1 orbør

Næste Formiddag kom jeg i Forhør. Det foregik i et
Elevværelse i Loftsetagen og varede fra Kl. 10% til
Kl. 17. H vad min Eksaminator hed, fik jeg ikke fat
paa, tnen han var fra Rensborg, hvor baade hans
Kone og Barn var saarede under et Bombardement,
- og dog var han azist til grænseløs Vanvid.
Jeg var alene med ham og maatte trevle mit Liv op
for ham fra Fødselen af i alle Detailler. Det foregik
paa Tysk - og det har stadigvæk været mig til stor
Nytte under mit Fangenskab, at jeg talte og forstod
det tyske Sprog saa godt.
ede i Kælderen skaffede jeg mig forresten og aa
en Tjans af den Grund ved at faa Lov til at uddele
Brød til de øvrige Fanger - det gav lidt Luft og
Motion og var ogsaa Damerne til Nytte, idet j g
smuglede Tobak ind til dem fra deres Mænd.
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Ho d'l!agttn i Frøslt11ltjrtn '1/td Nat.
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Det vzrste ved Forhøret var Pi tolen. Jeg blev konfronteret med Dyret, skulde vi e Indgraveringen:
P.K. 27 r. 37 paa den. Jeg tog kejtet paa den, om
om jeg ikke var fortrolig med saadan et In trument .
• Ja fas en Sie nu r an, der Vogel bei st nicht," blev
der sagt. - Nej - den var gjort ufarlig, for Mag sinet var taget ud af den.
En Overgang prøvede han paa at vzre ubeh geli
ved at holde mig en ladt Pistol i Tindingen. Han
forklarede mig, at han kun behøvede at trykke af,
saa var det ude med mig - og min one var Enke.
Det kunde jeg ikke benzgte, men jeg holdt paa, at
jeg jo ikke kunde fortzlle ham andet end andheden. Han blev vist til idst trzt men min Delagtighed i 2 Mord vilde han se at faa godtgjort ved at
sende Projektiler til Berlin til Mikrofotografering,
men den ag hørte jeg aldrig mere om.
Paa mit pørg maal om, hvor lang traf jeg kunde
vente at faa, svarede han, at han jo ikke h vd
fgøre! en i sine Hznd r, men h n vilde mene -8
Uger i Frø lev, hvor man havde d t vzldig godt og
frit -

og aa kunde j g, om jeg eller var kikkel tg,
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igen komme hjem til mit ,.eget Paradis", om han
kaldte alt.
Rapporten lunede han med en Anmodning om, at
j g maatte bliv mildt behandlet p. G. a. min strenge
Barndom og haard Ungdom.
Vi underskre saa b gge Rapporten, efter at h
havde l st den op for mig - og jeg kom ig n i
zld r n.
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Paa Tron port

Her ad jeg saa til om atten Kl. 3 sammen med
de 2 ældre Odenseanere. aa blev vi purret ud med
Ordre om ikke at vaske o. Hver Mand fik en Humpel Brød og lidt varm Kaffe - og saa blev vi ialt 19 Per oner, hvoraf S var Kvinder- læ set op
i en af Tyskernes tore Lastbiler med ejldug over.
Først kom K vinderne ind, na::rmest Fører hu et, derefter vi Ma::nd. Kvinderne raabte paa Skolela::reren ,
og saa maatte jeg hen paa dere Bænk, hvor jeg fik
en forholdsvis god Plad med Udsigt gennem en
Spra::kke i Sejldugen.
Hver af os havde faaet Lov at tage et Tæpp med
- og det tog en Del af for den frygtelige Kulde,
der var hin 17. Januar om Morgenen.
Vi havde ikke Taleforbud, aa Snakken gik ret livligt, selv om der paa hver Bænk sad en Vagtpost
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med sin Maskinpi tol. Min Kammera Pib fra Albanigades Arr t kom frem og blev stoppet, og saa
gik den paa Omgang med et Par Drøn til hver, og
her var K vinderne ligeberettigede med Mændene.
Vi kunde skimte for kellige Ting gennem prækkerne, aa vi dog var lidt ori nteret om Ruten.
Ved Had r lev begyndte det først Dag ly at dæmre over Byen, da vi paa Mas ivring buldr de gennem Byen. D t var vært for mig at skulle pas ere
mit gamle Hjem paa Aabenraavej. Da vi naaede
Aabenraa, var det ly t. olen kinnede engang imellem, naar det ikke r gnede. Og Stormen trykkede
Sejldugen ind imod os i store Buler.
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V d Søgaard og Krusaakrydset gjorde vi Holdt for
ty ke Vagtposter, og om ider rullede vi gennem Padborg, ud til Frø lev, hvor det første, jeg saa, var et
Skilt, hvorpaa der stod: Achtung - Minen - Leb nsgefahr!
aa var vi i Lejren! Tzpperne blev omhyggeligt talt,
og man laasede os ind i et tomt Rum, hvor vi gik i
flere Timer og frøs, før der skete noget med os. Saa kom omsider en hel Kommission af Stikkere,
som skulde visitere os m. m., men Karl Gustav, der
havde % Flaske Snaps i sin Taske, var allerede blevet advaret af en gammel Fange, som gik der, og
om gerne vilde hjzlpe ham af med Flasken, saa den
ikke gik i Tyskernes Hals.
Kaptajn Dichmann, Lejr ns danske Tillidsmand, kom
derpaa, da Tyskerne ar borte, og bød o velkom-32

men. Han førte os over i Depotet, hvor vi ble undersøgt af dan ke Læger, der selv var Fanger, for
Utøj i Haar og paa Kroppen.
Dichmann gav os nogle Direktiver m. H. t., hvordan vi skulde omgaas Ty kerne for at kunne være
nogenlunde i Fred. Vi maatte bl. a. ikke komme
Pigtraad n nær mere end 4 m, eller vilde der blive
skudt o. s. v.
I en af de 4 Spisestuer, der hver havde 24 Borde
med 16 Pladser, fik vi gule Ærter og Flæsk. Det var
noget, der magte oven paa vor Brøddiæt fra Fængslet.
Vi kunde saa selv gaa rundt i Lejren og finde Bekendts~aber,

som havde Plad til os paa tuerne, og
jeg fandt hurtigt Lærer Marcu sen fra Graasten, der
kaffede mig en eng i sin Barak, hvor jeg blev Nr.
16 paa et V ære lse.

D t var ikke det daarligste Selskab, jeg kom i. Her
laa Politiinspektør Mellerup og Søn, Stabslæge Løbger, København, en Sagfører, to Grænsegendarmer,
en

ømfabrikant, om i 5 Aar havde været i den

franske Fremm dlegion, en Grosserer og nogle Arbejd mænd.
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Der spilledes meget Kort paa Stuerne, og nogl lagde
Kabaler den ud !agne Dag.
Alle under 55 Aar havde Arbejdspligt, og jeg kom
p aa et Grusgravhold, hvor jeg arbejdede amm n
med en Kollega, 2 Præster og bl. a. Amtslæg n fr
H ad r lev.
Vi organisered "Pjækningen", saa vi i Regelen altid var ca. Halvdelen af Mand kabet i Graven. R sten havde "fri", d. v. s. paa egen Ri iko, for d t
var ikke behag ligt at blive fanget af en S 'er.
Vi holdt Morgen- og Aftensang og Gud tjeneste om
Søndag n, men det var al ammen ille alt.
Referat af den engel ke Radio fik vi fra 2: eller 3.
Haand i lyttende Smaaklynger.
Lejren ligger midt i en Granplantage, der hindrer al
videre Udsigt. D n var omgivet af et stærkt Pigtraadshegn med Lygter. Udenfor d tte var der et
Minefelt, hvor Minerne af og til kunde springe,
naar en Kat eller Ræv løb paa en af

norene, der

udløste Minerne ved kun 2 kg Tryk.
J a, elv nefald kunde faa dem til at gaa af. Flygtninge, som for øgte at tippe igennem, blev lemlæ3l

Dm IO. Februar 1945, 25 Aamlagm for A/sttmningtn
i Sønderjylland fejres illegalt i Frøs/t~.
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ude paa det fr gtelig te, og samtidig blev de gennemhullet fra Ma kingeværerne fra et af de 5 Vag taarne, der bevogt de Lejr n Dag og at. Om atten brugtes n tærk Proj ktør, som kunde dreje i
alle Retninger, aa ing n kunde vide sig sikker fo r
Iagttagelse, )v i det tztt t Vintermulm. I Taagc
og usigtbart Vejr gik der Vagter m d Hunde for at
passe paa o.
Inden for Lejren havde vi Lov at færde frit overalt, naar vi ikke skulde paa Arbejd . Dog var det
forbudt at nærm sig K vindebarakk n, der var omgivet af Pigtraad. Men mange fik ig dog en lille
Pigtraadsflirt, selv om det kunde koste dem en Tur
i Enecelle paa 8-14 Dage. Ægtefzller var undergivet de samme Kaar. D kunde evt. faa Lov til en
Samtale i Vagtstu n paa Ih Time om Søndagen, hvis
da Vagten havde Tid - og Samtalen overværed
af en Tolk, almind ligt kaldet ,.Stikker" af os.
Naar Kvinderne førtes til pisning, ar d t os forbudt at staa stille paa d n Rute, de gik, men vi
kunde saa vinke til dem fra vore Vinduer, der altid
ar tærkt b mandede paa d Tider da i v ntede
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inderne, og der var kun faa af os, der var saa
lykk lige, at vore Vinduer endt til den Side, hvor
de kønne pass rede. Skønheder ar de nu ikke alle!
Røde Kor havde forsyn t dem med kibukser, om
irkeligheden ikke klædte dem alle lige godt, nogle
Lnde Politislag ov r og kikasket paa.
K vinderne kunde undertiden vi e mind t lige aa
stor Opfind omhed om Mænden i at komme i Forbinde! med det andet Køn. aaledes blev et Par af
<lem ngang opdaget paa Visit ho Mznden . De
havde skaffet sig Mandfolkeklæder-og var traadt
ud af Rækkerne under Turen til Aftensmad, men
H s der førte Skørteregimentet over, kunde ikke
faa Antallet til at pas e, da han kom hjem med
Flokken igen; derfor blev de eftersøgt og fundet.
I h er Barak var der en Barakformand og en tedfortrzder. De havde Ansvaret for Belzgningen <>c
den
pførs l; og hver tue havd en Stueformand,
om og aa havde n varet for Kammeraterne i forkellig Hen eende.
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Hver Morgen og Aften blev vi stillet op i 3 Geledder og talt af en Officer. aar denne Appel var til
Ende om Aften n, blev Dor ne til Barakken laaset
ud fra og Vinduern koddet ul. aa var vi overladt til o elv, og d n Lejligh d benytt d vi til
tor amm nkom t r i Barakgangen. Alle nationale
F tdag blev h r hojtid ligholdt, og hv r øndag
Aft n afholdt en hj mm lavet Revy m d egne
Kræft r. Det r do h, ndt, at man har "laant..
kue pillerc fra en and n Barak ed til G ngæld at
t:nde et lige aa tort Antal over til den, for at Opt~llingen kund pa e.
V cd di e Revy r optraadt mange forskellige god
Kræft r; der var San kor, om foredrog Lejr ange,
h onil der baade \ar kr v et T k t og Melodi i
Lejren. Mu ikin trumenter var kun faa, men der var
31l
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Dtr tr faldtn Snt i Frølltvltjrtn.
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dog baade Mandoliner og Guitarer. Desuden havde
man et Par In trumenter, der var fremstillet" af fingernemme Folk. De bestod af en Kæmp lev, hvi
kaft yder t ude var udskaar t som en Frø. aadan
et Instrument, der desuden var pyntet med Motiver
fra Lejren og forsynet med Pigtraadsornamenter,
kaldte man for en - Frø- lev.
Af disse Fe ter, om afholdtes her, husker jeg særlig
Afstemningsfesten den 1O. Februar. 2 -Aar Dag n
blev paa en ærlig Maade højtideligholdt med natioøal Sang og med T a ler af Lærer Marcu en, Arn læge Lauritzen og Afsynge! en af " enderjyden har
underlige Vaner" og m. m. a.
Talerstolen ar en Kakkelovn kærm paa et Bord,
og kærmen var pyntet med Dannebrogsflag af kulørt Papir.
Politiinspektør Mellerup krev Ugerevyen, om han
og aa selv heste. Stabslæge Løbger ledede Sangkoret,
og Statsbibliotekar Winkel, Aarhu , krev en Række
af Melodierne.

,

rb jd t

Arb jdet i Lejren var ikke zrlig yndet, men der var
store Hold, som kun udført lidt Arbejde, for T em·
poet var indigt. Ad killige havde faaet ig et eller
and t m get fint Job, f. Eks. ar der nogl , der ikke
be tilte andet nd u tandsdigt at gaa rundt og maal ·
op; og for at det kunde tage Tid, rullede de M alet
ind for hver Maaling - og trak det ud til den n ste o. s. v.
Pigtraad holdet var og aa udmzrket. De r par rede
Pigtraad n, naar den var gaaet i tykker af en ell r
anden Grund.
Tipvogn spor blev f. Ek . omlagt og gtk

ennem

Hegnet paa et nyt Sted.
Istappeholdet b tod det m te f Vinteren. Dets Bestilling bestod i at slaa I tapperne, der dannede i
Kant n af Taget, ned, i zr dem paa Kv indebarakl

kerne! Man ha de bildt Ty kerne ind at der mind t
maatt
Mand til, for d t Arb jde kulde g r
ærlig omhyggeligt, saa T aget ikke tog kade. Bl v
Istapp rn ikke fjern d forklarede man frembød
d jo n stor Fare især for K vindernes Li .
t af de fin t Job, jeg hørte om ar at ætt og
e til Rottefælder i K vindebarakk n. D t var ogaa godt at • re Vejmand, saa fik man talt med all
d be ø end og hvad d ikke fik aflev ret til Mand n und r B øg t p. Gr. a. Folken Aar aag nhed,
det kund d r maa ke falde lidt af til V jmand n.
J g fik n Dag n ny B stillin id t j g kom paa et
Hold der Il r kun b stod af Græns gendarmer.
Men da d ikke havd fund t en passende Mand,
l d j g m d. Arb jd plad n ar n ivebrønd, d r
kuld b klæd med Fa kiner. D n laa udenfor Pigtraad n og Minerne og det kund , naar i anstrengte
o ærligt, var 1% Time med at gaa derud og lige
aa længe om at gaa hjem, d. . s. at d r gik 5 Tim r fra Arb jd dagen aa d t ar da til at holde
ud. g und rtid n bl v vi h !t fritag t, fordi der
nødv ndigvi skulde mange Vagtpo ter med ud paa
12

Arb jd d r laa aa j rnt fra L jr n og havde
Mand kab t
v l m d Pan ernæ e Iler k ydnjng, saa

ar der ikke Mand kab nok.
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To Gange om Dagen var Jeg paa Be øg i Barak
r. 11. Der boede Politi t, og Oden e Politi havd
tue , hvor jeg kom og gik, som om jeg havde
hjemme. De forsynede mig med Pibe og T b k
strak jeg kom til Lejren og holdt mig tadig med
Rygematerialer, naar jeg ikke kunde for ne m1g
tilstrzkkeligt. Vi fik af og til en fornøjelig ludder
om fynske Forhold - og det var n:esten, om jeg
igen ar hjemme paa yn, naar man ar iblandt
dem. Jeg blev endog aa tilbudt at flytte over til
dem en Gang, da de kulde have en Mand ind pa
Stuen, men jeg afslog det, fordi jeg nu var aa godt
indlevet med dem, je bo de ammen med.

Uds1gt mod Faarhusporttn i Frøs/tv. Htgntt 1 Forgrundtn slr11ltr • tilrir rby" fra dtn ø· Tlgt Lt]r.
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Vi havde mange mor omme Episod r m d hinanden
pa.a Stu rne. Engang kulde der læ
Kolonialvarer
fra en Vogn til Ty kerne Kantine. Fremm dieglonær n m ldte sig trak , og j g prø ede og aa at
komme med, m n han puffede mig tilbage, idet han
sagd : " j du for taar ikke at organisere! " Organi ere var i Lejr proget det amme om at stjæle
blandt frie Folk.
D t vi te ig og aa, at han virkeli

for tod det, for

da han kom tilbage, havde han und r Jakken

n

Kas e med 50 d jlige Cigarer o en anden med li e
saa mange inde under kjort n. " e her, K mmerater! " agde han "her kal I s !" g aa fik vi
strak 2 hver paa For kud. Resten blev at op under
Loftet, hvor

t Bræt kund

løfte · o

h r

r der

ing n Fare for, at nogen uvedkommende kunde find
dem.
.6

Men om Morg nen eft r maatte alle bli e inde, o
der truedes med indgaaende Razzia, som forøvrigt
kunde betyd en Fare og aa paa andr
mraader,
da der jo kjultes meget illegalt, f. Ek . Optegne! r,
Tegninger, Radiomodtager m. m. aa maatte da
rganisatoren gaa til Bekendelse, og den dan ke Tillid mand lovede at er tatte, hvad der var gaaet tabt.
g aa blev agen henlagt, da Restb holdningen var
blev t afleveret. En af de andre, der var med, fik
ikk andet organiseret nd n Gulerod. Det kunde
jeg vist ogsaa ha e drevet det til.
Vi stjal d. . . organiserede alt, hvad i kund , men
kun fra Ty kerne, og det regnede oven i Købet for
god Tone at gøre det. verfor Kammeraterne gjaldt
ikke samme Lov; og der ble virkelig tjaalet m get
fra Tysk rne. Br ndsel var de overordendig maalige med, men naar 1O Mand tog hver et Par tk.
und r Jakken, aa var der nok til en hel Aften.
Brandholdet fyldte en tom Sprøjteb holder m d
Brænde daglig og hjembragte det under Paaskud af,
at Beholderen skulde prøve .

' t raff

M n ble der opdaget noget ureg lmzssigt af T yk rn , aa idste d og aa at straffe, saa det ramte
o all . Det var modbydeligt m d disse kollekti e
traff , hvor alle maatt undg Ide for d t, om n
nkelt havde gjort.
Di
traffe b stod i zrdeleshed i Brev- og Pakkep rnng. aa kunde hele Lejren Befolkning ikke
f a en Hil en eller noget om helst hjemmefra i den
Maaned, pzrringen ar de. Og lægtninge b gr b
naturlig is ikk et Suk af d t hele, naar deres Forod l r kom retur med Paategn Ise: Modtagelse
nzgtet!!
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orpl j ni1l
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ad n, i fik,
r upaaklagelig m n den ar ogsaa
dan k. D t ar det dan ke F ng elsvæ n, der havde
paatag t ig at forpl j L jren.
Vi fik Ha re· 11 r Byggrød m d Mælk til om orn n plu Kaff m d ukker og Fløde amt 1 tk.
ran kbr d m d 25 g mør og dertil O t og alt det
Rugbr d, i kund pi e.
iddag n be tOd af 2 solid Rett r og var m get
af ek l nde. V1 fik f. Ek. Toma uppe, Citron upp , gul Ært r m d læ k, tegt Lever o. . .
Det
r elvføl lig ikk all , der ar lige b gejtred for de R tt r, d aldrig før ha de smagt. Jeg
t nk r h r paa n Gendarm, d r ngang gav sig ril
at prutt o
æld da ban ført ke n med Carrysupp n til

-

att l j t

Det var noget, han ikke havde æret ude for før.
G ndarmen var min abo om atten. Han lukked
Tarmgas ud, saa d t ry tede i hele abolaget, men
det vænn de man ig til - eller deltog elv i efter
b d te Evne. For nogle var det den ene te Form for
Underholdning, de magtede, naar y et om Aftenen
var slukket.
Sengene var lidt haard ; dog var nkelte aa heldige
at ligge paa piralbund. Hver Mand havde T pper og 2 Lagner. g
nger dningen maatte udføres med militærisk Omhyggelighed, saa alle enge
saa en ud .
I Middag stunden ar det dog tilladt at ligg paa
dem. Vi laa til en B gyndel e i 2 Etager, men da
Faneernes Antal i Lejren blev for get, blev der lagt
en Etage mere paa tuerne, og det gik vi b redvilligt
5

m d paa fordi vi mente, at Ty kland tran porterne
kunde undga , hvi vi kunde ta flere i Lejren.
Vort Befindende var dermed i det tor og hel udmærket, lidt kedeligt maask , m n vi fandt jo a
paa et U r andet om kunde kort Tiden.
t ene' vi fr gt d for !vor ar Ty kland tran porterne. D var aled la t til R tte fra ty k ide, at
d kuld komme om en O err kel f r os alle.

ar n~rrrust Kak tlo ntn i Fr•sln~.
Vi /a;J mtå 3 T ~pptr Of to Latntr.
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Der ar ingen, om vid te sig sikker, og de mange
Medd lel r om D d fald i de ty ke Lejre gjorde
di se Udva:lgel er frygtelige, for hvem kunde staa.
aadan en Tur igennem?
Vi hørt af og til Beretninger fra tyske Lejre om
Folk, om vendte tilbage for at bli e lø ladt, og
mange af dem ar saa nedbrudt baade paa Leg me
og Sjæl, at de ikke kunde leve ret længe. Ganske vist
kunde vi alle bli illegalt vacciner t i Frø l mod
n Del af de farlige Lejrsygdomme, m n mod Tortur og korporlig Mi handling gave ingen Forsikring, og man ha de allerede hørt de frygteligste
Histori r.
J g ventede ikke at komme til Ty kland, men alligevel tog jeg alle de Vaccination r, jeg kunde faa for
n Sikkerheds Skyld. D t drejede ig om: Plettyfus,.
Kolera, Difteri, Miningitis Dy enteri o. fl. Min
Frygt for Transport havde jeg dys et ned ved Tank n om min forholds is lille For e l overfor Tykerne, aa jeg bl v egentlig ikke sa:rlig for kra:kket
for mit eget Vedkommende, da i den 1 . Februar
om Morgenen tidlig blev still t op ud i Gangen og
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teffen Lund, vor Barakformand, begyndte Oplzsningen af en Liste med ca. 5
avne.
D t vared og aa lidt, før d r fra vor Barak ·ur
nogle, som skulde træde ud paa ven tre Fløj, og efterhaand n fik Lund mere o mere t kt Mzl , for
han var aa gammel i Lejren, at han kendte de fleste af d m, det drejede sig om.
Men da han kom til M i Alfabetet, var mit

vn

iblandt, og jeg maatte altsaa med.
OTerraskel en Tar tor, og aa blandt Kammeraterne.

