
Ernst Meyer

Men andre tider fulgte.. livet g�r videre!

… og alt var barekaos!!



Jeg er f�dt i Herrens �r 1926 - og i grunden er der ikke noget s�rligt ved 

selve denne �rgang; og dog…. 

Den var den f�rste af de �rgange, som kom til at hedde Hitler-Jugend  

(Hitler-Ungdom).

Hitler ville af denne og de senere �rgange skabe en ganske s�rlig form for 

ungdom, p� linie med det, som spartanerne i sin tid gjorde ved deres. 

Han ville s� tidligt som bare muligt fremmedg�re de unge for deres 

for�ldre og deres indflydelse, s� han kunne f� frit spil for uhemmed p�virkning. 

"Denne ungdom skal v�re sej som l�der, h�rd som Krupp-st�l og rap som 

en mynde, og ved hj�lp af den vil vi skabe en ny verden! 

Al svaghed skal bankes ud af den, og hele verden skulle frygte den.  

En ungdom, der b�de skal v�re overlegen og brutal. Desuden skal den 

v�re uf�lsom overfor smerte, v�re atletisk og st�rk. 

Vi vil ikke vide af for megen uddannelse, for kundskaberne, er med til 

�delagde vore m�nd. 

Disse skal derimod opdrages strengt og uds�ttes for h�rde pr�ver, hvor 

m�let bl.a. er, at de tilegner sig selvbeherskelse og overvinder frygten for d�den. 

Ud fra en s�dan ungdom fremst�r s� den frie mand - manden, der er 

verdens substans, det skabende, guddommelige menneske.” 

Hitlers tanker med hensyn til opdragelsen af det nye Tysklands ungdom
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Disse mine oplevelser genfort�lles som en advarsel for 

kommende generationer af et samtidsvidne, der, forblindet af 

systemet og  i bl��jet godtroenhed, m�tte meget igennem, f�r 

sk�llet faldt af hans �jne og bagsiden af medaljen �benbaredes 

for ham!

Jeg er af den formening, at viden om og kendskabet til 

tredivernes og fyrrernes nazistiske ugerninger er enormt 

vigtigt! 

P� egen krop har jeg oplevet, hvordan man igennem et fast 

og m�lbevidst arbejde kunne vildlede og derved misbruge en 

hel generation af f�rst og fremmest unge mennesker; det er jo 

uhyggeligt, at s�dan noget i det hele taget har kunnet lade sig 

g�re! 

For selv om jeg har oplevet en hel del p� min egen krop, 

s� rummer disse oplevelser jo ikke tiln�rmelsesvis den 

grufuldthed, den elendighed, de l�gne og den menneskeforagt, 

der kendetegnede netop disse mine ungdoms�r i Tysklands 

s�kaldte Tredje rige.
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Som mange�rig pensionist og med et langt og indholdsrigt liv bag mig, fik 

jeg lyst til at samle sammen igen p� det liv, jeg har haft for dels at f� et overblik 

over det, finde en sammenh�ng i det og samtidig opleve det igen, men nu bagfra 

og s� konstatere, at lys og skygge ustandselig har vekslet, men at begge dele har 

haft stor betydning for mig og min udvikling. Hertil kommer desuden, at jeg ofte 

har m�dt b�rnenes sp�rgsm�l med b�n om, at jeg skulle fort�lle lidt om dette 

eller hint fra min barn- og ungdomstid. 

Det har jeg s� pr�vet p�, og jeg m� sige, at det har gl�det mig meget, 

s�ledes at kunne kaste et blik tilbage og opleve alle de mange tidligere 

livsstadier p� ny. Og det fremsyn, jeg kunne t�nke mig at knytte hertil, vil jeg 

godt placere under Johs. V. Jensens formulering:

�Den, som vil have fragt ind i fremtiden, m� have last fra fortiden�.

Vil vi have sammenh�ng i vor tilv�relse, m� fortid og fremtid knyttes 

sammen i det, vi kunne kalde: �Tradition med fornyelse�. Men det viser sig 

gang p� gang, at det kan v�re uhyre sv�rt at f� modstridende interesser til at g� 

sammen i et fors�g p� i f�llesskab at skabe den bedst mulige fremtid. 

Jeg er sikker p�, at det altid m� v�re ungdommen, fornyelsen skal komme 

fra. Tradition og fornyelse m� samarbejdes, frihed og ansvar ligeledes, og det 

g�lder b�de i politik og i �ndslivet. Samarbejde og afbalancering, ogs� 

ytringsfriheden m� kende sin begr�nsning. 

Men det kr�ver opdragelse! Og her t�nker jeg is�r ogs� p� det, som i sin tid 

p� afg�rende vis var med til vise mig vejen ind i det danske, nemlig den danske 

Folkeh�jskole. Denne frie skoleforms hovedopgave har altid v�ret, som 

Grundtvig udtrykker det, at �oplyse og oplive�.

Kan h�jskolen s�ledes f� en fornyet fremtid??
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Her kommer s� lidt af det, jeg har v�ret ude for…………

Du sk�nne land med dal og bakker fagre,

med gr�nne enge og med gyldne agre,

med kl�fterne, hvor b�kken

sig gennem krattet snor,

og langs med vejen h�kken,

hvor fugleskaren bor!

Med disse pragtfulde linier beskriver Edv. Lembcke den egn, jeg er f�dt og opvokset i, det 

dejlige Angel, halv�en mellem Flensborg Fjord og Slien. –

Her f�dtes jeg den 5. juni 1926 i fl�kken Bosiek, en samling huse lidt syd for Gelting. F� 

m�neder senere flyttede familien imidlertid til Blick ved Rygge, en tilsvarende lille fl�kke med 

kun 7 beboelseshuse midt inde i Angel.- Far var husmand, men med sine sm� 10 t�nder jord 

kunne familien ikke eksistere, s� han gik ogs� som daglejer p� et af de store godser i nabolaget. 

Mor var selvf�lgelig hjemmeg�ende, passede bedriften her og sine tre drenge; jeg var den 

�ldste af dem. 

Hjemmesproget var det plattyske (nedertysk); dette havde i midten af det nittende 

�rhundrede afl�st det s�nderjyske angelbom�l. Det angelske plattysk kendetegnes bl.a. ved, at 

man her ikke kan udtale bogstavet G ordentligt; det udtales som det tyske ch. S�ledes udtales 

byen Gelting som Cheading. Desuden er det angelske plattysk sm�kfyldt med l�neord fra det 

gamle angelbom�l: F.eks. sysler mor og s� har hun trafflt. –

Da jeg i 1932 p�begyndte min ni�rs skolegang, var jeg ikke i stand til at f�re en samtale p� 

det h�jtyske m�l; dette blev s�ledes mit f�rste fremmedsprog. N�r jeg fremh�ver min ni�rs 

Mine for�ldre Vi tre drenge (1936)
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skolegang, s� var det nemlig kun drengene, der havde en skolepligt p� ni �r; pigerne slap med 

otte �r, men de skulle jo ogs� bare f�de b�rnene og passe dem og manden! 

I �vrigt havde vi en dejlig fri og ubesv�ret barndomstid; vi gik i en toklasset landsbyskole, 

og denne var som de fleste p� landet ogs� herhjemme, hvor de ca. 80 elever blev styret af to 

l�rere uden nogen som helst problemer!

Den 16. april det var mors f�dselsdag. Da hun i 1936 fyldte 33 �r, var mormor kommet p� 

f�dselsdagsbes�g.  Ved godt middagstid kom jeg hjem fra skole og meddelte de tilstedev�-

rende gl�destr�lende, at jeg den 20. april skulle til session! Jeg ser endnu mormors m�bende 

ansigt, da hun udbryder: Til session, jamen, er du da rigtig klog? Da skal man da v�re 18 �r! -

Nej, jeg skulle til session, l�rer Polchow havde sagt, at alle vi, der var 10 �r gamle, skulle nu i 

noget, der hed Jungvolk. Det var noget helt nyt, og alle skulle v�re med, b�de drenge og piger. 

Drengene blev nu kaldt Pimpfe og pigerne Jungm�del. Alle gik i uniform til den ugentlige

tjeneste, som i regelen afholdtes en onsdag eftermiddag. Pigerne gik i hvid bluse og sort 

nederdel, drengene i korte sorte bukser og brun skjorte, sort bred livrem og sort l�derrem over 

h�jre skulder. Begge havde sammenrullet sort halskl�de holdt sammen af en lysebrun 

l�derknude. 

Tjenesten bestod for os drenge i forskellige march�velser, �velser i ter�nnet 

(Gel�ndespiel), alle former for sport og idr�t, skydning med luftb�sse, politisk skoling, 

sangtimer, sommerlejre etc.; alt sammen ting, som vi gik op i med liv og sj�l! - Der var 

m�depligt, og kontingentet bel�b sig til 10 Pfg. om m�neden. -

M�rkeligt nok beh�vede min bedste ven David ikke at v�re med her, da hans for�ldre var 

Jehovas Vidner; men det vidste vi da slet ikke, hvad var, og selv var han meget ked af, at han 

ikke m�tte v�re med. - Han m�tte heller ikke tage del i skolens religionsundervisning, s� l�nge 

den fandt sted; den blev afskaffet omkring 34/35, og han fik heller ingen Jugendweihe, en slags 

borgerlig erstatning for kirkens konfirmation. Til geng�ld fik han senere lov til at d� helte-

d�den for f�rer og f�drelandet!!

En aftenstund i efter�ret 1940 m�dte l�rer Polchow op hos mine for�ldre derhjemme. -

Det skal lige siges, at han ved en bestemt lejlighed havde sagt til mig, at, selvom jeg var ferm 

til alt landbrugsarbejde, s� m�tte jeg alligevel ikke fors�mme mine lektier! Det slog jeg hen, for 

jeg syntes selv, at jeg fulgte godt med i undervisningen, og at jeg altid havde styr p� mine 

hjemmelektier; desforuden havde jeg jo f�et lovning p� en l�replads hos snedker Boysen; s� 

hans advarsel tog jeg ikke s�rlig alvorlig. - Men nu troppede han alts� op derhjemme; hvad 

mon han ville?  - Vi tre drenge stak af! -

Efter nogen snak frem og tilbage om b�de vind og vejr var han s� omsider kommet til sit 

egentlige �rinde: Der sad i grunden et godt hoved p� Ernst August, s� han havde t�nkt sig, at 

han m�ske kunne komme til at l�se til l�rer! - Tavshed i stuen! - Jo, mente far s� omsider, hvis 
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l�reren havde det i sinde, ville man da nok kunne bifalde det; men det havde de jo ingen 

foruds�tninger for at kunne bed�mme. - Jo, mente Polchow, den side af sagen syntes han, var i 

orden; p� den anden side var der dog et lille men, men det kunne man vel ogs� hurtigt f� ryddet 

af vejen: Der var jo det, at far ikke var medlem af partiet; men det var jo, som sagt, kun et lille 

problem. - Far var l�nge tavs. men s� sagde han bestemt, s� det ikke var til at tage fejl af: Ja, 

hvis dette var et krav fra l�rerens side, s� kunne man lige s� godt slutte her; for det blev der 

ikke noget af! - Polchow indvendte, at man jo skulle t�nke p� drengens fremtid, og at 

partimedlemskabet var, n�r alt kom til alt, jo dog kun mere eller mindre var en formsag. - Men 

far blev ved sit nej, hvor meget han end skulle overbevises. Omsider gik l�rer Polchow med 

uforrettet sag. - Senere pr�vede han igen, og ogs� fars arbejdsgiver, Hermann Rasch, 

Ryggesgaard, pr�vede, men forg�ves: Far blev ved sit nej! - {denne tildragelse har mor fortalt 

mig langt senere; far har aldrig n�vnt det med et eneste ord!} -

Hvad der s� er sket, aner vi ikke, men lige pludselig kom der meddelelse om, at jeg var 

bleven indstillet til en optagelsespr�ve, som i november 1940 skulle finde sted i Wolmersdorf

ved Meldorf i Ditmarsken.

Den nationalsocialistiske ideologi holdt ikke meget af kristendommen. Religion er opium for 
folket l�d det fra F�reren, og st�rstedelen af de protestantiske pr�ster og mange katolske 
fulgte blindings nazisternes paroler. Alligevel var dette nok et omr�de, hvor nazismen ikke 
altid havde let spil. - Man havde stort besv�r med at v�nne folk af med de traditionelt 
indgroede kirkelige handlinger s�som kirkebryllup, d�b, konfirmation o.s.v. - Konfirmationen 
f.eks. s�gtes erstattet af den s�kaldte Jugendweihe. Alle afgangselever var tvangsindlagte til at 
tage del i denne. - Men jeg b�de ville og skulle ogs� konfirmeres. Jeg havde jo taget del i 
Tante Berthas missions-sammenkomster, s� dette var nok noget, der var mig meget 
magtp�liggende, og hjemmefra ville man heller ikke bryde traditionen. Alts� m�tte jeg i gang. 
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Da der ikke var flere af min �rgang i klassen, der skulle med, cyklede jeg alene til pr�sten i 
N�rre Brarup for at melde mig til ved hans to-�rige konfirmandforberedelse. Pastor Gloyer 
var ikke nazist, tv�rtimod benyttede han pr�dikestolen til at tale Roma midt imod! - Dette 
bragte ham gentagne gange i konflikt med regimet, og han kom til at opholde sig to gange i 
Neuengamme, hvor han blev gode venner med bl.a. rektor Svend Johannsen, Slesvig, og 
pastor Miether, Gelting. - Svend har senere selv fortalt mig om ham. Han satte stor pris p� 
Gloyer b�de som menneske og som teolog. - Naturligvis var vi ikke klar over, hvor pastor 
Gloyer befandt sig, n�r han havde tjenestefri; det erfarede vi f�rst efter krigen. –
En af Gloyers forbrydelser havde f�lgende baggrund: I vort nabolag var der en ung pige, der 
var bleven gravid med en polsk krigsfange, og sligt var jo en forbrydelse mod den ariske 
race!! Fangen blev skudt, og Gloyer fik besked p� at s�rge for begravelsen. Dette n�gtede 
han, da han ikke kunne f� udleveret de n�dvendige oplysninger om den likviderede. F�lgen 
var fire uger Neuengamme!!
Jo, det var h�rde tider
Konfirmandforberedelsen strakte sig som n�vnt over to �r! Den fandt i regelen sted en tirsdag 
eftermiddag og m�tte under ingen omst�ndighed falde sammen med den tvungne tjeneste i 
Jungvolk, der for det meste fandt sted p� en onsdag. -
Jeg havde ca 6 km til N�rrebrarup. Tit kom jeg ud for, at andre unge, der ikke skulle 
konfirmeres, lurede mig op for at chikanere mig, n�r jeg skulle forbi dem. Det medf�rte s�, at 
jeg ofte var n�dt til at tage st�rre omvej, for at undg� dem. Kom jeg s� for sent, og pr�sten fik 
forklaringen, smilte han altid forst�ende og mente, at de nok en gang blev klogere. - Det blev 
de jo ogs� nok, for da jeg efter krigen atter kom til Gloyers gudstjenester, sad flere af dem i de 
forreste kirkestole!! - Ja, s�dan kan tiderne jo skifte! –
En gang skete det, at der var en flok p� fire, der havde luret mig op, da jeg intet anende kom 
fredelig cyklende. Jeg blev v�ltet af cyklen, og medens de tre af dem s�gte at gennemt�ve 
mig, skruede den fjerde ventilerne af mine hjul. Da det var sket, forsvandt de p� deres cykler, 
og jeg kunne tr�kke videre. - P� den anden side var de dog s� fair, at de n�ste dag uden at 
sige noget lagde ventilerne p� min plads i skolestuen; man kunne nemlig n�sten ikke opdrive 
ventiler eller cykelgummi i det hele taget. 
P� grund af familie omst�ndighederne fik jeg lov til fra jul 1940 til konfirmationen i april 
m�ned 1941 at f�lge konfirmandforberedelsen f�rdig i Gelting, for dog senere at blive 
konfirmeret i N�rrebrarup. - Medens vi i hos pastor Gloyer n�rmest havde f�et p�lagt 
m�depligt til hver anden af s�ndagens gudstjenester, for s� tirsdag-eftermiddag at aflevere et 
kort referat af pr�dikenen med bl.a. angivelse af de benyttede salmer og bibeltekster, s� var 
pastor Miether her ikke n�r s� skrap i sine krav.  
Jeg blev konfirmeret s�ndag den 6. april 1941. Da var der krig i landet, og det kunne m�rkes 
p� mange forskellige m�der: For det f�rste var alle v�benduelige m�nd indkaldt til milit�r-
tjeneste; her var jeg heldig, eftersom min far led af �reknuder. Han havde v�ret indkaldt i et 
kortere tidsrum, men som sagt �reknuderne var s� slemme, at st�vlerne var fyldt med blod, 
som han selv udtrykte det; og s� sendte man ham hjem. Han blev s� sat til at bestyre bedriften 
p� et stort gods lige i n�rheden af mit hjem. Det gjorde han godt, og det var han glad for. 
Da arbejdet i landbruget p� dav�rende tidspunkt blev udf�rt af krigsfanger, havde vi megen 
omgang med dem. Det drejede sig f�rst og fremmest om polakker og franskm�nd. 
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Polakkerne holdt vi mest af, de var gode til arbejdet. Jeg l�rte ogs� nogle f� vendinger, men 
har glemt de fleste af dem igen. 
Som sagt, var der krig i landet, og det bet�d, at alting var rationeret, man havde m�rker, der 
berettigede til indk�b af bestemte varer, s�som �g, sm�r, kaffe, br�d, dvs. alle dagligvarer, 
men ogs� forbrugsvarerne var rationerede. For eksempel skulle man for at f� et s�t 
konfirmationst�j. 
I god tid havde mor og jeg v�ret p� cykel i S�nderbrarup for hos firmaet L�hr & Meyer at 
k�be et p�nt m�rkt s�t t�j. Man m�tte altid v�re undervejs i god tid, for forretningerne fik 
kun tildelt bestemte portioner, de var alts� ikke altid leveringsdygtige. Men manufaktur-
forretningen L�hr & Meyer var vor Hofleverand�r, her handlede vi altid, n�r vi for engangs 
skyld engang imellem fik noget nyt t�j. –
I regelen var det jo genbrug, og s�dan et stykke stof kunne bruges igen og igen. S�ledes kom 
bedstefar hjem fra den f�rste verdenskrig i 1918 med en god milit�rfrakke, et dejligt stykke 
vadmelst�j. Jeg gad nok vide, hvor mange gange den blev forandret fra det ene til det andet; 
jeg husker, at mor en overgang, og det m� have v�ret f�rst i trediverne, havde f�et lavet en 
nederdel af den. Da s� jeg som stor dreng en dag stod og manglede et par bukser, s� fik jeg 
mors nederdel under armen og gik op til vor skr�dder Herbert Jensen, naboens s�n, og s� 
m�tte han af mors nederdel sy et par bukser til mig. Stoffet var n�sten uopslideligt, men hvor 
gnavede disse h�rde s�m p� inderl�rene! - Jeg hadede disse bukser som pesten; men der hjalp 
ingen k�rmoder, og efterh�nden fik jeg nok n�rmest en slags l�derhud mellem l�rene. -
Flotte var de heller ikke at se p�, de kunne n�sten st� alene, og s� gik de en h�ndbred ned 
over kn�ene. S� havde vi sorte hjemmestrikkede str�mper p�, som min farmor, der n�sten 
var blind, havde strikket. Ja, strikket er n�sten for meget sagt, for n�r str�mpefoden var 
bleven stoppet utallige gange, klippede hun den bare af og strikkede en ny til. Da hun nu ikke 
altid kunne f� fat i samme farve garn, kunne der opst� mange sjove kombinationer af farver. -
Disse str�mper gik en h�ndbred over kn�et, og s� blev de knappet til gummistropper, der var 
f�stnet til et livstykke. R�g der en knap, var vi drenge jo ikke sene til at bruge et s�m for at f� 
samling p� det hele igen, og det medf�rte s� atter stor ballade med b�de mor og farmor; nej, 
man havde det ikke let som stor dreng - i �vrigt gik vi for det meste med tr�sko.
Men nu fik jeg alts� et p�nt s�t konfirmationst�j. S� var der jo skoene. Ogs� her havde mor i 
god tid kontaktet skomageren, og han havde lovet, at han nok rettidigt skulle f� et par hjem til 
mig. Men tiden gik, og der kom ingen sko. - Mor skrev s� til mig, jeg boede p� det tidspunkt 
hos min mormor, om ikke jeg kunne f� et par hos skomageren i Gelting. Men nej, han kunne 
heller ikke hj�lpe mig. Men her kunne jeg f� et par nye gummist�vler. S� mente han, at hvis 
nu man skar skafterne af dem og pudsede dem fin op, s� m�tte det da kunne g�. Som sagt s� 
gjort: De lange skafter r�g sig en tur, og s� blev jeg konfirmeret i gummist�vler! - Jeg var s� 
flov s� flov; men heldigvis var der ingen, der opdagede noget. Senere har mor i mange �r 
brugt disse mine nedsk�rne konfirmationsst�vler til sit daglige arbejde. S� kom selve denne 
s�ndag den 6. april 1941. I dag skulle to �rs ih�rdig konfirmand-forberedelse s� finde sin 
festlige afslutning, og det var mig, der denne dag skulle v�re familiens midtpunkt.  Far havde 
i l�ngere tid haft bestilt Carl Sch�mer til at k�re for os til og fra gudstjenesten i N�rrebrarup; 
Sch�mer var klejnsmed i nabobyen og havde en stor Ford-vogn til taxak�rsel. Det var f�rste 
gang i familiens historie, at mine for�ldre flottede sig p� denne m�de, f�rste gang, jeg var ude 
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at k�re i bil; ellers cyklede man, eller ogs� benyttede man sig af hestek�ret�j.  Jeg tror ikke, at 
ret mange andre med s� stor n�jagtighed kan sige, hvorn�r de f�rste gang kunne nyde 
bilk�rselen. 
S�ndagen forinden havde vi v�ret oppe til konfirmandpr�ve, til overh�ring. Det var ikke 
sjovt at skulle st� frem foran hele menigheden og s� fremsige trosbekendelsen, det var det, jeg 
kom op i. Men jeg klarede mig flot, gik ikke i st�! -
Da var det mere fredeligt p� selve konfirmationsdagen. Mit konfirmations-ord findes i 
Ordsprogenes Bog kapitel 3, vers 5+6:

Stol kun p� Herren af hele dit hjerte
men forlad dig ikke p� din forstand;
hav ham i tanke p� alle dine veje
s� j�vner han dine stier

Jeg havde jo ogs� g�ster om eftermiddagen; vi blev sammen med div. onkler og tanter i alt 
tretten til bords. Det syntes vor mor imidlertid ikke om, derfor gik der bud efter vor k�re 
naboerske tante Anna, hende, der stammede fra Poznan i Polen; nej, man kunne alts� ikke 
v�re tretten til bords! - I �vrigt s� sagde vi jo i min ungdom onkel og tante til alle naboer. 
Ved kaffetid kom Hermann Rasch, g�rdejeren, som far p� det tidspunkt endnu var daglejer 
hos. Han var klar over, at jeg sidst p� m�neden skulle tiltr�de min uddannelse som l�rer. Han 
holdt en lille tale for mig, og takkede for den tid, jeg som stor dreng efter skoletid havde 
arbejdet for ham. Han havde en meget stor og dyr gave med til mig: Columbus Volksatlas. 
Den var jeg uhyre glad for. - Min k�re onkel Hermann holdt ogs� en tale for mig; men han 
var kun ude p�, at jeg skulle opgive min l�reruddannelse og komme til ham for at blive 
traktorf�rer, han havde jo en maskinstation og manglede billig arbejdskraft; og dette tilbud 
var alvorlig ment fra hans side. Mor blev noget sur p� ham, eftersom han blev ved med at 
snakke om det.
Min k�re mormor sagde ikke noget, men hun for�rede mig en pung med 20 RM og en 
salmebog, og indeni havde hun lagt en k�rlig hilsen, der havde f�lgende ordlyd:

Zu deiner heutigen Konfirmation
meinen herzlichsten Gl�ckwunsch,
bleibe stets brav und gut,
wie du lieber Enkel es bisher gewesen bist.
Deine Gro�mutter
Bosiek, Palmarum, den 6. April 1941

Langt senere opdagede jeg, at pungen havde en hemmelig lomme, og i denne fandt jeg en lille 
seddel med mine konfirmationsord:

Stol kun p� Herren af hele dit hjerte
men forlad dig ikke p� din forstand;
hav ham i tanke p� alle dine veje,
s� j�vner han dine stier.



11

Nogle pragtfulde linier – en fantastisk leveregel, som jeg her fik tilegnet, og som jeg efter 
fattig evne har pr�vet p� at leve efter.
(Desv�rre mistede jeg pung med indhold samt alle mine ejendele, da jeg i maj 45 kom i fangenskab)

Nu kommer jeg til at lave en lille parentes; jeg skylder nemlig en kort redeg�relse for 

nationalsocialismens p�dagogiske synspunkter. Her var man til 100 % klar over l�rerens 

vigtighed, n�r det gjaldt at forme ungdommen i den nazistiske ideologi. Derfor m�tte man i 

f�rste omgang se at forme fremtidens l�rere i den retning. L�reruddannelsen spillede her som 

altid en meget stor rolle. - Dette f�rte til, at man lige fra starten gav afkald p� studentereksamen 

som udgangspunkt for en p�dagogisk uddannelse, for senere hen stort set at vende ryggen til 

akademisk uddannelse i al almindelighed. Her ved storbyens universiteter aktiveredes de unge 

jo til individuel og kritisk t�nkning, noget, som systemet ans� for u�nsket; man havde brug for 

mennesker, der i blind lydighed forf�gtede den nazistiske l�re. Man gik tilbage til den gamle 

form for l�reruddannelsen, s�dan, som den f�r fandtes i en seminaristisk f�llesopdragelse 

allerhelst langt ude p� landet. - Man kan roligt sige at denne uddannelse var en form for 

hjernevask. Har vi da her at g�re med en gruppe unge mennesker i en alder, som var pr�get af 

en pubert�r usikkerhed, og som i deres s�gen efter egen identitet var �bne og modtagelige for 

enhver form for indflydelse og p�virkning, en situation, som ethvert ungt menneske m� 

gennemleve. -

Vil man omkvalfratere et samfund, begynder man alts� her! Derfor er det af uhyre stor 

betydning n�je at f�lge de unges udvikling netop i disse �r. - Det er s�ledes jo ikke helt forkert, 

n�r en tysk historiker p�st�r, at den tyske sejr over Frankrig i 1870-71 blev vundet af den 

pr�jsiske l�rer i landets folkeskoler...  Mon vore l�rere af i dag til fulde er klare over den 

„magt”, de her ligger inde med? - bruges den mon p� rette vis? -

N�, tilbage til min historie: Vi var godt hundrede til denne optagelsespr�ve, alle i min 

alder, og vi skulle kappes om de 25 pladser, der stod til r�dighed. - Imidlertid bar allerede 

denne pr�ve pr�g af, hvad der senere kunne vente os: Ved siden af de almindelige 

skolef�rdigheder som matematik, geografi, historie og tysk bestod denne dog ogs� af 

march�velser, skydning med luftb�sse og sidst men ikke mindst boksning. Det var der ikke ret 

mange, der havde pr�vet f�r; men det gjaldt jo bare om at sl� fra sig og vise, at man ikke var 

bange. –

Resultatet blev, at jeg slap med gennem n�le�jet, og s� begyndte den fire�rige seminarie-

uddannelse. –

Man kunne alts� efter ni �rs folkeskole g� direkte ind i denne uddannelse, i tilslutning 

hertil kom s� � �rs s�kaldt arbejdstjeneste. Alle karle og piger var pligtige til at blive sat til et 
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samfundsnyttigt stykke arbejde; det kunne f.eks. v�re afvanding af mose-arealer, dige- eller 

vejbygning eller opdyrkning af hedearealer. Meningen hermed var, at �ndens arbejdere skulle 

arbejde sammen med h�ndens arbejdere for ogs� ad denne vej igennem forst�else for hinandens 

problemer at opbygge det nye folkef�llesskab. - Derefter fulgte s� to �rs milit�rtjeneste, og s� 

var man 22 - 23 �r, inden man blev sluppet l�s p� folks b�rn. - Sagen var dog den, at selv om 

man havde taget sin l�rereksamen, s� var man stadig kun halv f�rdig: efter at man var tiltr�dt 

skoletjenesten, var man aspirant i mindst to �r. I den tid kom man til at undervise under 

vejledning af en �ldre kollega, der i hele aspiranttiden f�rte en slags tilsyn eller vejledning med 

�n. Efter disse to �r skulle man s� op til den s�kaldte anden pr�ve, praktik og en omfattende 

afhandling omkring et opgivet p�dagogisk emne. Denne pr�ve kunne tages tidligst efter to �r, 

men skulle v�re taget efter senest fem �r; og s� f�rst var man fuldt uddannet l�rer. 

Systemet gav en meget grundig uddannelse i b�de praktik og p�dagogik, n�r man alts� ser 

bort fra alt det andet. - Og dette andet var naturligvis atter det milit�re isl�t ved siden af den 

politisk-ideologiske p�virkning, som man hele tiden var udsat for. Essensen af denne var l�ren 

om overmennesket, hvor man alts� blev sat i b�s: Den nordiske mennesketype som ideal, blond, 

lys og bl��jet, var idealet, og herefter fulgte s� polakker, russere, sig�jnere og j�der. 

Arvelighedsl�ren d�mte sidstn�vnte til menneskehedens udskud...

En beretning af en lidt anden art: En af mine barndomsveninder, Lisbeth, havde v�ret 

indkaldt til kvindelig Arbejdstjeneste, mens jeg opholdt mig p� seminariet i Lunden, gjorde 

hun tjeneste p� byens posthus.  Da hun ikke havde nogen videre bekendtskab i byen, stak vi 

ofte hovederne sammen og fik os en ordentlig sludder omkring vores f�lles hjemegn. 

Hun fortalte, at der p� et vist tidspunkt under arbejdstjenesten var bleven udvalgt en 

r�kke nordisk udseende piger. Disse blev s� inviteret til et drabeligt gilde sammen med 

s�rligt udvalgte SS-folk, ligeledes af den herlige nordiske type. Eneste form�let med dette 

samv�r var at f� pigerne gjort gravide. Parterne m�tte under ingen omst�ndighed opretholde 

en indbyrdes kontakt efter dette korte samv�r!

N�r graviditeten var indtr�dt, tjenest-forpligtedes pigerne for et helt �r til fjernt liggende 

egne (�stpr�jsen), hvor de, n�r tiden var inde, kom til at f�de deres b�rn. 

Straks efter f�dselen blev b�rnene imidlertid skilt fra deres mor og anbragt p� dertil 

s�rligt indrettede b�rnehjem. M�drene kom aldrig til at se deres b�rn, de var bleven degra-

deret til at v�re f�rerens f�demaskine. Specielt udvalgte sygeplejersker kom til at forest� 

opdragelsen af disse b�rn. – Hvis disse skulle v�re levende endnu, s� m� de jo v�re godt og 

vel de tres �r i dag. Hvad mon disse mennesker s� ved om deres oprindelse? –
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Seminariet var en slags officersskole: 

Fra morgen til aften gik man i uniform, 

skoleskemaet omfattede en meget grundig 

indl�ring i de element�re fag plus det 

f�rn�vnte milit�re isl�t incl. legems�velser 

plus de musiske fag, folkedans plus en 

grundig opl�ring i knigge (Emma Gad). Jo, 

Stortysklands kommende elite skulle kunne beg� sig.  

Lederen af Lehrerbildungsanstalt var Studienassessor Hans Hartz, f�dt 1905 i Blankenese. 

Inden han kom til Lunden, havde han Assessor ved den tyske skole i Haderslev, Nordslesvig. 

Hans kone stammede fra L�gumkloster. Her kaldte han sig Schulf�hrer, de andre l�rere var 

Zugf�hrer, alle optr�dte kun i uniform. Zugf�hrer Knoop var den eneste, som en enkelt gang 

pr�senterede sig i sin sorte SS-uniform. Eleverne kaldtes Jungmannen, klasserne var Z�ge

(med hver sin Scharf�hrer) og disse delt i tre Kameradschaften (med hver sin Kameradschafts-

f�hrer), alle udn�vnt af Schulf�hrer Hans Hartz. - Hele livet var organiseret som tjeneste;

derved opn�ede man en vis form for sikkerhed for indprentningen af nationalsocialismens 

livsform, tanker og ideer. Uniformeringen forst�rkede denne tendens. Der fandtes n�ppe noget 

omr�de i det daglige livsforl�b, der ikke var reglementeret: Fra en f�lles v�kning (signalhorn!) 

med efterf�lgende morgengymnastik, den bestod i f�lles l�b (ca 1 km) barfodet og med n�gen 

overkrop b�de sommer og vinter (!), koldt brusebad, sengeredning og stueappel, f�lles march 

med sang til hovedbygningen, f�lles flaghejsning, indrykning til f�lles morgenmad, om 

aftenen atter samlet flagnedtagning og afsluttende stueappel ved Zugf�hrer vom Dienst (ZvD) 

og Kameradschaftsf�hrer vom Dienst (KvD). - Kan livet tilrettel�gges mere militaristisk? -

Dette var lejrlivet; den n�ste typiske organisationsform var marchkolonne. Man gik ikke til 

noget, man begav sig ikke til de enkelte stationer i s�dan et dags forl�b. Nej, man tr�dte an og 

marcherede: ind i spisestuen, til klassev�relserne, til sportspladsen, til nattehvilen, ja, endda til 

danseundervisningen. 

Aldrig glemmer jeg f�lgende tildragelse: I erhvervelsen af idr�ts- og sportsm�rket indgik 

en 10-km-march med 10 kg oppakning. - Vi startede fra Lunden mod Heide, 17 km (!), n�ede 

Alle Jungmannen parat til sport



14

byens koncertsal, foran bygningen anbragtes vor tornystre p� rad og r�kke, og med milit�risk 

eksakthed rykkede vi til tilh�rernes store overraskelse i kolonne ind i salen, overv�rede 

koncerten (en af Beethovens violin-koncerter), forlod under kommando salen igen, skuldrede 

tornystrene, og s� gik det med en sang p� l�ben og de 10 kg p� ryggen atter mod nord til 

lunden, som vi n�ede ved 1 - �2 tiden, for s� atter at starte n�ste dags gerning ved 6-tiden 

n�ste morgen! -

Landsbyen Lunden var i grunden et typisk anskuelsesbillede, som underbyggede vor 

rassistiske tankegang: Det nordisk-tyske menneske fandt man pr�senteret og personificeret i 

gravene p� Geschlechterfriedhof. Her havde marsklandets rige b�nder for mange �r siden sat 

m�gtige gravplader over de enorme katakombe-lignende gravanl�g, hvori de havde bisat deres 

d�de; et udtryk for bondestandens stolte selvbevidsthed, et idealbillede for os unge mennesker! 

-

Men der fandtes ogs� et andet Lunden: Der, hvor landsbyen gik over i hede- og klitland-

skabet, l� en lang r�kke sm� str�t�kkede huse, hvor fattig-folk boede. Her boede kommu-

nisterne!! - Man ans� dem for at v�re b�de asociale og 

kriminelle. (et meget yndet ordsprog: “In Lunn’ gifft dat meer 

spitzbuven as hunn’” - I Lunden findes der flere tyvekn�gte end 

hunde). Da beboerne her gennemg�ende boede langt mere fattigt 

og var d�rligere kl�dt, ja, s� traf man her alts� p� modstykket af 

det tyske herre-menneske! - en underverden....

Min klasse var det andet hold p� seminariet. Jeg fik alle 

tiders ven i en kammerat, der gik i klassen over mig, Bernhard, 

Bernhard Bode fra Buxtehude, vi kaldte ham bare B3. – Nu var 

det en ganske naturlig foreteelse, at, n�r man blev tjenestepligtig, 

man automatisk meldte sig til SS-tropperne, det tyske riges elite-

soldater. - Bernhard havde ogs� gjort det. Da han kom hjem p� sin f�rste orlov, m�tte han 

selvf�lgelig holde foredrag for alle eleverne om de tyske troppers og speciel SS-troppernes 

heltemodige kampe; det h�rte med til arrangementet. - Men bagefter trak han mig til side og 

forklarede mig, at jeg for alt i verden ikke m�tte melde mig til SS! “Det, vi kommer ud for, er 

S� forf�rdelig, at det ikke er til at beskrive. Vi bliver misbrugt p� alle mulige m�der og 

omr�der; det vil jeg gerne sk�ne dig for! Skynd dig og meld dig som officersaspirant ved 

h�ren, men det haster!!” - Jeg n�ede det, fik mine papirer i orden, uden at nogen opdagede det. 

- Det kom mig senere sv�rt godt til gode. -

En m�ned senere fik jeg brev fra Bernhards for�ldre: Bernhard var faldet!! - Lidt 

helted�den for f�rer, folk og f�drelandet. Imidlertid kan jeg ikke g�re mig fri for den tanke, at 

Bernhard d�de for egen h�nd! Han var s� fintf�lende et menneske, der altid tog tingene meget 

Bernhard Bode
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alvorligt, og disse sj�lelige belastninger, han her kom ud for, ja, dem har han simpelthen ikke 

kunnet holde til. Jeg ved det ikke, men jeg har oplevet tilsvarende hos venner, der heller ikke 

har kunnet st� for det forf�rdelige pres, de hele tiden var udsat for.

Heimatflak

Hen p� efter�ret 1942 fik vi at vide, at vi ville kunne bruges til bevogtning af de store 

radaranl�g, der var placeret i egnen omkring Wesselburen, n�r Heide. I l�bet af et par m�neder 

fik vi l�rt, hvordan en �Lyskaster 60 cm� skulle h�ndteres. Omkring 1. november blev vi 

ikl�dt luftv�bens uniformer og begyndte nattjenesten i en forl�gning n�r de store anl�g. Vi 

blev om aftenen hentet af en af v�rnemagtens lastbiler, blev indkvarteret i nogle gamle 

barakker og indgik nu i en planm�ssig vagttjeneste udstyret med nogle gamle russiske b�sser. 

En gruppe bestod af seks mand, to timers vagt for hver fra klokken otte om aftenen til klokken 

otte om morgenen. S� kom lastbilen igen og afleverede os derhjemme, hvor undervisningen s� 

med det samme gik i gang. Nattevagt to gange om ugen. Der blev trukket lod om, hvem der 

skulle ofre sin juleferie. Da boede man derude for en hel uge ad gangen med vagt hver dag. Jeg 

var uheldig; studerede en frostklar stjernehimmel selve juleaften – 16 �r gammel, jeg l�ngtes 

forf�rdelig denne juleaften 1942! Utallige gange oplevede vi luftalarm, men mit hold fik ikke 

p� noget tidspunkt ordre til at bl�nde op. Men vi sad jo og ventede sp�ndt p�, om ikke en 

fjendtlig maskine pludselig skulle dukke op. I dag siger jeg naturligvis: Godt det samme at det 

ikke skete!

Omkring 1. marts 1943 slap vi, jeg aner ikke noget om, hvem der afl�ste os.

Systemet skyede s� sandelig ingen anstrengelser mht. at opildne og begejstre ungdommen 

for krigsmaskineriet med alle dets detaljer og i alle dets enkeltheder. S�ledes fik vor klasse i 

august 1943 en invitation til at afl�gge bes�g p� pansertroppernes k�re- og skydeskole i Puttlos 

lidt nord for L�beck. Turen dertil gik b�de frem og tilbage via Hamborg. 
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Her i Puttlos fik vi s� en grundig orientering om panservognene, deres indretning og 

ydeevne, fik lov til at styre et s�dant uhyre p� 25 tons, osv. Naturligvis begejstredes vi da over 

det, vi her oplevede og blev pr�senteret for. Man var vel ikke sytten for ingenting! – Lidet 

anede jeg dengang, at disse ligkister p� larvef�dder om meget kort tid skulle blive til min 

hverdag! –

P� hjemvejen kom vi i Hamborg imidlertid ud for en af de helt store bomben�tter i denne 

metropole. Det, vi her s� og oplevede, var simpelthen s� uhyggeligt, at det spotter enhver 

beskrivelse!!: Vi blev gennet ind i en 30 m h�j s�kaldt h�jbunker med plads til flere tusinde 

mennesker; denne m� v�re blevet ramt af en fuldtr�ffer, for den stod og svajede frem og 

tilbage, lyset gik ud, panik i m�ngden, og alle stormede ned mod den m�rke udgang, utallige 

blev nok trampet til d�de… 

Heldigvis var vi nogle af de sidste, der var kommet ind, var alts� ogs� de f�rste, der kunne 

slippe ud igen. Men ud i hvad?? – Udenfor rasede selve helvedet, en ildstorm efter de titusinder 

af brandbomber, der var bleven kastet ned over denne by. Der var simpelthen sat ild i alt: 

Husr�kkerne stod i lys lue, asfalten var smeltet, som levende fakler rendte menneskene rundt 

p� fortovene, skrigende og hylende af smerter, og det samtidig med, at der til stadighed regnede 

med bomber af enhver slags – v�rre kan Sodoma og Gomorra simpelthen ikke have v�ret! 

Vi unge mennesker blev sat til at hj�lpe til med bl.a. at slukke brandene; men det hele var 

halsl�s gerning, eftersom brandbombernes flydende fosfor hele tiden skulle holdes fugtigt; s� 

snart vandet var fordampet, stod det hele i lys lue igen. Jeg aner simpelthen ikke, hvordan vi 

slap derfra…

Dette var nok noget af det allerv�rste, jeg nogensinde har v�ret ude for…….

Den 29. februar 1944 blev jeg indkaldt til Arbejdstjeneste. Jeg skulle stille i en lille by 

Johannesburg i �stpr�jsen. - Mor fulgte mig til toget til S�nderbrarup. Afskeden faldt sv�r, for 

man kunne jo aldrig vide.. - Hvor m� det have v�ret tungt for m�dre, hustruer eller k�rester 

s�ledes at skulle tage afsked fra den, man holdt af! - mon en s�dan afsked skulle blive den 

sidste??...

Jeg overnattede p� baneg�rden i Hamborg; denne gang dog uden luftalarm! - N�ste 

morgen samledes vi en hel flok, der alle havde samme m�l. Turen til Johannesburg i �stpr�jsen 

varede hele dagen, men sent p� aftenen n�de vi vort m�l. Vi fik anvist en seng, og n�ste 

morgen blev vi ikl�dt og afleverede vore civile kl�der. 

Dagen derp� gik rejsen videre til Riga, turen tog n�sten tre dage. Her kom vi til at bo i det, 

der engang havde v�ret et fint badehotel i Rigastrand - Majori (Majorenhof). - En kort 

overgang var jeg afkommanderet til at v�re hestepasser i Jelgava (Mitau). Ved siden af at 
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skulle passe hestene stod jeg ogs� for al transportk�rsel i hele Jelgava. Det var et par sm� 

livlige panjeheste, der dog ikke altid ville, s�dan, som jeg ville; men sp�ndende var det. -

Opholdet her 

varede imidlertid kun 

ca. tre uger. S� var vi en 

halv snes stykker, der 

blev afkommanderet til 

specialopgaver. Disse 

bestod i at bevogte 

godstog med milit�re 

forsyninger til hele det 

nordlige frontafsnit. 

Dette var n�rmest et helvedskommando, eftersom partisanvirksomheden var stor det meste af 

vejen, en vej, der meget ofte f�rte igennem n�sten uendelige skovstr�kninger. V�ltede 

lokomotiver og udbr�ndte godsvogne s� vi i massevis langs str�kningerne. - Vi var blevet 

udstyret med lange russiske karabiner, krigsbytte, og efter at vi havde f�et lov til at affyre nogle 

enkelte skud, for at v�nne os til det st�rke rekyl (tilbageslag), blev vi udstyret med et par snese 

patroner i patronb�ltet, og dette udgjorde s� hele vor kampkraft!! - Ved siden af, at vi 

hundefr�s, var vi tillige hundeangst – Jo, dette her var alvor! - men Vorherre s� til os i n�de, 

han h�rte vore b�nner!! - Tre gange var jeg undervejs med den slags transporter, uden at vi dog 

kom i kamp.

Ved hjemkomsten efter tredje rejse, engang midt i april, forel� 

der en melding om, at jeg skulle m�de til session ved SS-tropperne i 

K�nigsberg! - Jeg var n�rmest chokeret! Hvad var der mon nu g�et 

galt?? - Jeg blev udstyret med de n�dvendige rejsedokumenter og 

m�tte bl.a. gennem aflusningsstationen i Riga. (Her fik jeg for �vrigt 

et par lus, som jeg dog hurtigt fik gjort k�l p�, inden de for alvor fik 

lov til at udvikle sig.) - Turen varede flere dage, eftersom orlovs-

togene m�tte indpasses i godstransportplanen og i givet fald havde 

disse altid f�rsteretten. -

Da jeg endelig kunne troppe op, meddelte man mig, at vi nu 

skulle snakke lidt sammen, eftersom jeg jo havde meldt mig som 

frivillig ved denne troppedeling. Forbavset tillod jeg mig en 

bem�rkning om, at dette nok m�tte v�re en fejltagelse, om ikke jeg m�tte f� lov til at se denne 

skrivelse. Derefter trak man en skrivelse frem, som imidlertid var underskrevet af seminariets 
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tidligere rektor. - Da der ved min indkaldelse til arbejdstjeneste ikke forel� en frivillig-melding 

fra min side, havde rektor tilsyneladende tilladt sig selv at underskrive en s�dan, uden at lade 

mig det vide. - Synlig lettet kunne jeg nu tr�kke mine papirer frem og meddele dem, at jeg var 

antaget som officersaspirant ved h�ren. Det passede nu slet ikke disse h�je herrer, s� de 

br�lede noget om, at s�dan var Tysklands kommende opdragere alts�, svigte F�reren i s�dan en 

alvorlig stund, det gr�nsede jo ligefrem til forr�deri! “Ud!!” - Jeg forsvandt uden flere 

kommentarer. Jeg er sikker p�, at Bernhard igennem sin advarsel var skyld i, at jeg kom til at 

overleve ogs� det ragnarok, jeg senere skulle komme ud i!! - Af de 25 kammerater, der i sin tid 

var i min klasse p� seminariet, var der kun tolv, der vendte tilbage! 

Efter disse tre m�neders tjeneste i Arbeitsdienst (fronttjeneste) var jeg midt i maj m�ned 

1944 s� atter hjemme i Blick. - Der gik cirka tre uger f�r indkaldelsen til milit�rtjenesten kom. 

–

I disse m�neder i 1943-44 var Tyskland udsat for ufattelig sv�re bombeangreb fra de 

allieredes side. B�de ved dag og ved nat kom de store firemotorers maskiner i enorme flokke 

ind med deres umenneskelige bombelaster, som man l�ssede af over s� at sige alle de tyske 

byer. Flensborg var nok en af de f� byer, der slap billigst..... 

En dejlig s�ndag formiddag hyggede vi os i vor mors sk�nne have, da der ogs� havde 

fundet v�ldige overflyvninger sted; kondensstriberne stod endnu i lang tid tegnet p� himlen. -

Efter nogen tid h�rte vi pludselig en fire motors maskine komme n�rmere med brand i to af 

motorerne. Den var vel godt tusinde meter oppe i luften endnu, da vi s�, at bes�tningen steg ud. 

Flere hang i deres faldsk�rme, da maskinen pludselig vendte n�sen mod jorden og med en 

uhyggelig stigende br�len ramlede den ind ikke mere end et par hundrede metre fra vort hjem, 

midt inde i skoven. Et v�ldigt brag, en ild- og r�gs�jle, der rakte langt op imod himlen, 

efterfulgt af mange mindre eksplosioner efter den ammunition og de benzinreserver, der endnu 

havde v�ret om bord. - Alt var ragnarok!! – Far og mor ville naturligvis holde os tre drenge 

tilbage, men vi skulle da selvf�lgelig hen og se, hvordan det s� ud p� selve nedstyrtningsstedet. 

Det viste sig imidlertid, at vi slet ikke kunne komme i n�rheden af dette. Varmen var s� 

uhyggelig stor, at vi nok skulle holde os p� afstand. Der var g�et ild i skovens tr�er, og det 

br�ndte i mange dage, f�r vi kunne n�rme os stedet; men da blev vi forment adgang, milit�ret 

havde lagt en ring omkring selve nedstyrtningsstedet. - Endnu l�nge efter krigen kunne vi her 

finde b�de det ene og det andet....

Men s� skete det: L�rdag den18. juni 1944 forel� min indkaldelse til Neuruppin, Panzer 

Ersatz-abteilung 5. - Nu havde jeg det alts� sort p� hvidt, at jeg skulle til pansertropperne. Dem 

havde jeg, som f�r n�vnt, stiftet flygtigt bekendtskab under det korte bes�g i Puttlos i Holsten, 

hvor vi, som n�vnt, med hele klassen havde bes�gt den s�kaldte Panzerschie�schule. P� 
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kasernepladsen var vi k�rt rundt med b�de Panzer IV og Panther. Det havde v�ret sjovt, men 

nu skulle det alts� blive alvor, d�dsensfarlig alvor!! -

Aldrig glemmer jeg turen fra Blick til S�nderbrarup den dag, jeg skulle af sted!! - Det var 

det fineste solskinsvejr, og mor fulgte med mig. Jeg trak cyklen for hende, p� bagageb�reren 

havde jeg min papkasse med de f� ejendele, som jeg skulle medbringe. Vi talte ikke ret meget 

sammen; mor gr�d det meste af vejen, og da jeg altid har haft let ved t�rer, ja, s� gjorde jeg det 

samme. Halvvejs mellem N�rre- og S�nderbrarup stod der en b�nk i vejsiden. Da vi havde god 

tid, satte vi os der et �jeblik. Uden et ord knugede hun mig ind til sig, og s� gr�d vi n�rmest 

omkap. Ingen vidste jo, hvad fremtiden ville bringe, og om dette var sidste gang, vi s�s, og .. 

og.. og... - Men vi m�tte jo videre, og h�nd i h�nd gik vi s� det sidste stykke vej til baneg�rden. 

S� kom toget, et sidste knus.. skriv.. hav det godt!. . pas godt p� dig selv!.. et sidste vink, og vi 

var alene med vore t�rer, hver for sig, b�de mor og jeg..

Men jeg fik andet at t�nke p�: Ankommet til kasernen i Alt-Ruppin blev vi beordret ned i 

k�lderetagen, hvor vi modtog vor mundering. Og s� gik den ellers 

derudad. Vi fik en hurtig uddannelse i de lette infanteri-v�ben, og s� 

startede jeg i k�reskolen: Personbil. - Alle k�ret�jer var udstyret med 

tr�-gas-anl�g. Det voldte altid mange bekymringer og �rgrelser, n�r 

motorerne skulle startes op om morgenen. 

Vor uniform var sort med d�dningehoveder p� kraveopslagene. 

Hovedbekl�dningen kunne enten v�re en sort skihue eller en sort 

skr�hue. Et bredt l�derb�lte samledes ved hj�lp af et b�ltel�s, 

hvorp� der stod Gott mit uns. - M�rkeligt, at Gud skulle holde med 

tyskerne, men det samme troede jo b�de engl�nderne, franskm�nd og amerikanerne, at Gud 

ogs� var med dem.- Stakkels Gud.........

Hver eneste soldat i den tyske h�r var udstyret med et s�kaldt Erkennungsm�rke, som 

vedkommende skulle b�re om halsen. - Faldt han, blev m�rket br�kket midt over, den �verste 

halvdel, den med snoren i, forblev ved den faldne, s�dan at han senere ville kunne identificeres 

p�ny, den anden blev trukket p� en snor og gik tilbage til hjemgarnisonen. –

P� mit m�rke st�r: PZ ERS ABT 5    StammKp. Nr 

13011  0 Mit nummer var alts� 13011 indenfor Panzer 

Reserve Afdelingen 5.’s Stammkompagni.  Nullet bag 

nummeret betyder, at jeg har blodtype 0.

L�rdag den 29. juli samme �r blev hele vor afdeling 

flyttet til Viborg / DK. Transporten foregik pr. bane, og 

da vi passerede str�kningen Slesvig - Flensborg, var 

hjemveen stor. Ingen anede jo, at jeg s�dan var i n�rheden af mit hjem. - Turen forl�b uden 
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uheld, og i Viborg blev vi indkvarteret i 

de best�ende kaserneanl�g. Meningen 

med flytningen var, at vi her skulle gen-

nemg� et intensivt k�re-kursus p� typer-

ne Panzer III,  IV og Panther. Her fand-

tes et fortrinligt skole- og tr�ningsanl�g 

ude i Dollerup-bakkerne. Da det som 

n�vnt var et intensiv-, et lynkursus, i b�-

de teori og praksis, var vi sp�ndt meget 

h�rdt for og det fra morgen til aften.

Vi fik ikke nogen videre orlov, og jeg mener, at vi kun fik lov til at komme ud i byen en 

eneste gang for at blive fotograferet. –

Min deling var en blandet hob, folk fra hele Tyskland; sp�ndende folk. Der var f.eks. 

s�nnen fra det kendte Dr�ger-Werk, Her fremstillede man alle mulige former for redskaber 

med til knytning til Gas. Alle de tyske gasmasker stammede herfra. Men Dr�ger havde et 

handicap: Hans rytmik var i uorden; n�r han gik, bev�gede han b�de venstre arm og ben frem 

p� samme tid. Vor korporal var ved at g� du af sit gode skind, men lige meget hjalp det. Han 

l�rte det aldrig; hvad der senere er blevet af ham, ved jeg ikke. M�ske sidder han i dag som 

direkt�r i Dr�ger Werket i L�beck, for firmaet er til stadighed et af de helt store v�rker i 

Tyskland. – En anden god ven, jeg havde, hed Claus von Amsberg. Vi fulgtes ad indtil vi 

vendte tilbage til Neuruppin; s� kom jeg til �stfronten, han til Italien. – Da jeg senere 

opdagede, at han var bleven gift med den hollandske dronning Beatrice, ville jeg i grunden 

gerne have sendt ham et lyk�nskningstelegram. Jeg lod dog v�re, da jeg opdagede, at han som 

tysker havde vanskeligheder nok i sit nye f�dreland. – Men Claus var en god kammerat!! -

Midt i oktober var tr�ningen overst�et og alle de forskellige pr�ver aflagt - Nu skulle vi 

alts� v�re helbefarne panservogns-chauff�rer!! - noget, vi jo s� absolut ikke var (!), men det 

vidste vi bare ikke p� dav�rende tidspunkt. 

S�ndag den 15. oktober gik det s� pr. jernbane tilbage til garnisonen i Neuruppin. Her blev 

vi omg�ende udrustet til indsatsen ved fronten, og f�rst i november m�ned befandt jeg mig s� i 

omr�det vest for Budapest, hvor vi blev modtaget af kammeraterne af 2. kompagni under 

Panzerregiment 6, VI. Arm�. Hele frontlinien var stort set i opl�sning, HKL (hoved-kamp-

linien) toges til stadighed l�ngere mod vest. Budapest var blevet omringet af st�rke russiske 

kr�fter, de her stationerede SS-enheder (Nordland og Viking, danske og norske SS-tropper) 

blev mere og mere tr�ngt; de s�gte ned i byens kloaksystem, men blev lidt efter lidt 

tilintetgjort; kun meget f� slap med livet i behold! -

I s�dan et k�ret�j, en panser uden t�rn, l�rte vi at k�re. 
L�g m�rke til skiltet Skolevogn p� frontsiden.
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Jeg er ikke i stand til i detail- at skildre begivenhedernes forl�b; dertil havde man har 

simpelthen ikke den forn�dne oversigt. Som den lille chauff�r, man var, k�rtes der 

udelukkende efter ordre. Man havde sine pansrede udkigs-slitse, som kun tillod et meget 

beskedent udsyn. I �vrigt var selve panservognen n�rmest en ligkiste p� larvef�dder!!

En panservogns bes�tning bestod i regelen af fem personer, nemlig: en Kommandant (som
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oftest en officer), en Richtsch�tze (kanon�r), en Ladesch�tze, (ham, der lader kanonen, i regelen 

7,5 eller 8,8 cm), en Funker (radiotelegrafisten) og s� en Fahrer (chauff�ren).

Jeg har v�ret chauff�r p� b�de Panzer IV og Panther. - Fire gange i alt blev mine vogne 

totalskadet! - den ene gang var det kun mig, der slap med livet i behold! -

Det var kort f�r jul 1944; vi var tr�ngt helt tilbage til egnen omkring byen Stuhl-

wei�enburg. Selve byen var allerede taget af russerne. - Det lykkedes for en russisk panserkile 

at skille vor regimentets to afdelinger og omringe dem hver for sig. Efter h�rde kampe, hvor der 

var store tab p� begge sider, lykkedes det for 1. deling i en hurtig attak at frig�re os fra 

omklamringen. Under denne episode k�rte jeg en Panther, og det lykkedes os at tilintetg�re 2 

T-34, en russisk pansertype, som vi havde stor respekt for. –

Da vi n�ede frem til vore egne linier, m�tte vor vogn tilbringe et par dage p� v�rkstedet, 

jeg mener, at det var gearkassen, der skulle skiftes ud. - Jeg m�tte s� i stedet overtage styre-

pindene (rattet) p� en Panzer IV og k�re den som chefvogn, en ganske ung l�jtnant, der lige var 

kommet fra officersskolen, havde kommandoen. –

Tidligt om morgenen havde vi indtaget en udm�rket stilling med en fortrinlig 

camouflering i udkanten af et krat. Pludselig opdagede vi, at ti T 34 starter et angreb mod vor 

stilling med store skarer af infanteri imellem sig. De lagde den taktik for dagen, at to tanks 

k�rte angrebet, medens de andre gav ildst�tte. Da de f�rste to havde n�rmet sig p� ca. 500 m, 

�bnede vi ild, og begge de to angribende vogne gik op i luer; og vi jublede.. 

Men ….. mundingsilden havde forr�dt vor stilling og nu  koncentrerede russerne deres ild 

p� os. Pludselig l�d der et �red�vende brag: Vi var ramt s�vel i t�rnet som ogs� i motoren! 

Vognens indre var omg�ende et helvede af ild og r�g, motoren var g�et i st�, alt var kaos; kun 

min radiotelegrafist skreg som vildt, de andre var tavse. Ved at se mig tilbage opdagede jeg, at 

de tre i t�rnet m�tte v�re d�de. Radiotelegrafisten, der havde sin plads ved siden af mig, havde 

f�et venstre arm var revet helt af, blodet spr�jtede bare s�dan ud. - Jeg kunne �bne min luge, og 

det gav lidt frisk luft i det buldrende ildhav bag mig; men det bevirkede s� samtidig, at russisk 

infanteri havde bem�rket, at der endnu var liv i vognen, og at det nu koncentrerede skydningen 

p� min luge; jeg kunne h�re projektilerne knalde p� st�lpladen. Jeg var klar over, at der nu 

m�tte handles hurtigt, vognen kunne springe i luften, hvad �jeblik det skulle v�re. Jeg kunne i 

en fart tr�kke min s�rede kammerat over til mig og gav ham ordre til at f�lge efter, det f�rste 

jeg var kommet uden for. Jeg tog en dyb ind�nding, stemmede mig op i hullet, sprang ud og lod 

mig trille ned ad vognens frontside. Samtidig skreg jeg af fuld hals, at nu skulle han springe. 

Men nu sk�d russerne som vilde p� luge�bningen - Hans hoved kom til syne, og jeg s� ham 

blive ramt af flere skud. Han faldt tilbage i den br�ndende vogn, jeg glemmer aldrig dette syn! 

..- jeg kravlede nu som vild p� alle fire v�k fra vognen parallel til frontlinien, for ikke at 

komme for t�t p� russerne; det var det eneste, jeg kunne sanse. - Jeg var n�ppe kommet 20 -
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30 m v�k, da vognens ammunition (ca. halvtreds 7,5 cm granater + et par tusinde skud 

maskingev�r-ammunition) og ca. 800 l benzin med et �red�vende brag sprang i luften. Jeg blev 

slynget flere meter frem og blev liggende bevidstl�s i nogen tid. Da jeg atter kom til mig selv, 

opdagede jeg, at panservognens 10 t. tunge t�rn l� med bunden i vejret n�sten lige ved siden af 

mig (!), og at jeg var stokd�v p� begge �rer, men bortset fra, at mit t�j n�rmest var fl�et af min 

krop, f�lte jeg mig ellers temmelig uskadt efter denne uhyggelige medfart! – men mine fire 

kammerater havde fundet d�den i deres/vores ligkiste p� larvef�dder! – Gefallen f�r F�hrer 

und Vaterland!!

Fuldst�ndig d�v og med et ganske alvorligt chok kom jeg omg�ende p� n�rmeste 

feltlazaret, hvor jeg dog kun fik lov til at opholde mig nogle f� dage; s� begyndte h�relsen 

langsomt at indfinde sig igen, men aldrig i samme styrke som f�r, og chokket m�tte man 

simpelthen l�re at leve med, s�dan var det bare, men sjovt var det bestemt ikke!!  - Her fandtes 

jo ikke noget, der hed psykologhj�lp; og utallige kammerater blev pr�get af slige oplevelser 

resten af deres liv!

Krigen fortsatte. For at befri de i Budapest indesluttede SS-tropper, startedes der i 

begyndelsen af januar 1945 et storstilet angreb, som udgik fra omr�det omkring 

Stuhlwei�enburg. V�ldige panserstyrker blev sat ind, hvori ogs� vort regiment deltog. 

Kampene b�lgede frem og tilbage, indtil vort regiment i begyndelsen af februar m�ned fik 

stillet 20 splinter-nye Panther vogne til r�dighed. Disse var udstyret med de s�kaldte Biwa-

Ger�te, (Biwa =bildwandlerger�t; specialoptik, som ved hj�lp af infrar�de str�ler gjorde nat til 

dag! - et system, som amerikanerne havde i deres bombemaskiner; tyskerne havde s� bygget 

dem ud af nedskudte maskiner og konstrueret dem om til brug i panservognene. - Jeg kom dog 

ikke selv til at k�re nogen af disse vogne.) Det gav en fantastisk god start, hvor det lykkes at 

tr�nge russerne et godt stykke tilbage i retning mod Budapest, men s� kom vanskelighederne: 

Heftigt snevejr gjorde nemlig, at den nye udrustning n�rmest blev v�rdil�st; snefog �delagde 

deres virkning, og ved kamphandlingerne ved dagslys var udrustningen i vejen og s�ledes 

S�dan omtrent m� 
min vogn have set 
ud, dog uden t�rn; 
den blev slynget 

30 m v�k!
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ligeledes v�rdil�st. Hertil kom at panserkilens sider for st�rste delens vedkommende bevogte-

des af ungarske tropper; og disse kapitulerede p� det mest kritiske tidspunkt og gik over til 

russerne, og derved blottedes hele aktionen. Ammunition og benzin kunne ikke l�ngere f�res 

frem i tilstr�kkelig grad, og efter nogle dage gik hele angrebet fuldst�ndig i st�, 25 – 30 km 

foran Budapest! - Selv blev min vogn, der kun var med til at give rygd�kning for disse vogne 

med det v�rdifulde udstyr, p� sidste dagen ramt i agterpartiet, s� motoren begyndte at br�nde. 

Vi kunne dog alle forlade vognen i uskadt stand, men var dog atter godt chokeret! –

Alle havde vi f�et strengeste ordre p� for alt i verden at spr�nge vognen i luften, n�r vi 

skulle v�re n�dt til at forlade den; for russerne m�tte under ingen omst�ndigheder f� fat i vore 

BIWA-apparater. S� vi spr�ngte vores br�ndende vogn – det var h�rdt! – En del af disse 

Biwas blev bygget ud af kampvognene og f�rt med tilbage til vore linier. Senere har 

engl�nderne taget sig af dem. I grunden en fantastisk opfindelse, men den kom alt for sent til at 

den virkeligt kunne g�re gavn.

Lidt l�ngere mod syd for vor stilling fandt der lige op imod slutningen ved landsbyen 

Balatonkenese den anden verdenskrigs sidste store panserslag sted med store tab p� begge 

sider; det kom vi heldigvis ikke til at deltage i………

Men vi havde nu ikke flere panservogne til vor r�dighed, s� nu blev vi omdannet til at v�re 

infanterister!!! – Vi m�tte tr�kke af vore sorte uniformer, fik nogle almindelige gr� uniformer, 

blev udstyret med st�lhjelme og karabiner �98 K� plus nogle enkelte maskingev�rer 42, ja, og 

s� var vi kampklare!! – Vi marcherede mod vest og k�mpede mod �st! –

Her blev vi en morgenstund overrasket af russerne. - I t�t t�ge l� vi p� sikring ved 

udkanten af en lille landsby. Vi havde gravet os provisorisk ned i gr�ftekanterne, lagt vore 

h�ndgranater fin p� rad og r�kke og skruet kapslerne af, s� aftr�ksknapperne l� frit fremme. -

T�gen forhindrede os imidlertid i at se ret meget. Pludselig opstod der tumult bag os inde 

blandt husene. Vi for omkring og opdagede, at vi var blevet omringet, og at russerne nu for 

frem imod os med deres h�se hurr� -r�b.. - Der var ikke andet at g�re end at tage benene p� 

nakken og s� af sted ind i t�gen. Russerne m� imidlertid med det samme have f�et �je p� vore 

h�ndgranater, for pludselig landede en af dem kun f� meter foran mig. Jeg kastede mig ned, den 

sprang med et dumpt brag, og jeg m�rkede et kraftigt slag mod min venstre h�l. - Op igen og 

videre ind i t�gen, i en bue tilbage til, hvor vi mente, vore egne linier skulle v�re. Vi n�ede 

frem, men forinden blev det sort for �jnene af mig. Der gik dog ikke lang tid, s� var jeg p� 

benene igen; blodet svuppede nu i st�vlen, jeg havde dog ikke videre ond i foden. - P� forbin-

dingspladsen fik jeg st�vlen og den blodv�dede fodlap af, og s� kunne jeg ane en metalstump 

bag min archilles; jeg holdt benet opad, s� godt jeg kunne, og da det blev min tur, var 

bl�dningen n�sten standset. En ung l�ge trak stumpen ud og lagde hurtigt en forbinding p�. S� 
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kunne jeg humpe af sted. Efter et par dage i ro var jeg nogenlunde klar igen, og s� gik den 

derudaf p� ny……

Jeg bryder mig i grunden slet ikke om at skildre alle de forf�rdelige oplevelser, man til 

daglig kom ud for! –

Dog skylder jeg endnu en enkelt episode, som chokerede hele vor bes�tning ganske 

uhyrligt: En dag i januar m�ned 1945 befandt vi os atter en gang p� vej mod vest, p� tilbagetog. 

Det sneede kraftigt med en stiv bl�st fra �st. Vi havde rygvind, og det var dejligt, for med 

modvind ville se-slidsene hurtigt lukkes til af sneen. - Pludselig opdagede vor kommandant, at 

der parallelt med os i en afstand af knap hundrede meter ligeledes bev�gede sig en kolonne og 

det i samme retning. Nu havde vi f�r v�ret ude for, at russerne lod som ingenting, de bev�gede

dem samme vej som vi, for s� pludselig at sl� til og indeslutte os. – Jeg fik nu ordre p� at 

standse vognen, og s� blev jeg sendt over for at unders�ge sagen. Med maskinpistolen skudklar 

under armen n�rmede jeg mig forsigtigt kolonnen og opdagede til min store overraskelse, at 

det her drejede sig om fanger, der blev drevet frem af SS-vagtmandskab og Kapoer. Pludselig 

stod en af dem ved siden af mig og br�lede mig lige op i ansigtet, hvad fanden jeg havde at 

s�ge her? Jeg m�tte hellere se at forsvinde hurtigst muligt, for ellers kunne jeg risikere at 

komme til at sl� f�lge med de andre fanger! - Her var jeg alts� st�dt p� en mindre gruppe Kz-

fanger, der nu blev drevet mod vest, v�k fra russerne. Aldrig f�r havde jeg set den slags 

udsultede muselm�nd. Jeg fortrak hurtigt igen, men jeg aner ikke, hvad sk�bne de herefter har 

lidt. – Dyb chokeret aflagde jeg melding til vores l�jtnant. - ”Die Schweine!” var hans eneste 

kommentar, og med Schweine mente han SS-vagtmandskabet, og s� fik jeg ordre p� at k�re 

videre: Panzer marsch!…. – Han vidste tilsyneladende mere end vi andre..

Hen imod slutningen af april m�ned befandt vi os i Steiermark i det syd-�stlige �strig. 

Russerne pressede h�rdt p�, og vi m�tte atter vige over hele linien. – Byen F�rstenfeld var 

falden, Riegersburg, en gammel borg, der l� nogle kilometre syd for vor stilling, kunne ses 

viden om; den var skiftevis p� russiske og s� igen i tyske (SS) h�nder; kampene stod p� i flere 

dage, og s� m�tte SS-erne retirere, og russerne rykkede frem…. –

I l�bet af natten til den 7. maj 1945 blev vi trukket ud af kamplinien og stillede om 

morgenen til appel i n�rheden af landsbyen Gleisdorf. Her fik vi s� meddelelse om, at 

krigshandlingerne var ved at n�rme sig deres afslutning. Alt, hvad der endnu var i stand til at 

k�re, blev sat ind p� at transportere s� mange som muligt til byen Liezen, for her skulle der 

v�re en demarkationslinie, og her ville vi kunne g� frivilligt i amerikansk fangenskab. Det blev 

en meget lang og dr�j tur. Det var lykkedes for mig at tilrane mig en plads p� trinbr�ttet af en 

lastbil. Som levende drueklaser hang soldaterne alle mulige steder p� lastbilerne, vogn efter 

vogn i en uendelig lang r�kke. Ikke sj�ldent skete det, at bilerne br�d sammen enten p� grund 

af materielle fejl eller benzinmangel; og s� gik der kuk i k�en, kammeraterne m�tte s� ny 
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fordeles, og s� gik det langsomt videre. Det blev nat, k�en fortsatte forsigtigt. Jeg havde f�et fat 

i et par karabin-remme, og ved hj�lp af dem bandt jeg mig fast til d�ren. I den stilling lykkedes 

det for mig ligefrem endda at sove lidt i flere omgange. Gentagne gange kredsede russiske fly 

over vore kolonner, dog foretog de dem ikke noget. –

Derimod kom vi ud for et meget kedeligt overfald fra nogle �strigske frihedsk�mpers side: 

Fra et fritliggende teglv�rk �bnedes der pludselig heftigt maskingev�rild mod os. Vild 

forvirring i vore r�kker; kolonnen standsede, og man gik i stilling og �bnede ild mod 

teglv�rket. I l�bet af et kvarter var teglv�rket j�vnet med jorden, ingen af frihedsk�mperne 

undslap! Vi havde fire d�de og en snes s�rede. - Et fuldst�ndig vanvittigt foretagende, 

tilsyneladende sat i scene af en gruppe unge mennesker, der uden nogen som helst erfaring 

legede med fundne v�ben. -

Lidt f�r klokken tolv den 8. maj 1945 kom jeg sammen med hele vor deling i sluttet trop i 

amerikansk fangenskab. I alt var vi ca. en halv million mand fra 6. arm�, der her kapitulerede –

og det for anden gang i denne krig; f�rste gang var ved Stalingrad i begyndelsen af 1943, hvor 

6. arme m�tte give op overfor russerne.  Men nu stod det klart: Krigen var slut!! -

Heldigvis kunne vi forts�tte k�rselen til vi kom til Uttendorf og Mauerkirchen ved 

Braunau (Hitlers f�deby!!). Her blev vi placeret p� en �ben rugmark. Jeg kom til at ligge i 

udkanten af marken helt ned til selve Inn-floden. Jeg boede her side om side med to 

kammerater fra Itzehoe. Hver for sig havde vi bygget os et enmands-telt af tre splinternye 

regnslag, som jeg havde kunnet organisere. Vandet i floden var isnende koldt, alligevel tog vi 

hver morgen en dukkert. Vi ejede i bogstaveligste forstand ikke andet, end det vi gik og stod i; 

hele vores bagage var g�et tabt, da vi hals over hoved m�tte flygte for russerne; desv�rre 

mistede jeg derved mange fotografier og alle mine dagb�ger - men vi havde livet i behold, og 

det var det vigtigste!

Vi var som sagt ca. � mio. mand fra 6. arm�, der frivilligt var g�et i amerikansk 

krigsfangenskab. If�lge Jalta-aftalen skulle de tyske styrker imidlertid g� i fangenskab hos dem, 

de sidst havde k�mpet imod, og dette bet�d for vort vedkommende, at vi skulle udleveres til 

russerne! - If�lge Schriften des Heergeschichtlichen Museums in Wien, Band 5, Manfred 

Rauchensteiner: Krieg in �sterreich 1945, Seite 313, st�r f�lgende: General Balck l�ste das 

Dilemma in Art des gordischen Knotens und erkl�rte dem amerikanischen Kommandeur, 

General Mcbride, da� dann eben die 6. Armee die 80. Division angreifen w�rde, um der 

Forderung gerecht zu werden, da� man gegen�ber dem Gegner kapitulieren m�sse, gegen den 

man zuletzt gek�mpft habe. Diese Argumentation wirkte �berzeugend, und McBride willigte 

ein, die deutschen Truppen �ber die Enns zu lassen.

Dermed var vi i sikkerhed. Anderledes dog med de s�kaldte Hiwis (Hilfswilligen), dvs. 

f�rst og fremmest Ukrainere og Kosakker, der mere eller mindre frivilligt var g�et tyskernes 
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�rinde og havde meldt dem til kamp mod russerne, og dem havde vi mange af hos os. Dem tog 

amerikanerne med h�rd h�nd og udleverede dem til russerne. Mange stak af, andre begik 

selvmord, for alle var klar over, hvordan russerne ville behandle dem, n�r f�rst de fik fat i dem. 

I hundredvis sprang de i Inn-flodens iskold vand for at n� i sikkerhed. Russerne sk�d 

smilende hen over hovedet p� dem, og amerikanerne tog smilende imod de gennemfrosne og 

d�dtr�tte m�nd, tog deres ejendele og udleverede dem koldblodigt til russerne… 

Vae victes!!

I de f�rste dage af vort lejrliv sultede vi; vor Eiserne Ration var hurtigt sat til livs, og s� var 

der bare ikke mere. –

Men nogle dage efter vor ankomst blev der i forbindelse med morgen-appellen spurgt, 

hvem der havde k�rekort til lastbil. Jeg meldte mig, og i de n�ste fjorten dage k�rte jeg hver 

dag en tur til et stort amerikansk forplejningsdepot i M�nchen for at hente fourage til de mange 

sultne fanger. K�ret�jet var en af disse h�jbenede amerikanske lastvogne, og s� havde jeg en 

neger som vagtmand ved siden af mig. Han sov dog det meste af vejen, drak og r�g meget; men 

vi kom godt ud af det med hinanden. Han l�rte mig bl.a., hvordan man fik et car-paket til at 

revne p� en let og elegant m�de; disses indhold m�tte vi nemlig dele!! - Jeg havde str�lende 

dage og var afholdt af mine kammerater!! - T�nk: Chesterfield, Schoka-cola, tyggegummi og 

pakkens �vrige ingredienser i lange baner - og vi blev ikke nuppet! -

I M�nchen havde jeg adskillige gange nogle uhyggelige oplevelser: P� mit sprog kunne 

man jo fornemme, at jeg ikke var hjemmeh�rende i denne egn, men m�tte v�re fra det nordlige 

Tyskland, og det var jo ensbetydende med, at s� m�tte man v�re fra Pr�jsen. Resultatet blev, at 

jeg blev sk�ldt ud, og en enkelt gang var jeg ligefrem ved at blive lynchet som Sauprejs! - og 

det var noget, man ikke kunne v�re bekendt at v�re. - St�rre landsmands-f�lelse fandtes der 

alts� ikke i disse dage i Bayern.

Desv�rre (eller heldigvis!)varer intet evigt her i denne verden, og en sk�nne dag efter ca. 

14 dage blev denne k�rselstjeneste nedlagt, og nu begyndte dagenes kedsommeligheder for 

alvor ogs� for mit vedkommende: Man v�gnede ved seks tiden om morgenen, spiste sin alt for 

beskedne morgenm�ltid der bestod af tynd kaffe, lidt rugbr�d med noget forf�rdelig 

marmelade-eskstrakt og sommetider et par skiver af en eller anden slags ubestemmelig p�lse -

man var evig og altid sulten! 

Dagene gik med at snakke, ryge og spille kort. Sytten og fire! - ved en bestemt lejlighed 

tabte jeg faktisk st�rstedelen af min formue 3.000,- RM. Det var naturligvis noget, der gik mig 

p�, jeg sov ikke s� godt de n�ste par n�tter. Men s� pr�vede jeg lykken p� ny: Hos en god ven 

l�nte jeg mig frem til de 3.000,- RM, satsede dem og…. vandt!! Jeg kunne nu levere de l�nte 

penge tilbage og har siden ikke deltaget i nogen form for hasardspil.  –



28

P� den anden side af Inn-floden var landm�ndene ved at sl� gr�s. Hvor ville jeg da gerne 

have givet selv store bel�b for bare at kunne komme over og hj�lpe dem ved deres arbejde. –

men nej, det m�tte vi ikke! -

I begyndelsen af juni begyndte amerikanerne dog allerede at sende folk af sted, opl�se 

lejren. Dette forgik efter f�lgende skema:

Alle de, der har hjemme i det britiske bes�ttelsesomr�de, tr�d frem! - de blev sendt til 

England!!

Alle de, der har hjemme i det franske bes�ttelsesomr�de, tr�d frem! - de blev sendt til 

Frankrig!

Alle de, der har hjemme i det amerikanske bes�ttelsesomr�de, tr�d frem! - de blev sendt 

hjem!!!

Nu havde vi igennem de s�kaldte latrinenparoler erfaret, at fangerne i England skulle 

arbejde i kulminerne; i Frankrig skulle der arbejdes indenfor landbruget; men vi ville jo se at 

komme hjem hurtigst muligt. Alts� besluttede vi tre fra Slesvig Holsten, at vi ville snyde: 

Eftersom der ikke fandtes nogen som helst dokumentation for, hvem vi var eller hvor vi var 

hjemmeh�rende, besluttede vi os til at have hjemme i Harsum, en lille by syd for Hannover. P� 

et kort havde vi nemlig fundet ud af, at denne egn m�tte v�re noget af det nordligste i den 

amerikanske zone, alts� n�rmest hjemmet. -

Allerede den 9. juni 1945 slap vi godt igennem hjemsendelses-proceduren, fik vore papirer 

og blev s� p� en �ben godsvogn sendt fra Linz i retning mod Frankfurt/Main. - Vejret var fint 

og stemningen h�j: Vi var p� vej hjem!!! -

P� et sted i n�rheden af W�rzburg standsede toget p� �ben str�kning, og vi fik besked p�, 

at vi skulle overnatte her ved siden af banestr�kningen. Fra fangelejren havde jeg medbragt 

mine tre teltdug; s� jeg rejste mit �n-mands telt, hvor jeg sov godt om natten. - N�ste morgen 

blev vi v�kket og fik at vide, at vore telte skulle blive st�ende, til aften ville et nyt hold 

komme, og s� skulle de sove her. Jeg gik dog med det samme i gang med at pille mine tre 

teltdug fra hinanden, dem ville jeg jo ikke frivilligt give afkald p�. Det kom jeg imidlertid til, 

for pludselig stod der en k�mpestor neger foran mig, og med det samme bankede han l�s p� 

mig med en gummiknippel: Al den t�rsk, der kunne ligge p� mig, fik jeg her i l�bet af f� 

sekunder; og s� fik jeg besked p� at rejse teltet igen, hvorefter han slap mig. Jeg var blevet s� 

gennembanket, s� jeg knap nok kunne g�! -

Men det kom jeg til, for da vi kom til Frankfurt, fik vi at vide, at nu kunne vi bare g� hjem! 

- Og s� marcherede vi derudaf! Vejret var str�lende; p� landevejene m�dte man utallige 

mennesker, folk, der bare gik og gik: Der var flygtninge af enhver art, de havde ikke noget fast 

m�l, men s�gte at f� det bedstmulige ud af livet. Der var for�ldrel�se b�rn, der var

krigsforbrydere, der s�gte at holde sig skjult, der var tidligere kz-fanger, der som vi, s�gte at n� 
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hjem, der var godtfolk og skidtfolk imellem hinanden. Vi levede fra h�nden i munden, tiggede 

os til b�de det ene og det andet, og i ny og n� kunne man da ogs� k�be lidt hos landm�nd. 

Ved en bestemt lejlighed fik jeg et dejligt stykke r�get fl�sk. N�ste aften gik vi tre s� ind 

p� en g�rd og spurgte bondekonen, om ikke hun ved hj�lp af dette stykke fl�sk kunne lave os 

en god portion brasekartofler. Det gjorde hun, og vi tre fik os et pragtfuldt m�ltid aftensmad. Vi 

n�d det.. imidlertid fortr�d vi det dagen efter, for da havde vi alle tre f�et den mest forf�rdelige 

diarr�, og den stod p� i lang tid. –

Vi n�ede landsbyen Harsum og meldte os hos borgmesteren. Han tog venlig imod os og 

viste sig forst�ende overfor vor situation. Vi blev meldt til i folkeregistret og afmeldt til vor 

hjemmeadresse, alt i samme �ndedr�t, og s� kunne vi forts�tte vor vandring mod hjemmet. Det 

allerbedste var imidlertid, at vi nu som registrerede borger i samfundet og kunne f� de 

n�dvendige rationeringsm�rker, s� vi nu kunne k�be de vigtigste livsforn�denheder. Efter 

yderligere nogle dage n�ede vi frem til Hamburg-Harburg syd fra. 

Vi n�ede frem til en bro over S�der-Elbe en l�rdag ved middagstid. Broen var sp�rret af 

britiske vagtposter. Imidlertid var det ikke muligt for os at passere broen f�r mandag morgen, 

eftersom det den dag jo var weekend. - Mismodigt vandrede vi ned langs floden for at finde 

frem til nogen, der i en b�d var villig til at s�tte os over p� den anden side. Det var der 

imidlertid ingen, der var villig til; engl�nderne sk�d p� alt, hvad der r�rte sig om natten, for der 

var udgangsforbud. Men, som en af fiskerne mente, i kan jo da godt sv�mme over, n�r f�rst det 

er m�rkt. Han viste os stedet, hvorfra man efter hans mening nemmest kunne sv�mme over. -

Det m� have v�ret i n�rheden af Altenwerder.

Da det ved midnatstide var blevet sommer-m�rkt, startede vi: Vi havde kl�dt os 

fuldst�ndig af, havde bundet alt, hvad vi ejede og havde sammen i en bylt, som vi med b�ltet 

bandt p� hovedet, og s� stak vi til s�s. I f�rstningen gik alt efter planen, men da vi n�ede ud til 

midten, viste det sig, at str�mmen var betydelig st�rkere, end vi havde regnet med. Ved opbud 

af alle kr�fter n�ede vi dog den yderste pynt af den �, vi skulle n� over til. Fuldst�ndig 

udmattet kr�b vi ind i nogle h�stakke, hvor vi gned os t�r og varm, inden vi trak i t�jet igen for 

s� at f� en befriende nattes�vn. Dette kunne alts� nemt v�re g�et helt galt for os!! –

N�ste morgen gik vi dog bare over p� den modsatte side af denne �, der i�vrigt rummede 

megen bebyggelse. Hertil strakte havnerundfarten sig. Vi tog med b�den, gik i land i Altona

Nu skiltes vore veje, for jeg ville pr�ve p� at finde et tog p� Altona baneg�rd, de to andre 

fortsatte til fods mod Elmshorn. - Da jeg n�ede frem til stationen, viste det sig imidlertid, at alt 

var totalt �delagt, hele baneg�rden l� stille hen, der k�rte ingen tog! Alts� vandrede jeg mod 

nord ud ad vejen mod Neum�nster. - Det varede imidlertid ikke ret l�nge, f�r en gammel tysk 

milit�r-lastbil dukkede op; den skulle samme vej, s� jeg kom op at k�re. Vi k�rte s� over 

Neum�nster, Rensborg til Slesvig. Ved Schleihalle i Slesvig skulle han ind for at ordne et eller 
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andet p� et v�rksted. Jeg skulle v�re der igen om en halv times tid, s� ville jeg kunne k�re 

videre med til S�derbrarup. - Jeg smuttede nu tv�rs over gaden ind til fru Horstmann, en 

gammel vens mor. Her fik jeg et stykke mad og noget at drikke. De havde ikke h�rt fra 

Schorsch endnu, men mente, at han var i live. - Da jeg efter halv time kom tilbage til 

v�rkstedet, var min bil imidlertid k�rt. Ingen vidste hvorhen! - Nu f�lte jeg mig virkelig som 

Lykkeper: Jeg havde nu mistet mine allersidste ejendele, min skuldertaske med nogle ganske f� 

ting deriblandt mit spisebestik; men skidt v�re med det, jeg vandrede videre i retning mod 

S�derbrarup. 

Men ved Trianglen lidt uden for Slesvig kom min lastbil mig atter i m�de: Den var k�rt i 

retning mod Satrup i stedet for at holde til h�jre mod S�derbrarup. Jeg hoppede op igen og kom 

s�ledes k�rende til S�derbrarup med skuldertasken og dens fattige indhold i god behold. Her 

tog jeg afsked med chauff�ren, der nu skulle til Steinfeld, og jeg fortsatte til fods mod nord. 

Kort tid efter kom en hestevogn k�rende med g�rdejer Thomsen, R�gges borgmester, p� 

bukken. Atter kom jeg op at k�re, og nu fik jeg nyt at vide hjemmefra. Han mente, at alt stod 

vel til derhjemme; jeg havde jo ikke h�rt fra dem siden jul �44. 

Vejen fra R�gge til Blick fulgte jeg min gamle skolevej; jeg gik som i dr�mme: Jeg var 

hjemme igen!! - Hjemme var alt stille, ingen at se. Yderd�ren var l�st, s� bankede jeg forsigtigt 

p� sovev�relsets vindue, gardinerne blev trukket til side, og mors hoved kom til syne, og 

s�vndrukken, som hun var, spurgte hun, hvad jeg �nskede! - Men s� blev gl�den da stor, jeg 

fik klem, og jeg fik knus, som jeg ikke havde f�et l�nge. – Det viste sig, at mor havde lagt sig 

med en dundrende hovedpine, noget, hun faktisk har d�jet med hele sit liv.

Der blev nu kogt vand i den store gruekedel, og jeg fik et skoldhedt bad midt p� logulvet -

iblandet Lysol, et skrapt desinfektionsmiddel, for jeg havde jo lus!! - Bagefter blev mit t�j kogt 

i samme opl�sning i gruekedlen; men s� var jeg ogs� f�rdig med den plage, der vel nok havde 

st�et p� det meste af et � �rs tid! - Jeg havde stadigv�k lidt tilbage af min f�romtalte diarr�. I 

f�rste omgang blev den nu v�rre, eftersom jeg jo ikke kunne holde mig fra mors gode mad! 

Men lidt efter lidt gik det bedre, og jeg begyndte at tage p� i v�gt, for med mine 19 �r vejede 

jeg kun knap 100 pund…

Men jeg var hjemme med livet i behold, og det var jo n�sten ikke til at fatte!

Et nyt livsafsnit skulle til at begynde, selv om det skulle komme til at forme sig p� en noget anden 

m�de…….. men derom senere..
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Lidt eftersl�b:

I centrum for den nazistiske ideologi stod begrebet Race. Man postulerede den ariske races 

overlegenhed over alle andre racer, og her is�r den j�diske, som ans�s for at v�re direkte 

mindrev�rdig. Den slanke, blonde og bl��jede tysker gjaldt som den typiske repr�sentant for 

denne konstruerede ariske race. Med denne ideologi retf�rdiggjorde man ariseringen af det 

tredje rige, som bestod i en systematisk forf�lgelse og udrydning af det j�diske folk og andre, 

som kaldtes mindrev�rdig. Og her gjaldt alle kneb. Allerede den 13. marts 1933, halvanden 

m�ned efter Hitlers magtovertagelse, oprettede man det s�kaldte Reichsministerium f�r 

Volksaufkl�rung und Propaganda (Rigsministeriet for Folkeoplysning og Propaganda). Her 

blev fastlagt, hvad radioen m�tte sende og hvad aviserne m�tte trykke. Propagandaminister blev 

Josef Goebbels. If�lge leksikon betyder Propaganda: P�virkning af den offentlige mening 

igennem ord, skrift, billede, musik, sindbilleder og handling, hovedsagelig i politisk hensigt.

Hitler skrev i �Mein Kampf : �En ides sejr g�res hurtigere og mere sandsynlig, jo konkreter og 

effektivt propagandaen har bearbejdet menneskene i deres helhed!!

A pro po radioen: For at f� de nazistiske paroler ud i Stor-

Tysklands selv de fjerneste egne, indf�rte man s� tidligt som i 

1933 den s�kaldte Volksempf�nger (Folkemodtageren), en 

radio, som dog kun kunne modtage stationerne p� den tyske 

mellemb�lge. Den kunne f�s til en forholdsvis billig pris af 

99,00 rigsmark, og i 1941 fandtes den i 65 % af alle husstande. 

Her havde propagandaen med andre ord frit l�b, Der F�hrer

kunne nu h�res, og han blev h�rt af hele folket, og resultatet 

blev derefter. – Som sagt: Alle kneb g�lder, og liden tue……

At Hitler s�ledes var i fuldt gang med skridt for skridt at forberede den kommende krig, 

var der ikke mange, der fik �je p� under disse fredelige forhold. Tyskerne havde det jo godt! 

Der midt i trediverne var arbejdsl�shedstallet faldet fra de syv millioner p� knap en halv 

million. Arbejdstjenesten og Hitlerjugend havde hentet de unge fra gaderne. Kriminaliteten 

var faldet drastisk. Den tyske eksport satte stadig nye rekorder; Made in Germany var atter i 

h�j kurs. Biler kunne k�bes til moderate priser; 1450 km motorveje stod til r�dighed, og det 

samme antal var under byggeri. Otte millioner almindelige arbejdere fik igennem Kraft durch 

Freude lejlighed til sammen med deres familier at holde ferie, som de f�r aldrig havde dr�mt 

om! Utallige var de Arbeitersiedlungen, der blev rejst, og folk blev i stand til at betale dem. -

Jo, sandelig var Tyskland blevet et andet.

Men ogs� p� det udenrigspolitiske plan var der sket enorme forandringer. Tyskland er 

atter god ven med alle sine nabostater. Deres regeringsledere st�r i k� for at vise Hitler deres 



32

sympati. O selvom han havde besat den afmilitariserede zone i Rhinlandet og atter havde 

indf�rt den almindelige v�rnepligt (begge dele imod bestemmelserne i Versailler-Vertrag!), 

s� var der ingen af g�rsdagens sejrherrer, der tillod sig, alvorligt at kritisere dette!

.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

I de f�rste uger herefter gik jeg bare og daskede omkring, hilste p� familie og naboer og 

holdt snak med de mange tyske soldater, der endnu l� i kvarter i de nabobyerne.. Det var f�rst 

og fremmest et kompagni Nachrichten-folk, der f�r ogs� havde ligget i Blick, nu stationeret i 

Wippendorf.  De havde ved hj�lp af det ledningsmateriale, de havde medf�rt, n�dt�rftigt f�et 

indlagt str�m i Blick. 

- Vi havde en stor flok flygtninge indkvarteret p� vor hjemegn. Det var f�rst og fremmest 

tyskere fra Letland, der var kommet dertil med egne vogne i store tr�ks. -

Jeg gik naturligvis og var en smule nerv�s pga. den l�gnhistorie, jeg havde fyldt 

amerikanerne med mht. mine personlige data, opgivet Harsum som fast bop�l osv. 

Borgmesteren mente, at det nok skulle v�re i orden; men s� fik jeg pludseligt besked p� at 

melde mig p� en engelsk adresse i B�klund. Fra andenside havde jeg bragt i erfaring, at 

engl�nderne p� ny anbragte de hjemsendte soldater i fangelejre i Ditmarsken. En venlig tysk-

talende dame tog sig af mine papirer, jeg forklarede min situation, hun smilte forst�ende; i 

mine papirer fik jeg en bem�rkning om, at jeg havde v�ret til kontrol her p� kontoret, og s� 

kunne jeg cykle hjem igen. Og jeg var glad! –

Der gik dog ikke lang tid, s� var den galt igen: Borgmesteren dukkede op og meddelte 

mig, at jeg, da jeg ikke havde noget arbejde, var jeg udset til at blive sendt ned til Ruhr for at 

arbejde i kulgruberne. Her manglede man arbejdskraft, og kommunen havde f�et besked p� at 

finde frem til en mand og sende ham derned. Og det skulle alts� nu v�re mig. – Foranlediget 

af denne trussel, skyndte jeg op til godsejer Brix p� godset Brunsholm for at bede ham om at

tage mig som landbrugselev. Da jeg havde forklaret ham baggrunden, var han straks villig til 

at udf�rdige de n�dvendige papirer. Jeg begyndte s�ledes at g� til h�nde p� godset under min 

egen fars anvisninger. Foruden far og mig var der en russisk krigsfange og en sytten�rs dreng 

far Ukraine, det var hele arbejdsholdet p� godset i de m�neder op mod jul 1945. – men jeg 

slap for kulgruberne!  

Omkring �rsskiftet 45/46 besluttede den tyske godsejer fra Riga-egnen, boende i 

aft�gthuset p� godset Brunsholm, sig til at udvandre til Canada. Han solgte nu det ene spand 

heste medsamt agervognen til far. Betalingen skulle erl�gges i form af tre slagtede grise, 

saltet og r�get. - Der blev slagtet sort ved nattetid med en post ved hvert hushj�rne! Al 
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un�dvendig st�j m�tte undg�s, for flygtningene var p� vagt og ikke til at stole p�. Der var 

nerver p�, og mor m�tte g� i seng. - men alt gik, som det skulle...

Dagen oprandt, da han medsamt sin familie skulle bringes til Flensborg. En kold 

januardag klokken fire om morgenen blev agervognen l�sset til med diverse zinkbaljer, 

spande og s�kke. Vi blev pakket godt ind i t�pper, f�reskind og store vinterfrakker, og s� 

startede jeg. Undervejs serverede fruen mellemmadder og varm kaffe, og turen forl�b ellers 

uden st�rre begivenheder. 

Ved middagstid n�ede vi frem til vejkrydset ved Adelby kirke. Og her var det ved at g� 

galt: P� venstre side af vejen, der, hvor skolen nu ligger, sad tre politibetjente og holdt snak. 

Hvis de fik nys om, hvad vi f�rte med p� vognen, ville vi alle sammen ryge lige ind i 

kachotten! - Gode r�d var dyre; men s� klarede godsejeren (desv�rre har jeg glemt hans navn) 

�rterne: Han sprang ned af vognen, gik over mod betjentene, hilste p�nt og sagde, at han 

sammen med familien var p� vej til en opsamlingslejr i M�rvik, man �nskede at emigrere til 

Canada, om ikke de herrer ville v�re s� venlig at forklare os vejen! - Og nu kom der ellers liv 

i betjentene, de forklarede med store armbev�gelser, at vi bare skulle dreje her til h�jre, og 

lidt l�ngere fremme til venstre, s� ville vi komme til Adelby Kirchenweg og ved enden af 

denne atter til h�jre, og s� videre.. Vi takkede venligt for disse oplysninger, de vinkede farvel 

til os, og i rask trav gik det videre. - Puha! - den var t�t p�! - Vi fandt frem til lejren, vore 

venner fik anvist deres barakstuer, vi fik l�sset af, og jeg tog afsked med den rare familie, og 

s� gik det atter hjemad igen. Jeg var hjemme ved ti tiden, godt gennemfrossen, og hestene var 

d�dtr�tte efter de godt tres kilometer. - Selvom familien havde lovet at give lyd fra sig, n�r de 

var kommet frem til bestemmelsesstedet, s� har vi aldrig h�rt til dem siden. -

Det var et pragtfuld spand heste, vi her havde erhvervet. �ret efter nedkom den ene med 

et dejligt f�l. Da far en hel del �r senere byttede dem ud med en traktor, og s�ledes m�tte 

skille sig af med dem, gr�d hele familien.......

Ved juletid 1945 fik jeg en julehilsen fra vennen Schorsch (Georg Horstmann) i Slesvig. 

Ogs� han var sluppet godt fra krigens r�dsler. Han havde deltaget i slaget om Berlin. - Sidst i 

januar aflagde jeg et bes�g hos ham og hans for�ldre. Vi talte da bl.a. om at forts�tte vor 

afbrudte uddannelse som l�rer. Hans k�reste, Irmi, var ansat som kontorkraft ved Schulrat 

Kramer, Kreisschulamt i Slesvig, og hun kunne skaffe de n�dvendige adresser i Kiel. I f�rste 

omgang skulle vi naturligvis afnazificeres. Dette foregik igennem de britiske bes�ttelses-

myndigheder i Kiel. –

Irmi fik ans�gningsskemaerne hjem, og vi udfyldte dem i f�llesskab. De indeholdt 

utallige sp�rgsm�l, der alle skulle besvares med enten Yes eller No! - Jeg var lidt i tvivl, da 

jeg skulle besvare sp�rgsm�let, om jeg havde v�ret p� udenlandsrejser; jeg havde jo dog 
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v�ret b�de i de baltiske lande, Ungarn og �strig. Men jeg svarede med No! - Der gik et par 

uger, og s� fik vi besked p�, at vi var sluppet igennem n�le�jet: Vi var blevet indrangeret 

under begrebet medl�ber, man havde intet at h�nge os p�! Samtidig fik vi at vide, at vi begge 

godt kunne begynde som hospitanter (h�re p� undervisningen) hos en l�rer. 

Den 1. marts 1946 kunne vi s�ledes begge starte i Altst�dter M�dchenschule hos en ung 

l�rerinde Lisa Theede. Vi fulgte hendes undervisning helt frem til den 1. juli ‘46.  Den dag 

fik vi begge ans�ttelse som vikar i et l�rerembede ved samme skole (Altst�dter M�dchen-

schule). 

I marts, april og maj m�ned 1946 fik jeg lov til at bo hos familien Horstmann, Lolfod nr 

(?); Schorsch�s for�ldre havde en m�lkeudsalg her. 

I den tid var det et farligt arbejde at holde styr p� alle de rationeringsm�rker, der fandtes. 

Det drejede sig jo for det meste om m�lkem�rker, men der var jo b�de �, � og 1 liter m�r-

ker og det drejede sig jo om b�de s�d-, skummet- og k�rnem�lk. Om aftenen sad fru Horst-

mann i mange timer og klistrede dem med melklister p� lange sider af avispapir. Hertil kom 

s� yderligere b�de sm�r- og ostem�rker. Men hun var en bestemt dame, og hun havde styr p� 

det hele. –

Ved hj�lp af Irmi�s forbindelser, hun sad p� amtets skolekontor, lykkedes det for 

Schorsch og mig at f� lov til at hospitere hos en fuldt uddannet l�rer. Vi fik anvist en ganske 

ung l�rerinde, Lisa Theede, der dog havde f�et sin afsluttende eksamen inden krigen sluttede. 

Ind imellem blev Schorsch og jeg dog ogs� sendt op i den store grimme tidligere 

regeringsbygning, som nu stod tomt. Her skulle vi gennemg� bibliotekets bogbestand og 

frasortere al nazi-literatur. Det var et meget stort arbejde og fandt sted under opsyn af selveste 

Schulrat, som dog ogs� havde v�ret nazist!  – I to m�neder fik vi lov til at f�lge hendes un-

dervisning, inden vi begge to med skrivelse af 4. juli 1946 fik anvist en selvst�ndig 

l�rerstilling ved Altst�dter M�dchenschule i Slesvig; tiltr�delsesdato var den 1. juli samme 

�r.

Med denne skrivelse kunne jeg g� til Wohnungsamt for at komme i betragtning ved 

tildeling af et v�relse. – Igennem frk. Carstensen, datter af dansel�rer Carstensen, havde jeg 

bragt i erfaring, at der p� Stadtweg 27 skulle bo en �ldre dame, der nok ville leje et v�relse 

ud. Jeg ops�gte hende og fik hendes sovev�relse for et bel�b af RM 30,- pr. m�ned. 

Det var fru Frieda K�hler, jeg var havnet hos, en meget rar dame i tres-�rs-alderen. Vi fik 

det fantastisk godt med hinanden! - Hun havde som nygift i 1914 allerede i de f�rste 

krigsdage i 1914 mistet sin mand; kort tid efter f�der hun en datter. Hun gifter sig ikke igen, 

er ene om at opdrage datteren. – Denne bliver s� i begyndelsen af 1939 gift med en officer i 

flyvev�benet fra Seefliegerhorst Freiheit, lige udenfor Slesvig, og han falder under Polen-
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felttoget umiddelbart efter krigens udbrud; f� m�neder senere f�der hun en datter. – S�ledes 

gentager den tyske historie sig gang p� gang!!…….

Fru K�hler var tvunget til at stille �t af sine to v�relser til r�dighed pga. den yderst 

ansp�ndte boligsituation i �rene efter krigen, hvor befolkningstallet jo n�rmest fordobledes 

igennem de enorme flygtningeskarer, der i de sidste krigsm�neder s�gte til vor landsdel. Hun 

afstod, som n�vnt, sit sovev�relse og beholdt dagligstuen og k�kkenet. Jeg beh�vede ikke at 

g� ind hos hende, v�relset l� s�rskilt p� den anden side af en gang. Her havde jeg et lille 

bord, og s� stod der en af hendes senge, en vaskekommode og et lille skab. – For f�rste gang i 

mit liv havde jeg her et v�relse helt for mig selv. –

I skolen fik jeg en f�rste klasse med op mod 40 elever. Jeg kan ikke p�st�, at det var de 

mest velopdragne. I regelen havde faderen v�ret soldat, ja, i mange tilf�lde var han s� enten 

falden eller ikke vendt hjem fra fangenskabet endnu; s� sad moderen alene med b�rnene, og 

n�r hun s� tilligemed havde et arbejde at passe, ja, s� var b�rnene overladt til dem selv. –

Det gjaldt for mig om at holde tungen lige i munden og s�rge for ro og orden. – Ved en 

bestemt lejlighed opstod der pludselig st�rk uro i de bageste r�kker. Da jeg kom til, viste det 

sig, at en af drengene havde t�mt bl�khuset ved at drikke bl�kket. Han var naturligvis dagens 

helt, men hos mig vankede der en lussing, ikke fordi han havde drukket det, men nu stod disse 

pladser uden bl�k; vi skrev med penne og bl�k, og sidstn�vnte var kostbar! –

Da jeg var pr. 1. april 1947 var skiftet over til den danske skole, skete det en gang 

imellem, at en af eleverne havde en lille avispakke med til mig, indeholdende et par 

friskfangede sild ude fra Slien. Holmen, hvor fiskerne boede h�rte nemlig til vort 

skoledistrikt., og fisk var en mangelvare. Dem var jeg naturligvis meget taknemmelig for. Ad 

omveje var det lykkedes mig at erhverve en hel liter levertran. Disse to ting bragte jeg med 

hjem til fru K�hler, og hun stegte s� sildene i levertranen, kartofler havde jeg haft med 

hjemmefra, og p� den m�de reddede vi os et pragtfuldt middagsm�ltid. - Indr�mmet: Det 

lugter ad h… til, n�r man opvarmer levertran, men hvor smagte det herligt! Og s� blev der 

luftet ud bagefter. – N�r jeg s�dan havde v�ret hjemme i Blick eller senere i Bosiek, far og 

mor flyttede nemlig efter�r 1947, s� havde jeg altid et eller andet med til f�lles forbrug; det 

kunne v�re kartofler, guler�dder, �rter eller andre gr�nsager, br�d, sm�r eller lignende.

En oplevelse af s�rlig art kom jeg ud for, da Uwe Hardt en dag kontaktede mig; han 

m�tte ubetinget tale med mig om en meget vigtig sag: Jo, det var lykkedes for ham at komme 

i besiddelse af noget krudt, og nu havde han t�nkt sig at jage det slesvig-holstenske 

mindesm�rke p� hj�rnet lige overfor Slesvig Hus i luften. Det sk�mmede vor danske 

bygning. – Jeg protesterede voldsomt; ikke fordi jeg var bange for at deltage i denne aktion; 

jeg havde jo l�rt at h�ndtere krudt i min milit�rtid.  Nej, jeg syntes, at man af princip ikke 

burde �del�gge historiske mindesm�rker, som var sket p� Knivsbjerg. Nej, jeg ville ikke!! –
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Intet hjalp, han blev ved sit, og hvis ikke jeg ville v�re med, ja, s� udf�rte han det bare alene. 

Jeg gik s� op til Svend Johannsen og klagede min n�d. Uwe fik besked p� at m�de op p� 

rektors kontor, og s� fik han det glatte lag! Han havde v�r s� god at aflevere krudtet her, og 

s� han bare at holde sig fra den slags ting i fremtiden. Sluk�ret kom Uwe ud igen, og i nogen 

tid var vi to ikke p� talefod

Til daglig spiste jeg min middagsmad p� Ravens Hotel, der l� ved torvet lige nedenfor 

Bismarckgade. M�lt med nutidens m�lestok, var det en s�lle mad, der blev serveret; men det 

var jo ogs� meget beskedne muligheder, alting var endnu rationeret. Man skulle aflevere 

f.eks. kartoffelm�rker for at f� et par s�lle halvr�dne pillekartofler. 

Det kneb for mig at skaffe mig t�j. P� seminariet gik vi jo i uniform, og det samme 

naturligvis b�de i arbejdstjenesten og senere ved milit�ret; jeg havde faktisk ikke andet t�j, 

end det, vi fik i et par gavepakker fra mors kusiner i Omaha, Nebraska. Sammen med min 

bror Johannes havde vi f�et samling p� et l�s tr�stubbe fra den n�rliggende b�geskov. Det 

gjorde vi ovnf�rdigt, og s� byttede jeg mig i M�rk�r til en officersuniform fra flyvev�benet; 

dens ejermand var falden, og hans enke savnede br�ndsel! Distinktionerne blev fjernet, og s� 

fulgte den mig b�de til Uldum og til Jelling.

Et andet problem var fodt�j. Jeg kom i forbindelse med en polsk skomager, der lovede at 

sy mig et par passende langskaftede st�vler til uniformens spidsbukser! Han fik to fede �nder 

og fem pund hjemmek�rnet sm�r. I lang tid var disse st�vler det eneste ordentlige fodt�j, jeg 

ejede. Om sommeren gik jeg i et par l�rredssko, som mor havde f�et fat i.

Sortb�rs-handelen med cigaretter og byttehandelen var faktisk de eneste former for 

handel, der i disse dage florerede.  En tysk cigaret kostede i regelen �n rigsmark; en engelsk 

eller amerikansk derimod ti rigsmark! Handelen foregik i regelen i Alleen.  – Dog skulle man 

v�re p� vagt: Der var politi og stikkere alle vegne, og straffene var h�rde, op til flere �rs 

f�ngsel!! –

Noget andet var genbrug. Det var jo et meget kendt udtryk; men det strakte sig ogs� til 

tobaksvarerne. – Da jeg blev indkaldt til milit�rtjeneste, begyndte jeg at ryge, vel n�rmest for 

at dulme nerverne. Senere blev jeg ved, vel af gammel vane. Alt kunne ryges! – ikke mindst 

ogs� skodede cigaretter og cigarer. - N�r Bjarne Jensen, en af kollegerne ved Ansgar Skolen, 

s�ledes havde v�ret et smut over gr�nsen eller hjemme, medbragte han i regelen en stor kasse 

med skodder. Kom man s� p� bes�g hos ham, og det gjorde jeg tit, blev denne kasse sat frem 

og piben blev stoppet med en tre-fire gamle Kippen, og s� n�d man den s�de lugt! – Ak ja, da 

var man n�jsom…

P� Stadtweg fandtes der en hel r�kke bytte-butikker. Jeg husker, at jeg kunne erhverve et 

elektrisk strygejern for mor; som modydelse gav jeg to meter af moders kjolestof; hvad 

vedkommende s� har f�et ud af stoffet, ved jeg ikke. 



37

Hjemme i Blick havde vi i fredens f�rste dage ved hj�lp af v�rnemagtens 

ledningsmaterial f�et indlagt elektrisk lys. Engl�nderne havde jo ganske vist afv�bnet alt 

tysk milit�r, men soldaterne l� stadigv�k i deres forl�gninger, og de kedede sig. Men krigen 

var jo slut, og derfor brugte de af deres store beholdninger, som ikke var beslaglagt (!), og 

kunne s�ledes tr�kke de forn�dne ledninger. – Intet var umuligt i disse dage! –

F�rst i tyverne havde man ovenp� den f�rste verdenskrig haft en rivende inflation. Jeg 

husker, at far har fortalt, at, n�r han havde f�et sin dagl�n, s� m�tte han skynde sig at f� den 

omsat; medens han samme dag m�ske endnu kunne f� et rugbr�d for disse penge, s� kunne i 

morgen m�ske kun f� en �ske t�ndstikker! Man regnede med billioner af mark 

(1.000.000.000). – Den 30. august 1924 havde man s� f�et den s�kaldte rigsmark. Allerede 

sidst i trediverne begyndte dens v�rdi dog allerede at svinde; den tyske oprustning slugte 

um�delige bel�b, der tryktes flere pengesedler, end der var d�kning for, og inflationen kom 

s� sm�t i gang. Denne forst�rkedes under og is�r ogs� efter krigen, da bes�ttelsesmagterne 

satte yderligere d�kningsl�se penge i oml�b. – Den 20. juni 1948 kom s� den n�ste 

pengeombytning. Jeg husker, at vi den dag med fyrretyve rigsmark i h�nden p� posthuset i 

Slesvig kunne modtage fyrretyve Deutsche Mark (DM). Og denne pengereform var s� 

startskuddet til det store tyske opsving, som fulgte i �rene derefter. Dagen efter var der atter 

varer i butikkerne.

I min sommerferie 1946 deltog jeg i otte dage i et sv�mmekursus arrangeret af 

Kultusministe-riet i Kiel (?). Det blev gennemf�rt i Eckernf�rde; indkvarteret var vi, en flok 

p� en snes j�vnaldrende unge m�nd, i en af de tomme kasernebygninger, og i Windebyer 

Noor fik vi vor sag for. - Det var et h�rdt kursus, tr�ning fra morgen til aften, og maden var 

under al kritik. - Men jeg fik certificatet Staatlich gepr�fter Schwimmlehrer med hjem. – Da 

skolen atter kom i gang, havde jeg om eftermiddagen de fleste af klassens elever til frivillig 

sv�mning. 

Som ungkarl da har man det godt, de linier kender vi alle. - Efter at jeg havde f�et mit 

lille v�relse hos den rare fru K�hler, spiste jeg min middagsmad p� Ravens Hotel. - Her lagde 

jeg m�rke til en ung mand p� min egen alder. Vi kom i snak, og jeg fandt ud af, at han var 

bibliotekar ved det danske bibliotek, hans navn var Poul K�rstein. - Vi kom til at dr�fte 

alverdens problemer, og det var ikke vanskeligt for os at blive enige om de store linier ude i 

den store politik. Anderledes blev det, da vi n�rmede os de hjemlige k�dgryder. Her mente 

han, at landsdelen Slesvig var �ldgammelt dansk omr�de, og her kunne jeg alts� ikke f�lge 

ham. Min historiel�rer havde l�rt mig, at Slesvig var tysk, at man fra dansk side havde pr�vet 

p� at fravriste tyskerne dette, hvilket til dels var lykket under tre-�rs-krigen, men p� Dybb�l 

osv. - men nu benyttede Poul et trik, om man s� kan sige: Han for�rede mig en bog, som jeg 
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bare kunne g� hjem og fordybe mig i. - Jeg husker, at jeg ikke fik megen s�vn den nat, s� 

sp�ndende var den. 

Det var Den lille Gr�nsel�re skrevet af Claus Eskildsen, det var ham med Ole Bole. Det, 

som han her skrev om, var jo de kendte ting, som var vor egen hverdag, om det s� var 

hustyperne, tr�skoene eller markled, talem�der eller familienavne. Alt dette var man jo 

fortrolig med fra barnsben af. - men at det skulle v�re dansk? Hvad kendte jeg egentlig til 

Danmark, det land, vi kunne se over til, n�r S�nderborgs garnn�gle var t�ndt? Hvad havde vi 

i skolen l�rt om det land, som jo dog l� lige udenfor vor d�r? – Svaret m�tte v�re: Intet! -

N�, Poul fandt endnu et par b�ger frem, som ligeledes gjorde det klart for mig, at denne min 

hjemstavn m�tte have dybe danske r�dder. Hele tiden kom han med yderligere nyt for mig; 

men s� en dag sagde han: “Nu har jeg ikke mere p� tysk, nu er det ogs� p� tide, at du l�rer 

dansk!” –

Jeg protesterede vildt og inderligt, det kunne han da ikke mene; jeg med mine tyve �r 

kunne da ikke l�re dette m�rkelige sprog. Men han blev ved, der var ingen k�rmoder: “ Nu 

tager du denne bog med hjem. Du har magen til p� tysk. S� l�ser du f�rst teksten p� tysk, s� 

du ved, hvad det drejer sig om!” - Og s� m�tte jeg jo i gang: 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, 

hvor der st�r: 

“I begyndelsen skabte gud himmelen og jorden Og jorden var �de og tom, og der var m�rke 

over verdensdybet....”

S�dan l�rte jeg alts� mit f�rste dansk; andre har l�rt det ved hj�lp af Knold og Tot eller 

H.C. Andersens eventyr eller bare ved at studere Flensborg Avis. - Senere begyndte Poul at 

undervise en flok unge alle i min alder i dansk p� aftenskolen. Materialet havde vi intet af; 

men pludselig m�dte han en dag op med ti eksemplarer af Falkenstjerne H�ndbog i dansk 

litteratur, Bind III, og guderne m� vide, hvor han har fundet dem. Nu bagefter m� jeg jo sige, 

at det var st�rk kost for os stakkels nybegyndere; men det gik, og lidt efter lidt kom det ogs� 

til at b�re frugt.

Eftersom jeg jo stadigv�k var ansat i det tyske skolev�sen, m�tte jeg jo ogs� f�lge de 

l�rerm�der, der blev indkaldt til. - En dag udtalte amtsskoledirekt�ren omtrent f�lgende:

“P� grund af den enorme tilstr�mning til de danske skoler, har regeringen i Kiel nu 

oprettet danske kommuneskoler. Embederne ved disse skoler skal bes�ttes nu, og jeg vil 

gerne opfordre jer til at s�ge ind her; n�r den forventede forening af landsdelen Slesvig 

om kort tid vil finde sted, vil der uden tvivl komme en stor flok l�rere nordfra og 

bes�tte de ledige embeder. S� s�g dem nu!”

Se, det var jo rene ord for pengene udtalt af en tysk embedsmand. - Efter m�det 

henvendte jeg mig til ham og sagde, at jeg i grunden var meget forvirret og ikke vidste, hvad 
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jeg skulle g�re. Han svarede ganske enkelt: “Herr Meyer, achten sie auf die Zeichen der 

Zeit!” – Ja, og s� var jeg jo faktisk lige klog, for hvad var tidens tegn? - men det vidste min 

ven Poul til geng�ld. Tidens tegn betyder, at du skal snakke med Svend Johannsen, rektor ved 

Ansgarskolen, var hans r�d, og det gjorde jeg s�. Han kendte tilsyneladende ogs� til tidens 

tegn, eftersom han uden vaklen i stemmen efter at have h�rt p� mig kunne sige: Det betyder, 

at du skal komme til os! -

Efter p�ske 1947 skiftede jeg s� til den danske kommuneskole i Wilhelminen- Skole i Slesvig 

by. Atter fik jeg en nybegynderklasse; men nu skulle jeg jo l�re sammen med b�rnene. N�r 

de sp�rgelystne unger skulle vide noget, som jeg ikke var klar over, ja, s� m�tte jeg bekende 

kul�r og �rligt sige: Ved i hvad, det ved jeg ikke, men i morgen skal jeg nok forklare jer det. -

Andet var der jo ikke at g�re, og s� m�tte jeg i l�bet af eftermiddagen klare �rterne. -

Det ville kunne g� et stykke tid, men hvis jeg virkelig skulle undervise i s�dan en dansk 

skole resten af mit liv, ja, s� var jeg simpelthen ikke kvalificeret til det. - Atter fik jeg mig en 

snak med rektoren. S� skal du p� h�jskole, afgjorde han. Anede ikke, hvad det var. Men han 

tilmeldte mig Uldum H�jskole for opholdet 1947/48.

Da sommerferien 1947 oprandt, havde vi 2.000 b�rn fra Slesvig by, der skulle p� seks 

ugers ferieophold til Danmark. Man havde lejet alle byens busser i Slesvig by, for i l�bet af 

natten at fragte disse b�rn fra Slesvig til Flensborg. - Jeg fik lov til at k�re med sidste hold. -

Da b�rnene var vel anbragte, fik vi 12-15 unge l�rere fra Slesvig by tilbud om et ophold p� 

Jelling Seminarium, hvor en flok �ldre seminariel�rere underviste os gratis i otte dage! -

Bagefter fik vi alle et 14 dages ophold p� Uldum H�jskole: Kursus for unge sydslesvigske 

l�rere, og endelig fik vi hver for sig et 14 dages ophold i en privat familie. Jeg havnede i 

n�rheden af Ringsted hos en husmandsfamilie, som havde en j�vnaldrende s�n, Knud B�rge, 

der lige havde aftjent sin v�rnepligt ved Livgarden. Vi havde det pragtfuld sammen i de 

fjorten dage, cyklede Sj�lland rundt, var i Tivoli i K�benhavn og, hvad der jo var allervigtigst 

for mig, s� l�rte jeg sproget. -

Alt for hurtigt gik disse uger, og s� gik turen atter hjem til Slesvig igen, hvor skolen 

ventede. – Fire uger senere kom Knud B�rge ned og bes�gte mig. Hans far og mor sendte mig 

i disse m�neder frem til november �47 Information , et k�benhavnsk dagblad. 

Jeg n�ede Uldum, som jeg jo allerede i sommer havde stiftet bekendtskab med, ved 18 

tiden den 12. november 1947, alts� 10 dage efter, at vinterskolen var begyndt. Vi havde ikke 

kunnet f� vort visum f�r. - Forstanderen tog imod os seks sydslesvigere, da bussen fra Vejle 

holdt foran skolen. Han b�d os velkommen til stedet og pr�senterede os for den samlede 

elevflok, der var samlet til aftensmaden i spisestuen. Bagefter tog han mig med op til Edith, 

der den eftermiddag havde f�dt en s�n, Mads, for at vi kunne hilse p� hinanden, vi kendte jo 

hinanden fra i sommer. –
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Vinteren 1947/48 anser jeg i dag for de rigeste og vigtigste m�neder i mit omskiftelige liv. 

Her kom jeg s� til at opleve en hel ny form for �ndsliv - en helt ny verden lukkede sig op for 

mig, For jeg havde jo aldrig h�rt om hverken Grundtvig, Kingo eller Christian II. - s� 

bundforskellig i grunden fra den opdragelse, jeg havde v�ret ude for i mit tidligere liv! - Efter 

nogle begyndervanskeligheder m.h.t. sproget, fik jeg snart det fulde udbytte af opholdet. Et 

v�ld af gode og oplysende daglige foredrag ved Laursen Vig, som jeg kom til at s�tte 

um�delig stor pris p� - et enest�ende godt kammeratskab eleverne imellem - forst�ende og 

altid hj�lpsomme l�rere samt et elskeligt forstanderpar og sidst men ikke mindst et veld�kket 

bord. forhold til den verdensanskuelse, jeg kom fra - ja, p� mange omr�der ligefrem 

diametralt modsat, n�r man f.eks. ser p� de to kulturers syn p� det enkelte menneskes v�rdi. -

Nok om det, alene dette kunne give stof til mange sider. -

Det blev som n�vnt en enest�ende oplevelse for mig at f�lge undervisningen, m�rke den 

ild, der gik igennem Laursen Vigs daglige foredrag fra h�jskolens talerstol - l�re alle de gode 

sange, som H�jskolesangbogen er fyldt med. Sproget forstod jeg godt, selv om jeg endnu var 

lidt genert ved at tale det. Det gjorde nok, at jeg fik knap s� meget ud af samv�ret med 

kammeraterne, som det ellers vil have v�ret tilf�ldet; for det kunne jo godt knibe lidt ved at 

forst� disse jyske b�nderkarle, n�r de talte deres dialekter.

Men hvorom alting er: Her blev jeg dansk! - m�ske s� jeg det hele til at begynde med i 

et lidt for lyst sk�r. Dette syn har dog fortaget sig noget siden hen, efterh�nden som jeg har 

l�rt den danske hverdag bedre at kende. - I dag vil jeg nok mene, at det danske ikke ligefrem 

er bedre end det tyske, men det er anderledes, det tiltaler mig mere; og derfor har jeg valgt 

dette som mit livsgrundlag. -
Men f�rst lidt mere om mit ophold her:

Jeg kom til at bo sammen med Hakon Konge p� Langelinie I alt var vi seks 

sydslesvigere: Christian Lorenzen, Damholm, Herbert Gr�hn, Slesvig, Heinrich Hansen, 

Frederik Janssen og Karl Anthonisen. 

Jeg kom p� et dansk-hold med Thyge Svendsen som klassel�rer. - Niels Peder Hansen var 

skolens pedel. Vinteren 47/48 var han imidlertid syg en stor del af tiden. Af en eller anden 

grund kom jeg til at vikariere for ham. Bl.a. passede jeg fyret; det var en stor klodset gammel-

dags fyringskedel, der skulle holdes i gang med t�rv! - Tidligt om morgenen skulle den renses 

for aske og slagger og fyres op; alle 3 - 4 timer skulle der fyldes p� igen hele dagen igennem.

Endvidere skulle der hver morgen/formiddag grov-skr�lles kartofler i maskinen, som pigerne 

s� bagefter skulle til at finpudse. B�de det ene og det andet medf�rte, at jeg somme tider kom 

lidt for sent til timen. -
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En dag havde Thyge f�et den id�, at klassen skulle s�ttes p� en pr�ve: Jeg skulle dukke 

op ca 5 minutter efter, at det havde ringet ind, s�tte mig stille p� min plads og tage mine 

b�ger frem. Nu skulle Thyge bebrejde mig, at jeg atter en gang var kommet for sent til timen. 

S� skulle jeg svare, at jeg jo s�rgede for, at der var varme p� i hele skolen. Efterh�nden skulle 

dette udvikle sig til et sk�nderi, og afslutningen skulle s� v�re, at jeg skulle tage mine b�ger 

og rasende forlade klassev�relset, og d�ren skulle knaldes i med et ordentligt brag. - Alt gik, 

som planlagt, alle i klassen sad bare stille og m�bede. - Et par minutter efter braget gik jeg s� 

atter ind og satte mig stille p� min plads. Thyge Svendsen: �S� mine herrer, vil I s� v�re s� 

venlig, skriftlig at gengive, hvad I lige har v�ret vidne til!� - Jeg aner ikke, hvad resultatet 

blev; i hvert fald har beretningerne nok v�ret st�rkt divergerende…

Mit arbejde som hj�lpe-pedel gav mig dog ogs� nogle s�rrettigheder. S�ledes kunne jeg 

f�rdes ude efter, at alle skulle v�re i seng (kl. 22,00). Det kom mig tilgode, efter at jeg var 

blevet k�reste med Annalise, og vi sn�d os tit til et lille st�vnem�de henne bag Uldum M�lle. 

(mere derom senere) - Da skolen n�rmede sig sin afslutning, var Edith og jeg nede hos 

manufakturhandleren i Uldum. Han skaffede mig et fint s�t brunt t�j, som jeg fik som tak for 

arbejdet som hj�lpe-pedel. Det var endnu en efterkrigsvare, noget stiv og kradsende, men jeg 

har haft egen gl�de af det. -

P� et vist tidspunkt skulle der v�re en underholdnings-eftermiddag med forskellige isl�t. 

Svendsen var kommet i tanker om, at vi fire sydslesvigere skulle til at optr�de med Slesvig, 

vort elskede omstridte land.. B�de Gr�hn og Janssen var nemlig total umusikalske. Svendsen 

�vede med os indtil bevidstl�sheden, for vi skulle kunne hele teksten udenad, og melodien var 

jo heller ikke s� enkel endda. Men omsider kunne vi, og som en ganske s�rlig udm�rkelse for 

os, m�tte vi optr�de solo for Marie Svenning Pedersen (enken efter den tidligere forstander 

Svenning Pedersen). - Husk p�, dette var i begyndelsen af 1948, og intet af Sydslesvigs  

fremtidige sk�bne var s�ledes afgjort; store dele af det danske folk regnede  stadigv�k med 

en snarlig genforening! - Efter vort optr�den som sangere, inviterede Valborg Madsen, 

fotograf i Rask M�lle, os seks til en hyggelig aften hos sig. Vi var alle lidt beklemte ved 

denne invitation, men Laursen Vig k�rte os dertil, og han var lidt af en konferencier, s� vi fik 

alle tiders aften ud af det. Overik�bet tog hun et fint billede af os fire. - Ved en senere 

lejlighed for�rede hun mig Kongen�len. –

Jeg skylder m�ske at oplyse, at der p� vinterholdet dengang udelukkende bestod af karle. 

Piger fandtes kun i k�kkenet, mon ikke der har v�ret en seks til otte i alt, med Gerda Madsen 

som chef og Maren som souchef. - Ja, og s� var der naturligvis barnepigen hos forstanderen. 

Hun deltog hver morgen sammen med alle vi andre og sommetider med b�rnene J�rn og 

Mads i vor f�lles morgensang. - Allerede p� et meget tideligt tidspunkt havde jeg f�et �je p� 

hende. - Dengang Scharck og jeg i sommer havde f�et anvist logi hos f�rstel�reren over p� 
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den anden side vejen, da var det hende, der skulle bringe os derovre. - Den dag, vi skulle til at 

konvolutere Elevforeningens �rsskrift, fik jeg mig placeret visa vi-s-vis hende, hvilket ikke 

kunne skyldes en tilf�ldighed. Jeg havde ogs� lagt m�rke til, at hun kunne smile mere til mig 

end til de andre; eller var det m�ske bare indbildning? –

Da vi mandag den 10. marts forlod spisestuen efter middagen, opdagede jeg, at hun 

(Annalise Jepsen) var ved at vaske trappen ud til nordhaven. Jeg tog da modet til mig og 

sludrede lidt med hende, og s�dan ganske i forbifarten spurgte jeg, om ikke vi aften kunne 

m�des omme ved m�llen til en lille snak. Og t�nk: Hun svarede JA! – Vi m�dtes s� efter 

aftensangen ved Uldum gamle m�lle, og her blev vi s� til et k�restepar. –

I de f�lgende tre uger m�dtes vi s� s� ofte vi kunne, naturligvis altid om aftenen og uset 

af de andre. - Jeg kom s� en gang imellem til at m�de vor elevvagt, der skulle holde �je med, 

hvad der foregik efter at lyset skulle v�re slukket ved 10-tiden. Men s� havde jeg jo bare 

v�ret nede og set til fyret og p� tilbagevejen havde jeg v�ret p� toilettet omme i bagg�rden.. -

Annalise syntes ikke, at hun s�dan kunne g� bag Ediths ryg, s� hun indviede hende i vore 

hemmeligheder. Edith viste sig meget forst�ende, og vi kunne pleje vor sp�de k�rlighed i ro. 

Den 31. marts 1948 faldt hammeren: Vinterkurset p� Uldum H�jskole var slut, og jeg 

m�tte forlade landet. Maren tog et billede af Annalise og mig, for det var jo rygtet, at der var 

noget imellem os to. Med tungt hjerte tog vi afsked med hinanden. –

Jeg vendte tilbage til mit arbejde i Slesvig by, men nu med langt bedre foruds�tninger 

til at passe b�de mit daglige arbejde men ogs� helt anderledes v�re med i det frivillige 

arbejde. Jeg var med til at starte SIF (Slesvig-Ungdoms-Forening), gav sv�mmeunder-

visning for skoleeleverne, var i Rensborg og fortalte i ungdomsforeningen om de danske 

h�jskoler osv. - 1. maj havde SIF bes�g af nogle folkedansergrupper nordfra. Da l�rte vi 

den I dag er det f�rste maj.... - Ved en senere lejlighed havde vi bes�g af Hejmdal-

studenterne; og her fik jeg for f�rste gang hilst p� Havnstrup Clemmensen, lidet anende, at 

vi mange �r senere skulle f� meget med hinanden at g�re, dengang, han var formand for 

Gr�nseforeningen og jeg samme for Sydslesvigsk Forening. Jeg var begyndt at spise p� 

pensionatet Flatterich p� Lolfod. Her traf jeg bl.a. sammen med Sydslesvigsk Forenings 

dav�rende amtssekret�r Hans Ronald J�rgensen. Heller ikke her kunne jeg ane noget som 

helst om et senere meget intimt samarbejde igennem samfulde tredive �r! 

Han havde visum til at kunne passere gr�nsen. Det var nok noget med at posten blev 

hentet i Krusaa/Padborg. Annalise og jeg fik vekslet en hel del breve, og til min f�dselsdag 

havde hun sendt en lille pakke. Den havde HR. med til mig; men da han fik at vide, at 

pakken ogs� havde indeholdt en pakke tobak, fik jeg en ordentlig skideballe: Det m�tte ikke 
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gentage sig; for hvis engl�nderne opdagede det, kunne det give alvorlige vanskeligheder. -

bla,bla,bla.....

Sommerferien n�rmede sig hurtigt, og i god tid forinden var vi i gang med at 

tilrettel�gge b�rnenes ferieophold i Danmark. Atter skulle ca 2.000 elever fra Slesvig by p� 

seks uges ferie til danske plejehjem, et forf�rdeligt stykke arbejde at f� kabalen til at g� op; 

men det kom til at g� op og tirsdag den 15. juni tidligt om morgenen startede de f�rste af 

byens busser med kurs mod Flensborg. Hermann Clausen var borgmester i byen, og han 

havde igen s�rget for, at alle bybusser de f�lgende fire n�tter kom til at transportere vore 

elever fra Slesvig mod Flensborg. Vi havde ikke s� lidt b�vl med at f� alle b�rn frem og 

stuvet i de rigtige kupeer; forventningsfulde var de, men nok ogs� lidt tr�tte. - Jeg aner ikke, 

hvorfor togstammen i grunden ikke kunne f� lov til at k�re til Slesvig for at tage imod 

b�rnene her. Men man glemte jo ogs� at benytte sig af jernbanen i 1864, da Danevirke 

skulle r�mmes...Tirsdag den 22. juni gik det s� med sidste transport til Flensborg. Jeg havde 

f�et lov til at k�re med som rejseledsager til Vejle. Efter at alle b�rn var afleveret og var 

havnet de rigtige steder (og det var en v�rre forestilling!) tog jeg rutebilen til Uldum, som 

jeg n�ede ved halv seks tiden om aftenen. - Den sommer var Annalise elev p� skolen, s� 

gensynsgl�den var stor.

I den kommende tid gik jeg Niels Peter til h�nde med alt forefaldende arbejde, s�som 

rensning af tagrender, kalkning af huse, gr�ssl�ning, og s� blev jeg sammen med Annalise 

statist i En s�ndag p� Amager. - L�rdag den 26. juni havde jeg f�et lov til at l�ne Marens 

cykel, og s� fulgte jeg Annalise hjem til N�rremark. Det var jeg ikke stolt af; men det gik jo 

over al forventning: De var s� s�de ved mig! - N�ste dag blev jeg pr�senteret for familierne 

p� Kolleruplund og Hygumgaard. - L�rdag den 3. juli fyldte Laursen Vig 50 �r. Dagen efter 

var der stort elevm�de, med alt, hvad dertil h�rte. Annalises far og mor kom ogs�, og t�nk: 

De for�rede mig en dejlig, brugt cykel!! - I de f�lgende �r fik jeg uhyre megen gl�de af 

den.

Onsdag den 14. juli cyklede Annalise og jeg til Hygumgaard; jeg fortsatte til Jelling, 

hvor seminariel�rer Riish�j anbefalede mig at ops�ge g�rdejer Gunnar Ejsing, hvor jeg 

m�ske ville kunne leje et v�relse. Jeg cyklede derned og fik mig en god snak med det 

elskelige �gtepar Ejsing. Det drejede sig om et v�relse p� ca 10 m2 med centralvarme og 

h�ndvask, wc lige ved siden af. Det kunne jeg f� gratis mod at arbejde med i bedriften i tre 

uger i min sommerferie. Det fandt vi frem til, da Ejsing h�rte, at jeg var f�dt og opvokset p� 

landet. - Men s� opstod der pludselig vanskeligheder; sagen var nemlig den, at familien 

havde to giftef�rdige d�tre, og man �nskede ikke noget kissemisseri, og stakkels mig, der 

lige havde rundet de 22 �r. - Men s� siger Ejsing pludselig: Er De forlovet? - og da jeg 

nikkede bekr�ftende, kommer det: Kom og pr�senter hende, og hvis den forlovelse holder, 
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kan De bo her p� g�rden. - Jeg m�tte til Hygum og f� fat i Annalise, hun blev accepteret, og 

jeg havde et sted at bo de n�ste fire �r.  

Da h�jskolen den 22. juli skulle p� en heldagstur ned til S�nderjylland, fulgte jeg med 

ned og blev sat af ved gr�nsen. - Jeg cyklede s� til Slesvig, hvor jeg afviklede mine ting og 

fik s� Svend Johannsens chauff�r til at k�re mig hjem til Gelting med mine f� pikanelliker 

(han fik en slagtet h�ne for det!).

S� gik jeg hjemme en uges tid og ventede p� mit pas med visum. Ringede flere gange til 

konsulatet.

L�rdag den 7. august var det endelig n�et frem fra K�benhavn, og n�ste morgen 

klokken fire havde jeg pakket cyklen til med mine ting, jeg skulle have med mig, incl. 

violinen. Denne blev ved passagen over gr�nsen ved Krusaa registreret i mit pas med 

f�lgende bem�rkning: Ausgef�hrt zur sp�teren Wiedereinfuhr. - Jeg n�ede frem til N�rre-

mark kl. 20,30. Det var f�rste gang, jeg cyklede disse godt 170 km; i de f�lgende �r gjorde 

jeg det regelm�ssigt mindst to gange om �ret. -

Ja, s� var det jo plusfour-tiden, og s� brugte man alpehuer! Det er sjovt, som tiden 

skifter og s�dan set ofte g�r i ring

Tirsdag den 17. cyklede A. og jeg til Annalises bedstemor i Vindelev. Her tog jeg 

hendes sidste kartofler op og fik et gammelt v�kkeur, der desv�rre dog ikke kunne g�. 

Senere fik jeg det repareret, og det fulgte mig troligt gennem hele min seminarietid. -

Samme dag cyklede vi til Jelling, hvor jeg kunne indrette mig p� v�relset hos g�rdejer 

Gunnar Ejsing, og da det var sket, cyklede Annalise tilbage til Uldum.

Seminarietiden startede den 19. august med b�de velkomst p� seminariet og kanind�b 

nede ved F�rup S�. - For f�rste gang i Jelling Sems. historie var der to f�rste klasser, s� vi 

var i alt 56 nybegyndere.  Det var tredie klasse, der stod for kanind�ben. Her gjalt det om at 

g�re de nye seminarister til grin. - F.eks.: En af vore kammerater hed Niels Hansen-

Petersen. Den h�je dommer spurgte: Hvad er Deres navn? - Svar: Niels Hansen-Petersen. -

Med eller uden bindestreg? - Med. - S� v�r venlig at gentage Deres navn og i stedet for 

bindestreg siger De s� <Pist>. - Og det blev s� til Niels Hansen <Pist>Petersen. - Resten af 

hans seminarietid og indtil i dag kaldes han bare for <Pist>. - Dette var et af de mere 

uskyldige eksempler, de kunne somme tider udarte til ondskabsfuldhed, n�r eksaminanden 

f.eks. blev tvunget til at drikke tre bajer i kortest mulig tid! - Men sjovt skulle det v�re. -

Seminaristerne boede rundt omkring i byen p� tagv�relser og i sm�kamre. Det var ikke 

luksusv�relser. S� vidt jeg husker, var der ingen, der havde badev�relse; man havde 

servantestil, n�r man skulle vaskes, og desuden fik vi jo varm bad p� seminariet, n�r vi 

havde haft gymnastik.  - Der fandtes tre pensionater i byen, Holm, Pedersen og Regensen, 

hvor man kunne v�lge mellem fuldkost, halvkost eller madspand. Den sidste kunne man f�, 
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n�r der var to eller tre, der skulle deles om den. Den bestod i regelen af et lille stykke k�d og 

mange kartofler og sovs. -

I 1950 blev der oprettet et madlavningskursus i Teknisk skoles lokaler p� H�ndv�rker-

foreningen. Vi var en 12- 15 stykker, der hver is�r m�dte op med sin primus. Vand m�tte 

hentes p� toilettet! - Resultatet var str�lende, og middagen kostede kun kursusafgiften, �n 

krone pr. gang! - Husholdningsl�rerinden var dybt imponeret over vore f�rdigheder p� 

primus - t�nk 15 hv�sende varmegivere i det lille rum. - Jeg deltog sammen med Hellmut; 

begge har vi vore opskrifter fra dengang liggende.

Seminaristerne bestod tydeligvis af to forskellige grupper. Der var den flok elever, der 

h�rte hjemme i Vejle eller andre n�rliggende steder og kun var i Jelling om dagen. Alle de 

andre boede som sagt rundt omkring i byen p� v�relser hos byens befolkning og spiste 

dagens m�ltider p� de f�rn�vnte pensionater. Det var naturligvis mest denne del af 

seminaristerne, der deltog i seminariets sociale liv og fors�gte at holde dets traditioner i 

h�vd: kanind�b, h�jsang og elevforeningens aktiviteter som foredrag og andre 

arrangementer samt novemberfesten som �rets festh�jdepunkt. Da blev alle sejl sat til. Alle 

gymnastiksalens v�gge blev d�kket med kunstneriske udfoldelser, og en omfattende revy 

blev ind�vet. Og s� gik der invitationer ud, for nu skulle pigerne v�re med! - Til daglig var 

der jo kun mandfolk p� seminariet.

De fleste af mine kammerater havde v�ret i pr�parand-klassen og havde v�ret til 

optagelsespr�ve, inden de kunne starte p� deres l�reruddannelse. En stor del af dem var 

ogs� lidt �ldre, eftersom de i en �rr�kke allerede havde v�ret i erhvervslivet enten som 

landm�nd, politibetjente, mejerister e.l. - S�ledes var f�r omtalte Pist 33 �r gammel, da han 

kom til Jelling og havde i en �rr�kke v�ret selvst�ndig landmand. Med mine 22 �r l� jeg 

p�nt i midten. Jeg slap jo for pr�parandklassen men m�tte op til en s�rpr�ve i 

kristendomskundskab. - Jeg trak emnet Joseph og hans br�dre og bestod med glans! -

Ellers gik ugerne og m�nederne i en flyvende fart. - Det f�rste �r havde Annalise plads 

p� Stormgaard. Da s� vi hinanden op til flere gange om ugen. For det meste m�dtes vi hos 

bedstemor i Vindelev. Fra tid til anden var vi ogs� til bal i forsamlingshuset i Vindelev; for 

at vi kunne v�re med her, m�tte jeg v�re medlem af Venstres Ungdom.... 

Vi m�dtes dog ogs� p� Kolleruplund og Hygumgaard. Sidstn�vnte sted var Karl Aage 

kommet i skole, og det kneb noget med hans l�sef�rdigheder. Moster Gerda bad da tit, om 

ikke jeg nok ville �ve lidt med ham. Det ville jeg naturligvis gerne; men han var ikke nem at 

holde til bogen. Var vi lige kommet godt i gang med: O siger O, le siger le - O-le.... s� 

rumlede der en traktor forbi, Karl Aage hen til vinduet: Det er en Ferguson... se, det var 

meget mere interessant for ham! - Men han l�rte det da alligevel.
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Ikke sj�ldent kom jeg da ogs� p� Kolleruplund. Her kunne jeg f� lov til at hj�lpe til med 

alt forefaldende arbejde. Ved siden af det almindelige landbrugsarbejde husker jeg is�r 

kloakeringsarbejdet mm. i forbindelse med indretning af badev�relset, som blev placeret lige 

ind til venstre i entreen. Der skulle graves ud til septiktank, r�r skulle l�gges ned, gulvet i det 

gamle pigev�relse (?) blev taget op, ud med jord, ind med sand... det var et projekt i en 

efter�rsferie. Og da det hele var p� plads, fliserne sat op osv., skulle moster Karen have lov til 

h�jtideligt at indvie dette nye stykke. And�gtigt stod vi mandfolk udenfor og blev vidne til 

den f�rste rigtige udskylning! - S� r�bte vi hurra og gik ind til det ventende frokostbord.

Om mit arbejde p� Ejsings ejendom er at sige, at dette s� absolut ikke begr�nsede sig til 

disse her tre uger i sommerferien, som vor aftale jo oprindelig gik ud p�. Nej, det varede ikke 

l�nge, s� var jeg parat til afl�sning indenfor alt forfaldende arbejde. Ejsing var direkt�r for et 

brandforsikrings selskab med arbejdsplads i Vejle. Han k�rte hver morgen p� arbejde i sin 

gamle Citroen. N�r s� Karl, der var bestyrer p� ejendommen, havde fri, var syg eller 

forhindret p� anden vis, s� kunne jeg springe til stor gl�de for Gunnar Ejsing. Jeg kunne jo 

b�de malke, g� p� rottejagt, fodre k�erne eller hj�lpe til, n�r der skulle t�rskes.

Rotterne: En overgang var hele ejendommen faktisk undermineret; vi lod vand l�be ned 

alle deres mangfoldige underjordiske gangsystemer; vi lod traktorens udst�dning g� igennem 

de samme gange - lige meget hjalp det. Der var ikke andet for end at l�gge gift. Dette skete s� 

hen p� efter�ret. Da rotterne m�rkede, at deres sidste time var ved at n�rme sig, s�gte de alle 

sammen hen til et varmt og lunt sted. Det fandt de s� omkring skorstenen i stuehuset, og her 

d�de de s�. - Efter nogen tid begyndte en m�rkelig lugt at brede sig i hele huset: Rotterne 

begyndte at r�dne! Der var ingen anden udvej, end at hele gulvet p� f�rste sal m�tte tages op, 

f�r de stinkende lig kunne fjernes. 

En anden oplevelse af s�rlig art, har bidt sig fast i min hukommelse: En dejlig f�r-

sommermorgen var jeg ved at radrense roerne. Solen skinnede, fuglene sang og forude 

ventede en dejlig lang sommerferie. Ja, der var ganske vist et par kedelige eksaminer, der 

skulle overst�s forinden, men alligevel... – Pludselig opdagede jeg til min store forskr�kkelse, 

at der manglede ca 10 m af roer�kken i venstre spor. - “Prrr!!”  Roeplanterne var k�rt 

sammen til en stor klump, og da jeg fik det hele pillet fra hinanden, opdagede jeg, at en 

flint�kse havde sat sig p� tv�rs mellem sk�rene og s�ledes forvoldt hele episoden. Jeg 

plantede roerne igen, om de kom til at gro igen, ved jeg ikke; men sten�ksen har jeg gemt som 

et k�rt minde fra en svunden fortid...(Danaf�??)

Efter at Annalise var f�rdig som elev p� h�jskolen fik hun som allerede n�vnt til 

november 1948 plads hos Ejnar Christensen p� Stormgaard. For det meste m�dtes vi s� hos 

bedstemor i Vindelev. Fra tid til anden var vi ogs� til bal i forsamlingshuset i Vindelev; for at 
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vi kunne v�re med her, m�tte jeg v�re medlem af Venstres Ungdom, og dette forhold til 

Venstre har s� faktisk fulgt mig hele livet igennem. I de sidste mange �r har jeg v�ret medlem 

af Venstre. – Min k�re svoger J�rgen mener nu, at jeg har en alt for ideel forestilling om 

partiet Venstre; ville jeg bo i DK, ville det nok forandres.

Annalise og jeg deklarerede vor forlovelse s�ndag den 13. marts 1949. Samme dag havde 

man p� N�rremark ogs� bes�g af moster Inga. Hun var sygeplejerske i Horsens (?) og havde 

v�ret med Venstres Ungdom p� en tur til Paris. Her havde hun f�et kig p� en ung landmand 

fra Sor�-egnen, og de var blevet gode venner. Deres bryllup stod s� �ret efter p� Hygumgaard, 

hvor b�de Annalise og jeg var med.

Den 1. april 1949 rejste Annalise fra Stormgaard og fik plads som medhj�lper i en 

b�rnehave hos fr�ken Erhardi i Horsens. Her var hun lige til vi i 1952 blev gift og flyttede til 

Medelby. - Nu blev turene til hende imidlertid betydelig l�ngere for mig. Men mine sviger-

for�ldre var ualmindelig flinke og s�de imod mig; jeg var altid velkommen hos dem, og det 

benyttede jeg mig af i rig m�l. Utallige gange cyklede jeg om l�rdagen de 40 km til 

N�rremark, i regelen i modvind, for s� om s�ndagen atter at finde til Jelling igen, meget ofte 

b�de i regn- eller snevejr og naturligvis igen med modvind. –

Disse ugentlige ophold i hjemmet p� N�rremark gav mig uendelig meget og det i ethvert

henseende. Bortset fra, at jeg fik vasket mit t�j, s� fik jeg n�sten altid ogs� noget spiseligt 

med mig hjem. Men hvad der var nok s� vigtigt for mig, s� fik jeg l�rt sproget p� en hel 

anden og langt bedre m�de, end mine andre sydslesvigske kollegaer gjorde, ja, jeg fik 

ligefrem lidt af den �stjyske accent, i al fald slap jeg for det sydslesvigske tonefald. –

Da jeg i december 1950 og januar 1951 var p� gr�s i Skjold, boede jeg hos Annalises 

for�ldre. Jeg cyklede frem og tilbage i al slags vejr. Det var to dejlige m�neder og det b�de i 

skolen og i hjemmet. Her l�rte jeg rigtig Henning, Annalises bror, at kende, og vi har v�ret 

de allerbedste venner lige siden.

Ad omveje havde jeg bragt i erfaring, at der et sted i Dagn�s var et gammelt lille 

harmonium til salg. Det kunne jeg k�be for en billig penge (50, - kr). Det fik jeg s� senere 

med til Jelling, hvor jeg for en tid gik til orgelundervisning hos fru Villumsen. Desv�rre 

opgav jeg i utide. Det har jeg senere ofte fortrudt, jeg kom nemlig til at spille ved 

gudstjenesterne i vor kirkesal i Medelby med kun to fingre, en oktav imellem dem.

Sidst i april 1951 havde jeg v�ret op til afsluttende eksamen i tysk – det varede tre timer 

og indbragte mig et ug-. - Den 2. maj havde far og mor v�ret gift i 25 �r, og det skulle 

naturligvis fejres. Den 30. april k�rte jeg om natten ved 1-tiden med tog hjem og var hjemme 

i Gelting kl. 10 n�ste formiddag. Her hjalp jeg til med forberedelserne til festen, og dem var 

der mange af.  Tirsdag den 1. maj k�rte jeg med toget til Flensborg for at modtage Annalise 



48

p� baneg�rden. – Vi fik en god festdag ud af det; naturligvis var Annalise ved siden af 

s�lvbrudeparret dagens midtpunkt, og jeg tror nok, at hun faldt i alles smag, selvom det kneb 

noget med kommunikationen. 

L�rdag den femte maj rejste vi s� igen; n�ede N�rremark ved 17-tiden. 

Under mit ophold i Slesvig (1948) havde jeg stiftet bekendtskab med rektor Uhrenholdt. 

Han var kommet fra Holstebro for at v�re vikar for Svend Johannsen, der havde f�et orlov fra 

skoletjenesten for at virke som chefredakt�r for S�dschleswigsche Heimatzeitung, som p� det 

tidspunkt var nystartet (1947) og havde s�de i Husum. N�r Svend Johannsen kom tilbage, han 

havde orlov for en to �rs periode, s� skulle Uhrenholdt tiltr�de som rektor ved Hansen-

Larsen-Skolen i Rensborg. Da Uhrenholdt i f�rste omgang ikke havde kunnet f� sin familie 

med ned, kom vi to til at v�re en hel del sammen, og jeg l�rte meget under disse samv�r. 

Han fik mig til at love sig, at jeg efter endt uddannelse i Jelling skulle s�ge tjeneste hos ham i 

Rensborg. - Da tidspunktet nu n�rmede sig, skrev jeg til ham, at nu var det ved at v�re op 

over, jeg ville v�re klar til at arbejde i Rensborg efter sommerferien 1952. –

Imidlertid havde jeg gjort regning uden v�rten, og v�rten var i dette tilf�lde Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig med Skoledirekt�r Bernhard Hansen som ansvarshavende. 

Herfra fik jeg klart og utvetydigt at vide, at jeg v�r-s�-god havde at stille til tjeneste hos 

Dansk Skoleforening. Jeg var ked af, at jeg m�tte skuffe min ven Uhrenholdt, men der var 

ingen anden udvej; S�nderjysk Skoleforening havde lagt pengene ud til min uddannelse, og 

da skoledirekt�ren ogs� her havde det afg�rende ord, ja, s� var der ingen pardon. – Senere 

sagde Uhrenholdt til mig: Jamen havde du ventet andet? – Men da jeg p� dav�rende 

tidspunkt var fuldst�ndig ukendt med det sp�ndingsforhold disse to parter imellem, ja, s� 

havde jeg faktisk ventet et andet resultat. Jeg anede naturligvis ikke, at jeg ti �r senere skulle 

pr�ve at m�gle i den s�kaldte Rensborstrid. – Den vender vi tilbage til. -

Mandag den 17. maj 1952 fik jeg brev fra Viceskoledirekt�r Hans Meng (et ukendt begreb 

for mig p� dav�rende tidspunkt) om, at man kunne t�nke sig at ans�tte mig i Vesby, og det 

vidste jeg heller ikke det mindste om, ej heller hvor det l�. - Tirsdag den 20. maj tog jeg med 

toget til Flensborg, for at se p� sagerne. Jeg tog ind p� Dansk Skoleforening og fik mig en 

snak med Hans Meng. Her blev jeg udstyret med 20,. DM og fik at vide, at jeg skulle tage 

bussen fra ZOB til Ladelund og sige til Chauff�ren, at han skulle s�tte mig af ved den danske 

skole i Vesby. 

Det viste sig, at Chauff�ren talte det fineste s�nderjysk, og at han var godt kendt der p� 

egnen. (For �vrigt viste det senere, at jeg var k�rt med Sofus, og at han havde k�rt den tur fra 

sidst i trediverne; vi blev gode venner.)  -
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Jeg blev sat af ved skolen, men skolelederen Alfred Jakobsen (skoleleder i Medelby) og 

hans kone Grethe (skoleleder i Vesby, og det var hende, jeg skulle afl�se) var ikke hjemme, 

de var ved gartneren i L�k for at k�be blomster til udplantning i haven. Det var tjenestepigen, 

der tog imod mig. - Da �gteparret var kommet hjem blev jeg inviteret til aftensmad og fik 

tilbudt natlogi. –

Efter aftensmaden k�rte vi ud til for�ldrer�dsformanden, Hans Iver Hansen, Vesbymark. 

- Sammen med konen Anna havde han af Franz Petersen forpagtet et lille landbrug, og det l� 

langt ude, hvor kragerne vendte. - Vi k�rte i Jacobsens gamle Kadet ud ad en H�rvej-

lignende sandvej, der var fuldt af huller. Efter mange krydsninger frem og tilbage udenom de 

v�rste uj�vnheder, n�ede vi omsider frem. - Anna stod ved opvasken i det lille, lavloftede 

k�kken. Jeg husker endnu tydeligt denne gennemtr�ngende t�rvelugt. Vore t�rv derhjemme 

duftede helt anderledes. - Anna t�rrede h�nderne i forkl�det, og vi blev budt velkommen og 

bedt indenfor i stuen, hvor Hans Iver sad med en avis. - Marianne, der nok havde v�ret en tre 

- fire �r dengang, havde siddet ved bordet i k�kkenet. Da vi tr�dte ind ad d�ren, for hun ind 

under k�kkenbordet, ville ikke hilse p� os, s� genert var hun; bes�get derude denne majaften 

var begyndelsen til et langt og rigt bekendtskab. –

Jeg syntes v�ldig godt om stedet og forholdene, s�dan, som de aftegnede sig: Det var 

meningen, at barakskolen i Medelby skulle erstattes af en ny stenskole, og i forbindelse med 

den skulle der bygges en lejlighed til familien Jakobsen, barak-lejligheden skulle s� st� til vor 

disposition. - N�ste morgen tog jeg tilbage til Flensborg og meddelte viceskoledirekt�ren, at 

jeg gerne ville tage imod tilbuddet Vesby. Derefter gik det nordp� igen, for jeg befandt mig jo 

midt i eksamenstiden...

Men ogs� den lakkede mod enden, b�de Helmut og jeg klarede os med et rent mg i 

gennemsnit, og kom derved til at ligge i den bedste ende. Vi var to, der klarede et ug i sl�jd.

S�ndag den 15. juni 1952 oprandt s� endelig vor dimissionsdag. Annalise var kommet dagen i 

forvejen og hjalp mig med at pakke mine sager. Aftenen tilbragte vi sammen med Lassse og 

Ruth. - Svigerfor�ldrene kom med toget klokken tolv; kl. 13,00 stillede man op til 

fotografering, 14,00 gudstjeneste og klokken 15,30 samledes vi alle til dimissionsfest i 

gymnastiksalen. I l�bet af festen afleverede jeg p� mine sydslesvigske kammeraters vegne en 

tak for de fire �r og det b�de til kammeraterne, l�rerne og til forstanderen. –
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Senere gav svigerfar middag p� H�ndv�rkerforeningen. – Men kl. 22,00 m�tte jeg tage 

afsked med min k�reste, for sammen med sine for�ldre tog hun nu hjem. Imidlertid kunne 

vi jo efterh�nden se lidt lysere p� tingene, eftersom der nu kun var godt og vel fire uger til vi 

skulle giftes (19. juli) og forinden skulle der lyses for os (29. juni), og begge dele skulle jeg 

jo dog helst v�re med til, s� vi s�s jo allerede igen om 14 dage.

Klokken 01,00 den 16. juni 1952 forlod jeg Jelling og tog sammen med Helmut toget 

mod Flensborg, ind i en ukendt men uden tvivl sp�ndende fremtid. Jeg gl�dede mig uhyre til 

at komme til at st� i en skolestue igen, nu udstyret med de n�dvendige kvalifikationer. 

Fire dejlige �r i Jelling var vel overst�et. Vi havde haft et pragtfuldt sammenhold i vor 

klasse, var p� god talefod med alle vore l�rere, og jeg kunne kun med gl�de t�nke tilbage p� 

de mange bes�g, jeg havde f�et lov til afl�gge hos mine pragtfulde svigerfor�ldre i 

N�rremark; men ogs� p� de utallige ophold hos de g�stfrie �gtepar p� b�de Hygumgaard og 

Kolleruplund. Alle havde de v�ret med til at pr�ge mit kendskab til det danske, og i takt med 

dette var jeg kommet til at holde mere og mere af det. - Disse �r i Jelling var lige s� vigtige 

for mig som mit h�jskoleophold i Uldum. For her fik jeg inderlig-gjort og rodf�stet mit valg 

af det danske, s� jeg nu kunne g� ud i livet og klare fremtidens udfordringer p� ligefod med 

mine rigsdanske kammerater; en meget stor del af mit enorme eftersl�b var nu indhentet.

Derfor skal der her rettes en meget stor tak til familien Ejsing for den enest�ende 

hj�lpsomhed, jeg her m�dte; aldrig har der v�ret os et ondt ord imellem. – Desv�rre har jeg 

senere hen tabt al forbindelse med dem – men s�dan g�r det jo ofte her i livet. –
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Dern�st tak til de elskelige folk p� Hygumgaard og Kolleruplund, dog frem for alt til 

mine hjertensgode svigerfor�ldre og deres b�rn for den enest�ende hj�lp og st�tte, de alle har 

givet mig, bevidst eller ubevidst!

Men toget med Helmut og mig k�rte....

et livsafsnit var slut -

og et nyt kunne tage sin begyndelse.
(og det blev ikke mindre sp�ndende, men derom senere)


