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Kære Læser!
Velkommen til årets opdatering. Det er ottende gang Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern Museum udsender en
fælles årbog, der beskriver noget af alt det, der sker på museumsområdet i de to kommuner.
Og som altid er årbogens indhold blandet. Denne
gang er der en hel stribe artikler, der er resultatet af 20
antropologistuderendes feltarbejde i maj måned 2017
omkring Hvide Sande. Der er fine portrætter af Skjerns
”Kornelius Blisand”, Christian Hansen og Vestjyllands
”Rembrandt”, Christen Lyngbo. Der er artikler om museernes formidling både i landskabet og inde på museerne.
Der er artikler om to forskellige flygtningelejre fra tiden

efter Anden Verdenskrig og vi fortsætter byvandringen
gennem Ringkøbings gader før og nu. Der er fokus på
jernalderens spader og deres rette brug og en artikel om
alternativ medicin for hundrede år siden – som nu giver
vore dygtige detektorfolk fund fra marken. Og så er der
som i de tidligere årgange beretninger fra museumsforeningerne om deres aktiviteter og en oversigtsartikel om
årets arkæologiske udgravninger.
Som altid kommer vi langt omkring – selvom vi holder
os inden for de to kommuners grænser. Men der er meget
historie her i Vestjylland. Og vi bliver ved med at finde nyt
om den.
God læselyst
Kim Clausen og Claus Kjeld Jensen
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Blandt sovjetiske krigsfanger og
flygtninge i Blåvandlejren
Af Harald H. Jepsen
Ude i et vindomsust klitområde nord for Blåvandshuk Fyr
står en informationstavle midt i et ellers ret øde landskab.
Her opførtes under besættelsen en baraklejr for danske
arbejdere, som var beskæftiget ved byggeriet af Tirpitzstillingen og andre tyske forsvarsværker. Lejren havde
plads til mindst 500 arbejdere under Organisation Todt
(O.T.) og blev fra 1943 administreret af det nazistiske Det
Danske Arbejdsfællesskab (DDA), som var en dansk pendant til Deutsche Arbeitsfront, den eneste tilladte fagforening i Nazityskland.1 DDA forestod velfærds- og kulturarrangementer i lejren og inviterede danske nazistiske

foredragsholdere og kunstnere på besøg, bl.a. som led i
den ideologiske opdragelse af arbejderne.2
Efter Danmarks befrielse fik lejren nye beboere, og billederne af Hitler og de nazistiske slogans blev udskiftet
med fotostater af Stalin og lovprisninger af Den Røde Hærs
bedrifter. I de tidligere arbejderbarakker indrettede Dansk
Røde Kors (DRK) i sommeren 1945 en opsamlingslejr for
sovjetiske statsborgere, der som følge af krigsbegivenhederne var havnet i Danmark. Fra lejrens ibrugtagning
den 8. juni og frem til dens afvikling 16.-17. august 1945
blev Blåvandlejren hjemsted for omkring 1300 sovjetiske

Bevæbnede vagtposter i Schutz Kommando-uniform (såkaldte SK-mænd) poserer ved indgangen til O.T.-lejren i Blåvand under besættelsen. Foto: Ukendt
fotograf, Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv.

Blåvandlejren med administrationsbarakken til venstre. Over indgangsportalen med Stalins portræt og den røde stjerne vajer det sovjetiske flag med hammer og segl. Besøgende bydes velkommen på russisk. Foto: fra Sallis album.
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krigsfanger og civilflygtninge, som bragtes hertil fra alle
ender af Jylland. Den var blot en af mange russerlejre i
Danmark, og den indgik i det netværk af lejre for ikke-tyske
flygtninge, som DRK på statens anmodning og bekostning
oprettede og forestod ledelsen af landet over i 1945 og
årene derefter.
Jagten på oplysninger om lejren
Det er Blåvandlejrens historie som russerlejr efter befrielsen,
der er genstand for denne artikel. Det er ikke første gang
forsøget på at skrive dens historie gøres. Lokalhistoriker og
tidligere chef for Oksbøllejren Leif G. Ipsen viede den første
af tre artikler om flygtningelejre i Ribe Amt til en skildring
af Blåvandlejren.3 Artiklen baserede han på erindringer fra
danskere og samtidige avisartikler. Hans fortjeneste var bl.a.
at minde om, at Blåvandlejren efter de sovjetiske krigsfangers afrejse endnu frem til september 1947 var i brug til tyske flygtninge som satellit til Oksbøllejren.
Ipsen lod formode, at lejrens beboere mest var sovjetiske krigsfanger opsamlet i nærområdet. Han fremhævede de russere, der udførte tvangsarbejde for tyskerne på
Tirpitz-stillingen og som boede indespærret under uhumske forhold i de såkaldte ”snebunkere” nord for stillingen.
Det forklarer imidlertid kun herkomsten for en lille del af
Blåvandlejrens beboere, men det skal Ipsen nu ikke bebrejdes. Det har taget års research at finde dokumentation
for, hvorfra og hvornår de allierede krigsfanger og flygtninge kom til Danmark, og hvad de var beskæftiget med her
i landet, før de pludselig myldrede frem midt i befrielsens
kaos. Der er fortsat en vej at gå – og stadig en del arkiver at
konsultere, både her i landet og i udlandet.
Efter markeringen af tresåret for befrielsen nedsatte
Lokalhistorisk Forening for Ho, Oxby og Aal Sogne under formand Jørgen Tøstesens kyndige ledelse en arbejdsgruppe,
som i 2006 udgav bogen Blåvand-lejren 1945.4 Bogen rummer erindringsglimt og tilbageblik fra nogle af lejrens sovjetiske børn, der nu som pensionister efter Sovjetunionens

I et pigtrådsindhegnet område nord for Tirpitz-stillingen fandtes nogle barakker, som i folkemunde ironisk blev kaldt for ”snebunkerne”, fordi det eneste,
man mente de kunne modstå, var sne. De husede arbejdskommandoen af
fortrinsvis russiske krigsfanger, som tyskerne beskæftigede ved byggeriet af
stillingen. Foto: Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv.

opløsning tog turen tilbage til Danmark i 1995 for at gense
lejren. De medvirkede lokalt i flere arrangementer og besøgte bl.a. rådhuset i Blåvandshuk Kommune, hvor borgmester
Edna Jessen gæstfrit slog dørene op og bød velkommen på
kommunens vegne. Bogen, besøget i 1995 og informationstavlen ude i klitterne vidner om, at lejren trods sin korte
eksistens gav anledning til en mindekultur, som holdes i live
af dem, som oplevede lejren og deres efterkommere. Senest
afholdtes et arrangement i maj 2015.
Min egen interesse for lejren blev vakt i 2012, da jeg
under et besøg i Grenaa fik en del breve stukket i hånden,
skrevet af nogle sovjetiske krigsfanger, som her mødte befrielsen fra tysk fangenskab. Den tyske krigsmarine havde
hentet dem til Djursland i marts 1945, og hver dag blev
de under bevogtning marcheret fra interneringslejren i
Grenaa by ned til havnen. På havnen sad de i de sidste par
måneder af krigen og huggede sprængkamre i molerne,
så disse var klar til at blive sprængt i luften før en eventuel
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allieret invasion. Efter befrielsen var de ca. 50 sovjetiske
krigsfanger i en måneds tid privat indkvarteret hos familier rundt om i Grenaa, inden de i juni 1945 på Røde Kors’ foranledning blev kørt til opsamlingslejren i Blåvand, som et
skridt på vejen frem til deres hjemsendelse.5 Hos russernes
værtsfamilier i Grenaa er der bevaret en del breve, og flere
af dem er afsendt fra Blåvand.6 Brevene vidner om, at der
var knyttet venskaber på tværs af alle sproglige, kulturelle
og politiske barrierer mellem russerne (der var tale om alle
mulige sovjetiske nationaliteter) og deres danske værter.7
Øjenvidner fra lejren
Jagten på oplysninger bragte mig efter nogen tid i kontakt
med John Würfel, Jægerspris, og Salli Besiakov, Hellerup,
der begge havde oplevet livet i lejren i 1945 på første hånd.
John var da en halvstor knægt på 11 år, og boede dengang
i Varde. Som søn af lederen af det danske vagtmandskab
tilbragte han sin sommerferie i lejren og fandt her hurtigt
legekammerater blandt de sovjetiske børn. Med et af børnene, Artur Birger, holdt John kontakten hele livet, helt
indtil Arturs død i Riga i 2015. Artur har fortalt sin egen og
tvillingebroren Edmunds gribende historie om deres tabte
barndom.8 Efter den tyske besættelse af Minsk blev tvillingebrødrene på grund af deres blonde hår og blå øjne
udvalgt til at indgå i tyskernes raceforbedringsprogram.
De blev først genforenet med deres mor i Sovjetunionen i
1946 efter flere års traumatisk adskillelse.
Salli var 16-17 år i 1945 og opholdt sig i lejren sammen med sin mor, den ene af lejrens to russiske tolke.
Sallis forældre havde et skrædderi på Amager, men som
indvandrede russiske jøder måtte de i oktober 1943 flygte
til Sverige. Da de kom hjem i maj 1945, var de husvilde.
Moderen blev tilbudt job som tolk af Røde Kors og hun betingede sig bl.a., at hun kunne tage sin yngste søn, Salli,
med til Jylland. Salli tilbragte meget tid sammen med de
sovjetiske krigsfanger i lejren og deltog bl.a. i spændende
togter til tyske bunkers i området, hvor de ofte fandt efterladte våben og granater. Salli var flittig med sit kamera
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og har stillet sit fotoalbum fra tiden i lejren til rådighed for
denne artikel. På opfordring fra Leif G. Ipsen nedskrev Salli
i 1985 en farverig dagbog fra sin tid i lejren. Salli forsynede
sine ofte ganske morsomme erindringsnedslag med en
fiktiv tidslinje. Derfor kan dagbogen kun med forsigtighed
benyttes som kilde.
Et decideret lejrarkiv er det ikke lykkedes mig at lokalisere. Røde Kors’ privatarkiv på Rigsarkivet rummer en
del korrespondance mellem hovedkontoret i Amaliegade i
København og Røde Kors’ lokalafdeling i Varde fra tiden før
lejrens tilblivelse og efter dens nedlæggelse.9 En brevveksling fra november 1946 om aflønningen af Blåvandlejrens
danske læge, doktor Haldur Krarup, Varde, vidner om, at
hovedkontoret på dette tidspunkt ikke lå inde med noget
arkiv fra lejren. I et interview optaget i 1991 citerer lejrens
daværende sekretær Grethe Heiring, Lille Lyngby, fra en
del dokumenter, som kunne tyde på, at lejrarkivet er forblevet på private hænder.10 Et godt indblik i livet i lejren
får man fra samtidens aviser. Nysgerrigheden over for de
fremmedartede gæster tiltrak opmærksomhed fra journalister og andet godtfolk fra nær og fjern, som kom på
besøg og beskrev, hvad de så. Sådanne reportager vil også
blive inddraget.
Paul Lund og de bortførte børn
Paul Lund (1907-1980), Bramming Hovedgård, indledte
sin karriere i flygtningeforsorgen som intendant med ansvar for indkøb og proviantering i denne lejr. Han beskrev
i 1953 mødet med de sovjetiske krigsfanger og flygtninge i
Blåvand.11 Erindringsbogen er, som vi skal se, stærkt præget
af hans kommunistiske overbevisning og ukritiske indstilling over for Sovjetunionen. Han beskrev livet i lejren indgående. Hans fokus var på en gruppe bestående af ca. 35
russiske, hviderussiske, ukrainske og lettiske børn og unge,
der kom fra et tysk børnehjem på godset Rothof (litauisk:
Raudondvaris) lidt uden for Kaunas i det nuværende Litauen.
I dag ved vi, at børnehjemmet Rothof hørte under
Højere SS- og Politifører Rusland Mitte og var et led i det

Paul Lund ejede fra 1939 Bramming Hovedgård.
Han ses her (til venstre) sammen med de evakuerede
Lebensborn-børn og deres tyske lærere i gårdens
have kort før børnenes afgang til Blåvandlejren, juni
1945. Ovenfor ses Lund sammen med tvillingebrødrene Edmund og Artur Birger i Blåvandlejren. Foto:
Ukendt fotograf, Bramming Egnsmuseum.

nazistiske Lebensborn-program.12 På slottet blev udvalgte
børn fra de tyskbesatte østområder, som var fundet
racemæssigt egnede, udsat for tvangsgermanisering med
henblik på at indgå i den tyske race. Ofte var der reelt tale
om, at arisk udseende børn blev bortført af tyskerne. De
slaviske og baltiske børn fra Rothof og deres tyske lærere kom ad omveje og efter flere evakueringer, sidst fra
Königsberg i Østpreussen, i april 1945 til Danmark. Efter
et ophold i Kino-palæet i København havnede de alle i
en tysk flygtningelejr på Bramming Hovedgård, som værnemagten havde beslaglagt. Som ejer af gården sørgede
Paul Lund for, at børnene blev udskilt. I juni 1945 kom børnene til lejren i Blåvand og forenedes dér med deres slaviske landsmænd. Lund fulgte med og blev ansat i lejren.
Børnene knyttede sig til ham som en slags reservefar, og
han viede dem meget opmærksomhed i lejren.
Paul Lund modtog i forbindelse med den sovjetiske
ministerpræsident Khrusjtjovs statsbesøg i 1964 en sovjetisk orden for sin indsats for de sovjetiske børn, i øvrigt
som den eneste af Blåvandslejrens danske personale.13

Hans senere skudsmål bl.a. fra tiden som chef i Vingsted
for en lejr for uledsagede tyske børn og unge er dog langt
fra entydigt positivt.14
Opsamlingsfasen
Forudsætningen for Blåvandlejrens oprettelse var den
centrale beslutning taget af DRK’s hovedkontor i samråd
med den britiske militærmission, Statens Civile Luftværn
og Social- og Arbejdsministeriet om at skille de ikke-tyske
displaced persons fra de tyske flygtninge og samle dem i
særlige opsamlingslejre under Røde Kors’ forsorg. I den
første tid efter befrielsen mødtes myndighederne hver
morgen på Dagmarhus hos briterne til koordineringsmøder om flygtningespørgsmålet. Kaos rådede, og der manglede overblik, især over de mange ikke-tyske flygtninge og
krigsfanger, som blev ved med at dukke op i de tyske flygtningeforlægninger eller blandt de sårede og personalet
på evakuerede felthospitaler og lazarettog og -skibe rundt
om i landet. Det fremgår af en redegørelse som Røde Kors’
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overpræsident, kammerherre Johan Bülow den 11. maj
sendte til kronprins Frederik, som var ærespræsident for
DRK’s krigshjælpearbejde: ”Daglig dukker der flygtninge
op af mange forskellige nationaliteter, både krigsfanger og
civile, mænd og kvinder, som på den mærkeligste måde
er kommer her til landet. Efter aftale med myndighederne
tager Røde Kors sig af disse, sørger for deres aflusning og
anbringelse”.15
På centralt hold var DRK kastet ud i en ledelseskrise
som følge af modstandsbevægelsens internering af chefen for kontoret for udenlandske anliggender, den tyskvenlige direktør Helmer Rosting. Det blev derfor lidt af en
prestigeopgave for DRK at vise sig sin nye opgave voksen.
Efterhånden som indberetningerne indløb fra alle ender af
landet om fund af grupper af ikke-tyske nationaliteter stod
det klart, at Røde Kors’ lokal- og dameafdelinger ude omkring ikke kunne magte opgaven alene, men måtte have
hjælp fra centralt hold. Løsningen blev, at man udsendte
opsøgende teams bestående af en læge og en Røde Korsmedarbejder til hver landsdel. I Vejle, Ringkøbing og Ribe
amter blev det den driftige københavnske læge Torben

Torben Jersild (1909-1978) var i 1945
1. reservelæge på Blegdamshospitalet
i København, da han og bl.a. kollegaen
Esther Ammundsen blev engageret af
Røde Kors til arbejdet med at udskille
de ikke-tyske krigsfanger og flygtninge
i Jylland.
Foto: Ukendt fotograf, Det Kgl.
Biblioteks Kort- og Billedsamling.
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Jersild bistået af sekretæren frøken Gudrun Erhoff, der
tog på farten midt i maj måned 1945. Første stop var Sdr.
Omme.16
Sdr. Omme, Varde og Esbjerg
I Sdr. Omme var formanden for Røde Kors-afdelingen i
Varde, landsretssagfører Leif Oldager (1896-1958), allerede
i gang med flygtningearbejdet. Statens Arbejdshus i byen
rummede 2020 flygtninge, overvejende tyske, men også
127 belgiere, 70 polakker og 18 russere, i alt 215 flygtninge
”tilhørende de allierede nationer”, som det hed i tidens
sprogbrug. En del af de ikke-tyske personer var desertører fra tyske militærenheder, som modstandsbevægelsens
Skovlund-gruppe havde samlet op.17 Sundhedstilstanden
var under al kritik – flygtningene vaskede sig i en å, hvor
en kloak havde sit udløb – og der var frygt for udbrud af
tyfus. Kapaciteten i Sdr. Omme-lejren blev anslået til 1200
mand, så man måtte til at se sig om efter indkvartering til
omkring 1000 mand.
Det var under et møde mellem Jersild og Oldager i Sdr.
Omme midt i maj, at tanken om at indrette Blåvandlejren til
flygtninge og krigsfanger opstod. Den 22. maj bad Jersild i
en telefonrapport Røde Kors beslaglægge denne lejr, som
netop var blevet forladt. ”Forholdene er ideelle, der er køjer, madrasser, bad, rindende vand flere steder, der findes
sågar et teater”. Og videre: ”Røde Kors-manden fra Varde
har intet gjort. Dr. Jersild har nu sat ham i sving”.
På dette tidspunkt var tanken at samle alle tidligere
krigsfanger i det midtjyske område i Blåvandlejren uden
skelen til nationalitet. Det gav sig bl.a. udslag i, at Oldager
tog de 127 belgiere, som havde råbt højest med kritik af
deres indkvarteringsforhold i Sdr. Omme, med til Varde,
hvor de blev indkvarteret på Varde gl. sygehus.18 Herfra
blev de ret hurtigt, bistået af den belgiske konsul i Esbjerg,
hjemsendt til Belgien.
Den 23. maj var Jersild nået til Varde og havde indlogeret
sig på Hotel Schou. Han kunne meddele, at lejren i Blåvand
nu var beslaglagt, og at der bl.a. fandtes 1000 tæpper i

lejren. I rapporten til København kl. 10.30 tilføjede Jersild:
”Lrs. Oldager, Varde, kommer nu vældig i sving”. Det havde
han absolut ret i. Senere samme dag forcerede modstandsbevægelsen i Varde Jerntrådsspinderiet i byen og fandt det
fuldt af tyske køretøjer bevogtet af tysk vagtmandskab. På
stedet påtraf frihedskæmperne ifølge Jersilds telefonrapport ”124 krigsfanger – 34 polakker, 1 tjekke, 4 armeniere,
23 russere, 1 hollænder, 19 franskmænd, 24 belgiere, 18 italienere – [der] ligger under elendige forhold, spredt mellem

automobilerne, og i en barak med tyskere. Så snart der er
orden i lejren, sendes de 124 derud + alle, som dr. Jersild
allerede har telefoneret om”. Uden det kan siges med sikkerhed, var der givet tale om et militært bilværksted drevet
af Organisation Todt. Antallet af krigsfanger i gruppen på
værkstedet var dog så stort, at det muligvis også omfattede
alle udenlandske, overvejende russiske, tvangsarbejdere fra
Tirpitz-stillingen – dem, som Ipsen omtalte som beroende i
”snebunkerne” nord for stillingen.

Luftfoto af Tirpitz-stillingen. I baggrunden skimtes ”russerlejren” – lejren for russiske tvangsarbejdere på stillingen.
Foto: Public Domain, Fotograf ukendt, Nationalmuseet FHM-14503.
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Jersild udbad sig også cigaretter til uddeling, ”da mange af krigsfangerne ikke har set tobak i flere måneder”, og
spurgte, hvordan det stod til med bøger og lommepenge
til krigsfangerne. Han bad desuden hovedkvarteret sende
cigaretter til læge Larsen, Nørregade, Esbjerg, til fordeling
blandt de knap 400 russere i byen dér. Forud for en gymnastikopvisning til fordel for russerne i Esbjerg ved sportsklubben Hermods elitehold bad læge Larsen på vegne af
Røde Kors esbjergenserne om at medbringe underbenklæder og tobak i stedet for entré. For at understrege behovet oplyste han bl.a. til pressen, at russerne var begyndt
at ryge madrasserne på Stormgades Skole. 19 På dette
tidspunkt fungerede Stormgades Skole som opsamlingssted for fortrinsvis russiske krigsfanger, som i den første tid
fandt husly på Esbjerg Statsskole. Man havde dog allerede
udset sig en klynge feriehuse i Fovrfeld ved Hjertingvejen
til indretning til russerlejr. Den 25. maj meldte luftværnet i
Esbjerg, at man havde opsat en telefon i Fovrfeldlejren, og
at lejren nu var klar til indflytning.20
Der dukkede hele tiden nye krigsfanger op. Kaptajn
Seehusen, som forestod flygtningearbejdet i Esbjerg, rapporterede næsten dagligt, at nye russere kom til, somme tider blot påtruffet gående hen ad landevejen. Også i Varde
var der omstrejfere: den 12. maj tilkaldte man fra Kolding to
engelske tanks for at medvirke til at opsamle og afvæbne
omstrejfende russere i tysk uniform, ”som havde fjernet sig
fra deres afdelinger og var til fare for lokalbefolkningen”.21
Rejsen fortsatte til Ringkøbing, hvor de uhyggelige
sanitære forhold i de tyske flygtningelejre gjorde et stort
indtryk på Jersild. Selv om det faldt uden for hans mandat,
bad han flere gange i de følgende dage hovedkvarteret
sende vitaminer til den lokale formand for Røde Kors, fru
Næss-Schmidt, Ringkøbing. Hun havde bedt om vitaminerne ”til de tyske flygtninge, hvis børn dør som fluer. Hun
har henvendt sig til luftværnet, som ikke kunne skaffe dem.
Hun anmoder Røde Kors om hjælp”. Imens meldte Oldager
fra Varde, at ”han har truffet aftale med rengøringsmandskabet, som er i fuld gang. De gør opmærksom på, at der
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i lejren er en del lopper derude. Jeg forsøger at skaffe et
passende kvantum insektpulver. Jeg håber at have lejren
rengjort i denne uge, senest tirsdag [dvs. 29. maj]”.
”Der er meget rod af flygtninge i Midtjylland”
– Vejle, Billund og Kolding
Jersilds videre rejse bragte ham den 25. maj til Vejle, til interneringslejren for allierede krigsfanger i Søndermarksskoven.
Her fandtes 187 krigsfanger, heraf 120 russere, en del polakker og nogle franskmænd og baltere i efterladte tyske
barakker under opsyn af den danske lejrleder, chauffør
Nielsen fra modstandsbevægelsen. Maden blev leveret fra
Søndermarkens Skole og Vejle Sygehus, hvor køkkenholdet blev forestået af amtmandinde Herschend fra Røde
Kors’ Dameafdeling i Vejle. Ifølge Jersild var lejrforholdene
udmærkede, kun WC-forholdene var dårlige. Den lokale
avis kunne berette, at de internerede overvejende bestod
af ”russere som under tvang var blevet tyske soldater”,22 og
som ”ikke er interesserede i at komme sydpå til fangelejrene sammen med de tyske soldater”. Disse russere havde
i den første tid været samlet i Dalkroen i Grejsdalen under
bevogtning af modstandsbevægelsens 9. kompagni. Efter
tyskernes rømning af barakkerne i Søndermarksskoven var
de blevet overflyttet dertil.23
Blandt de sovjetiske krigsfanger havde der flere gange
været knivstikkerier, kunne Jersild melde: ”42 nazister er
nu sendt derfra, der var fire sårede i konflikten, men det
er i orden”.24 Ud over desertører fra russiske frivilligenheder i den tyske hær var der ifølge Vejle Amts Folkeblad
også civilflygtninge og deciderede krigsfanger i lejren i
Søndermarksskoven, bl.a. ”32 russiske og polske krigsfanger, som fandtes af modstandsbevægelsen i tyskernes
store lejr og depot i Nørreskoven ved Bybæk”. Med et hjertesuk konstaterede Jersild fra Vejle: ”Der er meget rod af
flygtninge i Midtjylland”.
Fra Vejle afgav Jersild bestilling til Ferrosan A/S på 60
kg insektpulver og 10 liter Evoran sprit til aflusning til brug
i Blåvand. Desuden bad han DRK’s hovedkvarter sende

cigaretter til 1000 mand, sammen med de tidligere bestilte
belgiske, polske og sovjetiske flag, spil og udenlandsk litteratur. Alt sammen skulle sendes ekspres til Oldager i Varde.
Fra Vejle gik turen til Billund, hvor Jersild den 26. maj
rapporterede: ”Her er 85 krigsfanger, bl.a. 3 litauere, 5 italienere, 10 russere, 1 estlænder, 15 franskmænd, 43 polakker, 1 amerikaner, mænd, kvinder og børn sammen. Jeg
flytter dem mandag til den nye lejr ved Blåvand, der kan

tage 800 måske 1000. Jeg har et stort arbejde med denne
lejr og vil gerne besøge den tirsdag”. Samtidig gentog han
sine tidligere bestillinger, bl.a. af tobak: ”Der bedes skaffet
cigaretter – det er meget påkrævet – til den nye lejr”. En del
af krigsfangerne i Billund var muligvis beskæftiget med
anlægsarbejder på Fliegerhorst Vejle/Vandel, hvor man kort
før besættelsens ophør havde udbygget flyvestationen
med en ekstra startbane.25

Russiske krigsfanger og danske hjælpere i Vejle, maj 1945. Foto: Ukendt fotograf, Vejle Stadsarkiv.
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Efter et flere dage langt ophold med møder i København,
som Jersild forgæves forsøgte at undslå sig, genoptog
han i de første dage af juni sin turné. To nye udviklinger
gjorde sig herefter gældende. For det første blev Jersilds
ansvarsområde udvidet til nu også at omfatte dele af
Sønderjylland. DRK havde som de ansvarlige for denne
landsdel udpeget Baronesse Fritze Wedell-Wedellsborg og
overlæge Sennels fra DRK’s gennemgangslejr på karantænestationen i Padborg, men de havde bedt om hjælp til at
løse opgaven. Jersild påtog sig det opsøgende arbejde
i bl.a. Kolding, Haderslev, Sønderborg og Tønder, mens
læge Mogens Volkert og komtesse Birgitte Holstein, som
havde ansvaret for Århus, Randers, Skanderborg og Viborg
amter tog sig af Aabenraa. For det andet opgav man planen om at samle krigsfanger af forskellige nationaliteter i
Blåvand; lejren skulle herefter alene benyttes til sovjetiske
krigsfanger og civilflygtninge. Det allierede flygtningeproblems store omfang var efterhånden begyndt at gå op for
Røde Kors.
Den 3. juni rapporterede Jersild fra Kolding, at antallet
af opsamlede russere i byen dér siden hans sidste besøg i
maj var steget fra 156 til 175. Lederen af Røde Kors’ hjælpekontor i Kolding, købmand P. Damgård-Petersen, havde
fra modstandsbevægelsen overtaget ansvaret for ca. 350
russere, polakker, italienere og belgiere, som i den første
måneds tid havde været indkvarteret i Badmintonhallen
med maskinmester Bech som tilsynsførende. De bespistes fra Sdr. Vang Skole. Desuden var der i byen en gruppe
på 71 overvejende polske kvinder og børn i to barakker
på havnen i tilknytning til nogle tyskbyggede lager- og
reparationshaller. Det var her, mange af krigsfangerne før
befrielsen havde været beskæftiget med tvangsarbejde
for tyskerne. Bl.a. gravede de sprænghuller i kajerne på
havnen. Endelig befandt der sig i Kolding ca. 100 baltere
og hollændere i nogle tyske barakker ved Marienlundsvej.
Efter hollændernes og belgiernes afgang fra byen blev
lejren ved Marienlundsvej under ledelse af DamgaardPetersens søn Børge den største allierede lejr i byen, hvor
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man efterhånden samlede alle mandlige allierede krigsfanger og flygtninge, så Badmintonhallen kunne frigives.26
Det aftaltes med hjælpekontoret i Kolding, at russerne
skulle afgå til Blåvand i løbet af et par dage, men efter en
kort afstikker til Varde måtte Jersild igen tage til Kolding.
Han mødtes den 5. juni med Damgaard-Petersen – ifølge
Jersild ”inkarnationen af jysk stædighed” – som ”syntes, det
var den vanskeligste opgave af verden, at flytte 175 russere fra Kolding til Blåvand”. Efter yderligere afstikkere til
Haderslev, Tønder, Christiansfeld, Sønderborg og Varde,
var den driftige Jersild den 7. juni atter forbi Kolding bl.a.
for at sikre benzin fra den danske hærs parkkompagni dér
til bilerne, som skulle bringe russerne til Blåvand.
Trods Jersilds ihærdighed var der i Kolding endnu i
juli måned russere i byen. Det viser en bevaret statistik fra
lejren ved Marienlundsvej.27 Den 7. juli 1945 var der 203
flygtninge af 16 forskellige nationaliteter samlet i lejren i
Kolding, hvoraf de største grupper var italienere (98), efterfulgt af russere (32) og polakker (27), ester og letter (begge
17 personer). Ugen efter blev dog yderligere 26 af russerne
i Kolding afsendt til Blåvand.
Haderslev og Tønder
Fra Haderslev indberettede Jersild den 5. juni om ret store grupper af krigsfanger, som var ”i privat pleje i landsbyer i oplandet under yderst spartanske forhold”. På den
tyske skole i Over Jerstal syd for Fliegerhorst Hadersleben
(Flyvestation Skrydstrup) fandtes ”95 russere, hvoraf de 19
er i en barak i plantagen ved siden af; her ligger de på gulvet i halm. De andre [ligger] i etagesenge, dels i stuen dels
i kældrene. Der var halm, ingen madrasser, enkelte tæpper. De var veltilfredse med kost m.m.” I Hejsager, ligeledes
på den tyske skole, fandt Jersild en større gruppe på 156
krigsfanger bestående af 154 russere og to tjekker, som
var under tilsyn af en russisk læge: ”130 bor på skolen, 16
på gårdene i halm (i stue og på lofter). Ingen tæpper. W.C.
er et hul i jorden. Forholdene er dårlige. Der er 1 sygestue
med 2 senge. Den russiske læge traf vi ikke”.28

Placeringen af de sovjetiske krigsfanger i Haderslevs
opland tyder på, at de enten havde været beskæftiget på
flyvestationen eller arbejdede med gravning af pansergrave på de tyske blokeringsstillinger, som var under anlæg på
tværs af Jylland. I området befandt sig desuden 135 italienske krigsfanger i privat indkvartering på Hoptrup-egnen.
Om italienerne hed det i et brev, som en af kvarterværterne, fru Christensen på Djernæs Skole pr. Hoptrup, sendte til
DRK, at de ”var ført hertil for at udføre fæstningsarbejde”.
Italienerne kom senere til Mommark Færgegård på Als,
hvorfra de hjemsendtes via Padborg. Russerne, derimod,
endte i Fovrfeldlejren i Esbjerg, hvortil også sygestuen fra
Hejsager og den tilknyttede georgiske læge Kakauridze –
tidligere omtalt som ”den russisk læge” i Jersilds rapport
– blev overført.
Den 6. juni var Jersild i Tønder for med kaptajn Klockhøj
fra modstandsbevægelsen at aftale overførslen til Blåvand
af ca. 430 sovjetborgere, som befandt sig der i byen ”under yderst dårlige forhold”. Antagelig var der igen tale om
krigsfanger hentet til landet i den sidste del af besættelsen
for at udføre fæstningsarbejde. Den 7. juni kunne Jersild
og Volkert sammen melde til hovedkontoret, at de i Tønder
havde konfereret med baronesse Wedell og dr. Sennels, og
at hele den sønderjyske landsdel nu var ordnet, dvs. der
var truffet aftale om ophævelsen af de dårligste forlægninger og om beboernes snarlige overflyttelse til bedre og
blivende lejre.
Fra Tønder tog Jersild til Varde for at ordne de sidste
forberedelser til Blåvandlejrens åbning. Allerede ved et tidligere besøg havde han haft en længere konference med
Oldager, bl.a. fordi der var gået kludder i koordineringen:
Oldager havde handlet på egen hånd og ansat kriminalbetjent Skov Andersen fra Varde, som lejrchef i Blåvand, uagtet at DRK allerede havde udpeget læge Georg Moltved,
Skævinge på Sjælland, til posten. Det løstes dog i mindelighed til fordel for Moltved.
Jersild benyttede lejligheden til at besigtige Blåvandlejren sammen med Oldager. På Jersilds foranledning

besluttede de at øge kapaciteten fra 800 til 1100 sengepladser. Det skulle dels ske ved i hvert rum i de eksisterende barakker at opstilles en ekstra etageseng og dels
ved at opføre flere barakker. Man fandt fire efterladte tyske
barakker og 110 etagesenge ca. 15 km fra lejren, som blev
beslaglagt og overført til Blåvand. Ekstra etagesenge blev
bestilt hos tømrer Iversen, Varde. Ved hjælp af indkaldt ekstramandskab fra Esbjerg forøgede man i de følgende dage
lejrens kapacitet til et godt stykke over 1200 sengepladser.
Lejren tages i brug
Personalet
Blåvandlejrens udenbys personale omfattede ud over lejrlederen den 61-årige læge Georg Moltved, også sekretæren Grethe Heiring, tolken Sonja Besiakov og forvalter Niels
Pedersen, som alle var rekrutteret på Sjælland og ansat af
DRK’s hovedkontor. De fik anvist logi i lejrens administrationsbygning. Lokalt hyrede man bl.a. økonomaen Dagmar
Madsen, tolken Lis Ranek og lærer Møller, samt hele vagtmandskabet. Oldager tog sig selv af lejrens overordnede
regnskab, og dr. Krarup, Varde, førte lægeligt tilsyn. Som
den sidste ankom sygeplejersken frk. Jensen til lejren fra
København den 7. juni, dagen før de første ”russere” den
8. juni meldte deres ankomst fra Tønder (432 personer) og
Kolding (80 personer).
En fællesnævner for det udenbys ledende personale
i Blåvandlejren var deres tilknytning til kommunistiske og
antinazistiske miljøer i Danmark. Lejrchef Moltved havde
en fortid som radikalt sognerådsmedlem, men indtrådte
senere i Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).29 Herfra
blev han i 1950’erne ekskluderet for trotskistiske synspunkter. Som bestyrelsesmedlem i Dansk-Sovjetisk Samvirke
var han i 1941 en kort overgang interneret af tyskerne.
Grethe Heiring var gift med kunstmaleren Harald Heiring,
som ud over at være aktiv kommunist i Frederiksværk også
var kendt for sine portrætter af tidens kommunistiske koryfæer, bl.a. forfatteren Kjeld Abell. Sonja Besiakov var i
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Personalet i Blåvandlejren. Inden
for portalen ses fra venstre Salli
og hans mor tolk Sonja Besiakov,
intendant Paul Lund, sekretær
Grethe Heiring, sygeplejerske frk.
Jensen, lejrleder Georg Moltved,
forvalter Niels Petersen, tolk
Lis Ranek, økonoma Dagmar
Madsen og lærer Møller. Yderst til
venstre Leo, søn af Lis Ranek.
Foto: Fra Sallis album.

1930’erne aktiv i flygtningenetværket Rote Hilfe, som hjalp
tyske kommunistiske emigranter på flugt fra nazismen i
Danmark. Moltveds datter Bodil var også aktiv i Rote Hilfe.
Godsejer Paul Lund var et søgende menneske. I 1930’erne
var han meget optaget af Oxford-bevægelsen, men han
blev efter krigen optaget i DKP. Lejrledelsen var således
præget af personer med fælles værdier og med et vist
kendskab til hinanden via kommunistiske netværk.
Opsamlingen fortsætter
– Aarhus, Randers og Viborg amter
Jersild fortsatte med at skaffe klientel til Blåvandlejren. Den
9. juni tog han til Aarhus og besøgte sammen med Volkert
to DRK-lejre på Djursland, som kollegaen havde taget initiativ til at oprette for at afhjælpe flygtningeproblemet i
110

Harald H. Jepsen

Aarhus.30 Dels en lejr med en planlagt belægning på 750
russiske krigsfanger opsamlet i Aarhus og indrettet i De
Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers lejr i Fuglsø på
Mols, og dels en helt ny og endnu tom lejr, som omtrent var
klar på godset Benzon (Sostrup) pr. Gjerrild ved Grenaa. De
to læger indgik en byttehandel således, at Jersild overtog
de resterende ca. 250 russere opsamlet i Volkerts ansvarsområde i Østjylland mod at denne til gengæld på Benzon
tog imod ca. 300 ikke-russere fra Jersilds amter.
Udvekslingen blev i hast sat i værk i dagene 11.-14.
juni, og alle de sovjetiske krigsfanger og flygtninge fra forlægninger i Grenaa (51 personer), Horsens og Ry (114 personer), Hald, Mariager, Allingåbro og Gjerlev (15 personer)
og Viborg, Kjellerup og Silkeborg (17 personer) blev fragtet
til Blåvand. Retur til Grenaa med de tre biler, som havde

været i Blåvand med Grenaas ”russere” den 11. juni, afsendtes den 12. juni 52 tjekker og rumænere. Yderligere 172
polakker, tjekker og letter fra Struer, Lemvig, Bramming,
Billund og Videbæk blev sat på et særtog og ankom til
Grenaa station ved midnatstid den 12. juni – uanmeldt viste det sig, så Røde Kors i Grenaa måtte improvisere deres
videre transport til Gjerrild.31 Den 14. juni ankom yderligere 24 allierede flygtninge fra Herning – igen uanmeldt – og
fyldte det stadig kun nødtørftigt indrettede Benzon gods
til bristepunktet. Den manglende koordinering gav sig
bl.a. udslag i, at man i Benzon-lejren satte to polske jødiske
kvinder og KZ-overlevere under samme tag som lettiske
tidligere Waffen SS-mænd.32
I gennem hele Blåvandlejrens levetid kom der drypvis
grupper af krigsfanger og flygtninge til lejren, efterhånden som de dukkede op blandt de tyske flygtninge. Fra
Gedhuslejren ved Karup kom den 19-årige hviderusser
Lydia Tikhona fra Vitebsk, der som Ostarbeiter var endt som
barnepige for en tysk familie i Østpreussen. Hun havde
gjort flugten fra Den Røde Hær til Danmark sammen med
familien. Røde Kors’ afdeling i Herning skrev den 12. juni:
”Efter telefonisk aftale overflyttes hun til Blåvandlejren.
Hun fik her i Herning aftensmad og blev sat på toget mod
Varde”.33 Herningafdelingen bidrog senere med 10 russere,
hvoraf nogle var patienter og andre tilhørte tvangsudskrevet sanitetspersonale på et tysk militærlazaret indrettet
på skolen i Nørregade i Herning. De overførtes samlet til
Blåvand, da patienterne kunne meldes raske. Fra et tilsvarende tysk militærlazaret i Horne blev de russiske patienter
overført til Blåvandlejren. Endnu i slutningen af 1946 lå der
på Varde Sygehus to russere fra Horne til behandling for
komplikationer efter skudsår, de som soldater i tysk uniform havde pådraget sig i tjenesten.
Efter en afstikker til Aalborg for at mødes med kollegaen Ester Ammundsen (ansvarlig for Nordjylland) rejste
Jersild den 12. juni til Esbjerg. Her fik han en aftale i stand
med modstandsbevægelsen og kaptajn Seehusen om at
udvide kapaciteten af Fovrfeldlejren ”som i alle måder er

en fortrinlig lejr” fra 400 til 800 mand ved opstilling af tre
nye barakker. En midlertidig baraklejr på Enghavevej blev
stillet til rådighed, så de mest trængende ca. 400 sovjetborgere i baronesse Wedells sønderjyske amter alle kunne
overflyttes hertil inden for et par dage. I Esbjerg hyrede
Jersild en tømrermester, som han tog med til Blåvand, ”da
vi telefonisk havde hørt, at barakopførelsen i Blåvand gik
meget langsomt. Han mener at kunne fuldføre arbejdet i
løbet af ca. 8 dage”.

Afgangen af krigsfanger til Blåvand fra Nytorv i Grenaa den 12 juni
1945. Fiskerfamilien Christensen tager afsked med krigsfangen Vasilij
Sjamavganadze, som de i en måned havde haft boende. Vasilij og hans to
kammerater Nikolaj og Viktor holdt kontakt med vennerne i Grenaa gennem breve og besøg, lige indtil de blev hjemsendt.
Foto: fra familien Christensens album.
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Jersilds arbejde var sådan set tilendebragt, men på vej
hjem over Fyn blev han kaldt tilbage – en kaptajn fra den
sovjetiske militærmission i Danmark agtede at besigtige
russerlejrene i Blåvand og Esbjerg og var nu på vej dertil
ledsaget af DRK’s konstituerede leder, overlæge Eigil Juel
Henningsen, som ønskede Jersilds tilstedeværelse. Den
sovjetiske kaptajn Brovkin besøgte lejren i Blåvand den 14.
juni og blev samme aften beværtet af Esbjergs borgmester

Høyer-Nielsen ved en middag med indbudte gæster fra
bl.a. luftværnet og modstandsbevægelsen. Efter besøget
i Fovrfeldlejren den 15. juni udtalte den sovjetiske kaptajn
til Vestkysten, at det var den bedste lejr, han som hjemsendelsesofficer havde besøgt i Vesteuropa.34 Han var dog ikke
til at slå oplysninger af, og lod bl.a. det brændende spørgsmål om, hvornår man kunne forvente påbegyndelsen af de
sovjetiske krigsfangers hjemsendelse, stå ubesvaret.

Fra lejrens indretning. Originalskiltet ”Tolk” øverst prydede Sonja Besiakovs
dør i lejren. I lejrens barbersalon var en klipning gratis, mens en barbering
kostede hele 50 øre pga. den dyre, rationerede sæbe. Alle voksne i de allierede flygtningelejre fik ugentlig 5 kr. i lommepenge af Røde Kors.
Foto: fra Sallis album.

Lejrens indretning, sammensætning og selvforvaltning
Blåvandlejren fik ret hurtigt et organiseret præg. Ifølge Lund
blev der bl.a. indrettet skomageri, skrædderværksted og
snedkeri for kufferter. Heller ikke en moderne barberstue
manglede. Lejrens beboere var involveret i den daglige drift
og deltog i alt fra kartoffelskrælning og opvask til rengøring
af barakker og vedligeholdelse af lejrens stisystem. I lejrens
klub producerede to unge mænd og en kvinde den ugentlige vægavis, som berettede om løst og fast, bl.a. opsnappet
gennem aflytning af radioen. Musikinstrumenter var enten
medbragt, fremstillet i lejren eller givet i gave, og musikere
og kunstnere blandt lejrens beboere, der bl.a. talte en vaskeægte professionel cirkusklovn, bidrog til underholdningen.
Teaterscenen i spisebarakken – smukt pyntet med billeder
af Kong Christian X og marskal Stalin – kom hyppigt i brug
om aftenen, og ret hurtigt fødtes idéen om at optræde for
et dansk publikum.
Den 4. juli blev der indbudt til russeraften i den nyligt istandsatte Arnbjerghal. Det blev en stor succes, og
Vardes indbyggere fulgte opfordringen om at medbringe
beklædningsgenstande, aflagte sko og tobak i stedet for
entré. Et mandskor sang Den Røde Hærs kavalerisang, og
der blev diverteret med balalajkamusik og optræden med
georgiske danse. Den russiske klovns numre gjorde især
stor lykke blandt det yngste publikum.
Lejren havde en udpræget grad af selvorganisering
efter militært mønster. Arkivalier fra den sovjetiske militærmissions virke i Danmark i sommeren 1945 bekræfter
dette. Hjemsendelseslisterne fra dette russiske arkiv vidner
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Fra omtalen af russeraftenen i Arnbjerghallen, Vestkysten den 5. juli 1945.
Arbejdsmændenes Fagforbund var værter ved et tilsvarende, ligeledes velbesøgt, arrangement i idrætshallen i Oksbøl den 5. august 1945.

i hver, i alt 957 mænd. Dertil kom to kvindebataljoner anført af kvindekommandanten Tatjana Bogdanova med i
alt 207 personer. I en af kvindebataljonerne indgik mødre
med mindreårige børn af begge køn, heriblandt tre familier tilhørende det tyske mindretal i Sovjetunionen. Til hver
bataljon hørte en politisk kommissær, en såkaldt politruk.
Særskilt registreret var 33 skolesøgende børn opdelt
i to grupper efter køn anført af deres lærere. Den ene bestod af 18 drenge i alderen 9-16 år, og den anden af 15
piger i alderen 9-18 år. Listen slutter med en restgruppe
på 13 personer, som bl.a. talte mødre med helt små børn,
hvoraf fire var registreret som Volga-tyskere.
Hjemsendelseslisten bekræfter også, at en bred vifte af
Sovjetunionens nationaliteter var repræsenteret i Blåvandlejren, 37 forskellige i alt. Russerne udgjorde 54 %, ukrainerne 28 %, hviderusserne 4 %, georgierne og ruslandstyskerne
hver 2 %, armenierne, tatarerne og polakkerne hver 1 %. De
resterende 6 % bestod af 29 nationaliteter fra bl.a. Kaukasus,
Sibirien og Centralasien. Som forventet var der størst etnisk

om, at så godt som alle voksne sovjetiske mænd og kvinder i alle de 12 russerlejre i Danmark i 1945 var organiseret i bataljoner, kompagnier, delinger og enheder. Med få
undtagelser indgik beboerne i lejrene således i et klart hierarki, som fungerede parallelt til den danske lejrledelse. De
bevarede hjemsendelseslister giver tillige et unikt indblik i
Blåvandlejrens interne sovjetiske struktur og ledelse.
I Blåvandlejren stod den sovjetiske lejrkommandant
Sergej Kusnetsov i spidsen for en stab, som bl.a. talte lederen af lejrens klub løjtnant Semjon Snegirev, tolken menig
Andrej Khoda og kunstneren løjtnant Andrej Kravchenko.
Der var også fire kvinder i stabsledelsen – alle tilhørte de
sanitetstjenesten, fx sygeplejerske Marija Lebedeva og
jordemoder Tatjana Drebzjinskaja. Under sig havde lejrkommandanten tre bataljoner med hhv. 305, 347 og 305
mand. Hver bataljon var opdelt i fire kompagnier, og hvert
kompagni bestod af to delinger á fire enheder på 10 mand

Et udsnit af de i alt 33 blonde og blåøjede uledsagede Lebensborn-børn, her
fotograferet sammen med deres nye lærere, fru Matrjona Smirnova og hr.
Jakov Konradi. Deres tyske lærere fra Rothof blev tilbage i den tyske flygtningelejr i Bramming. Foto: fra Sallis album.
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mangfoldighed blandt mændene, der for størstedelens
vedkommende var soldater rekrutteret fra alle afkroge af
USSR. Kvinderne fordelte sig på højst 5-6 nationaliteter fra
de sovjetiske områder, som tyskerne havde holdt besatte.
I restgruppen skilte den 45-årige oberst Gromov sig
ud. Formelt var der tale om den højst rangerede officer,
men bl.a. Salli Besiakovs erindringer lader forstå, at denne
Gromov var Blåvandlejrens original og oberst-titlen opfundet af ham selv. Han udgav sig for at være det kendte sovjetiske flyveres Mikhail Gromov (1899-1985). Gromov holdt
hof i lejren og bandt enhver, der gad høre på ham – og det
var især børnene – historier på ærmet om sine påståede
bedrifter, bl.a. under de berømte sovjetiske nordpolsflyvninger i 1930’erne. Selvsagt var han et oplagt mål for de
sketches, som indgik i lejrens underholdning. Hans displaced person-registreringskort, der opbevares på Rigsarkivet
sammen med registreringskort på lejrens øvrige beboere,
er renset for yderligere persondata, så også officielt fastholdt denne oberst Gromov sin falske identitet.35
Der er i alt opført 1212 personer på afgangslisten fra
Blåvand. Af de 790 mænd med en militær rang på listen var
68 officerer, 136 befalingsmænd og 588 menige. De 357
civile voksne fordelte sig med 164 mænd og 193 kvinder.
Hertil kom i alt 65 børn. En bemærkning fra den danske
lejrchef i Esbjerg til en lokal avis tyder på, at initiativet til
den militære organisering internt i lejren kom ret hurtigt
efter dens oprettelse og som følge af, at russerne i lejren
dér havde aflyttet sovjetisk radio. Ellers ville det nok være
oplagt at tilskrive initiativet kaptajn Brovkin i forbindelse
med hans første besøg i lejren.

”I disse lejre iklædes russerne engelske uniformer, idet
det vil være meget sent og vanskeligt at få russiske uniformer hertil, hvorfor englænderne velvilligt har stillet det
nødvendige antal til stede. Når munderingen er i orden, opsamles fangerne i regimenter, og jeg regner således med,
at der kun bliver to regimenter under mit distrikt. Det er
(…) langtfra sikkert, at vi straks kommer tilbage til Rusland.
Sandsynligvis skal vi deltage i besættelsen af Tyskland og afløse nogle af vores kammerater. Til dette arbejde har vi også
særlige forudsætninger, idet vi jo næsten alle i de tyske fangelejre har stiftet bekendtskab med det tyske sprog”.
Som interviewet med premierløjtnanten viser, var
hensigten med opstillingen – udover at etablere et internt
kommando-hierarki i lejrene – at forberede de tidligere

Udmarchens leder premierløjtnant Plotnikov
Ribe Stiftstidende bragte den 19. juni 1945 et interessant interview med premierløjtnant Mikhail Plotnikov, der efter egne
oplysninger af den sovjetiske overkommando var udset til at
lede udmarchen af de sovjetiske krigsfanger i Vestjylland.36
Bl.a. stod Blåvandlejren under hans kommando:
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København, september 1945. Snapshot af to russere fra Blåvand på
Rådhuspladsen iført deres nye, ret aparte uniformer. De var begge kunstnere, som efter Blåvandlejrens opløsning blev overført til Jægerspris for at
indgå i en kunstnertrup. Foto: Fra Sallis album.

fanger fysisk såvel som mentalt på igen at indtræde i Den
Røde Hær og fortsætte militærtjenesten i Tyskland. Den
omtalte uddeling af britiske uniformer vides kun med
sikkerhed at være gennemført blandt de sovjetiske krigsfanger i Jægersprislejren på Sjælland. Her blev der i øvrigt
stor efterspørgsel på rødt stof af den rette farve til brug for
stjernerne til baretterne.37 Selve uniformen var af lysebrunt
vadmel og temmelig usmart i sit snit.
Efter eget udsagn var udmarchens leder, den interviewede officer Plotnikov, selv krigsfange. Han var blevet såret i kamp og taget til fange af tyskerne i Demjansk i 1943,
og efter en tid i fangelejr i Riga, kom han i marts 1945 til
Danmark som tysk krigsfange. Her var det lykkedes ham
at flygte. Da interviewet blev optaget, var han på besøg
hos smed Sigvald Kjerrumgaard, Ribe. Han opgav, at han
havde holdt sig skjult i smed Kjerrumgaards hjem siden
sin flugt fra tyskerne og frem til befrielsen. Men var det nu
hele sandheden?
Jeg stødte sidenhen på Plotnikov – på en efterlysningsplakat fra dansk politi i januar 1946.38 Han skulle den
21. december 1945 i Padborg være undveget fra en sovjetisk fangetransport på vej til en fangelejr i Tyskland: ”Den
pågældende, der oprindelig var officer i den Røde Armé,
men siden har gjort tjeneste i den tyske værnemagt, er
født i Leningrad den 5.9.1910. Han er 183 cm høj, meget
slank, søger damebekendtskaber…” hedder det blandt andet. Skal vi tro oplysningerne, havde Plotnikov altså søgt at
skjule, at han havde været i tysk militærtjeneste, men var
blevet afsløret. Hans videre skæbne i Danmark er mig ikke
bekendt. En søgning i Forsvarsministeriets arkiv i Moskva
gav dog bonus i den forstand, at der her findes en optegnelse om en Mikhail Mikhajlovitj Plotnikov, født 1910 og
indtrådt i Den Røde Hær i Rostov den 23. juni 1941, blot et
par dage efter tyskernes overfald på Sovjetunionen. Han
blev meldt savnet i 1942, men ved ny påtegning foretaget
i 1948 står han opført som deserteret fra sin enhed den
17. september 1942.39 Der oplyses intet om hans videre
skæbne.

Officeren Mikhail Plotnikov var udset til at stå i spidsen for sovjetiske krigsfanger i lejrene i Vestjylland under udmarchen, men løj øjensynligt om,
at han havde ladet sig hverve og gjort tjeneste i den tyske hær. Han blev
arresteret men undveg og gik under jorden i Danmark. Foto: fra politiets
efterlysningsplakat, Grenaa Folketidende 21.1.1946.

Liv og død i lejren
Blåvandlejren var til alle sider omgivet af minefelter, og der
fandt flere ulykker sted, en enkelt med dødelig udgang.
Den 5. juli blev Nikofor Logatjev, 51 år, dræbt på stedet, da
han sammen med Nikolaj Vasjkevitj var på vej hjem med
en sækfuld krydsfinerplader, de havde organiseret i omegnen. Et hegn forsynet med advarselsskilt var væltet, og
de to vadede uforvarende ind i et tysk minefelt. Vasjkevitj
døde kort efter af sine kvæstelser på Varde Sygehus, 36 år
gammel. Braget fra den kraftige eksplosion kunne efter
Sallis oplysninger høres over hele lejren. Havet tog livet af
den 30-årige ukrainer Jakov Kolomijtsjenko, som druknede under en fælles badetur den 20. juni. Den 31. juli skete
en vådeskudsulykke i en tysk bunker i området, da en geværgranat eksploderede mellem hænderne på en russer
og sårede ham selv og to af hans kammerater, dog ikke
alvorligt.
De tre dræbte blev alle begravet på Varde Kapelkirkegård under stor bevågenhed bl.a. fra de lokale kommunister. DKP’s lokalafdeling og flere lokale fagforeninger var mødt frem med faner og holdt æresvagt over de
afdøde.
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Begravelserne foregik uden kirkelig medvirken. Kun
ved begravelsen af den fem måneder gamle Iosif Pastjeniuk
den 30. juli medvirkede en lokal folkekirkepræst på den
ukrainske mors anmodning. Lille Iosif var født i Vojens i
februar 1945; dødsårsagen fremgår ikke af kirkebogen.
Endnu en sovjetisk krigsfange blev begravet i Varde. Den
12. august 1945 døde den 33-årige ukrainske Petro Kulinitj
som følge af et brud på rygsøjlen, som han pådrog sig
ved fald fra en vogn under høstarbejde på en gård nær
Haderslev. Denne krigsfange hørte ikke til i Blåvand, men i
den kortlivede DRK russerlejr i Nymindegab (se nedenfor).
Gravstenene på de sovjetiske grave i Danmark kom til
i 1952 på foranledning af den sovjetiske ambassade. De
vakte ikke udelt begejstring. Hammer og segls indtog på en
dansk kirkegård vakte stor modstand fra flere menighedsråds og Indre Missions side.40 En medvirkende årsag til modstanden var, at opsætningen af stenene ofte skete uden
forudgående varsel eller aftale. I Varde gav menighedsrådet
dog ret hurtigt afkald på sin ret til at forlange gravstenene

Ved begravelsen af de to minedræbte den 10. juli 1945 talte stålværksarbejder Tage Graversen på vegne af DKP, samt Moltved og Oldager på vegne af
hhv. lejrledelsen og Røde Kors. Efter et sidste farvel fra kammeraterne affyrede modstandsfolk fra Varde en æressalut ved graven. Foto: Fra Sallis album.

116

Harald H. Jepsen

fjernet, hvorimod man i Aal Sogn (Oksbøl) med sine tre russergravsteder stod mere stejlt. ”Man vil – efter det foreløbige
resultat af et menighedsrådsmøde om sagen – nægte at
modtage stenene, med mindre symbolerne fjernes”, udtalte
rådets formand Nørskov Jensen.41 Symbolerne blev opfattet
som hedenske. Kirkeministeriet stod dog fast: man stillede
jo heller ikke spørgsmål til den britiske løve eller den amerikanske ørns tilstedeværelse på de allierede krigsgrave rundt
om i landet. Derfor måtte man også affinde sig med de sovjetiske statssymboler på kirkegårdene.
I lejren fandt mænd og kvinder sammen og dannede
par. Moltved berettede til en avis, at han havde foretaget
fem civile vielser i lejren – uden juridisk gyldighed og mest
af hensyn til moralen i lejren. Der blev også født et par
børn i lejren. Grethe Heiring erindrede senere de nærmest
uoverstigelige problemer med at skaffe spædbørnsudstyr
til de nybagte mødre.
Beboernes og danskernes syn på lejren
Flere kilder beretter samstemmende, at der i lejren for
mændenes vedkommende dagligt var fire times obligatorisk march-eksercits. Den danske lejrleder udtalte den 11.
juli til en avis: ”Soldaterne må hver dag gøre fodeksercits og
drive sport i fire timer, og i lige så lang tid skal der arbejdes
på de forskellige værksteder og undervises i skolestuen”.
Krigsfangen Ivan Kistanov beskrev et lignende dagskema
i et brev til sine tidligere værtsfolk i Grenaa: ”Op kl. 7, morgenmad kl. 8 og marchtur mellem 10 og 12. Middagspause
12-14 og så igen march i 2 timer. Herefter fritid til kl. 23, hvor
man skal ligge i sin seng”.42
Videre skrev Ivan (fordansket fra hans gebrokne tysk):
”Jeg skal blive 1-2 måneder i lejren, så kommer en russisk
kommission og undersøger alt, og så skal vi rejse herfra til
hæren eller hjem. I lejren får vi nok at spise, men intet at
ryge, derfor er det ikke godt her. I en hel uge har jeg ikke
røget”. Ivan slutter sit brev: ”Tiden går langsomt i lejren –
ikke godt. På gensyn”.

Lejrens dansk-sovjetiske ledelse. Forrest, læge Moltved med baret og den sovjetiske premierløjtnant Sergej Kuznetsov. Kvinden bagest tv. er givetvis Tatjana
Bogdanova, chef for kvindebataljonen. Ud over den danske sygeplejerske og tolk Lis Ranek er navnene på de øvrige ikke kendte. Foto: Fra Sallis album.

Ivans klagesang går igen i et brev, som nogle af hans
russiske kammerater – Viktor, Vasilij og Nikolaj – sendte til
deres venner i Grenaa straks efter ankomsten til lejren: ”Vi
er nu ankommet til russerlejren, hvor vi blev mødt med forstemmende naturomgivelser. Netop i denne stund har vi
besluttet at døbe denne afkrog af Danmark Tundraen. (…)
Vi keder os, og der er ikke særligt morsomt her efter tiden i

Grenaa. Vi trænger ganske forfærdeligt til tobak, og havde
vi blot noget primuslikør, ville den helt sikkert have kureret
vores kummer”.43
Ivan og de tre kammeraters held var, at de var kommet
i en lejr, hvor den danske lejrleders motto var: ”Russerne er
gæster fra den sejrrige hær, som har besejret nazismen og
befriet Danmark, og de skal behandles som gæster i vort

Blandt sovjetiske krigsfanger og flygtninge i Blåvandlejren

117

hjem, ja endda lidt bedre”.44 I et avisinterview mindede lejrchef Moltved om, hvor populære russerne var hos deres
danske bekendte, ikke blot blandt arbejdere, men langt op
i andre samfundsklasser: ”Hver dag ringes der rundt om fra
hele landsdelen af folk, der spørger om de ikke kan få ”deres russere” tilbage og erklærer sig villige til at betale deres
rejse. Der er til stadighed ca. 100 russere på ferie hos disse
mennesker, og besøgene er trods sprogvanskelighederne
til stor glæde for begge parter”.
Lejrledelsen i Blåvand havde således blik for, at der
kunne scores propaganda-point ved at tillade omgang
mellem danskerne og deres sovjetiske venner. De fire omtalte Grenaa-russere benyttede sig da også alle af friheden
og tog på besøg hos deres tidligere værtsfolk og lod sig
forkæle med tobak og spiritus. Flere af dem var i stand til
at pleje amourøse forbindelser til danske kvinder uden for
lejren, mens andre tog forefaldende arbejde i landbruget.
Blåvandlejrens liberale politik i denne henseende var enestående, men vakte bestemt ikke begejstring i andre dele
af Røde Kors. Det kan en lille episode fra juni 1945 illustrere.

Opstilling ved barak 18 i lejren. Tøj var en efterspurgt mangelvare. Enkelte
er stadig iført deres gamle tyske militæruniform, som ribbet for gradstegn
m.m. var den sovjetiske krigsfanges standardbeklædning før befrielsen.
Foto: fra Sallis album.
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Undervejs til Grenaa på selvbestaltet ”orlov” fra lejren
blev vores gamle kendinge Viktor, Vasilij og Nikolaj i juni
pågrebet på Herning station uden penge og togbillet. Den
lokale afdeling af Røde Kors kom hurtigt ind i billedet og
ringede Blåvandlejrens sekretær op for at udrede trådene.
Ganske uventet måtte Regine Thomsen fra DRKs lokalafdeling i Herning nu lægge øre til en svada om, at russerne jo
ikke er fanger, der skal holdes indespærret, de er vores allierede venner, osv. Det endte med, at russerne blev bespist
i Herning på Røde Kors’ regning, og modstandsbevægelsens byledelse forstrakte dem med penge til togbilletten
til Grenaa. Formanden for Røde Kors-afdelingen i Herning
fór dog bagefter i blækhuset og klagede til hovedkontoret
i København over Blåvands lemfældige opsyn med russerne: ”Afdelingen finder det meget uheldigt, at de internerede russere ganske ukontrolleret kan flakke landet rundt og
lægge beslag på de sparsomme pladser i togene”.45 Også
Røde Kors i Viborg klagede til hovedkontoret: lokalafdelingen måtte leje en langt dyrere rutebil, da Blåvandlejrens
ledelse kategorisk havde nægtet at tage imod Viborgs russere, hvis de som planlagt blev sendt af sted på ladet af
lastbiler. Russerne skulle have en ordentlig behandling!
Russerlejrene blev trækplastre. Flere steder, bl.a. i
Jægerspris, mindedes de danske vagter ved lejrene, at
deres opgave egentlig mere bestod i at holde nysgerrige danskere ude, end russerne inde. Der udviklede sig
en særegen form for politisk turisme til lejrene. Det kommunistiske dagblad Land og Folk arrangerede flere udflugter for sine læsere bl.a. til Fuglsø og Jægerspris. Jeg er
ikke bekendt med lignende ”røde” fællesbesøg i Blåvand.
Dertil lå lejren nok for afsides. Til gengæld arrangerede det
lokale medlem af DKP’s centralkomité, forfatteren Karen
Tovborg Jensen, sit eget besøg med overnatning i lejren.
Indtrykkene beskrev hun i en kronik i Land og Folk under overskriften ”Et døgn i sovjetsamfundet i Blåvand”.46
Heri idealiserede hun lejren som en miniput-udgave af
det forjættede land på dansk grund, hvor en særlig sovjetisk kollektivistisk ånd rådede. I det hele taget lå danske

kommunisters opfattelse af livet i lejren langt fra det billede, som tegnedes i krigsfangernes egne breve.
”Russerne er udmærkede til at organisere, de har dannet deres eget lille sovjetsamfund i lejren. Dr. Moltved har
de gjort til æresmedlem”, skrev Tovborg Jensen bl.a. i kronikken og gengav samtidig den følelse af at være kommet
tilbage til noget rart og velkendt, der greb hende: ”Der er en
egen stemning og atmosfære i lejren, som jeg ikke mindes
at have mødt, siden jeg i 1934 var i Jalta. Sovjetmennesker
er nu ikke som vi andre, de er bedre, mere samfundsmennesker, mindre individualister”. Hun udtrykte håb om, at
den danske befolkning gennem mødet med sovjetmennesket ville få øjnene op for kvaliteterne i sovjetsamfundet. Møntet på den lokale sognefoged, som hun tilfældigt
havde mødt på vejen til lejren, skrev hun: ”Denne vestjyske
bonde har sikkert fået sine anskuelser om det russiske folk
grundigt revideret i den sidste tid”.
Hjemsendelsen og en sidste tak til
Danmark fra krigsfangerne
Men alt godt får som bekendt en ende. Også Tovborg
Jensen bemærkede hjemlængslen: ”Russerne er glade
ved deres lille sovjetsamfund, men de længes, længes
efter at komme hjem”. Man ventede på nyt om hjemrejsen fra den sovjetiske militærmission – dens besøg lod
dog vente på sig. Da besøget endelig blev en realitet,
blev det i kommunisten Paul Lunds begejstrede erindring
skildret som en festdag i lejren: ”Den største begivenhed
i lejrens historie var ankomsten af en automobil med et
par velplejede, smilende, russiske officerer”.47 Ifølge Lund
udtalte den sovjetiske major: ”Rusland henter snart sine
børn hjem (…) og så store er vore sejre, at vi har råd til at
vise storsind mod de, som svigtede. Men ve dem, der har
russisk blod på deres hænder”. De to officerer kunne dog
til forsamlingens store skuffelse ikke sætte dato på hjemrejsen. Som vi skal se, var det heller ikke alle i lejren, der
længtes efter at komme hjem.

I begyndelsen af august 1945 ventede man stadig
på nyt om hjemrejsen. Fra Røde Kors’ side var man i gang
med at træffe forberedelser til vinteren for lejrens beboere.
DRK’s Juel-Henningsen var den 7. august atter på besøg i
Blåvand. Tanken var da at flytte Blåvandlejrens godt 1300
beboere til Nymindegablejren, som med sine grundmurede barakker og større forhold var langt bedre egnet som
vinterkvarter. Røde Kors havde ugen forinden overtaget
lejren i Nymindegab fra en dansk militær oprydningsstyrke og var i færd med at hente de resterende sovjetiske
krigsfanger og civilflygtninge fra mindre forlægninger i
Jylland dertil. Det drejede sig fortrinsvis om personer opsamlet i Nordjylland, som hidtil havde været interneret i totre DRK lejre i Aalborg. Også de internerede sovjetborgere
fra baraklejren i Søndermarksskoven i Vejle overførtes til
Nymindegab i begyndelsen af august måned.
Men så kom marchordren endelig. Som de første blev
746 sovjetborgere fra Fuglsølejren og 486 fra Nymindegablejren afsendt med tog mod Padborg den 16. august. I de
følgende dage tømtes også lejrene i Fovrfeld og Padborg
for hhv. 989 og 48 mand. Den 17. august kom turen til
Blåvandlejren. Toget hentede de 1210 mænd, kvinder
og børn ved et vigespor tæt på lejren. Lokomotivet blev
udstyret med et billede af Stalin og pyntet med granris,
blomster og bånd. Målet var Lübeck i den sovjetiske besættelseszone i Tyskland. Her kom de i en sovjetisk filtrationslejr og gennemgik omfattende screeninger og afhøringer ved den sovjetiske efterretningstjeneste NKVD før
hjemsendelsen.
Vi kender den videre skæbne for enkelte af dem, som
kom hjem fra Danmark, fx Sergej Pomasan, der gjorde tysk
militærtjeneste i Vendsyssel. Han flygtede og opholdt sig
resten af besættelsen under jorden hos modstandsfolk i
Stenild ved Hobro.48 Efter befrielsen søgte han flere gange
om opholdstilladelse i Danmark støttet af sine danske venner, men fik afslag. Han søgte at undslå sig hjemsendelse
og flygtede fra en transport i oktober 1945 men blev til
sidst udsendt i september 1946 under arrest. I hans tilfælde
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var der ingen tilgivelse. Han fik en straf på ti år, hvoraf han
afsonede de ni i en Gulag-lejr i Sibirien.
En bedre skæbne ventede et par af krigsfangerne fra
Blåvandlejren. Tolken Lis Ranek kom i 1946 til Moskva, da
hendes mand tiltrådte en stilling som landbrugsattaché
på den danske ambassade. Her løb hun tilfældigt ind i den
russiske kok og klovnen fra Blåvandlejren. De var noget
beklemte ved at tale med hende, men gav hende begge
indtryk af, at de var tilbage i vant gænge.49 Et af Lebensbornbørnene, den 18-årige Valentina Stavinova, der var i Blåvand
sammen med sin lillesøster Inna på 12, blev efter hjemkomsten idømt 10 års fængsel i Gulag for landsforræderi.50
Valentina besøgte Blåvand i 1995.
Russershow og kortfilm
Nogle af Blåvandlejrens beboere kom ikke med toget. En del
musikere, sangere og dansere blev holdt tilbage i Danmark
og kort efter overført til Jægersprislejren. Sammen med
håndplukkede kunstnere fra andre russerlejre i Danmark
indgik de i en kunstnertrup på 55 mænd og kvinder, som
med base i Jægerspris indstuderede et stort showprogram.
I september og oktober 1945 turnerede truppen de større
provinsbyer med et russershow under mottoet ”Rusland
takker Danmark”. Man lånte bl.a. kostumer fra Det Kongelige

Musik, sang og dans vekslede under showet i Odense, som sluttede af med,
at russerne på dansk sang Der er et yndigt land. Turnéen var arrangeret
af Dansk-Russisk Hjælpekomité ved formand landsretssagfører Hermod
Lannung i samarbejde med Social- og Arbejdsministeriet. Fyens SocialDemokrat 27.9 og 30.9.1945.
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Teater og havde den kendte revydirektør og tekstforfatter
Knud Pheiffer som konferencier. Den sidste optræden fandt
sted på Jægerspris Slotskro, kort før de medvirkende blev
hjemsendt den 30. oktober 1945.
Som et led i et fremstød, der fra dansk side bl.a. var
tænkt til at imødegå evt. kritik af behandlingen af de sovjetiske krigsfanger i Danmark, besluttede Ministeriernes
Filmudvalg i juni at sponsere en kortfilm. Opgaven blev
givet til instruktøren Hagen Hasselbalch, som i juli 1945
optog råmateriale til filmen bl.a. fra lejrene i Blåvand og
Jægerspris. Filmen Kammerat – Tovaritsj fik premiere i 1946
og udsendtes både i en dansk og en russisk speaket udgave. Filmen var af ni minutters varighed, dvs. ugerevyformat, og viste bl.a. glimt af russershowet på Bellahøj i
sommeren 1945.51
Nogle ville ikke tilbage
Da Blåvandlejren stod over for hjemsendelse, gik den ukrainske familie Trozan som bestod af far, mor og den 16-årige
datter Halina under jorden i Danmark. De blev hjulpet af
pastor Hansen i Ho og en kreds af lokale borgere i sognet,
som på skift skjulte dem for myndighederne.52 Senere
fik den meget religiøse familie med hjælp fra den katolske kirke i Danmark visum til Argentina. Deres hjælpere i
Vestjylland betalte skibsbilletten og støttede også i de første år efter ankomsten til det nye land familien økonomisk.
Hr. Trozan fortalte bl.a. sine værter, at hele familien under
den sidste tid i Blåvandlejren gik rundt med barberblade
på sig – de ville hellere tage deres eget liv end hjemsendes
til Sovjetunionen.
I sig selv var det et særsyn i flygtningelejrene, at det
var lykkedes en familie med mandlig forsørger at forblive
samlet under en flugt østfra. Der var i sådanne tilfælde ofte
tale om kollaboratører, som havde samarbejdet med det
tyske besættelsesregime i deres hjemland. Som et sidste
privilegium før Den Røde Hærs ankomst blev de som regel af tyskerne udstyret med papirer, der gjorde samlet
flugt for hele familien til en tysk kontrolleret havneby ved

Østersøkysten mulig. Det er tænkeligt, at det også forholdt
sig sådan med familien Trozan, som jo gav klart udtryk for,
at de havde noget at frygte ved at vende hjem.
Andre i russerlejrene, som ønskede at undgå hjemsendelse, opfandt dækhistorier, gik under jorden i Danmark
eller skiftede bekvemt nationalitet – fx fra ukrainer til polak
eller græker – hvilken strategi der nu virkede. I januar 1946
anslog Politiets Efterretningstjeneste i en intern opgørelse,
at der levede mere end 250 sovjetrussere under jorden i
Danmark ofte med hjælp fra velvillige danskere.53 De fleste blev efterhånden pågrebet og hjemsendtes med russertransporterne evt. som arrestanter, dvs. ledsaget helt
til Lübeck af danske politibetjente som eskorte.54 Enkelte
fandt dog mulighed for at blive i Danmark og skabte sig en
ny tilværelse her.55
Hvilken skæbne ventede der hjemvendte overløbere?
Hvilken skæbne, der ventede de sovjetborgere, som i de
tyske krigsfangelejre havde ladet sig hverve til tysk militærtjeneste, eller på anden vis var gået tyskernes ærinde,
optog mange sind, ikke mindst dem, der havde krydset kridtstregen. Journalisten fra Ribe Amtstidende stillede spørgsmålet til udmarchens leder, premierløjtnant
Plotnikov: ”Der tales sommetider om, at de krigsfanger
som på mindste måde har hjulpet tyskerne vil blive skudt
når de kommer hjem?” Hertil svarede Plotnikov: ”Det er
ikke rigtigt. Den russiske regering har derimod tydeligt
lagt vægt på, at alt, hvad vi tyske krigsfanger har foretaget
os under tysk pres eller sult, eller f.eks. efter tilfangetagelsen, får vi fuldstændig amnesti for”. Premierløjtnantens optimistiske svar – at tilgivelsen ventede krigsfangen forude
– gengav den officielle linje og var i tråd med majorens
svar i Paul Lunds referat.
Baggrunden var, at Stalin i sin dagsbefaling 270 af 16.
august 1941 til soldaterne i Den Røde Hær havde sidestillet
det ”at lade sig tage til fange med vilje” med landsforræderi. Blandt soldaterne blev reglen omtalt som ”den sidste
kugles lov” – det forventedes, at man brugte den sidste

kugle på sig selv frem for at overgive sig. Derfor støder man
bl.a. på usædvanligt mange beretninger om sovjetiske
krigsfanger, der fortæller, at de ikke kan huske omstændighederne ved deres tilfangetagelse. Premierløjtnant
Plotnikovs egen beretning er ingen undtagelse: ”Jeg blev
slået bevidstløs, og da jeg vågnede op befandt jeg mig i
Riga og var tyskernes fange”.
Når Plotnikov alligevel kunne udtrykke en vis optimisme og den sovjetiske militærmission kunne tale om
tilgivelse for visse forseelser, skyldtes det måske deres
kendskab til, at Den Øverste Sovjets Præsidium den 7. juni
1945 havde vedtaget at give en generel amnesti for alle
forsyndelser begået under krigen.56 Dog omfattede amnestien ikke dem, som havde svigtet fædrelandet ved at gå i
tysk militærtjeneste eller ved at kollaborere med tyskerne.
Under Den Kolde Krig og udbredt gennem værker af
bl.a. Solsjenitsyn og emigrantforfattere som Alexey Tolstoy
m.fl. skabtes en forestilling om, at der efter hjemkomsten
blev gjort kort proces med sovjetiske officerer og menige,
som var trådt i tysk militærtjeneste, dvs. ofte henrettelse.57
Det sovjetiske hemmelighedskræmmeri omkring de militære og indenrigsministerielle arkiver var længe med
til at forstærke dette indtryk. Først med opløsningen af
Sovjetunionen og især under den liberale Jeltsins regeringstid blev der rokket ved dette billede. I 1995 publicerede den russiske historiker Zemskov en sociologisk artikel,
som byggede på omfattende arkivstudier foretaget bl.a. i
Gulag-arkiverne efter deres åbning i 1990, med en del tal
på, hvad der skete med dem, som vendte hjem i 1945.58
Zemskov så på, hvad der skete med mere end fire millioner sovjetiske displaced persons frem til marts 1946. Han
skelnede i sin opgørelse mellem civile repatrianter på den
ene side og tidligere krigsfanger på den anden. Blandt de
civile blev mere end 80 % sendt direkte hjem, 5 % indtrådte i Den Røde Hær og 9 % blev sendt til en arbejdsbataljon.
Knap 2 % af de civile endte i efterretningstjenestens varetægt, mens det tilsvarende tal for krigsfangernes vedkommende var knap 15 %. Af krigsfangerne genindtrådte 42 %
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ifølge Zemskov i Den Røde Hær, 22 % endte i en arbejdsbataljon og 18 % blev demobiliseret og hjemsendt.
Interessant i denne sammenhæng er tallene for dem,
som blev overladt efterretningstjenesten NKVD – henholdsvis knap 2 % af de civile og knap 15 % af krigsfangerne – hvilket må ses som et udtryk for, hvor mange
der havnede i en sovjetisk fangelejr (eller blev henrettet).
Lægger vi hertil tallene for ”arbejdsbataljon” – dvs. tvungen samfundstjeneste, som bl.a. bestod i at rydde op i ruiner og deltage i genopbygningen af byerne – må konklusionen blive, at tallene i stor udstrækning afdramatiserer
opfattelsen fra Den Kolde Krigs tid om udbredt brug af
summariske henrettelser og lejrstraffe. Zemskov slår dog
overløbere og egentlige krigsfanger sammen i én kategori,
og man savner dermed nogle nuancer. Det vidner om, at
emnet fortsat var kontroversielt i 1995. Norske historikere
har på baggrund af studier i en lang række enkeltskæbner
senere forsigtigt konkluderet, at Zemskovs tal ser ud til at
holde vand. Mht. overløberne som havde forrettet tyske
krigstjeneste fandt de norske historikere desuden, at de
menige efter hjemkomsten som regel blev idømt en fængselsstraf på seks år.59
Afrunding
Her vil jeg slutte beretningen om lejren i Blåvand for sovjetiske krigsfanger og civilflygtninge. Der er i dag ganske
få fysiske spor tilbage af lejren, som i to måneder tjente
som hjem for knap 1300 sovjetborgere. Men den lever videre i erindringen og er fastholdt i ord og billeder – endda
levende billeder, viser det sig. Den kan dermed fortsætte
med at forundre og betage nye generationer. Det var en
højst broget vifte af menneskeskæbner med alle mulige
baggrunde og forhistorier, som i sommeren 1945 her i
Danmark skulle til at indstille sig på et liv i fredstid efter en
grusom og umenneskelig krig. En krig, som havde stillet
mange af lejrens beboere over for umulige eksistentielle
valg eller påført dem traumer for livet. For nogle betød det
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friheden og udsigten til igen at blive forenet med familie
og venner, for andre var regnskabets time kommet.
For Røde Kors var det kun begyndelsen på godt to
et halvt år som ansvarlig for forsorgen for de allierede
flygtninge i Danmark. Udfordringerne bl.a. med nationalitetsbestemmelse af flygtningene – især med i praksis at
afgøre, hvem der var at regne for sovjetiske statsborgere
og dermed underlagt de allieredes aftale fra Jalta om
ubetinget repatriering af sovjetborgere – var kun lige begyndt. Den energiske og effektive Jersild var slet ikke opmærksom på spørgsmålet – som fx kunne være med til at
forklare, hvorfor Kolding-afdelingen tøvede med at sende
alle sine såkaldte russere af sted til Blåvand. Var ukrainere
og hviderussere fra egne, der tidligere havde hørt under
Polen, men nu blev indlemmet i Sovjetunionen at betragte
som sovjetborgere og underlagt kravet om repatriering?
Og hvad med balterne?
Selv om der ret hurtigt og takket være briterne kom
en klar politik om at lade den enkelte balter selv afgøre
evt. repatriering til Sovjetunionen, var der med hensyn til
ukrainere og hviderussere en vis vaklen. Men efterhånden
som man blev bekendt med flygtninge, der i stil med familien Trozan for alt i verden modsatte sig hjemsendelse til
Sovjet, blev man i Røde Kors mere opmærksom på problemet. For ikke at tirre bjørnen accepterede man stiltiende, at
der i lejrene gik en del polakker og statsløse rundt, som reelt var ukrainere og hviderussere (eller russere) og dermed
omfattet af aftalen fra Jalta. Men Den Kolde Krig kom dem
til gode. Ved forskellige foranstaltninger fra flygtningeforsorgen blev de ligesom restgruppen af baltere senere hjulpet til emigration til tredje land – fx til Australien, Canada,
Frankrig og Sydamerika, eller hvilke stater, der nu var parat til at tage i mod dem. Nogle få fik opholdstilladelse i
Danmark.
Danske kommunister vejrede morgenluft i maj 1945.
De håbede på, at de kunne slå politisk dividende af den
store østlige allieredes ubestridte andel i sejren over nazismen. De uvarslede sovjetiske bombninger af Rønne og

Nexø den 7. maj var et skår i glæden og folkestemningen.
Men kommunisterne udnyttede på forskellig vis den uventede tilstedeværelse her i landet af så mange folkelige ambassadører fra Sovjetunionen til gavn for sagen, bl.a. ved
at sende sovjetiske kunstnere på en landsdækkende charmeoffensiv. Især Kommunisterne omfavnede de sovjetiske krigsfanger. I Blåvandlejrens tilfælde satte de sig – ret
unikt – på alle førende poster i lejrledelsen og belærte andre danskere og egne kolleger om, hvordan man rettelig
burde behandle de russiske brødre. Det skete ikke uden en
vis grad af idealisering af sovjetmennesket og det system,
de repræsenterede, som dog var svært at forene med den
umådeligt mere sammensatte virkelighed, som tegnede
sig. De fleste russere ønskede velsagtens blot at forsøde
tilværelsen lidt her i Danmark efter års afsavn og inden en
hjemrejse til uvished.
Harald H. Jepsen kan kontaktes på harald.jepsen@yahoo.com
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