
 FLYGTNINGELEJREN I OKSBØL  

- en by bag pigtråd…. 

I dag, så mange år efter at såvel tyske som allierede flygtninge 
strømmede ind over landes grænser, må man stadig sige til sig selv: 
Der er faktisk uforståeligt, at Danmark klarede dette kolossale 
problem uden de helt store bataljer og episoder.  

Når 
man ser 
på 
antallet 
af fremmede personer, der befandt sig her i landet den 5. Maj 1945 
om morgenen, er der nok grund til at undre sig. Statens civile 
Luftværn opgjorde tallene til: 570.000 fremmede i alt. 

Flygtningeproblemet, der blev rent dansk anliggende, skulle løses. 
Man satsede derfor i første omgang på at få frigivet så mange 
beslaglagte bygninger som muligt – fortrinsvis skoler – og disse 
bestræbelser resulterede i, at man over det ganske land oprettede 
flygtningelejre i barakker og lignende, som havde være benyttet af 
den tyske værnemagt, og hvor der adskillige steder allerede befandt 
sig tyske flygtninge. I Oksbøllejren var der ved kapitulationen 9000 
tyske flygtninge, men lidt efter forvandledes denne lejr til en 
kæmpeby bag pigtråd  –  en by med 36.000 indbyggere og dermed 
Danmarks sjettestørste by. (i 1945) 

En by af barakker på Vestjyllands magre sandjord, en by med 
borgmester, byråd, kirker, biograf, teater, skoler m.m., men en by helt 
lukket for omverden. Et tilflugtssted – og heller ikke mere – for 
tusinder af tyske flygtninge. 
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Lørdag 8. november 2015 

Læs videre i tillæg 1 



Weekendens udfordinger 

Lørdagen bød på flere udfordringer for de SEC FOR soldater, der havde 
meldt sig til denne weekend.  

Den første del, var fysisk. En Core test på niveau 1, med adskillige øvelser i 
gymnastiksalen (om fredagen) og derefter løb i 12 min på centerbanen. Vil 
man se mere om øvelserne, kan man læse på Hjv.dk. 

Derudover var der skydning. Det var både med pistol og M/95, det var 
kontrolskydninger K6 og K7. Der var flere ganske fine resultater i mellem. 

Soldaterne blev heller ikke snydt for øvelser med CBRN maske, 
førstehjælp med skriftlig prøve samt teoretisk undervisning om SPR Harris 
7800. 

Dagen blev afsluttet med 
fællesspisning, og andet socialt 
arrangement i konstabelmessen 
og officersmessen. 

I løbet af dagen har PIO’er 
været rundt, for at tage fotos 
og for at skrive lidt om de 
forskellige øvelser. Ligesom der har været fotograf rundt, for at filme i 
løbet af dagen. Vi vil her sige tak, for den forståelse der har været, for 
dette kunne lade sig gøre. 

 

Søndag vil der være nye udfordringer for soldaterne. Der vil være 
praktiske prøver i signaltjeneste i form af betjening af radioer. Derudover 
vil der være praktisk prøve i førstehjælp. 

Program for SECFOR uddannelseskontrol 

Søndag 8 november 

0700-0800  Morgenmad 

0800-1500  FØHJ HABA + AKP og Signal 361, 371 og SPR (2-
turnus) 

1500-1600  Oprydning og aftrædelse 

 

Læs videre på HJV.DK samt på Facebook!! 

Brikby 

Oksbøllejre
n 

Flygtningelejren i Oksbøl (Se tillæg 1) 


