrigstiden og den kan lede til nogle interessante diskussioner
om, hvem filmen henvender sig til, og med hvilket formål den er
lavet.
Se eventuelt filmen en gang uden noget specielt formål, og diskuter
hvilket billede der tegnes. Snak derefter om filmens formål og hvem
der har lavet filmen. Læs evt. http://www.sculptingthepast.dk/Filmoversigt/Besaettelsen/Tyske-Flygtninge-i-Danmark.aspx
Se nu filmen igen, og læg mærke til hvordan man ønsker at fremstille
tyskerne, og læg også mærke til, hvordan billeder og speaker ikke
altid fremlægger det samme budskab.

Materialet er udarbejdet af museumsinspektør Lise Milan Nielsen.
2. udkast. Til redigering.

Flygtningene kommer
Den 8. februar 1945 meddelte Tyskland det danske udenrigsministerium, at
man måtte forvente, at tusindvis af tyske flygtninge kom til Danmark. Da
Danmark blev befriet den 5. maj 1945 var der ca. 250.000 tyske flygtning i
Danmark.
Hovedparten af de flygtninge, der kom til Danmark, kom fra det område, der
kaldtes Østpreussen i det nuværende Polen. De var flygtet i takt med at
den russiske hær rykkede frem. Man regner med at der samlet blev evakueret
næsten 2 mio. mennesker over Østersøen. En del af flygtningeskibene blev
sænket af miner eller af angreb fra luften.

Mange af skibene anløb Københavns havn, og i foråret 1945 ankom på nogle
dage op til 10.000 flygtninge til havnen – mange af dem var syge eller
skadede efter rejsen. Det var mest kvinder og børn samt gamle mænd eller
mænd, der var blevet skadede under krigen.

Indkvartering i Danmark
En opgørelse i maj 1945 viste, at de var indkvarteret ca. 1.100
forskellige steder på skoler, i forsamlingshuse, på fabrikker og i lejre
bestående af barakker. I maj 1945 var 64 ud af 70 skoler i København
beslaglagt til at huse flygtninge. De danske myndigheder ønskede fra
starten så hurtigt som muligt at flytte flygtningene ud fra de steder,
hvor de var i vejen for, at den danske dagligdag kunne genoptages efter
besættelsen. Desuden var mange af indkvarteringsstederne ikke beregnet på
længere
ophold.
For
eksempel
var
en
del
flygtninge
anbragt
på
halmmadrasser på gulvet i fabrikshaller o.lign.

Målet var at sende de tyske flygtninge hjem så hurtigt som muligt, og der
blev indledt forhandlinger med de allierede, der havde overtaget magten i
Tyskland. Danmark tilbød endda at sende madvarer med flygtningene hjem,
sådan at de kunne forsørge sig selv i begyndelsen. Alligevel var en hurtig
hjemsendelse vanskelig at opnå.

Verdens største skibsforlis – som ingen har hørt om!
Verdens største skibsforlis foregik ikke midt på Atlanterhavet eller et
sted langt væk i Stillehavet. Tværtimod foregik det i Østersøen, syd for
Bornholm i 1945.Dette er verdens mest dødbringende – og mest oversete
forlis.
Den 30. januar 1945 var Tyskland presset. Den Røde Hær trængte længere og
længere ind i de østtyske områder og tusinde tyskere blev drevet på flugt.
Lazaretskibet Wilhelm Gustloff lå til havns i Gotenhafen (det nuværende
Gdynia i Polen) og var klar til at sejle flygtningene til de sikre
vesttyske havnebyer. Skibet forlod havnen kl. 12.30 og sejlede vestpå med
ca. 10.000 mennesker. Der var totalt proppet på skibet, som kun var bygget
til at medtage 2000 mennesker.
Syd for Bornholm blev skibet beskudt af tre torpedoer fra en sovjetisk
ubåd og skibet begyndte at synke. Redningsbådene var ikke klargjorte og
mange var frosset fast, da temperaturen den dag var næsten minus 30*. Ud
af de godt 10.000 mennesker ombord blev kun cirka 1000 reddet i land og
levede resten af deres liv med voldsomme traumer.
Over 9.000 mennesker døde i denne ulykke, hvilket gør det til det største
skibsforlis i verdenshistorien. Til sammenligning døde der godt 1500
mennesker på Titanic. En af grundene til, at meget få kender til Wilhelm
Gustloff-forliset var, at der på verdensplan var stor enighed om, at de
tyskere der var ombord fik som fortjent. En anden årsag var, at der var
soldater ombord på skibet, og angrebet kan derfor ikke betegnes som en
krigsforbrydelse. Det blev betragtet som legitimt krigsbytte.
I løbet af krigens sidste tid omkom der omkring 30.000 flygtninge på flugt
over Østersøen. Der blev dog reddet mange flere end der døde.

Baraklejrene i Danmark
De fleste af flygtningene i Danmark kom fra den russiske zone. De hørte
samtidig til det polske område, der efter krigen ikke var venligt stemt
overfor tyskere. Det blev derfor klart, at man i Danmark måtte finde en
løsning til at indkvartere flygtningene på lidt længere sigt.
I 1945-46 byggede man et antal baraklejre bestående af barakker købt i
Sverige. Det var uisolerede træbarakker, som ellers blev brugt til at huse
skovhuggere. Der blev opbygget flere store lejre, hvor flygtningene blev
samlet. Den største var Oksbøl-lejren i Vestjylland, der kunne huse op til
36.000 personer. En række materiale blev givet eller indkøbt fra Sverige.
Ud over byggematerialer købte man også bl.a.
127.000 knive og 118.000
gafler, 65.000 uldtæpper og 886.000 papirsmadrasser og soveposer. En del
tøj og andre fornødenheder blev også doneret fra religiøse grupper bl.a. i
USA.

2½ m2 til hver
Hver flygtning blev fra starten tildelt 2½ m2. De sov i køjesenge, der var
70 cm. brede og 180 cm. lange. Pladsforholdene blev dog bedre i takt med
at flygtningene kunne hjemsendes. I slutningen af 1946 havde hver
flygtning i lejrene i gennemsnit 3,2 m2 til sig selv. Når flygtninge blev
hjemsendt, blev de tilbageværende rykket sammen til de større lejre, sådan
at små lejre kunne lukke. Det betød, at hver flygtning blev flyttet ca. 3
gange under deres ophold i Danmark.
Det
største
problem
var
brændsel.
Vintrene
var
meget
kolde.
Middeltemperaturen i februar 1947 var minus 7,3 grader, og den 3. marts
var det minus 21 grader. De danske lagre af brændsel til varme var blevet
brugt af de tyske soldater under besættelsen, så der var ingen reserver
til opvarmning af lejrene, og også den øvrige danske befolkning frøs.
I flygtningelejrene blev alt, der kunne brændes, brændt med mindre
opsynsfolkene forhindrede det. Der er således fortællinger om, hvordan
bl.a. barakkernes trædøre og sågar gulvbrædder endte i kakkelovnene for at
få varme.

Maden
Det var ikke bare brændsel og barakker, det var svært at skaffe til de
mange flygtninge – også madvarer kunne være vanskelige at få fat på – ikke
mindst fordi mange varer i Danmark var rationerede. I maj 1945 fik
luftværnschefen, der stod for organiseringen af flygtningearbejdet,
imidlertid lov til at købe brød, mel, kartofler, gulerødder, roer, kål,
byggryn, sukker, mælk, smørerstatning, ost, pølse og salt udenom
rationeringssystemet.
Danmark blev af de engelske myndigheder bedt om, at give hver flygtning
1800 kalorier om dagen, men de danske myndigheder besluttede i maj 1945 at
give 2035 kalorier per dag per flygtning. Dette betød bl.a. at en
flygtning blev tildelt 350 g. rugbrød, 125 g sigtebrød, 20 g smør, 25 g
kødpålæg, 25 g ost og 15 g sukker per dag foruden bl.a. 1900 g kartofler,
750 g gulerødder, og 1,15 liter skummetmælk om ugen. Som tiden gik blev
tildelingen af mad sat i vejret, sådan at hver flygtning i juni 1946 fik
2278 kalorier om dagen.
Maden var oftest sammenkogte retter, der blev lavet i fælleskøkkener og så
uddelt og spist i barakkerne. I Kløvermarken på Amager kunne køkkenet lave
10.500 liter varm mad af gangen.
Alle kvinder skulle på skift hjælpe til med at lave maden.

De indhegnede lejre
Lejrene var indhegnet af pigtrådshegn, der blev bevogtet af bevæbnede
vagter. Indespærringen skabte en del debat ikke mindst i aviserne.
Officielt lød forklaringen, at hegnene skulle sikre den danske befolkning
mod smitte fra de tyske flygtninge samt beskytte de tyske flygtninge mod
hævntørstige danskere, der bar nag efter 5 års besættelse. En anden
forklaring var, at man skulle holde flygtningene samlet for sikre, at de
kunne sendes hjem.
Det var forbudt for danskere at have kontakt med tyskerne i lejrene. Store
skilte med forbud mod at ”fraternisere” hang på hegnene, og smed man
f.eks. en enkelt pakke smør ind til menneskene på den anden side, kostede
det en bøde på 50 kr. (det ville svare til en bøde på omkring 1000 kr. i
dag). Der var også nogle danskere, der kom i fængsel for at ville giftes
med en tysk flygtning eller for at have fået børn med dem.
Lejrene blev indrettet med børnehaver, skoler og sågar gymnasier i de
større lejre. Der var ungdomsskole og lærepladser på de værksteder, der
var. Der var skrædderværksteder, skomagere og sågar en violinbygger i en
af de store lejre. I Aalborg dyrkede man også tobak, der blev fordelt
mellem flygtningene.

Der blev oprettet biblioteker, arrangeret teaterforestillinger og vist
film for at få tiden til at gå, mens flygtningene ventede på at blive
sendt hjem. Det blev bl.a. heftigt debatteret, hvilke bøger og film
flygtningene måtte have adgang til. Nazisterne havde i Tyskland brændt de
bøger, de ikke mente, folket skulle læse, og derfor var den tilgængelige
litteratur på tysk oftest præget af nazistiske ideer. Der blev derfor
bl.a. indkøbt bøger i Schweiz. Det var vigtigt at flygtningene havde
adgang til bøger på tysk, da de ikke måtte lære dansk af hensyn til, at de
ikke skulle tro, at de kunne få lov til at blive i Danmark.
Også historieundervisningen i flygtningelejrene blev diskuteret – for hvad
skulle børnene lære om deres nære fortid ? Det blev besluttet, at
flygtningene skulle have mulighed for at diskutere hele Tysklands historie
og ikke blot frem til 1933, da Hitler kom til magten. Der blev også
afholdt en række foredrag om nazismen i lejrene i et forsøg på at
afnazificere flygtningene. Endelig blev der afholdt demokratiske valg til
lejrenes ledelse for at vænne flygtningen til demokrati.

På vej hjem
Den første transport med flygtninge, der blev sendt hjem, tog fra Danmark
1. november 1946. Den del af flygtningene var da allerede sendt hjem som
såkaldte Wehrmachtsangehörige – dvs. som personer med tilknytning til det
tyske militær. For at få så mange hjem så hurtigt som muligt blev
tilhørsforholdet til militæret tolket meget bredt. Selv flygtninge, der
kun enkelte gange havde været i kontakt med militæret kom til at høre til
den gruppe.

Den sidste transport kørte fra Kolding den 15. februar 1949. Hovedparten
af flygtningene fra Danmark kom aldrig tilbage til der, hvor de kom fra.
De fleste kom fra det, der blev til Polen, og Polen, der lå i den russiske
zone af Europa, ønskede ikke at modtage tyske flygtninge. I stedet kom
hovedparten af flygtningene, der blev sendt hjem fra Danmark som
flygtninge til den franske zone af Tyskland.
Ca. 17.000 af de tyske flygtninge i Danmark døde, inden de nåede at blive
hjemsendt. Mange af dem var børn og svagelige, der døde på grund af den
hårde flugt. Dødstallet var således højest i 1945.

Kilder
Hvad er en kilde?
En kilde er et værktøj du bruger til at opnå viden. Hvis man læser en
tekst fra gamle dage, er det ikke automatisk en kilde, bare fordi det er
en gammel tekst. Tager man f.eks. en dagbog, er dagbogen ikke automatisk
en kilde. Det bliver en kilde i det øjeblik man f.eks. spørger: Hvad mener
denne person om denne ´historiske begivenhed?” Så bruger man teksten til
at opnå viden om en specifik begivenhed eller en tidstypisk holdning. En
tekst bliver altså en kilde, når man stiller spørgsmål til den. Så bliver
det en ”kilde til viden”. En tekst kan på den måde være kilde til mange
forskellige spørgsmål.

Første- og andenhåndskilder
En kilde kan være en førstehåndskilde (øjenvidne-beretning) eller
andenhånds-kilde. En førstehåndskilde er lavet af en afsender der selv har
oplevet det, der fortælles om. Hvorimod afsenderen af andenhåndskilden
ikke selv har oplevet det, der fortælles om. En førstehåndskilde vil
derfor som en historisk kilde tit blive betragtet som mere troværdig end
en andenhåndskilde.

Tendens
Hvis en tekst har et helt tydeligt budskab, så er den tendentiøs eller
subjektiv. Dvs. at afsender har et helt tydeligt formål med teksten og en
helt tydelig holdning til det teksten omhandler. Tendenser kan være meget
tydelige eller de kan være mere subtile. Man skal derfor nogle gange
undersøge en tekst grundigt for at finde frem til teksten. Hvis en tekst
ikke har en tydelig tendens eller et tydeligt formål kalder man den for
objektiv.

Afsender og modtager
En kilde har som udgangspunkt næsten altid en afsender og en modtager. Med
afsender, menes personen som har skrevet teksten. Ved at undersøge hvem
personen bag teksten er, bliver det lettere at finde ud af hvad afsender
vil med teksten. Tilhører han/hun en politisk gruppe, en religiøs gruppe,
en oprørsgruppe osv.?
Når man har fundet ud af hvem afsenderen er, skal man finde ud af hvem
modtageren er. Med modtageren menes der den person eller den gruppe man
gerne vil rette teksten mod. Hvem er det der skal læse teksten? Er teksten
beregnet til at offentligheden skal læse den eller er den privat? Hvis en
tekst er offentlig oplever man tit at der udelades noget, hvorimod en
tekst beregnet til privat læsning ofte indeholder flere oplysninger og
derfor ofte vil være mere troværdig.

Opgave:
Nedenfor finder I 4 forskellige kilder, der hver repræsentere en holdning
til de danske flygtningelejre og tyskerne. Jeres opgave er, at læse
teksterne og svare på de tilhørende spørgsmål, og på den måde få en
forståelse af hvilke typer holdninger der fandtes dengang i de forskellige
medier. Var flygtningedebatten dengang særlig anderledes end den aktuelle?
I skal nu inddeles i mindre grupper og arbejde med hver jeres
kildemateriale. Læs artiklerne grundigt igennem. Enkelte af artiklerne er
meget lange, og i det tilfælde skal I kun læse den markerede tekst. Når I
er færdige med at læse, så skal I svare på spørgsmålene så godt I nu kan.
Bemærk at I ikke skal svare på spørgsmålene ud fra jeres egen personlige
holdning, men ud fra den holdning jeres artikel har. I skal altså redegøre
for, hvad artiklen mener om de tyske flygtninge og flygtningelejrene.
Når I er færdige, skal de forskellige grupper fremlægge deres resultater
og fortælle hvad deres kilde mener om de tyske flygtninge. Dette skal
gerne til sidst udmunde i en debat om hvordan man skal behandle de tyske
flygtninge. Kan man eventuelt trække tråde op til i dag?
Til læreren: Hvis forløbet suppleres med et besøg på Immigrantmuseet, kan
man
passende
gemme
fremlæggelserne
og
debat-elementet
til
selve
museumsbesøget. Så vil en del af forløbet nemlig inddrage elevernes
resultat og vi vil afholde en debat, der blandt andet bliver
perspektiveret op til den moderne flygtningedebat.
På den måde forbereder eleverne sig til besøget hjemme på skolen, men
fremlægger deres resultater på museet.

Kilde 1: Artikel i Berlingske Tidende 24. juni 1945

Jeres holdning og fremgangsmåde
I jeres gruppe repræsenterer I en af de mere åbne holdninger til de tyske
flygtninge i det første år efter befrielsen.
I skal læse jeres "hovedkilde" og besvare nedstående spørgsmål for at finde
frem til jeres synspunkter og argumenter, som I skal bruge i den
efterfølgende debat om de tyske flygtninge og behandlingen af dem. På side
2 finder I oplysninger om jeres "hovedkilde" , samt flere citater fra andre
der deler samme holdning til de tyske flygtninge. På side 3 kan I afslutte
med at opremse jeres vigtigste synspunkter og argumenter, som I vil bruge i
debatten.

Spørgsmål til ”60 præster forsvarer de tyske flygtninge”:
Hvad er kilden?

Hvem har skrevet kilden? Hvem er afsenderen?

Hvilken slags kilde er det? Førstehånds- eller andenhåndskilde?

Hvad er det afsenderen vil fortælle i kilden?

Hvordan beskriver afsenderen de tyske flygtninge?

Hvordan mener afsenderen, at de tyske flygtninge skal behandles?

Hvad er afsenderens vigtigste argumenter for at flygtningene skal
behandles på en bestemt måde?

Hvad skriver afsenderen om forholdene i flygtningelej rene?

Hvad er det afsenderen ønsker?

Præster i flygtningelejrene
De
tyske
flygtninge
var
internerede i flygtningelejrene,
så
de
kunne
ikke
gå
til
gudstjeneste
i
danske
kirker.
Derfor
blev
der
oprettet
barakkirker
i
de
større
flygtningelejre. I alt betjente
omkring 200 danske præster fra
folkekirken,
frikirker
og
den
katolske kirke samtlige lejre i
Danmark i begyndelsen af 1946.
Blandt de tyske flygtninge var
der også præster, som også lavede
gudstjenester.

Præsternes erklæring blev mødt med meget
kritik i aviser og avisernes læserbreve.
Satiretegning bragt i Ekstra Bladet 26. juni
1945.

Den anbefalede mængde til flygtninge var
1800 kalorier om dagen, men de danske
myndigheder besluttede i maj 1945 at
give 2035 kalorier.

"Skal Mennesker hjælpes i Dag,
gælder alle andre Motiver end
Medlidenheden.
Den
alene,
Interessen for og Medfølelsen med
andres
Lidelser
et
ægte
demokratisk Træk - gaar det ikke
an at appellere til. (...)
Lad os kvæles i Smør og Flæsk,
før et eneste tysk Barn bliver
hjulpet. Løn som forskyldt. (...)
Det er ikke langt fra, at vi
skammer
os
lidt
over
denne
"Øllebrødsbarmhjertighed",
der
sandelig
ikke
kommer
af
Medlidenhed, men fordi vi finder
det under vor Værdighed at bruge
Nazistiske Metoder!"
Uddrag af kronikken "Det uartige Ord"
bragt i Politiken d. 9. marts 1946.
Kronikken er skrevet af den kendte danske
digter Tove Ditlevsen, der i kronikken
kritiserede
mangel
på
forståelse
af
andres lidelser, som hun mente var fulgt
i krigens fodspor.

kirke i en af flygtningelejrene.

Synspunkter og argumenter
Herunder kan I remse jeres synspunkter og argumenter op til debatten. Lav
gerne en længere liste. I må også gerne inddrage argumenter fra de andre
citater.

Vi mener, at de tyske flygtninge skal behandles som. . .

Synspunkter:

Argumenter:

De tyske flygtninge skal behandles . . . . . fordi, at. . .

Kilde 2: Leder i Information 25. juni 1945

Jeres holdning og fremgangsmåde
I jeres gruppe repræsenterer I en meget kritisk holdning til de tyske
flygtninge i det første år efter befrielsen. Holdningen kom bl. a. til
udtryk i Dagbladet Information og Ekstra Bladet og i avisernes læserbreve.
I skal læse jeres "hovedkilde" "Det er ikke sandt" og besvare nedstående
spørgsmål for at finde frem til jeres synspunkter og argumenter, som I
skal bruge i den efterfølgende debat om de tyske flygtninge og
behandlingen af dem. På side 2 finder I oplysninger om jeres "hovedkilde",
samt flere citater fra andre der deler samme holdning til de tyske
flygtninge. På side 3 kan I afslutte med at opremse jeres vigtigste
synspunkter og argumenter, som I vil bruge i debatten.

Spørgsmål til "Det er ikke sandt”
Hvad er kilden?

Hvem har skrevet kilden? Hvem er afsenderen?

Hvilken slags kilde er det? Førstehånds- eller andenhåndskilde?

Hvordan beskriver kilden de tyske flygtninge?

Hvordan mener kilden, at de tyske flygtninge skal behandles?

Hvad er kildens
bestemt måde?

argumenter

for

at

flygtningene

skal

Hvad skriver kilden om forholdene i flygtningelej rene?

Hvad er det kilden ønsker?

Hvad mener kilden mon med ”øllebrødshumanisme”?

behandles

på

en

Dagbladet information
Dagbladet
Information
blev
grundlagt i august 1943 som en
nyhedstjeneste for modstandskampen
i
Danmark
under
den
Anden
Verdenskrig.
Efter
krigen
fortsatte Information som dagblad.
Efter
befrielsen
kom
Dagbladet
Information
med
nogle
af
de
stærkeste
indlæg
om
de
tyske
flygtninge i den første tid efter
befrielsen.

Hvad er en leder?
Lederen
eller
”den
ledende
artikel” står altid på samme plads
i avisen
og udtrykker avisens
mening om et aktuelt samfundsproblem.

" I Øjeblikket mindes jeg ikke, om
det er Eisenhower eller en anden
af de store allierede Feltherrer,
der
ganske
rigtigt
har
karakteriseret
Tyskerne
som
brovtende og storsnuede, naar det
gaar dem godt, servile og sledske,
naar det gaar dem galt. Mon
Sandheden ikke skulle være den, at
de Herrer Præster ser dem nu, da
det "gaar dem galt" , og saa
forveksler
deres
Sevilitet
og
Sledskhed med ydmygt Kristensind
og "Menneskeligt Værd" ?"
Uddrag af læserbrev bragt i Ekstra Bladet
11. juni 1945.

"Nej , spørg den Kvinde, hvis Mand
en Hipo har skudt, spørg den Mor,
hvis
Søn
er
faldet
for
Fædrelandet, spørg den Kvinde og
Mand, som har været udsat for
Gestapos
Behandlinger,
om
de
synes, at Flygtningene, der i
Tyskland jublede ( baade Kvinder
og Børn) over Svinetransporten af
vort Politi spørg dem alle, om de
Flygtninge, der er os paatvunget,
skal have de dyre Grøntsager,
ligesom de ogsaa vasker og stryger
deres
Tøj
paa
Gassen
paa
Flygtningeskolerne,
medens
den
danske
Befolkning
(die
dumme
Dänen! Der er saa sandt, saa
sandt) - faar lukket for Gassen,
hvis Rationen overskrides.”
Uddrag af læserbrev bragt i Ekstra Bladet
11. juni 1945

Synspunkter og argumenter
Herunder kan I remse jeres synspunkter og argumenter op til debatten. Lav
gerne en længere liste. I må også gerne inddrage argumenter fra de andre
citater.

Vi mener, at de tyske flygtninge skal behandles som. . .

Synspunkter:

Argumenter:

De tyske flygtninge skal behandles . . . . . fordi, at. . .

Renskrevet og forkortet fra originalversionen

Jeres holdning og fremgangsmåde
I jeres gruppe repræsenterer I en af de mere åbne holdninger til de tyske
flygtninge i det første år efter befrielsen.
I skal læse jeres "hovedkilde" Hvad man ikke ved og besvare nedstående
spørgsmål for at finde frem til jeres synspunkter og argumenter, som I
skal bruge i den efterfølgende debat om de tyske flygtninge og
behandlingen af dem.
På side 2 finder I oplysninger om jeres "hovedkilde" , samt flere citater
fra andre der deler samme holdning til de tyske flygtninge. På side 3 kan
I afslutte med at opremse jeres vigtigste synspunkter og argumenter, som I
vil bruge i debatten.

Spørgsmål til ”Hvad man ikke ved”
Hvad er kilden?

Hvem har skrevet kilden. Hvem er kildens afsender?

Hvilken slags kilde er det? Førstehånds- eller andenhåndskilde?

Hvordan beskriver afsenderen de tyske flygtninge?

Hvad er afsenderens argumenter for at flygtningene skal behandles på en
bestemt måde?

Hvad skriver afsenderen om forholdene i flygtningelej rene?

Hvad er det afsenderen ønsker?

Hvem var PH?
PH står for Poul Henningsen ( 1894-1967 ) , som var en kendt dansk
arkitekt, kritiker, samfundsdebattør og forfatter. PH skrev som forfatter
en række viser, bl.a. "Man binder os på mund og hånd" der indirekte
opfordrede til modstand mod den tyske besættelsesmagt. I 1943 flygtede
han til Sverige, hvorfra han kom tilbage efter krigen. PHs synspunkter om
bl.a. synet på de tyske flygtninge, fremførte han, selv om de isolerede
ham fra hans tidligere forbundsfæller der havde været aktive i modstandskampen.

Hvad er en kronik?
En kronik er en længere artikel,
som ikke er skrevet af avisens
faste medarbejdere. En kronik
kan være skrevet af forskere,
eksperter,
aktører
eller
praktikere inden for et bestemt
område.

Poul Henningsen ved på kontor

" Saa vidt er vi kommet, at vi
finder det rimeligt, at tyske Børn
sulter, fordi en Flok syge og onde
Mænd af deres Nation har styrtet
verden i Ulykke. Og saa enøjet
ulogisk tænker vi, at vi betragter
hele den tyske "Race" som farlig for
Verdensfreden,
som "uhelbredelig" og bestemt til
Krig og Grusomhed alene ved deres
Anlæg. ”
Uddrag af kronikken "Det uartige Ord" bragt
i Politiken d. 9. marts 1946. Kronikken er
skrevet af den kendte danske digter Tove
Ditlevsen.

Tove Ditlevsen

"Bort med al Had: Vi maa dog
paa en eller anden Maade se af
faa skabt Fred i Europa, og nu,
da
Tyskland
og
den
tyske
nazisme er slaaet og knust saa
fuldstændigt, burde man holde
op med Hadefuldheden. ”
Plan over Kløvermarkslejren. Lejren
kunne rumme op mod 18. 000 flygtninge.

Uddrag af læserbrev bragt i
Dagbladet Information.

Synspunkter og argumenter
Herunder kan I remse jeres synspunkter og argumenter op til debatten. Lav
gerne en længere liste. I må også gerne inddrage argumenter fra de andre
citater.

Vi mener, at de tyske flygtninge skal behandles som. . .

Synspunkter:

Argumenter:

De tyske flygtninge skal behandles . . . . . fordi, at. . .

Kilde 4: Uddrag fra Politiken 28. februar 1946

Jeres holdning og fremgangsmåde
I jeres gruppe repræsenterer i et modsvar til PHs kritik af forholdene i
de tyske flygtningelejre i det første år efter befrielsen.
I skal læse jeres "hovedkilde" og besvare nedstående spørgsmål for at
finde frem til jeres synspunkter og argumenter, som I skal bruge i den
efterfølgende debat om de tyske flygtninge og behandlingen af dem.
På side 2 finder I oplysninger om jeres "hovedkilde" , samt flere citater
fra andre der deler samme holdning til de tyske flygtninge. På side 3 kan
I afslutte med at opremse jeres vigtigste synspunkter og argumenter, som I
vil bruge i debatten.

Spørgsmål til ”Fire dødsfald om ugen blandt 30.000 flygtninge”
Hvad er kilden?

Hvem har skrevet kilden. Hvem er kildens afsender?

Hvilken slags kilde er det? Førstehånds- eller andenhåndskilde?

Hvordan beskriver afsenderen de tyske flygtninge?

Hvad er afsenderens argumenter for at flygtningene skal behandles på en
bestemt måde?

Hvad skriver afsenderen om forholdene i flygtningelej rene?

Hvad er det afsenderen ønsker?

Hvem var Kjærbøl?
Johannes Kjærbøl (1885-1973) var dansk politiker og fra 1945-52 chef for
Flygtningeadministrationen. Kjærbøl havde derfor det øverste ansvar for
flygtningelejrene i Danmark og for de tyske flygtninges forhold.
Kjærbøl ønskede at holde de tyske flygtninge adskilt fra den øvrige
befolkning og samtidig overholde de krav og rettigheder man de tyske
flygtninge havde. Han var uenig med dem, der sagde at de tyske flygtninge
levede under umenneskelige forhold, og mente generelt at de blev behandlet
godt og fik den hjælp man kunne spare. Der var også en lokalbefolkning som
stadig led pga. krigens efterspil, og Kjærbøl mente at man skulle hjælpe
dem, før man hjalp flygtningene.

Hvad er et debatindlæg?
Et debatindlæg er en kritik eller
svar
på
en
kritik
mellem
to
mennesker
eller
en
gruppe
mennesker. Ofte er debatindlæg ikke
skrevet at avisens medarbejdere,
men af andre aktører.

Den anbefalede mængde til flygtninge var 1800
kalorier om dagen, men de danske myndigheder
besluttede i maj 1945 at give 2035 kalorier.

”Jeg har ikke paastaaet, at Kjærbøl
og hans Folk har svigtet de tyske
Flygtninge […] Min Opfattelse er,
at Johs. Kjærbøl har svigtet det
danske Demokrati paa et afgørende
Punkt ved at holde den offentlige
Kritik ude fra Flygtningelejrene.”
PH kritiserer Kjærbøl.
Fra Politiken 23. marts 1946.

”Vi erkender, at ikke alle Lejre er
Mønsterlejre, men hvem tør paastaa,
at vi kunde gøre dem bedre under
Hensyn
til
landets
vanskelige
Forsyningssituation? Vi mener, at
Flygtningene skal have det materielt
forsvarligt, men ikke bedre end en
fattig Dansker. De faar snarere for
meget end for lidt Mad […] jeg ser
ingen Begrundelse for at gaa med til
privat
Indsamling
af
Tøj
til
Flygtningene, saa længe vore egne og
Folk
i
de
Lande,
Tyskerne
har
udplyndret, har det saa daarligt.”
Kjærbøl svarer på kritik. Fra Politiken 23.
marts 1946.
Teaterforestilling i flygtningelejren i
Kløvermarken med bl.a. Kjærbøl som tilskuer.

Synspunkter og argumenter
Herunder kan I remse jeres synspunkter og argumenter op til debatten. Lav
gerne en længere liste. I må også gerne inddrage argumenter fra de andre
citater.

Vi mener, at de tyske flygtninge skal behandles som. . .

Synspunkter:

Argumenter:

De tyske flygtninge skal behandles . . . . . fordi, at. . .

