
 

   
 
 
Bag pigtråd – Rom flygtningelejr 1945-48 
Lemvig Museum har i år en særudstilling om en side af 2. Verdenskrig som ind til for nyligt var gemt, glemt 
og fortrængt – de tyske flygtninge, der i slutningen af krigen kom til Danmark. I løbet af få måneder 
flygtede henved 2 millioner tyske fra de russiske styrkers fremtrængen – 240.000 kom til Danmark.  
De blev indkvarteret rundt omkring i Danmark. Hele flygtningebyer opstod og en af de større var Romlejren 
– en flygtningelejr syd for Lemvig med op til 9000 internerede personer. Flygtningene var primært ældre, 
kvinder og børn, som under dramatiske forhold var flygtet.  
Lejren var bevogtet og omkranset af pigtråd. Flygtningene måtte ikke have kontakt med lokalbefolkningen 
eller på anden måde tage del i det danske samfund. Først i efteråret 1947 begyndte Danmark for alvor at 
sende flygtningene tilbage til Tyskland. Mange blev sendt til de vestlige besættelseszoner – langt fra den 
hjemstavn de var flygtet fra.    
Udstillingen sætter gennem fotos og audioguides fokus på livet bag pigtråden – på skolegang, arbejde og 
fritidsliv. Og på hvordan man som flygtning fik dagligdagen til at fungere på trods af mangler, forbud og stor 
uvished om fremtiden. Mange flygtninge havde mistet deres hjem og alt hvad de ejede. Nogle havde også 
mistet familiemedlemmer under flugten, især var småbørn udsatte under de baske omstændigheder. Det 
var en hårdt prøvet flok, der kom til Danmark i krigens sidste måneder, og som havde brug for tag over 
hovedet og mad på bordet.  
Udstillingen kan sagtens ses uden introduktion, men foreninger og andre grupper kan bestille en omvisning, 
der sætter flere ord på livet i en ”flygtningeby”, der voksede op i nogle få år og forsvandt igen uden at have 
sat de store spor.  
 
Lemvig Museum  
Kontaktperson: museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen  
ibk@lemvigmuseum.dk 
 
Vestergade 44 
7620 Lemvig. 
Tlf: 97820025 
Web: www.lemvigmuseum.dk 
september: tir-søn kl. 13-17 (mandag lukket)  
Oktober: søndage og hele efterårsferien (uge 42) kl. 13-16 
November, december: åbent i kontortiden tirs-tors kl. 8-16 og fre kl. 8-12 (ring på) 
 


