Vedrørende flygtningelejre i Køge 1945-1947
Østsjællands Avis
Ø.A. 1945, 166, 20.juli:
Teaterbygningen huser nu 150 af de ca. 300 civile krigsofre, der
skal komme fra navnlig Østeuropa. De kommer fra tyske
flygtningelejre.
Flygtningene har travlt i haven ved Teaterbygningen, hvor de bl.a.
indretter en sandkasse til børnene.
Køkkenchef: fru Høgh
Ø.A. 1946, 2, 3. januar:
Teaterbygningen rømmes nu. De ca. 70 beboere, især polakker,
flyttes til KFUK-lejren ved Sandmarksvej.
Flygtningene i Køge er bl.a. beskæftiget ved stødoptagning.
Ø.A. 1946, 123, 29.maj:
Letterne afholdt en korkoncert. Koret bestod af ca. 50 lettiske
flygtninge. Der var ligeledes klaverkoncert. De fleste af
tilhørerne var letter.
Ø.A. 1946, 138, 19.juni:
Røde Kors-lejren ved Sandmarksvej kaldes Lettelejren. Lejren er
en skolelejr med mange små børn.
Mange letter var beskæftiget bl.a. ved landbrug uden for byen.
Det siges, at man stadig er i færd med at sætte lejren i stand
efter overtagelsen.
Ø.A. 1946, 142, 24.juni:
Letterne fejrede Sankt Hans aften i Sandmarkslejren. Der deltog
også letter fra Nordlejren. Mange unge letter optrådte i deres
nationaldragt.
Ø.A. 1946, 242, 18. oktober:
Sydlejren ved Sandmarksvej rømmes. Der skal være plads til
husvilde. De lettiske flygtninge fra Sydlejren skal flyttes 1.
november 1946. Familier med børn flyttes til Nordlejren, men de
fleste skal til Viborg. Siden sommeren 1946 har Sydlejren rummet
ca. 60 flygtninge.
Ø.A. 1946, 269, 19.november:
De lettiske flygtninge fejrede den foregående dag deres uafhængighedsdag. Der var bl.a. koncert i Missionshuset og gudstjeneste i Køge Kirke.

Ø.A. 1947, 1, 2.januar:
Der blev holdt lettisk dobbeltbryllup i Nordlejren. Underholdningen bestod senere bl.a. af en teaterforestilling i
skolestuerne.
Ø.A. 1947, 179, 6.august:
Nordlejren vil blive frigivet i september måned. Den skal være
bolig for husvilde, i første række de husvilde fra KFUK-lejren.
Letterne skal flyttes.
Ø.A. 1947, 7.august:
De to stenhuse i Nordlejren byggede tyskerne i sin tid til deres
telegrafpiger. Det er kommunens grund, lejren ligger på. Huskøbet
skal forhandles med staten.
Ø.A. 1947 11. september:
Det er endeligt besluttet, at letterne skal forlade Nordlejren
inden udgangen af september 1947.
Ø.A. 1947, 29. september:
Dagen før blev der holdt afskedsfest for letterne i Nordlejren.
Den 30. september forlader de sidste 180 letter Nordlejren. De
overflyttes til lejren i Jonstrup. Det fremgår af talerne, at
letterne har været i byen i to år.
(Erik Hansen - senere organist ved Køge Kirke - spillede klaver
ved festen).

Østsjællands Folkeblad
Ø.F. 1945, 7. maj:
De fleste tyskere har nu forladt Køge (ad Vestergade). Tilbage
er kun nogle tyske marinesoldater i Havnen samt 410 tyske
flygtninge.
Hitlerdrengene fra Brochmands Skole samledes på Gammelkjøgegaard
og fik besked på at forlade byen. Fodfolket, de såkaldte Blitzmädel
samt de fleste af drengene er taget bort.
Ø.F. 1945, 14.maj:
Der er tyske flygtninge i Telegraflejren (Nordlejren) og på
Vandrerhjemmet. Sårede tyske soldater på Teaterbygninger samt
nogle af drengene på Gammelkjøgegaard.
Ø.F. 1945, 18.maj:
Tyskernes baraklejr nord for byen blev overtaget af danskerne til
internering af tyske flygtninge. Her boede de tyske telegrafpiger.
Ø.F. 1945, 23. maj:
Gammelkjøgegaard er nu rømmet af tyskerne. Hitlerdrengene er ført
ud i baraklejren til flygtningene.
Ø.F. 1945, 25. maj:
130 kvinder og børn er blevet flyttet fra Vandrerhjemmet til
KFUK-lejren ved Sandmarksvej. Der er i alt 537 tyske flygtninge
i Køge.
Ø.F. 1945, 7.juni:
Tyskerne rømmer denne dag Teaterbygningen. Så er der kun nogle
marinesoldater tilbage på skibe i Havnen.
Ø.F. 1945, 9. juli:
Teaterbygningen er ved at blive indrettet til en Røde Kors lejr
for 200-250 polske kvinder og børn. På dette tidspunkt er der
allerede tyske flygtninge i byen. (Polakkerne er ankommet 17.juli).
Ø.F. 1945, 20. juli:

Der er nu ankommet ca. 150 allierede flygtninge, især fra Østeuropa,
bl.a. Lithauere.
Ø.F. 1945, 25. juli:
Den foregående dag ankom lettiske og polske flygtninge. Der er
nu i alt 186 personer på Teaterbygningen.
Ø.F. 1945, 13. august:
124 personer fra Randstaterne skal nu hjem efter den nyligt
foretagne russiske registrering i flygtningelejren.
Ø.F. 1945, 21. august:
Der er stadig lettiske flygtninge på Teaterbygningen.
Ø.F. 1945, 22. august:
Der omtales en lettisk skole på Teaterbygningen.
Ø.F. 1945, 6.september:
Må flygtningene ikke danse? Nogle folk har åbenbart taget det ilde
op, at flygtningene på Teaterbygningen morer sig lidt med spil
og danse.
Ø.F. 1945, 20. september:
Tilbage på Teaterbygningen er nu kun ca. 100 polakker. Røde Kors
har til hensigt at samle de forskellige nationaliteter i større
samlelejre, og den i Køge skal være for polakker.
--------------------------------------------------------------8. august 1945 overtager de nyindkaldte C.B.'ere bevogtningen af
flygtningelejrene i Køge efter frihedskæmperne.
--------------------------------------------------------------Oktober 1947 fremsender arkitekt Åge Madsen tegninger til
indretning af husvildeboliger i den tidligere Nordlejr, Mågevej
21.
--------------------------------------------------------------April 1964 nedrives Nordlejren endeligt.
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