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Erindringer – Hjemturen (Uddrag)
(…)
Da morgenen gryede kom kommandanten. Vi stillede op i rækker, og stående foran os foretog han
to gange navneopråb, det var nervepirrende, for mit navn kom af en eller anden grund sidst, og jeg
var bange for at jeg ikke kom med. (…)
Vi marcherede ud gennem porten, hvor der holder hvide busser og hvor der står høje ranke
skikkelser, med stærkt blå øjne i de brune ansigter, og hilser os med et klingende svensk
”godmorgen”. Det var for meget, for anden gang på to dage græd vi, og styrtede ind i busserne. De
svenske Røde Kors folk vidste ikke rigtig, hvad de skulle stille op med den syndflod, og så kom de og
satte en stor svensk Røde Kors, luksuspakke, i skødet på hver af os. (…)
Vi havde en Gestapo med i hver bil, men ingen tog hensyn til dem, ingen talte med dem, og da vi
første gang gjorde holdt i en skov, og damerne gik til den ene side og herrerne til den anden, kom
jeg lidt før de andre tilbage til vognen og åbnede min pakke. Chaufføren, der også kom før de andre
spurgte mig ”Forstod du ikke Gestapos bemærkning?” Han havde første gang vi åbnede for vore
Røde Kors pakker sagt: ”Det er vel nok nogle fine pakker, og der er oven i købet cigaretter med”, jeg
svarede bare ”Ja”, men bød ham ikke noget af pakken, han sad med sin tørre madpakke, heller ikke
cigaretter bød jeg ham. Nu sagde jeg til chaufføren ”Jo, jeg forstod godt vinket, men nu har jeg i
halvandet år set mine kammerater dø af sult, nu kan de undvære.”, ”Vi giver dem heller ikke noget”
sagde chaufføren, og så kom de andre og vi kørte videre. (…)
Vi kørte over Kielerkanalen, og nåede grænsen, hvor vi på den danske side blev budt velkommen af
danske Lotter, højtstående kvinder med ordener og imellem dem var Asta, min skolekammerat, fra
Frk. Jørgensens højere Pigeskole. Men hun kendte mig ikke, jeg var for medtaget at se på, og jeg
lagde slet ikke mærke til omgivelserne, jeg var mere optaget af bordet, der var dækket i nogle
oplyste telte, og hvor straks efter fik noget dejligt frikassé, og kartofler, men vi syntes jo nok, det var
noget rationeret, vi fattede ikke at vore maver ikke lige straks kunne tåle den danske mad. (…)

