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Erindringer – De hvide busser (Uddrag)
(…)
Blok 1 fik en morgen besked om, at vi skulle flytte hen i blokken ved siden af, vi samlede vort
happengut sammen, stillede op foran blokken, og gik hen til den næste blok, der allerede var ryddet.
Men vi brokkede os, da vi kom derind, det flød med halm, og affald, og var snavset, og køjerne var
beskidte. Vi havde haft det ordenligt, efter forholdene, og var ikke tilfredse med byttet, og kunne
ikke se formålet med det. Men vi fik ikke tid til mange klager, for vi blev råbt ud til appel, men kun
vor blok, så vidt jeg husker, da jeg ville løbe hen og stille op, blev jeg standset af Hollemann
(medfange fra Holland), der sagde ”Kom med et øjeblik, Astrid”, ”Vi skal stå appel” svarede jeg. ”Det
er lige meget, du når det nok” og så tog hun mig ved hånden, og halede mig hen til pigtrådshegnet
ved Blok 1, hvor vi kunne se ned til vejen, der førte til lejren. Der holdt elleve hvide busser. ”Nu skal
I hjem” sagde Hollemann, men jeg kunne ikke tro det, jeg turde ikke tro det, skuffelsen havde været
for stor, hvis det ikke passede. ”Det kan være de skal hente nogle flere, der skal udskiftes med tyske
krigsfanger” forsøgte jeg ”Nej, det er til jer, I er jo også råbt op”. Vi løb tilbage, og jeg stillede mig
skyndsomt i første række, før officerinden kom. Jeg snøftede lidt af bevægelse, og nordmændene,
der stod bagved mig, hviskede ”Hvad er der Astrid?” – ”Der holder elleve Røde Kors busser nede
ved lejren, fortalte jeg, og nu kunne tårerne næsten ikke holdes tilbage hos os alle sammen…
Officerinden kom, råbte vore 13 navne op, tre danske og ti norske, og gav os besked om, at hente
vore sager i blokken. Vi ilede af sted. Nu var der ingen tvivl mere, og Liesell fik resten af det, jeg ikke
tog med, når vi skulle hjem, men for alle sikkerheds skyld, og for den lille rest tvivl, der alligevel sad
i os, tog vi det ene sæt skiftetøj med, og lidt sukker, kiks og smør. Liesell lovede at dele lidt ud til de
andre fire, jeg plejede at huske, når vi fik pakker, og så tog jeg afsked med min plejedatter, der havde
hjulpet mig så meget, da jeg var syg.
Vi stillede op uden for pigtråden, allerede det var usædvanligt, og da officerinden kom, og
kommanderede ”ab”, begyndte vi at gå i retning af den gamle lejre, mens resten af 2000 fanger stod
bag ved pigtråden. ”De må godt tage afsked med deres medfanger” sagde officerinden, og da
råbene ”Anna, Astrid, Grete” nåede os, svarede vi med at råbe navnene på vore venner, de norske
ligeså, det var et af de svære øjeblikke, for vi lod dem tilbage til en uvis fremtid, og havde hellere
oplevet, at vi alle havde fået friheden på en gang. Vi var endnu lidt usikre, selv om officerinden
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sagde, at nu var krigen snart forbi, og vi skulle nu hjem. En af de norske bemærkede, at så kom
officerinden jo også hjem, men hun svarede ”Ja, men hvad kommer vi hjem til? Ruiner” – Ingen
svarede, selv om det brændte inden i os, de havde jo selv været skyld i det.
Først da vi svingede ind gennem lejrporten, og officerinden slog ud med hånden og sagde
”Entlassung” til vagten, blev det virkelighed for os, at vi skulle hjem. (…)

