
Paa n tr rt 

Vi fik et K art r til at pakke i og skulde saa mød 
ud paa Plad en. 

ituationen ov r i den Grad at j 

at aa paa T ile t. 

Mine ager tog tab læg Løbger ig af. Han sor

terede mit Tøj i n Papka , h ad der kulde m d, 

og i n Bunk paa Bord r hvad d r kulde nd 

hj m til min Kone. 

Plud lig var d r en, om purgte mig, hvad j g 

havd paa Fødd rne. • ko" sagd J g. g trak 

dereft r kom en og forær de mig et Par d jli e 

Gummistø ler, og deri var d r Plad til 2 Par ok

k r J g havd h ldigvi faa t t ek tra æt Under

tøj paa, og tilsid t var j g k ædt paa, om j g kulde 

til ordpolen og tod nu "1 d en Papæ k i Haan

den, om j g ikke vid t h d indeholdt. 



Da j g ing n P nge fik med hjemmefra gav Stue

kammerat rn mi 7 Kr., id t de sagde: .,Da skal 

du ikk til Ty kland uden Pen e". g j g fik Tobak, 

Cigar r, Tænd tikk r, æh Barb rblade, et Par 

Rull r Toiletpapir, alt amm n noget, de vidste 

havd Værdi i Ty kland. Ovr paa ygehu t havde 

d ldig tra lt m d at pakk for k Hige Præpara-

Fødstisdat i Frøs/ v. lnstrummttt r la tt af tn stor Køk

kmslnJ, å r r forsyntt mtd m 11dskaartt Frø til 

Skru hovtd, al aa tn .r:tt • FrøslnJ•. 
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ter til os, om vi kulde se at mugle gennem Vi ita

tionen. Det drejede sig om Sulfalomider og andr 

nødvendige Lægemidler. De blev stukket til o , da 

Ti lidt efter stod i en lang Række ude paa Pladsen, 

hvor Listen over os bl v kontrolleret endnu et Par 

Gange. Dichmann læ te her op, og de tyske Office

rer ravede rundt og inkede hele Affæren ganske 

betydeligt, da de var berusede. De ha v de nemlig 

soldet hele atten, maaske af Glæde over, at vi 35 

Mand nu skulde sendes ud i et Helvede, som kun 

faa i Europa virkelig havde Kend kab til og vid t , 

hvor grufuld djævel k det var. 

Da vi havde staaet et Par Timer paa Plad en og 

efterhaanden frø , navnlig Fødderne, fik vi Lov at 

gaa i Spisestuen, hvor der var dækket et OYervæl

dende rigeligt Morgenbord. Køkkenpersonalet lige

frem nødede os til at spise, men min Appetit var 

ikke ret stor. De bad os bare tage med af det, der 

stod paa Bordet. Og jeg tog et pænt Stykke Pøl e i 

min Bagage paa ca. lA. kg. Ved Døren blev d r ud

leveret en dejlig stor Pakke Smørrebrød og en Rulle 

C-Papir til hver - og sa skulde vi visiteres! 
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Her blev j g konfronteret med en af de tør te Ban· 

Ætter, jeg nogensinde har kendt: Gestapofoto rafen 

Diehl fra Hader lev. Jeg har om ungt Men n k e 

set ham daglig i en tysk Forretning derhjemme, og 

jeg ha de ogsaa før min Arrestation et hans Billede 

om Stikker i et af de illegale Blade. Og nu skulde 

han under øge mine Sager. Han genkendte mig 

straks. Og da mine Knuder over Papz ken var for 

faste, tog han sin Lommekniv og kar uden videre 

Baandene over, saa jeg bagefter havde Døje med at 

faa dem til at naa ammen. 
Den nzste Harme, jeg var ude for, var en -er, 

om jeg ogsaa genkendte som tidligere Hader lev· 

Dreng. Han regulerede hele Flokken paa WC ved 

et Par Stakke Jord, der laa paa Plad en. 
elv Indladningen af os gik hurtigt. Store aabne 

Lastvogne med Paahzngsvogne blev proppet til med 

os om Last. Og Maskinpistolskytter anbragtes oven 

paa Førerhus og Trinbrztterne; og saa gik det i vild 

Fart gennem Padborg og ned mod Grznsen. Folk 

tod i Vinduerne og saa tavse til - og mange grzd. 
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Da vi pass r de s l Gr n en, blott de vi alle Ho

g aa b fandt vi os i d t forhadte Ty kland. 

Vejret var tri t; d r laa en klam Taag hen ov r 

Land kab t, og Vej n , vi ført s ad, var plørede og 

navs de. Langs med h l Ruten var der ud ratione

r t Va tpatrulj r, som tru nde saa os fare forbi. Vi 

bl v ført n d til en Iill tation yd for Græn n, 

der hed Harr t d. Her var n sort og nav et ta

tionsbygning, og et Godstog ranger de op paa Lad -

p r t. H r blev i talt af i Grupper paa 35 Mand 

og ordret op i Kr atur ogne paa Ladesporet. 

M n vi stod og v nt d , kom der en Underofficer 

og raabt mit av n. "Hier," svar de j g. " ind i 

krank?" spurgte han. " ein," var de j g. "Jo, jo," 
bl v d r raabt fra en Vogn, d r allered var læs t , 

"Mahler is t krank. " a a forstod jeg før t M ni n gen. 
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J g maatte saa hen til Vognen, hvor Lzge Thay en 

og fler andr ar, om 1 rø lev havde lovet at 

tage ig af mig, fordi man ar bange for at jeg 

kuld falde sammen. En anden maatte aa bytte 

m d mig, saa j g kom op til dem, der havde kaldt 

paa oug. 
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m ~ i lu k t J roban vo~n 

Det var en zldgammel fran k Kreaturvogn. 

Gulvet var lige spulet, saa der endnu tod klare 

Vandpytter i Gulvets Hulheder. Sprzkker paa ind

til %,. lod os se ned til Svellerne under Vognen, og 

det skulde saa vzre den Turistvogn, Ty kerne undte 

os til Turen. Vi ba~ om Halm til at lzgge i Bunden, 

for Bznke var der ingen af. Det kunde mulig•is 

skaffes, hvis vi havde Penge nok. For 10 Kr. pr. 

Vogn fik vi saa 4 Knipper Langhalm, som en Hu -

mand % Time senere kørte hen ad Ladesporet til 

med. Halmen blev fordelt i Vognene; og saa blev 

Dørene rullet i for os, og aa befandt vi o i et 

brandstagende Mørke. Kun 4 Huller, 2 i hver Dør, 

og saa store som Toører, lod en Smule Ly kinn 

ind til os. Vi forsøgte steak at gøre nogle Revner 

i Vognens Sider større med vore Lommekni ve, men 
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T s landstransport skal af&aa fra Frøs/ . Fan&tr·lt stiU11 

op i Proje 1 rlystt udli& om lt!orft'lt'l . 
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det opdagedes hurtigt af Vagtmandskab t, som saa 

tog alt, hvad vi havde af Kni e og ak e og desuden 

truede med at skyde gennem Brædderne, om nogle 

skar i Brædderne. 

Paa een Gang fik Vognen et tød, saa vi fo'r mel

lem hverandre. Det var Lokomotivet, der bl v at 

for, og saa rumlede vi af ted i aa øredøvende tøj, 

saa vi ikk kunde høre hinanden tale. 

Men det varede længe, før vi naaede fr m til Flen -

burger Weiche; d r bl v ranger t frem og tilbage 

med o i en Uendelighed. Flen borg saa vi ikke me

get af gennem vore Kighuller, for Toget holdt mel

lem en hel Del andre God vogne paa begge ider af 

os; og d t gik paa samme Maade ved le vig. 

Den før te By, vi saa lidt af, var Rend borg, hvor 

Toget neglede sig lang omt og be værligt op o er 

Højbro n over Kiel rkanalen. Herfra kunde vi e 

ned i Byens Gader, der laa triste og næsten ubefær

dede hen. Pramm ne paa Kanalen og en enk lt Mud

dermaskine lignede heller ikke det tolte yn, om 

jeg tidlig re havde et i Fredstider paa dette stærkt 

trafikerede Sted. Vejret ar tadi m ttet med 
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Taage og lud, saa den lange Udsigt, man plejer at 

kunne faa, var afstumpet i et uendeligt tri t Graat. 

Efterhaanden begyndte d t at blive Aften, og vi 

ka tede o trætte i Halm n uden dog egentlig at 

sove. Hen paa atten mente i, at vi holdt i Ham

borg, og aa maatte or Rej e snart være til Ende, 

for vi var gan ke ikre paa, at Ty kerne ikke vilde 

føre o længere end til uengamme da Ru erne jo 

aller de stod umiddelbart foran Berlin. 

D r var selvfølg lig ingen, der havde fortalt o , hvor 

vi kulde hen, men jeg havde en Anel e om at det 

maatte v re et sydligere ted, fordi en af Vogt rn 

paa vor For pørgsel havde stillet os i Udsigt, at vi 

kulde til t langt mildere Klima end det i Fr lev. 

D t vi te ig ogsaa, at vi et tykke op paa Dag n 

kom igennem Byen Ile hvor d n dan ke Dron

ning Karoline Mathilde henlevede ine sid te Dage 

efter et mi lykket Ægte kab. 
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D t før D f;ll r ~~; a t 

Op paa Dagen bl i rangeret ind paa n tation 

v d av n L hrt . Og h r kom i for • første Gang 

ud i fri Luft hvor vi maatte sa:tte os i en Grøft ved 

Banelini n. Her var endnu fladt Land kab om paa 

Liineburgerhede. olen var ligesom ved at bryde 

ig nnem Taag n; og da vi havd opholdt os der et 

Stykke Tid, fik vi Vand o Tilladel e til at nyde 

d t god Vejr gennem den aabentstaa nde Dør. 

D t ene T og fter det andet med Tropper sus de 

forbi· et af dem holdt paa Linien ov r for vort Tog, 

m n aa lukkedes Dørene for os. Vi maatte nok ikke 

faa noget Indtryk af de trætte Fron oldat r, d r 

krøb rundt paa der s Bil r og Tanks ombord i To

g t lv om vi ikke h lt kunde undgaa at faa et 

Indtryk af, h or sna sed og tra:tte de saa ud. Vi 

nte o saa at kunne iagttag d res L de ed Kri-
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kuld rtrækninger antydede overfor 

or B vogt re, Politi oldat rne, at Krigen for d m 

var haablø fortabt. 
Det var ort først Indtryk af Krigen paa nærmere 

Hold. Gan k vi t saa i og aa Mængd r af Tropp -

tran port r m d al d r s kamouflerede Krigsmate

riel, h or KamouHagen ndnu b tod af fri ke Gra

n r o hal ud prungn Grene. 
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Bomb rn Virkning r 

Men ved Hannover saa vi Krigens Virkn:n er i al 

dens Gru. Store Fabrikskvart rer var Ruin r med 

H obe af Murbrokker. Underlig gravstel) agtige vir

kede de udslukte Skor tene, der ragede ligesom høj

ere i Vejret, end de tidligere havde gjort, fordi Byg

ningerne omkring dem var falden sammen. 

Sammenkrøllede J rnkonstruktioner grinede ud af 

Bunkerne i dere hjælpeløse Rustenhed, og i Kvar

tererne om Markerne ude omkring dannede Bombe

kraterne den ene l rbekrans de Merg lgrav ved i

aen af den anden. 

D t er rigtigt nok, at Kolonihavern havde været 

Genstand for Opmærksomhed, men det var sande

lig ogsaa de Kolonihaver, der laa i umiddelbar ær· 

hed af Fabrikkerne, som det var gaaet ud over. 

Ødelagte Beboelseskvarterer saa vi ikke, før vi naae-
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d Byen Fulda ved Floden af samme avn. Men 

her var Ødelæggets n og aa i den Grad fuldstændig, 

at man ikke begriber, hvordan de igennem Ruiner 

og krammel har kunn t etablere Banen paany aa 

vi bl. a. kunde køre igenn m. Her aa man endnu en 

Gavl af t Hus staa tilbage, hvor Resten laa knu t 

ned nunder. Bohave og Bjælker havde dannet svzr

tende Baal, som havde brzndt Tapetet af de opret· 

staaende Vægge. Enkelte teder saa man ndnu 

bler hænge paa en tump Bjælke, aa de truede 

med at slaa den ihjel, der vilde begynde at rydde op 

i Kaos'et n denunder. Men foran laa uden Tvivl d t, 

der havde vzret Bombern Maal: en By af ødelagte 

Per on- og Godsvogne med en Mængde tore Loko

motiver, lig om smidt ind imellem, om om et uar

tigt Kzmpebarn havde ka tet ine Legetøj lokomo

tiver fra sig uden at lzgge dem i Æsken. Mange af 

Vognene bestod kun af deres Jern kelet, alt brænd

bart var bl vet fjernet af Brandbombernes ta:rende 

Luer. Før vi passerede d tte sidste Vidnesbyrd om 

Krig ns Indtrzngen paa tysk Grund, passerede vi 

Gøttingen, hvor bl. a. Bismarck var tudent, samt 
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a l med Vilhelm hoh . Ved B bra bl v vi aner 

lukket ud til ødtørft. Paa d n n id var n høj 

Bj rg krænt, hvor V a tpo t rnc pi cercd p. a 

fr m pringende Klippestykker o til d n and n id 

en dyb Dal m d B bygg l e. 

J rnban n krummed i el gant h n im d n Tun

n l, om i strak fter kørte igennem. H r laa der 

m Il m kærv rne paa Baneleg m t aa mang Bom-

plint r at man kunde have saml t ig Bunk r af 

amm lt Jern hvi der havde ær t n Produkt

h ndl r om vild køb det. M n vi maatt vid re. 

ft nstund, før d t endnu var blev t m rkt, 

der Luftalarm og vort Lokomotiv for vandt, 

lig m Vagtmand kab t h Il r ikk læng r fzrde

d s n de omkring Vogn n . 



l ver o r b 

a !yverne h rte nærmer og nærmere, b g ndt 

t Luftværn batteri i vor ærh d at spy en R gn af 

Ku ler o Granat r mod de uv !komne ,.Fugle". 

dækkede o bag vore Kufferter og Kas r paa Vo -

nen Bund aa godt vi kunde. aa begyndte Dr -

nen fra d man e ed lag at ry te all vore m t-

cl r. Vi var vi t ikk ærlig b g j trede for itua

tion n, d ikke mindre nd n B mbe var i tand til 

at lukk op for o . 

d r atter ble Ro, ar det t, o vi kunde e 

D le af iirtzburg brænd fra vore maa Ki hull r. 

cd ug burg aa vi evaku r de Flygtninge fra de 

krig hærg de mraader. D f ldte B negaard per

ron' rn m d der B leer a T j, og M dren læbte 

i af t d med maabørn paa Armen og ved Haan-

den. der kund gaa elv, maatte 
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hj:dpe til med at bære en lille Bylt. u kulde di 

ulykk lige ud i det blaa, eller narer graa uvi e. 

En Flok oldatcr paa samm Station saa næ ten lige 

aa elendig ud m d deres sammenbylt de B~eogu 

Udbombtdt Fabrikktr i Hannovtr. 
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T nlmodigb d n paa Bri t punkt t 

Vi var ellers ved at v r trætte af Jernbanerejsen. 

g s lv om i kørt g nnem nogle af Tysklands al· 

ler kønn t Egne, var vi ikke i tand til at nyde 

ynet, m n det var jo h 11 r ikke emng n. 

D t i saa af kønt g nn m Thiiringen og Bayern, 

tja} vi o til, og v ndte vi Blikket ind i Vognen, saa 

i u ilkaarlig Medynk med os lv. Vi laa jo her som 

andr Kreatur r paa n alt for lille Plads ved Siden 

af vort g t na s i n gammel ru ten Kalkbøtte, de 

ha d fundet til o i en krald dyng . Vort Vand 

lod i i t Hjørn ved Dør n, h or den Mand, der 

laa n ·rm t maatt ta e d t tænk, det gav, uden 

:.~.-kny. M n værst var dog Tør ten, som plagede o, 

a i altid følt os som indtørr de i a:lg og Gane. 

E n Gang i Dognet fik i Vand, undertiden fra en 

Lokomoti kran navset flodvand, men i sugede 

d t i os med Begærlighed. glc smaa Flasker sam· 
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l de vi samm n fra Kammeraterne. Dem fik vi i R · 

gelen fyldt, naar i fik Vand. Det var min Be til

ting at passe paa det, aa ingen forgreb si pa det. 

aar vi aa uddelte R rv vandet fra Fia k rne, 

drak vi alle af samm lille Bliklaa . D r kunde blive 

2-3 Ølkap l r fulde til hv r Mand. D n id te lille 

jat i Bund n af Fl k rn ar min Løn for rbej 

det m d Uddeling n. En Gang i D gnei fik vi Br d 

ind f d t, den dan ke Forvalmin i Frø lev havde 

gi et os med til Turen. Und rtiden fik vi en kiv 

Pøl eller tump t til Brødet, o n Gang fik vi 

25 g mør af d t 11:? kg, som var giv t til h'Ler M nd. 

R t n stjal Ty kerne fra o ! 

i ang Morgen an o havde n kort, lille Anda t 

hver Morg n; und rtiden havde vi og aa Aftensan . 

en det kunde godt trække ud med or ensangen 

t il henimod Middag, fordi der var aadan en tøj 

under Kør len, at i ikk kunde tal sammen. 

Et Par A t n r fik i til at gaa med at holde Fore

drag for hverandre. i lavede endo et P r Gang 

F tillumination ed at amle Paraffinen fra O)te· 

korpern i en Blikdaa e. Heri lagde vi n Væg af 
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Dansktr~ ' Dach.m. M~trk~rn~ p;;~;;~ Ryggtn g r civilt T 1 ttl 

Fang~dragt . Undtr d~ paasy~d Lapptr tr dtr skaartt 

HHil~r. for at Lapp~rn~ ikk~ kan fjmz~s 

Hd~n at dtt -:.·irktr p;;~afaldtnd~ . 



en Traad fra et Halstørklzde el. lign. Og aa havde 

i det herligste Lys i den gamle, fran k Kreatur

vogn. 

Eft rhaanden som Dag n og ætterne gik fo o , 

blev d t anskeligere at holde Humøret oppe, og vi 

ar efterhaanden blevet m re og mer umedgørlige 

overfor h erandre. D r kunde opstaa tridigheder 

over ing nting, og vi maatte tage os samm n, for at 

d t hele ikke kulde bryde samm n for os. 

Vi algte Fabrikant Jøl ing til en lag Formand, 

om kulde ørge for Ro og rd n. Tobakken kn b 

det o aa m d, for vi røg jo u tand eligt, men saa 

delt man pænt om Re ten. 

tt rne var frygtelig kold h r ned i Højlandet, 

o navnlig frø i om Benene for d r ar kun faa 

af o , der ha de o po r. J g fik ov at laan en 

Jakke af Læg Tha en om atten. Den lagde jeg 
aa over mine B n g klar d mig nogenlund . Thav-

n ha de ovepo e, saa han kund b dre klare d n. 

Vær t var det for n Mand, om t Par D n laa 

m d F b r af Influ nza. Men da '·i naaed B t m

m l ted var han kommet no enlunde over d t. 
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ft r 1, D ~n R j 

Vi var i t ikke kønhedsaabenbaringer, da 1 om· 

id r ft r 1 O Timers phold i Kreaturvogne krav

l de ud paa n Plads i Dachau, hvor der laa et tyndt 

Lag ne. Vi ar ikke barberet og vasket, iden vi 

forlod Fr l , og i kunde daarligt kende hv r

andr da vi kom ud i Dagsly t med Halmstraa i 

Haar og T j og et frygt ligt Uds ende. 

Min Papæ k var gaa t i tykker fordi der var ble

vet sidd t paa d n. D rfor nørede jeg Livr mmen i 
min Pyjama amm n. g da d r ingen lids var 

foran putt de jeg all mine ager deri, bandt B · 

nen amm n, aa de dann de en Hank til at bære i. 
M d d nne Vad æk i d n ene Haand og et Par ko 

i den anden, gjorde jeg mit Indtog i den berygtede 

Tugthusby, der kun ligger 90 km fra de østrig ke 

Alper. Vi fik at vide, at der øjeblikkelig vilde blive 



skudt paa o , hvi vi prøvede paa at flygte. T an· •n 

var saa paradoksal, fordi vi følte, at vi er· kro 

end gik, da vi kom ud. 
Vi blev ført hen ov~:r n stor Plad foran n K. rnc 

med en mzgtig Hagekor fugl over Hon:dind17an ""· 
D~:t ar tyddigt, at der havd vær •t fremmed· Fly

v re, for der var Mzrk r efter Flyv rne M kin

kanoner; det aa ud, om om den var fregnet. 
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· onrentration lejren i Dachaa 

Da vi var komm t over n Bro og gennem n Git

t rport, var vi i en ty k Koncentrationslejr -og det 

i en af de vzr t . Det aa kummelt og øde ud; og 

vi ført ind i et Træ kur, om d kaldte Biograf n. 

D r fik vi Lov at staa et Par Tim r, før man r-

·ert.:de det f r te Maaltid for o : tynd Er tatnings

thc ud n no et om hel t i Iler til. Men vi drak, 

m om der ikke var Bund i o . Jeg tror, j g drak 

mellem 2-3 Liter, elv om vi kun maatte hente 

l Lit r hver. D rpaa bl v vi krevet paa Li t n, den 

akaldt Aufnahme". D t var ene Gej dige fra alle 

D l af Europa d r b sørg de dette Arb jde, og der· 

iblandt var dan ke Præ t r, der om de ene te Dan· 

ke i L jr n havde været der r ra om Efteraarct. 

aa gik Tur n genn m n stor t nbygning, h ·or vi 

m ttc lægge !t \'Ort Tøj p a ct æt Fodtøj nzr. 
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Endvidere blev vore Toiletsager orteret fra. Dem 

fik vi med os i et graat Stykke Papir. Det gjorde 

mig ondt, at j g kulde af med alt mit gode Tøj, for 

vi var klar over at vi aldrig m re fik det at se ig n. 

Penge og Værdisager maatte vi og aa afgive endog 

Vi Is ringe klippede de af Fingrene paa Folk som 

ikke kunde trække Ringen af. 



dpi ndr t o n n 

Det var med n underlig Følel e af Lidenhed, at 

man traadte nøgen ind i det næ te Rum, hvor man 

ydediger blev kontrolleret, for om man havde for 

rigeligt af Toiletsager. Her blev der fratag t mig en 

Flaske med Barbersprit og de 2 Ruller Toiletpapir, 

j g endnu havde tilbage. Alle blev klippede med 

Ma kine o eralt, hvor der var Haar paa Kroppen, 

og ved Hjælp af en rund Kalkkost fik man en Om· 

gang tærkt Lysolvand under Armhulerne og i 

kridtet. D t sved som en Ulykke, og da vi saa kom 

ind under den varme Bruse, brændte det ligefrem i 

Hud n, m n Badet trængte vi ihøj Grad til ovenpaa 

den drøje Rej e. 
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