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Dagbogsoptegnelser fra Rusland 
i Revolutionsaarene 1917 og 1918

Jens Iversen

Astrakan, Mandag, den 29* Januar 1917*
Su har da saa nogenlunde fundet mig til Rette i den nye Til« 

værelse og de nye Omgivelser, som Hr. Hanel - han gaar her under Nav« 
net Max Richardovitj - i bedst© Mening, dog ganske uden min gode Vil« 
lie fik ordnet for mig. Sidst i November havde den russiske Lejrkom« 
mandant beordret de forholdsvis faa rigstyske og øst,rig-ungarsk© ,r0f= 
flcersaspiranter" flyttet fra den almindelige Fangelejr III ved Bane*« 
gaarden ud til den modsatte Inde af Byen i en gammel, forfalden for« 
henvssrende Infants rikaserne i Forstaden Binik mellem Ådmiralteisfcij 
Satan, dvs, en snæver Bugt, og Volga. Det var for os for saa vidt til« 1 
talende, fordi vi havde det nærmere til den tyske lutherske lirk© Syd 
for Seral janoi kanalen, der er et yndet Samlingssted for de mange tyske 
Civilfanger. At ruble ©n Konvoj til at ledsage os, voldte ingen Besvær. 
Disse Civilfanger var ved Krigens Udbrud blevet interneret i Lejre, 
men siden forvist til afsides Egne i Rusland, hvor de i fuldkommen per« 
eonlig Frihed med deres Familier kunde leje sig ind i Byerne, tage Ar* 
bejd© ©Iler leve af deres Formue. De ©r kun forpligtet til én Gang om 
Ugen at meld® sig paa Politistationen og være hjemme El, 9 om Aftenen, 
hvilket af og til kontrolleres, De allerfleste her i Agtrakan er vel« 
staaende, mest fra Baltikum, købmand, Fabriksdirektører eller i andre 
ledende Stillinger. Saadan havde jeg faaet Forbindelse med Max Riehar« 
dovitj Hånel. Han er Sakser, havde haft Beskæftigelse som Ingeniør i 
Riga og ved Krigene Begyndelse i Moskva og var altsaa havnet i Astra« 
kan.

Allerede for længe siden havde jeg bedt ham om muligvis at skaffe 
mig ét ©Iler andet Job ude i Byen, vel vidende, at det for talt fedkom« 
Brønd© ikke var let. Havde jeg været Håndværker, havde det været lige« 
til. De er efterspurgt, og har de fast Arbejd©, tager de Ophold hos' 
deres Arbejdsgiver eller ©t andet Sted ind© i Byen, har fuld Bevægel« 
sesfrihed, barer civilt Tøj og ikke engang føres der Tilsyn med dem, 
som Tilfældet er med Civilfangerne. De er saa at sige glemt. De blev 
misundt af os andre, aaar de kom ind i Hovedlejren for at afhente de« 
res Post og fortalte, hvor frit de levede. Nu var det ikke saaledes, 
at vi derude i Ilnik ©Iler ogsaa før i Hovedlejren har haft det daar« 
ligt. Ifølge de gensidige Aftaler de fjendtlige legeringer imellem 
blev vi ikke som tle andre Kammerater kommanderet til Arbejde inden el« 
ler udenfor Lejren, vi havde vort eget Køkken, som vi rigtignok selv 
finansered©, spillede Teater og Fodbold, udgav en håndskrevet Lager« 
avls, som jeg var Medredaktør af, ©pillede Skak den hele lange Dag til ‘ 
langt ud paa Natten, kunde holde os fri for Lus og gaa i Badstue. Men 
ensformigt blev det i det lang© Løb. Halvandet Aar havde jeg nu til« 
bragt i russiske Krigsfangelejr® i forskellige Dele af Riget, havde 
haft det ondt og mindre ondt, og her i Astrakan, hvor jeg har været 
den bedst© Tid, har der ikke været noget at klage paa. Men ©iden i 
December det tysk© Fredstilbud var blevet afvist, maatte ogsaa vi reg« 
m  med et langvarigt Fangenskab, og dertil kom den tunge Efterretning 
hjemmefra, at min tøre Fader pludselig og helt uventet var død, s aa 
holdt jeg det ikke ud mere. Hånel var ogsaa straks rede, og jeg fik
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Bud om at indfinde mig hos en Russer A. L. Ohlebnikoff i Bom Dmirnov, 
et af de store Stenhuse paa Warwasi jewekij eller Samljanoi Kanalen, 
der forbinder Delta-Armen ihitua med Admiralteiskij Eaton og Volga,

Der ©tod jeg saa en Eftermiddag efter at have rublet Vagten besk©«* 
den i det herskabelige Køkken i ©n i Lejren laant civil Paakladniag 
og ventede paa at blive præsenteret som Ansøger til ©t ©Iler andet, 
hvad, det vidste jeg ilds©. Hansi agerede Tolk, og Russeren gjorde ik» 
ke mange Ord, og jeg forstod ikke et Hak af det hele, men det fik jeg 
da ud af det, at man vilde vide, om jeg forstod mig paa Dyr og da sær« 
ligt paa Hest©. Døt maatt© jeg desværre benægte* Jeg blev derfor ikke 
lidt overrasket, da Huøseren rakte mig en kraftig Hæve og sagdes cha« 
rasko, hvilket, det vidste jeg da, betød ©aa meget soms i Orden - og 
saa var jeg igen alene med Hanel, og jeg fik forklaringen* Hanel lo, 
han havde oversat det modsatte af, hvad jeg havde sagt og forsikret 
med Hensyn til de krævede Kvalifikationer, at dem var der ikke noget 
i Vejen med, og at jeg nu alt saa var ansat i forretningen som Dyrlæge 
eller rettere Hestedoktor for næsten to Hundred© Hestei

Jeg maa sige, at jeg tog det ikke helt saa lystigt, men Hanel sag« 
de, at nu var der intet af gøre og at jeg godt kunde gaa ud fra, at 
man slet ikke tog det hele saa højtideligt, man var jo i Rusland* Men 
med Tvivl tiltraadte jeg alligevel og har nu altsaa i fjorten Dage 
mere slet end ret røgtet min Bestilling herud© paa Gaardene ved Saton.

Desværre er der kun ©aa overmande lidt, der overhovedet kan gøre© 
under de givne Omstændigheder og med de forhaandenværende Midler.

Det er en stor Vogiæsandsforretning, der herude er installeret i to 
©fore Gaar&komp 10kser ved Siden af hinanden. Efter russisk Brug er de 
hver1 for sig omgivet med et smndshø jt, men vanrøgt et Plankeværk, der 
aldrig har været i Berøring med Malning. I Gaarden, hvor Hesten© er 
opstaldede i lange Hækker af Træbokse - alt er her af Træ - har jeg 
mit Ophold hos ©n volgafcysk familie Refabehn i dens Isba. Boksene har 
nok Tag, men er aabne bagud, saa d© stakkels Dyr, disse smaa, villige, 
fordringsløss og saa taalmodige russiske Heste er udsat for den haard© 
Frost og Snefygning Hatten over, naar de trætte og forsvedte kommer 
tilbage efter en lang Dagkørsel* Det er ingen Sjældenhed, at vi om 
Morgenen finder døm bedækket med Rim og etaaende i Sneen op til Bugen* 
Det'er under sandsten© Forhold ikke at undre, naar der ©aa danner sig 
store Forbulninger under Huden langs Skinne- og Daarben ©om Følg© af 
uundgaaelige Forfrysninger. Og dertil de faa til R&adighed staaende 
Medikamenter. Vi har "Karbovka” til at pensle ind under Huden, der un« 
dertiden løser sig helt fra Kødet og Knoglerne. Dette Arbejde og for« 
bindingen af de store Saar med gamle Sakke har jeg ondt ved at være 
med til. Pioktanin og Vaselin© bruges, naar Brystet er gønnettskuret 
af Kfuahøltet, det russiske Forspand. Det er hele „Apoteket! Paa den 
"anden Sid© Eaton har jeg desuden af Magasinet at udlevere Foderstof« 
fer, som Kirgisernø udefra Steppen, forspændt med Kameler, forsyner 
os m©d.

Til venstre for Porten i den ånden Gaard ligger kontoret. Her er 
mærkeligt nok førstemanden ikke den lange, tynd© og stavne Russer V&« 
sil Timofejevit# Medvedjeff, der passer Telefonen og bor inde i Byen, 
men Aleksander Ivanovitj Halucssek, en østrigsk Oversergent fra Buko* 
vina, altid i Uniform. X denne Gaard har ogsaa de flest© andre russis« 
ka Familier, gamle og graanede i Tjenesten, deres Isba. De fleste er 
ligesom gamle Andrej Eehbehn Volgatyskere. Saa er der Russeren Qfé&p, 
den tykke herskabelige Kusk. Han har Tilsyn med og Omsorg for Hersk®« 
beta flotte Køre- og Rideheste, der i Modsætning til de andre ør op* 
staldede i lukkede Baase. Hestene til Postkørslen sorterer under ©n 
Galicier, der i sin© unge A-ar- er -deserteret fra østrigsk Militærtje« 
neøte.

her staar ogsaa den Række Træbarakker, der siden de ung© russiske 
Kuske indkaldtes til Krigstjeneste, huser deres Afløser©, d© godt og
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vel hundrede Krigsfanger. De fleste er intrigere og Ungarer af alle 
Monarkiets Nationaliteter og nogle Bayrer. De er uden noget som helst 
Opsyn af nogen Art, og de forstaar at nyde friheden. Sidste Lørdag 
havde nogle af dem arrangeret da Dans herude. Piger har de nok af. Og« 
s aa med Hensyn til forplejningen skøtter de sig selv. len de har noget 
tilovers for deres Heste. Det er dem, der besørger Postkørslen. 1© er 
tit Dage undervejs med Passagerer, ofte Officerer, der skal ud i de* 
res Udskrivningsdistrikter i Gouvernementet, der amsten er halvt saa 
stort som hele det Tyske Rige. Gamle Grlehka er Gaar&enes D vor nik, 
dvs. Hatvagter. Han plejer hver Søndag at drikke sig parefuld i Fusel« 
brændevin.

Gouvernementsbyen Astrakan midt inde i det vældige Volgadelta har 
kun én eneste Jernbaneforbindelse, og den samme fører gennem Kirgis* 
steppen paa østsiden af Volga til S ar atov. Banegaarden ligger langt 
ude foran Byen i Nærheden af vor gamle Lejr III, og det hørte med til 
vore Adspredelser derude at holde Udkig med Ankomst og Afgang af Da® 
gene eneste Tog ved Femtiden om Eftermiddagen, hvis dot da ikke paa 
Grund af de idelige Forsinkelser først indtraf i de sene Nattetimer. 
Forbindelsen med selve Byen vedligeholdes med en énsporet elektrisk 
SporvQgaalinie, Tramvaj, som Russerne siger, og de private Isvosh« 
tahiks, dvs. Drosker, Færdselslivet ud i Gouvernementet derimod opret« 
holdes ved den russisk© Personpost, der ikke har regelmæssige Ruter 
eller bestemte Tider. Den lejer Hest© og de smaa Vogn®, Telegaer og 
Trojkaer ud, og om Vinteren Elæder, og det er et saa&ant halvt offent® 
ligt Foretagende, Aleksej Lavrentjevitj Chlebnikoff ©r Trafikchef for.

"Ved Titiden 01a Formiddagen har Hestene faaet deres Omgang og Pas* 
nirtg, Saa hersker der Travlhed herude. Der haste© fra døn ene Gaard 
til den anden. Chefen ventes. Denne paatagne Geskæftighed har intet 
at gøre med, at han volder Fortræd, han herser ingen med, tværtimod, 
men han selv er hurtig og kort i Tale og Væremaade, uden at der kom* 
mer stort ud af det, og saa synes han maaske, at det tager sig ud.
Der kommer jo mange Mennesker hør. Aleksander Ivanovitj kalder ham 
"Kejseren”, og Folkene tiltaler Ham med Chasain eller Barln, dvs. Hus* 
bond resp. Naadigherre, Ossip i fuld Isvoshtshikskrud ©r taget afsted 
med den herskabelig© Chåéøe paa Gummihjul og forspændt med en flot 
Ganger for at hent© ham. Naar han saa har indtaget sin Plads ved Skri* 
vebordet bag Barrieren paa kontoret med Pelshuen skubbet tilbag© i 
Nakken, rygende den em Papyroe efter den anden, og Staben, dvs. Alek* 
sander Ivanovitj, Vasil Timotejevitj og nu min Ringhed forsømlet om 
sig for at være til Eaadighed, saa begynder ©t Rykind af hjemvendt© 
Kuske med deres Køresedler, andre skal ud. Der skal spørges, og der 
skal svares, Russere, Krigsfanger og Publikum imellem hverandre. Ind 
imellem kommer der Folk, der vil leje Køretøj. Alle taler i Munden 
paa hinanden. Midt i Larmen ringer Telefonen, Vasil TlmofejevitJ 
vaander sig, men saa griber han resigneret Høreføret med ©n frygtelig 
Ed, dog stille biir det ikk© af den Grund. Saadan gaar det et Par Ti* 
mør, øg all© aander op, »»Kejseren” med, aaar han bestiller Vognen og 
tager bort. Saa falder der Ro over Gemytterne.

Hos de gamle Rehbehns har jeg det godt, Dø og de øvrige Kolonist- 
eller Volgatyskere herud© adskiller sig hverken i Udseende eller leve* 
maade fra døn russiske Almue, blot taler de deres Vølgatysk, og saa 
er de Lutheranere, og af den Grund ser de ned paa Russerne. Disse er 
Billeddyrkere, siger de, fordi de Korser sig foran deres Ikoner. De 
bor efter russisk Vie i deres Isba - det betyder Stue - og den, nem* 
lig Isba*en bestaar af det ene Rum, i hvis Midte paa Lergulvet Sten* 
ovnen tjener til Opvarmning, til Soveplads for hele Familien, der ik» 
ke klæder sig af om Natten, men ligger i deres Faarepelse, og til at 
koge den daglige, velsmagende Q?shi-,©n Hvidkaalssuppe kogt paa et 
Stykke Svinekød. Det hele Indbo beat aar af et Par hjemmelavede i'en* 
skurede Stole og ®t Bord foran Slagbænken i Hjørnet, Men der er pro* 
pert her, endskønt efter vor© Begreber tarveligt. Dog disse Mennesker
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stiller ikke store Fordringer til Livet, de tynges ikke af Arbejde, 
der er ingen, der jager med dem, de kan sidde i timevis omkring de® 
res Samovar og samtale eller synge, de er altid tilfredse* (Samle An« 
drej har tømret en Seng til mig, der staar i et Hjørne. Der sover jeg 
paa en Halmsæk under mine to Ulddmkken* jeg har faaet sendt hjemmefra. 
Hustruen hedder Marie. Hun vasker mit føj. De tiltaler mig altid i 
tredie Person og med Ivan. Ivanovitj. De selv tiltales kun med Fornavn.

Ved Totiden gaar Aleksander Ivanovitj og jeg hen i Dom Gairnov, Af 
Kokkepigen faar vi serveret Middagsmaden i et lille Værelse ved Siden 
af Køkkenet. Saa har vi Eftermiddagen til vor Raadighed. Max Richar* 
dovitj inviterer mig undertiden til fe om Eftermiddagen eller om Af* 
tenen. Han har sit Værelse paa anden Sal Side om Side med to unge Ci« 
vilfanger, Hans Stolterfoht, en Rigmandssøn fra Riga, hvis familie 
stammer fra Lybæk, og Studenten Harry Wodtke fra Dorpat. En Sftermid* 
dag præsenterede han mig for Fru Ghlebnikoff. Hun er en meget elegant 
og smuk Dame, var meget venlig, hun talte fyak til mig og sagde, at 
hvis jeg havde Lyst, saa var jeg velkommen til at tilbringe en Aften 
dér i familien, men det har jeg dog ikke dristet mig til, alene for« 
medelst mit Røvercivil.

A.» Lørdag, don 3 , Februsr 191?«
Da Aleksander Ivanovitj har ønsket at give Afkald paa Middagsmaden 

for at spise hos Bekendte i %©n, kom fru Ohlebnlkoff i Forgaars ud i 
Køkkenet for at opfordre mig til for Fremtiden at indtaps mit laaltid 
i Familien, hvad jeg af forskellige Grunde lidte var særlig glad for.
Men de er alle meget venlige og lader mig aldrig føle, at jeg er Krigs* 
fange, Tværtimod, jeg blev opfordret at bortl&gga titiarna og tiltale
?o ruskij med Fornavn plus Faders Fornavn, som er russisk Manér blandt 
igestillede i dannede Krede, aldrig sied Familienavn. De russiske For* 

navnaendelser -vit j og ^ia svarer til de dansk© -søn og -datter. I 
Stedet for Fru Ghlebnikoff tiltales hun med Jelisaveta Alekae.ievna. da 
hende© Fader hedder Aleksej med Fornavn, Hr. Ghlebnikoff biir tilAlek* 
sej havrentievfti. deres Sønner Lavrentje og Aleksej har Patronymikon* 
et Alekse jevitTu Hr. Ghlebnikoff s Søster Katja derimod biir til Lav* 
rentjevna* der, anvendt paa mig svarer til Jens Hanssøn, da min Fader 
hed Hans med Fornavn, altsaa overført po ruskijs Xvan lvanoyit,i (Iver* 
een). De gifte Damer hilses med Kys paa Haenden. Denne smukSe Skik er 
almindelig ogsaa i de dannede tyske Krese i Rusland. Maden er mere end 
yppig, Max Richardovitj deltager ogsaa, der serer© s i Spise værelset, 
og Vodka, endskønt officielt forbudt, mangler ikke. Der er ikke noget, 
der minder om Krig her i Huset.

A., Tirsdag, den 6. Februar 19^7»
Jeg var mød Aleksej Lavrentjevitj i Chaiaen ude i Lejren* Han søger 

én, der kan tage sig af Bogføringen. En af mine gamle Kammerater der* 
ude har lært sig Russisk paa Lasaret. Det er Friedrich Fiedler. Han 
er durist og fra Quedlinburg* Han smasker 25 Rubler i Løn i Stedet for 
Middagen. Jeg hentede ham herimod Aften og fik ham indkvarteret hos 
en volgatysk Familie ved Siden af Kontoret.

A., Søndag, den li. Februar 191?.
I Middags traf jeg Aleksej Lvrentjvitj’es yngre Søster Katja Lavren* 

tjevaa alene i Spisestuen. Hun studerer Medicin i Moskva, men er f. T. 
hér i Huset, Bordet var festligt opdækket til et stort Selskab, saa 
jeg vilde fjerne mig med det samme * Hun, der taler et udmærket Tysk, 
gentog imidlertid, at dot kunde der ikke være Tale om, der var dækket 
til mig som sædvanlig, Lavrentjø Aleksøjevitj - han er Kosakritmeeter, 
skulde fejre sin Havnedag sammen aed Regimentskammerater. Bun vilde 
ikke indse, at ©n Krigsfanges Tilstedeværelse muligvis kunde virke
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forstemmende i et intimt russisk Officerslag. Saa kom Jelisaveta Alek- 
såjevna fra sit tilstødende Værelse ved Siden af Salonen, "Ivan Ivano« 
vitj", sagde hun raed sit langsomme Tyøk og gode Smil, »De kan jo dog 
se, vi har ventet Dem, vor Søn har ønsket Deres Deltagelse, og hvor« 
for dog ikke? De maa gaa ud fra, at De er én af vore Gæster i Dag li« 
gasom vor Søn© Venner, og ©aa har De slet ingen Grund til Betænkelig« 
heder". Ikke særligt vel til Mode affandt jeg mig i det uundgaaelige, 
og har jeg følt mig noget hernæst i den uvante Situation, ogeaa paa 
Grund af Sproget, ©aa var det ilske disse russiske Officerers Skyld.
Jeg sad imellem to unge, ubesværede Hitmestre, Max Richardovitj var 
selvfølgelig ogsaa til Stede. Det gik højt til, der blev i Vodka og 
Irimsekt udbragt den ene Skaal efter den anden, og det har vel nok 
ringet for min Hustru© Oren derhjemme, da selve Husherren, Al©køej 
lavrentjevitj udbragte et Leve ogsaa for hende. Ved Femtiden stod jeg 
op og bad om Lov til at gaa.

Vore østrigske Krigsfanger herude paa Gaar&en, der næsten all© ta® 
ler et eller andet slavisk Sprog og derfor klarer sig godt med den 
russiske Befolkning i Byen, fortæller i den senere ild om utrolige øg 
ondsindede Rygter, der hviskes om Mand og Mand imellem, og som vil vi« 
de om et utilladeligt forhold mellem selve Tsarinden og en sibirisk 
Munk. Hvis Politiet faar fat paa disse Rygtesmede, saa Gud naade dem. 
Men at denne ublu Snak kan gaa fra Mund til Mund, er et fegn paa, 
hvorledes Stemningen er blandt store Dele af Befolkningen.

A«, Lørdag, den 1?. Februar 1917*
Hu har jeg, ret egentlig ved et ‘filfæld©, faaet Tilknytning til 

forskellige Familier og desuden samtidig til min reelle Profession. 
Efter en Søndagsgudstjeneste i Lutherkirken var Piedler og jeg ind« 
budt hos en Familie Harms fra Tiflia. Der i Huset traf vi en Overlærer 
Prenssier fra Braunschweig, der underviser dens seks Børn, Han var un« 
der et Studieophold i Husland blevet overrasket af .Krigen, blev sigtet 
for Spionage og har saa tilbragt seks frygtelelige Maaneder lænket i 
forskellige Fængsler, før han blev løsladt. Gennem ham blev jeg sene« 
r© kendt med en'anden aldre Ungkarl, Holsteneren Otto Ladehoffe Han 
er i sin Tid gaaat paa Overrealskole i Flensborg, har været i løb« 
mandslar© dér i Kulfirmaet Holm & Molssen og før Krigen aftjent sin 
Værnepligt aom enaarig-**frivillig ved Regiment 86 sammesteds, saa han 
©om forhenværende og jeg, om ikke født, saa dog tilflyttet flensbor
ger har mange Berøringspunkter, Han har i adskillige .Aar, før han var 
landet i Riga som Agent for ©n stor Trælasthandel, levet i Skotland 
og er nærmest Kosmopolit. Ku bebor han sammen med et ungt rigensisk 
Ægtepar Krebs en Lejlighed paa Al© les ander Boulevard, hvor jeg allere
de har tilbragt nogle hyggelige Aftener, Fru Krebs er tysk Balte, 
født von Schumacher, og er først blevet tysk Statsborger ved sit Sif« 
termaal. Hendes Fader er Telegrafdirektør i Riga.

Medens Hr* Krebs har Beskæftigelse i ©n Optikerforretning, er La« 
dehoff uden, I nærmeste Habolag har de aære Venner og Lidelsesfæller 
boende, ogsaa fra Riga, søm de oagaas dagligt, især Familierne Sieåel 
og KiMermann, I den første indfinder jeg mig nu hver Eftermiddag for 
at meddel© den tlaarige Søn Shenla (Bugen) en Times Undervisning i 
‘lysk og Regning, som man har bedt mig om, og saa drikker vi Te osa« 
kring Samovaren paa Glasverandaen, ofte i Seltekab med Fru Krebs, Lade
hof f og Ægteparret Kinderraann. Saa er Krigsbegivenhederne og Fredsud- 
sigterne det stadig© Samtaleemne* Jeg er abonneret paa det finske 
»Hufvudstadsbladet«, og de andre holder foruden russiske nogle engel« 
ske og franske Blad©* Saaledee forsøger vi at danne os et Billede af 
den virkelig© militær© og politiske Situation,

Det er paafaldende, ©om alle disse Givilfanger, der dog er opvok
set i Tyskland og ofte har levet baade i England eller Frankrig, 
trods Krigen elsker Rusland, Ja jeg tør næsten sige, de foretrakker
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all© som én de tt© zuiamelige Land, dette tsarens tit saa bagtalte Bus« 
land, som det er blevet fremstillet for os derhjemme som Ufrihedens 
Land fremfor det vestlig© Europa, hvor alle bor ovenpaa og ingen har 
Tid til hinanden* Bare man kan lade Tsaren og Vorherre i fred, siger 
de, er der ingen, der gør En Fortræd, tværtimod, her er Mulighederne 
store, naturligvis i Fredstid.

Dies© vennesæl© Mennesker har nu ogsaa hjulpet mig til noget or# 
dentllgt Civilt øj. De har gode forbindelser til Tatarer og Jøder*

Siedel, en rolig og besindig land, er Thyringer af Fødsel og vist 
meget velhavende. Han tager sig ikke noget for. X Riga var han Med« 
indehaver af et Salimportfima, der endnu forsyner ham med Penge* Og* 
s aa han har været fængslet i Krigens først© Tid* fru Siede! har ud« 
præget Sans for Humor. Hun er tysk Balt© fra Dorpat«

Ægteparret Kindenaana ©r møget religiøst og socialt Indstillet,*
Hun er fra Lybæk, lilla, han, en høj, slank Mand med Fuldskæg ~ hans 
Mor var en baltisk Baronesse - udfører et uegennyttigt Arbejde tor 
de østprøjsiske familier, som Russerne har slæbt med sig bort fra Jus 
og Hjem paa deres Tilbagetog efter Slaget ved Tannønbørg, og som nu 
fristør m  trist Tilværelse i Lejr© i Nærheden af de Nobelske Maskin* 
fabrikker i Kolonistbyen forpost fra Katharine den Stores Tid paa den 
anden Side Volga.

Jeg har skrevet hjem, at de ikke aaa send© mig andet i d@ m m  
Pakker end lidt Tobak og Cigarer, men ogsaa kun, hvis det kan‘u n d v æ 
res* Vi véd nu, at dør hersker stor Mangel paa alting hjemme paa. Grund 
af Blokaden* Jeg mangler ingenting* Cigarer kendes ikke 1 Rusland, og 
engelsk Tobak til smaa Piber forskriver vi fra Moskva. I>e ca. 30 Bub« 
ler om Maaneden derimod ©r jeg glad for, da jeg jo foruden Middagen 
hos Chlebaikoffs maa klar© for mig selv* Da de smaa Pakker med Hyg©* 
tøj ankommer hurtigere end Brevpost, har jeg bedt om at forsyne dem 
med en kort Bemærkning, f. Eks* "Alt vel" u&enpaa. *

Å«, Søndag, den 25* Februar 1917*
Hos Krebs ’ es har jeg et Par Gang© truffet en ung dansk lage Dr*

Carl Krebs fra København. Navneligheden ør en ren Tilfældighed øg 
ikke grundet paa Slægtskab, de har ikke kendt hinanden før, Han er 
her 1  Byen, saa vidt jeg f or s t aar, paa Foranledning af Fridjof Jan«
©en for i Foretaaele© mød døn russisk© Regering at ordn® nogle for* 
hold angaaende de fordrevn© østpr #©r©s Børn i forpost. Da han udtal« 
te ineke om at se, hvorledes russisk Almue Levede, tog han aed mig 
ud til familien Rehbehns løba.'Det tog ikke lang Tid, før Samovaren 
surred© og Tefen dampede i Glassene, der blev lagt et Stykke Sukker 
til Afbidning hen til hver af os, som Skik er, og saa fik-vi en for*- 
nøjelig Passiar aed gamle Andrej og Marie* Bagefter ment© Dr* Krebs, 
at vi civiliserede, forjagede og blaserede Vesteuropæer© aed vor© 
højtspændt© Forventninger til Tilværelsen har mistet, hvad dias© 
barnlige, fordringsløs© og usammensatte Mennesker i døres beskedn© 
laar har i Behold, d©t, der dog først gør Livet værd at lev©, nemlig 
Tid til sig selv, Tilfredshed mød lidt og -Sindets Ligevægt,
-  Han har lovet, haar han tager tilbag© igen, at aflever© nogle Fo* 
tos til min Hustru hos min Onkel - Ølsen i København med leddelels© om, 
at jeg har det godt.

A#» Søndag, den 4, Marts 191?#
De sidste Lørdag© har jeg været inviteret til Aftensmad hos Faml« æ 

lien Krebs, og igaar var det tilmed min 32~aerige Fødselsdag, der i 
skulde fejres med det samme. Det blev den med Sakuefcka, Kaviar paa 
ristet Hvedebrød, røget Stør, kogte Flodkrebs, og der blev ikke srpa# 
ret paa iskold Vodka, Krebs har jo sin© Forbindelser. Alle disse Ci« 
vilfanger har i de mange Aar, de kar levet her-i Landet før. Krigen, 
tilegnet sig den russisk© Hang til bred Selskabelighed og til at før©
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©t aabent Has, shirokaja ahisn, som Busserne kalder det« Men Bestem* 
melsen om, at d© ikke maa færdes udenfor Hjemmet efter Kl* 9 om &£te* 
nen, er generende for denne Tilbøjelighed« De maa altid regne med at 
blive kontrolleret, og det biir vi Krigsfanger udenfor Lejren© mærke* 
ligt nok ikke. Vi har alt saa Tid nok til at drøfte den falles Skæbne 
og Pre&eudsigternø. Krebs omtalte de Rygter, der er i Omløb, Men han 
ligesom Siede 1 i Eftermiddags mener, at 'man vil insistere paa, at tysk 
Propaganda i Virkelighed staar bag de fredsvenlige Tendenser i Befolke 
ningen og Strejkerne i Petersborg og Moskva, og at Patrioter har myr« 
det den høs®® 1 ighedafulde sibiriske lunk, fordi han paavirkede den 
tyskfødte Tsar inde i Hetniag af Separatfred med Tyskland, Hvad der nu 
stikker bag ved, det er tydeligt nok, at der er noget i Gære, og at 
selve den kejserlige Familie indrages i denne Hviskepropagarda for og 
imod Krigens Videreførelse varsler om den almindelige Utryghed, Men 
det er en aabenlys Kendsgerning, at Krigsfcrøtheden er stor blandt de 
jævne Busser©, skønt Forholdene i Astrakan vist næppe er saa foruro* 
ligende som mange andre Steder i Landet, Her gives der ogeaa Ting, 
der kun kan faaes ad Omveje, Er der Savn paa den ene Side, er der an» 
dre, der har i Overflod, men det anfægter i Grunden ingen, det er man 
saa vant til. Der er nok en vis Rationering, men ingen Organisation, 
og Stemningen ved Fronten kan heller næppe være god, saa der maa vel 
vare kræfter i gang, der skal modarbejde den voksende Modvillie mod 
Asrsagen til den hele Misere,

ir det saaledes tydeligt nok, at der ulmer noget i Undergrunden, 
spores der dog ingen aabenlys Uro stemning. Det er, som om man finder 
sig i noget uundgaaeligt. Man haaber paa snarlig Fred, men derved biir 
det, ellers er man nærmest ligegyldig: hvad kan man gøre? Hvor galt 
kan det gaa? Jeg mindes en Samtale med en russisk Soldat ude ved Fron* 
ten en Times Tid efter at jeg var blevet taget tilfange. Han talte 
Tysk. Det var netop efter de Uger, da de store russiske Fæstninger i 
Polen var falden som Fluer, Vejen til døt Indre af Rusland laa aaben, 
og for os at se, vilde det snart vær© Slut med Krigen og dermed med 
vort Fangenskab før det rigtig var begyndt. Huseeren blev ærligt for« 
bavsets Vejen til Moskva var lang, og langer© var den endnu til Ural, 
og bagved laa Sibirien. Rusland var en stor Gummibold. Karl XXX« og 
Hapoleon havde sandet det, det vilde Verden ogsaa opleve i Dag, ~

Denne mærkelige trygjbød paa trods af alle Tilskikkelser har ube* 
vidst bundfaldet sig i det russiske Sind. Dette vældige Rige, dette 
hellige Busland er soa skabt til at taale, taale ethvert Stød. Denne 
Følelse, at det aldrig kan gaa helt galt, har maaske fremskyndet el* 
ler rettere fremkaldt den ejendommelige russiske Hang til at lade fem 
være lige, til Korruption, Resignation, Passivitet, Fatalisme, det 
dan altsammen ligger i det &m russiske Ord: Iltpevo I

Min Fader har i sin Tid senilt mig ©n halvlang saakaldt Klosterpibe 
med stort, hvidt Bastelinshoved. Saadanb Monstrum kendes slet ikke i 
Rusland, hvor Mushik*en og Soldaten drejer sig et lille Kræmmerhus af 
Avispapir, som de hælder deres ildelugtende Mahørka ned i, medens de 
mere fordringsfulde ryger deres Papyros, en kort Cigaret med langt 
Papirsspids. Aleksej Lavrentjevitj er meget interesseret i denne Pibe, 
Saa kan han finde paa at sige: ■ Ivan Ivanovitj, dawai trubka”, dvs, 
hent Piben, for saa at tage imod russiske Officerer paa Kontoret bak* 
kend© paa den grovskaarae tyske Tobak, som min Hustru af og til kan 
sende , men som sikkert ikke smager ham. Men alsidig Undren over dette 
besynderlige %  go instrument giver Anledning til lang Palaver, sund 
Latter og Vished om, at saadant Byn har Astrakan ikke oplevet.

For nogen Tid siden er F1edler og jeg flyttet sammen i det lille 
Værelse ligeover for Aleksander Ivanovitj*es tsag Kontoret. Vi tre har 
det rart sammen, Aleksander Ivanovitj med sia tørre Sarkasme og Fied« 
ler, alias Boeder Feodorovitj, med sit lynne, altid parat til at illu« 
strere en Situation med et Wilhelm Buach-Citat. Han er kendt med en 
Civilfandefamilie Walter inde i Byen, hvor han ogsaa spiser, men han
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er ogsaa meget velset hos Chlebnikoffs. Vi hp 
steder med Halmsækken® herover# det dille Er 
lavet primitiv Masut komfur, og vort Tevand 
parat, medens gamle Marie vedvarende ordn'

I det fornemme Bykvarter paa begge $i/ 
ålle Ejendomme ©r opført af Sten 1 Modsat, 
ogsaa 'bekvemme almindelige Træhuse i Byen, v 
en komfortabel Lejlighed paa føre te Sal i Bom 
Sramvajbroen. Familien er fra gammel Tid højt at.
Arvelige Æreborger Aleksej iSvrentjevitj er# Ban ej 
der og Kontorer i Byen, men Hovedforretningen beat 
Hans Bedstefader har været Byen© Overborgmester, o 
milie&okumenter med Nikolai I. og Aleksander IX. Unders:
Fru Ohlebnikoff ©r jævnaldrende, sidst i Ivrerne# 1  
med de kultiverede Omgangsformer og den utvungne* lette og , 
fon©, er Je lisave t a. Axeksejevna med sit afbalancerede og vi; 
sen Midtpunktet# Hun har vist i sin Ungdom været meget smuk# Ber 
tælles, at hendes Fars Officerer - hun er Generalsdatter - i opløft. 
Stemning har drukket Sekt af hendes Ridestøvler! Men hun er Altid Da« 
me, ogsaa hendes Mand kysser hende paa Haanden, naar han kommer eller* 
gaar, men lam er aldrig reserveret eller overlegen, altid venlig, næs« 
ten moderlig. Hun har rejst baa&e i fyskland og Frankrig og taler beg* 
g@ »Sprog, Sønnen Lavrentje lidt Tysk

Aleksej Lavrentjevitj med kortklippet Fipskæg og lidt Borgmester* 
mave er hjemme altid opr ømt og oplagt til Spøg* Man siger, at han nok 
lider at tilbringe en Bat med Spil i sin Klub, Overfor andre er han 
hjælpsom, fordomsfri og alt andet end sraaatskaaret. Bag han© Godmodig* 
hed skimtes undertiden lidt barnlig Haivetet. Men hele Atmosfæren i 
dette Hua aander nobel Menneskelighed* Ogsaa overfor deres undergivne
er begge Ægtefæller tilbøjelig til at se gennem Fingrene, aldrig har 
jeg hørt dem bruge uartige endsige haarde Ord imod dem. Ben saa tit

den russiske Rummelighed fornægter sig
m:berømmede shirokaia natura,

In af de første Aftener, jeg tilbtagte i deres Hjem,spurgte Aleksej 
Lavrentjvitj, hvorledes Behandlingen havde været ved Tilfangetagelsen. 
Han lagde ikke Skjul paa Tilfredsstillelse, da jeg i Overensstemmelse 
med Sandheden kunde svare, at en ung russisk Officer til o© nærmest 
©taaend© havde uddelt af ©ina Pspyros’er« At russiske Soldater, enten 
med det god© © H o r  ond© var ud© efter vore Vielsesringe, Hr og Penge» 
behøver jeg jo ikke at fortælle ham, røaaske havde det ikke overrasket 
ham. I hvert Fald var jeg ikke i Besiddelse af nogen af Belene nogle 
Tiser efter ab-vær© blevet ta'get tilfange. .

Hvad man ikke kan lade vær© at undres over dér i Huset, er den til* 
syneladende Ubekymrethed over de urovækkende Tilstande ved Fronten og 
i Landet. De omtales aldrig, i det mindste ikke i vor Hærværelse. Man 
lever, som om der ikke var Krig, har alt i Overflod og kan dog ikke 
være uvidende om Misfornøjelsen blandt store Bole af Befolkningen.
Dsr er aldrig Tale om, at Sønnerne skal til Fronten, hverken Lavrent* 
je, der dog er Ritmester, eller Medicinstudenten Aleksej i Moskva, 
der overhovedet ikke har været indkaldt endnu.

.
A., Fredag, den 9* Marts 1917*
De russisk© Familier, der har deres Virksomhed herude, er ©om de 

allerfleste aldre af deres Samfundsklasse Analfabeter. 1 Bag henvend* 
te en Mor sig til mig med Bøn om at skrive ©t Brev for hende til ©n 
Søn i tysk Fangenskab. Han kunde læse« Jeg kendte disse Breve, derfor 
kunde jeg nok. paatage mig det* Jeg skrev altsaa efter Diktat paa Rus* 
©lok og med kyrillisk Skrifts »Lovet vær® den Herre Jesus Iristus i 
al Evighed, émen. Din Fader Stepan' er ved Sundhed, din Mor Hatal ja 
er ved Sundhed, din lille BrorMit j a e r  ved Sundhed". Det var alt! -
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er ogsaa meget velset hos Ohlebnikoffs. Vi har nu flyttet vore Senge« 
steder med Halmsrakkene herover, det lille Hum opvarmer vi med et selv« 
lavet primitiv Masutkomfur, og vort Tevand koger vi med mit Primusap« 
parat, medens gamle Marie vedvarende ordner min Vask.

I det fornemme Bykvarter paa begge Sider af Kanalen, hvor næsten 
ålle Ejendomme er opført af Sten i modsætning til de mere jævne, men 
ogsaa bekvemme almindelige Træhuse i Byen, bebor Familien Ohlebnikoff 
en komfortabel Lejlighed paa førete Sal i Dom Smlrnov i Hærheden af 
Tramvajbroen. Familien er fra gammel Tid højt anset i Astrakan, hvis 
Arvelige Æreborger Aleksej lorent jevitj er# Han ejer flere Virksomhe« 
der og Kontorer i Byen, men Hovedforretningen bestaar i Trælasthandel# 
Hans Bedstefader har været Byens Overbor ©aester, og der opbevares Fa« 
miliedokumenter med likolai I. og Aleksander II# Underskrift. "Hr*og 
Fru Ohlebnikoff ©r jævnaldrende, sidst i hyrerne* I døres gæstfrie Hus 
med de kultiverede Omgangsformer og den utvungne, lette og hjertelige 
Tone, er Jelisaveta Aleksejevna med sit afbalancerede og vindende Væ» 
sen Midtpunktet. Hun har vist i sin Ungdom været meget smuk# Der for« 
tælles, at hendes Fars Officerer - hun er Generalsdatter - i opløftet 
Stemning har drukket Sekt af hendes Bide støvler! Møn hun er åltid Da« 
me, ogsaa hendes Mand kysser hende paa Haanden, naar han kommer eller 
gaar, men hun er aldrig reserveret eller overlegen, altid venlig, næs« 
ten moderlig. Hun har rejst bae.de i Tyskland og Frankrig og taler beg« 
ge Sprog, Sønnen Lavrentje lidt Tysk.

Aleksej Lavrentjevitj med kortklippet Fipskæg og lidt Borgmester« 
mave er hjemme altid opr ømt og oplagt til Spøg. Man siger, at han nok 
lider at tilbringe en Hat med Spil i sin Klub, Overfor andre er han 
hjælpsom, fordomsfri og alt andet end smaatskaaret * Bag hans Godmodig« 
hed skimtes undertiden lidt barnlig Haivetet* Men hele Atmosfæren i 
dette Hus aander nobel Menneskelighed. Ogsaa overfor deres undergivne 
er begge Ægtefæller tilbøjelig til at se gennem Fingrene, aldrig har 
jeg hørt dem bruge uartige endsige haarde Ord imod dem. Den saa tit 
berømmede shirokaia natura, den russiske Rummelighed fornægter sig 
heller ikke her*

Bn af de første Aftener, jeg tilbtagte i deres Hjem,spurgte Aleksej 
Lavrentjvitj, hvorledes Behandlingen havde været ved Tilfangetagelsen. 
Han lagde ikke Skjul paa Tilfredsstillelse, da jeg i Overensstemmelse 
med Sandheden kunde svare, at en ung russisk Officer til o® nærmest 
øtaaende havde uddelt af sine Papyros’er* At russiske Soldater, enten 
med det god© eller onde var ude efter vore Vielsesringe, Ur og Penge, 
behøver jeg jo ikke at fortælle ham, maaske havde det ikke overrasket 
ham. I hvert Fald var jeg ikke i Besiddelse af nogen af Delene nogle 
Timer efter at være blevet tåget tilfange.

Hvad man ikke kan lade være at undres over dår i Huset, er den til« 
syneladende Ubekymrethed over de urovækkende Tilstand© ved fronten og 
1 Landet. De omtales aldrig, i det mindste ikke i vor Nærværelse. Man 
lever, som oia der ikke var Krig, har alt i Overflod og kan dog ikke 
være uvidende om Misfornøjelsen blandt store Dele af Befolkningen.
Der er aldrig Tale om, at Bønnerne skal til Fronten, hverken Lavrent« 
je, der dog er Ritmester, eller Medicinstudenten Aleksej i Moskva, 
der overhovedet ikke har varet indkaldt endnu *

A., .Fredag, den 9* Marts 191?«
'De russisk© Familier, der har deres Virksomhed herude, er som de 

allerfleste ældre af deres Samfundsklasse Analfabeter. I Dag henvend« 
te en Mor sig til mig med Bøn om at skrive et Brev for hende til en 
Søn i tysk Fangenskab. Han kunde læse. Jeg kendte disse Breve, derfor 
kunde jeg nok paatage mig det* Jeg skrev alts&a efter Diktat paa Rus® 
sisk og med kyrilllsk Skrift? »Lovet være den Herre Jesus Kristus i 
al Evighed, Amen. Din Fader Step an er ved Sundhed, din Mor Hatal ja 
er ved Sundhed, din lille Bror Mit ja er ved Sundhed”. Det var alti -



Disse almindelige Bussene, tilflyttet fra Landsbyerne, er trods 
den fuldstændige Mangel paa Opdragelse og Oplæring villige Mennesker, 
Se har en rød Opfattelsesevne og er let tilgængelige for enhver Paa« 
virkning til det gode som ogsaa til det onde. Paa Løn« og Helligdage 
kan de, uden at det skader dem det mindste, drikke sig fra Sans og 
Samling i Fuselbrsn&evin, forholdet til deres Husbond er patriarkalsk* 
De er som store Børn, der varetager deres Bestilling uden Hastværk©!** 
ler Jageri. Tid er ikke Mangelvare i Busland.
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A., Onsdag, den 14. Marts 191?.
I Dag ©r det min kære afdød© Faders Fødselsdag, og igaar for et 

Aar siden ankom jeg efter en sake Dages Jerabanekorse! fra Saratov 
gennem den snedækkede Rirgisetappe her til åstrakan, hvor Foraarsso« 
len allerede havde fortræagt Vinteren. Jeg ligger i Sengen paa Grund 
at stærk Forkølelse.

A*, Torsdag, den 15« Marts 1917,

ikael Aleksaadrovit j , 
il der nu snart komme Pr od, spørger vi os. Busserne er søm laiaslaaot

u Da

rndig©
mtskabet var overdraget til Tsarens Brodea 
11 der nu snart komme frod, i 

En mærkelig Bo ligger ovor Byen* Da jeg som sædvanlig ved Middagstid© 
var paa Vej til Dom Sndrnov, saa jeg Folk køb© de ste&elirø Aviser.
De s aa paa de storo Forsideoverskrifter og gik videre* åleksej Davren* 
tjevitj var kun ganske kort paa Kontoret. Ved Middagsbordet sagde han 
til mig, at mi kom jeg vist snart hjem*

A ., fredag, den 16, Marts 1917*
I Formiddags saa vi fra Gaar&ens Fort stor© Flokke, lænd og Kvin* 

der, langs Ådmiralteiskij Satons Dige færdes ad Byen til. De fleste 
kom vist fra Hobels Fabrikker paa den anden Bide Volga. Da jog i Bf« 
tormiddags gik ind i Byen, var Gaderne stuvende fulde af Mennesker*
De samled®s paa Aleksander Square, hvor Statuen af Aleksander IX., 
Tsarbefrieren, ©r rejst, nu prydet med ©n rød Fane. Jeg stod paa Gade« 
hjørnet li g© o ver for Indgangen til Gouvernørap aisset og kunde overse 
hele Sideflcfsn. Der sagdes, at Gouvernøron havde tilbageholdt Tele« 
gr ammer fra Petersborg og modsat sig Offentliggørelsen, Saa traa&te 
han i fuld Generalsuniform frem paa Balkonen, omgivet af nogle Office« 
rer og civile. I en kort Tale, redegjorde han for Begivenhederne i Hø*
vedstaden og bekendte sig tilVden nye Regering. Han opfordrede til Ro 
og Orden og udbragte ot Leve 'for Rusland, der dog kun fandt maadelig 
Tilslutning. Maaake havde man ventet mere, maasko mlstrøede mas. don
gamle KosaShetman og ‘♦Reaktionær”, Pludselig banede sig en Trop ung© 
Infanteriofficerer Vej gennem længden o.g ind i Palæet. Jeg havde Ind
tryk af, at i det mindste nogle af dom var spirituspaavirket
Aftenen fortaltes, at den gamle land var blevet fængslet af Officerer* 
ne. Man havde slæbt hm  ned paa Gaden, Pøbel havde flænget hans Di »ti 
stinktioaer og Ordener af ham og slaaet ham blodig.

/w, Lørdag, den 17* Marts 191?«
Dot bekræftes, at Gouvernøron er fængslet, ligeledes Garnisonskom« 

mandanten, Vojenskij Hatshalnik, under hvem vi Krigsfanger sorterer, 
og Politichefen. Polititjonosten forrettes af de revolutionære Solda* 
ter og ældre Gymnasiaster. “Meetings1' er blevet øt elektriserende 
Ord. De afholdes hele Dagen og alle Vegne, hovedsageligt i Fxomlhsven 
overfor Aleksander Boulevard og Aleksander Squar©. Man gaar grundigt 
til Værks. Store Optog myldrer rønnem Gaderne, man hører endog lar*
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) seillæsen. Se Tildeste Rygter svirrer gennem Byen, og de biir troet 

alle sammen. Kremfor alt er alle, vi med, enige om, at Freden m  er 
nar. fred og Brød, siger Russerne,

Men Udskejelser tiører man ikke noget oa. folk føler sig som rusket 
| op af ©n døsig Dvale, man gned sig vel i Førstningen i Øjnene, s m  om, 
man ikke rigtig fæstede Lid til, at en Verden virkelig var brudt sam« 
men. Men nu er de som besatte af en forunderlig Hue, at au, da Folket 1 
selv har overtaget Magten, hele Magten, nu vil med ét m a g  alt blive 
godt. Der males kun sort og hvidt.

Med Begejstring modtoges Bekendt gøre Isen om, at Haren og flaaden 
staar bag den provisoriske Regering og Duma*en og* at Mikael Aleksan« 
drovitj har frasagt sig Regentekabet og Tronen, som han kun vil Brød« 
tage af Folket ved almindelige, hemmelige, direkte øg frie Valg. Ras« 
puf la hedder den myrdede hammel i ghedsfulde sibiriske Munk, der nu er 
i alles Munde, og det er de utroligste Ting, man vil vide m  ham og 
fsario&en.

Hos Familien Ohlebnikoff er, ©aavidt jeg kan se, Overgangen fra 
det gamle til det nye Regime føregaaet temmelig smertefrit, havrentje 
Alekfi©jevitj bærer uanfægtet sine Distinktioner, men han har nu som 
før lidt Tjeneste. Aleksej L&vreatjevitj viste ved Middagsbordet et 
Telegram, hvorefter der ogsaa var Revolution i Berlin og at Kejser 
Wilhelm var fængslet, men det stoler han dog ikke rigtig paa*

A«, Onsdag, den 21. Marts 191?*
1 Bfte middage underveje til Siede Is kom jeg i nærheden af **TyrmaM, 

dvs. Fængslet, uforvarende ind i en ophidset Monne skehob, Fangevug« 
ten havde paa egen Haand aabnet Fængselsporten® og løsladt ikke alen® 
de politiske Fanger, men ogsaa de kriminelle Forbrydere. Man var ikke 
lidt forum liget ved at s© Mand øg 'Kvinder i Fangedragt løbe ned ad 
Gaden og ud i Friheden.

A., Fredag, den 23, Marts 191?*
Ifølge officiel Bekendtgørelse minde© i Dag over høle Landet de 

revolutionære Arbejdere øg Soldater, dør satte hivet til ved Sevil® 
terne og Blodbadet i Petersborg, der førte til det kejserlige Mini«

; steriums Fald og Fængsling, til Oprettelse af det saekaldte »sovjet 
rabothhij i soldatskij depatatov", dvs. Arbejder- og Soidaterraad, 
Kontrolorganet for den nye provisoriske Regering, Alle Virksomheder • 
ligger stille. Helt fra Morgenstunden strdamer Folk trods den stærke 
luid© ind i Bysn, Fra ét af Vinduerne i Krebs*es Lejlighed saa vi et 
vældigt Optog af Mennesker pak Vej ud til åen stør© Plads ved Bane« 
gaardea, hvor all© Processioner skal mødes* De anføres-.af "rød©'Faner 
og Militærmusik, der spiller Maraaillæsen, og ©norae røde Transparen« 
tør forkynder i Proletarisk af all© Lande, slut jer sammen - led med 
Krigen - Fred, Frihed, Brød - Leve høns ti tu suiten - Løve ProletarAa- 
tet - Lev© Republikken - osv. Deltagerne ©r de jævn© Semfundekl&sser, 
Soldater, deriblandt yngre Infanteriofficørør, Studenter, Qyanasie« 
©laver øg en Del østrig-ungarake Krigsfanger i deres Uniformer,

Biede! fortalte, at dør blandt de i Førgaars af nT y m a s’ løsladte 
Fanger ogsaa havde været fængslede tysk© Civilfanger, man de havde , 
frivilligt meldt sig tilbage i Gaar. Vagten er dog blevet udvekslet 
med Medlemmer af det ©tedelig© Arbejder- og Søldaterr&ad, og dette 
har nu end©lågt ogsaa frigivet dem, deriblandt Dr# Bach, en førhen« 
værende Bryggeridirektør fra Riga, dør har hjulpet tysk© Officerer 
til Flugt. Man nu er alle blevet f,Tovari@kt©hifl, dvs. Kammerater, cg 
saa generer saadann© » a a  Skavanker ikke Generaliebladet*

Den provisoriske Regering har dekreteret hel© Tsarfamilien før væ« 
rend© i militær Varetægt paa Slottet Trarskoj© Seelo ved St. Peters« 
borg.

ilty
tm’
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A,t Fredag, den JO, Marte 1917,
Med Disciplinen at aar det sløjt til, Soldaterne hilser ikke Offi* 

eerasne, gør ingen Tjeneste hele Dagen og driver omkring allevegne. 
Klods op ad Plankeværket til vore Hest©haase ©r tyske Officerer in« 
terneret i det eneste Stenhus paa Satonvejen. X Middagstimerne, maar 
Solen skinner, sidder Vagtmandskabet paa Trappen, rygende Mahorka, 
spiller Kort, knaser Solsikkekerner, som &© har en enestaaend© Fær* 
dighed i, eller staver sig klatvis gennem ©n lokal Avis, medens Ge» 
varerne fredeligt staar lænede op mod Muren, Jeg traf en Kammerat 
fra Lejren ude ved Banegaarden, hvor det ikke stod anderledes til*
Han fortalte, at Krigsfangerne dér gik ud og ind, kom og gik med el* 
ler uden Uniform, som det bedst passede dem, for at spaeere rundt i 
Byen, Por nogle Dage siden var der kommet et Hold paa lenved hundrede 
østrigere med Toget fra Saratov uden Konvoj eller Kørekort, De havde 
hørt, at det skulde vare bedre i Åstrakan, ag saa var de taget med 
det første det bedste Tog hertil uden at nogen havde hindret dem,

A», Søndag, den 8, April 19X7.
- Paa den russiske Front har der i lang Tid hersket forholdsvis Bo, 

men om det har noget med den af alle ønskede Fred at gøre, véd man. 
naturligvis ikke. Der er ingen Tvivl om, hvad Befolkningen, hvad Ar* 
bejder- og Soldaterraadene mener, men Regeringen? Hu, da ogsaa de 
Forenede Stater i Amerika er traadt ind i Krigen paa Ententens Side.
X Civilfangekrese er der Forlydender om, at der kan ventes svenske 
og danske Delegationer til Rusland for at tage sig af Fangerne, som 
Amerika hidtil havde paataget sig, men som ingen nogensinde har mer« 
ket noget til,

A., russisk P aaske søndag, den 15* April 1917*
Hatten til i Dag overværede jeg for første Gang en russisk Paaske, 

og det i Uspenskij Katedralen, og den vil længe blive stenende i Ir* 
fodringen, saa gribende og højtidsstemt den var* Fra all© Sider strøm« 
aede Familierne til aed deres hjemlige Ikoner og med høje Lagkager, 
som de anbragte paa Jorden rundt om Kirken og omgav med brændende 
lys i den blikstille Hat. Den store Kirke fyldtes smart til Trængsel. 
Foran dens mange Ikoner i kostbare Rammer brænder evige Lamper og 
fokslys, de sidste skænket af andægtige. Der er kun Staapla&ser i ©o. 
russisk Kirke og intet Orgel, derimod bruser en uforlignelig Kirke* 
sang fra det ophøjede Kor ned over Menigheden, som kom den ned fra 
Himlen* Ind imellem, men enkeltvis, korser Tilhørerne sig, bukker 
dybt, falder paa Knæ, rejser,sig igen og udbryder atter og atter i 
Fællesskabs Gospodi pomilui, Gospodi pomilui, dvs. Herre, forbarm 
dig. Kort før Midnat følger de forsamlede med deres egae Ikoner, dvs« 
Helgenbilleder. Præsterne rundt om Katedralen, og m a r  Midnateklok* 
kerne kalder, gaar Processionen igen tilbage i det nu festligt op« 
lyste pompøse Kirkerum, Ikono stås, dvs. den høje /iltervag aabner sig, 
den opstandne Kriatus træder frem, all© knæler ned, korser sig, og 
Ærkebispen forkynder? Kristos voskresf,Kristus er opstanden, hvorpaa 
Menigheden i Kor svarer? fo istiny voskrese, han er i Sandhed op* 
standen, idet de hinanden nærmest staaende uanset Stand og Køn orafav« 
ner og kysser hinanden* Saa følger alle igen Poperne ud, for at de 
skal velsigne d© medbragte Lagkagar, og enhver gaar med sin og sit 
brændende Vokslys i Haandon hjem til' sig selv for at indtage det 
festlige Paaskøaaaltid»

In religiøs Ekstase næsten, den fælles, betagende Medleven i Aa* 
benbaringen, fremkaldt ved en mystisk. Symbolik, tør fundet sin Udløs* 
ning. Ikke Forkyndelse, men Kultus er den ortodokse Kirkes Særkende.

Fiedler og jeg var indbudt hos Chlebnikoffs, hvor der i Løbet af 
Nattetimerne kom og gik Venner, Naboer og Bekendte for at hilse aed
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Paaskekys og Iristos vøskres®, og det overdaadige Bords Glader trak 
langt ud*

A. , Tirsdag, den 24, April 191?*
Demoraliseringen blandt Soldaterne biir mere og mere iøjnefaldende. 

Saa man før Afdelinger a©d skuldret Gevær under Kommando af Un&eroffi« 
cerer og Officerer i Geled og stram Trit marchere gennem Gaderne, saa 
trasker de nu i uordnet Flok skødesløst og aed uens Mundering og Ud« 
rustning langs Fortovet. Møder de en Sporvogn, stormes den. Man "'kan 
godt komme ud for at se en Infanterioffieer og en menig i inderlig 
Omfavnelse og pærefulde køre forbi i en Taxa, slet ikke at tale om 
drukn© Soldaters Opførsel. Disse Forhold har nu foranlediget den pro« 
visoriske Regering i Petersborg til at anordne streng Overholdelse af 
det upopulære Ålkoholforbud, ogsaa for at forebygge de overalt til ta« 
gende Plyndringer og Voldshandlinger, Oaaledes er ogsaa her i Byen 
beordret alle Alkohol- og Vinlagr© ødelagt* Det er ogsaa sket.

Da Jeg forleden i de sene Aftentimer var for hjemadgaaen&e paa den 
anden Side af Kanalen, lagde Jeg et Stykke ude i Midten lærke til ©n 
hvid Strimmel, Som det snart viste sig, var det Skum af Vinen fra et 
stort Depot, der Just blev tønt af Arbejder- og Soldaterraadet, sik« 
kert ikke uden forudgaaet passende Selvforsyning, Mindre begunstigede 

’i været længe om at opdage det meningsløse i saaledes at
c&denmhavde ikke

sløse med de god© Varer. Døddrukn© Mennesker laa paa Goden ved 
af Slangerne, de havde skaaret Hul paa for at gør© sig tilgode med den 
eftertragtede Drik paa dens Vej ud i Vandet.

Siden Januar har Jeg ikke hørt hjemmefra.

A,» Tirsdag, den X# Maj 191?•
For første Gang i Ruslands Historie er første Majdagen blevet fej« 

ret i dette Land, og det skete ogsaa her i % e n  med vældig© Optog 
gennem Gaderne, Militærmusik, rød© Faner og Transparenter,

A., Onsdag, den 16. Maj 1917#
I Begyndelsen af Krigen, fortalte Chlebmikoff i Dag, betalte han 

sin© gifte Arbejder© foruden fri Bolig 12 Rubler om Maaneden, men da 
kunde man ogsaa faa noget for disse Penge, Endnu i Begyndelsen af Aå* 
ret 1916 kosted© 1 Mg 1 Kopeke, Lige før Revolutionen var bønnerne 
steget til 30 til 40 Rubler, men saa kom der Fart i Lønbevægelsen, 
Arbejderne hos Hobel begyndte, andre Virksomheder fulgte efter med 
Demonstrationer og Ltrejker, ’-Leiv vore skikkelig© Folk kunde ikke 
modstaa. All© vil de Penge, Penge og atter Penge, dertil kortere Ar« 
bejdstid, Ja, man forlangte lige Aflønning for Krigsfanger som for 
andre Arbejdere, og Lønningerne stiger, og Priserne stiger. Seddelom« 
løbet i de smukke fsarrubler kan ikke dække Behovet, det er derfor 
blevet suppleret med de tarvelige eaakaldte Kerenski-Rubler efter den 
nuværende Justitsminister.. Man kan ligefrem se det paa dem, at de er 
Masseproduktion. D© er trykt paa helt almindeligt Papir, i Størrelse 
alle éns, nemlig oa. 3 Gange 2 saa store som et Frimærke, kun efter 
deres Værdi forskellig© i Paatryk og Farve. Bankerne faar dem i Ark 
ligesom Frimærker, kun dr de ikke takket i Kanten, men raaa skæres 
fra hinanden med Baks, I Førstningen vilde selv vore Folk ikke tage 
imod dem, de forlangte Tsarrubler. Folk, der har disse, gemmer dem 
hen. Man har ingen Tiltro til de nye og haaber paa bedre Tider.

A,, Lørdag, den 19* Maj 1917*
I Dag ©r Moder 59 Aar gammel. Den 16. fik Jeg det sidste Brevkort 

fra hende. Det var skrevet den 21. Februar, alt saa tr© Maaneder un« 
dervejs, et senere af 11. April modtog Jeg den 13* Maj. Laa uregel«
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mæssigt er det med Brevposten. Broder Andreas skal til Officerskursus 
i Libau. Min Hustru skriver, at hun har modtaget de Fotos, Jeg har 
givet Dr* Krebs med til København. Hendes maanødlige Pengeførsendel« 
ser gennen Onkel Olsen ankommer« 100 M » 60 Kr* « 50 Hubier ea. Lige« 
ledes modtager Jeg de smaa Pakker med Tobak og Cigarer. Men de klager 
over, at min Post udebliver, endskønt Jeg skriver mindst én Gang om 
Ugen. Det ser ud til, åt Kuseerne som Følge af Begivenhderne her i 
Landet holder Brev© og Brevkort tilbage*

Bisse er ogsaa brogede nok. K&rénaki, der er blevet Krigsminister, 
har erklaret, at Regeringen vil fortsætte Krigen paa Ententens Bide 
indtil den endelige Sejr, men Arbejder- og Sol&aterraadeb, der er en 
Magtfaktor af Rang, modsætter sig, I dette Eaad har de radikale So« 
clalister - de kaldes Bolsheviker, og de er Kommunister - flertallet. 
B© kraver Fred, fred uden Anneksioner og kontrlbutioner, og Folkenes 
Selvbestemmelsesret, hvad der ikke er meget at sig© til* men deres 
øvrige revolutionsse Idéer finder nu ogsaa Fodfæste ved Fronten, hvor 
der vælges So Idat erdejm bered© som Kontrollører og Raadgivere for B©» 
falingsmændene af alle Grader. Fortsat Krig eller Fred afhænger saale« 
des af, hvem der faar Overtaget: Regeringen eller Ra&den© - eller det 
hele ender med Borgerkrig.

Mange Soldater, og vel ikke de daarligste Elementer, forsvinder 
stiltiende fra deres Garnisoner og søger h$em til ders fjerne Lands« 
byer. Be véd, Rusland er stor, og tsaren er langt borte, som et gam« 
melt russisk Ordsprog siger.

Der fortælles ligeledes, at Udfyldningsmandskaberne vægrer sig ved 
at afgaa til Krigsskuepladsen, o@ for at gøre en Dyd af Bødvendighe« 
den har man derfor som en Slags Straff ©foranstaltning fundet paa at 
sende de forhadte afskedigede Korodovojer, dvs Politibetjente ud, men 
Resultatet har ikke svaret til Forventningerne, thi dø hævner sig ved 
at fortælle om Forholdenes Udvikling paa Hjemmefronten, der jo ikke er 
egnet til at hæve Moralen ude ved Fronten. Her hviler Vaabnene for fi« 
den, og Bladene véd harmfulde at berette om, at begge fjendtlig© Styr« 
ker ex* svært optaget af at slutte Broderskab og Byttehandler med hin« 
anden tværs over Skyttegravene *

Stemningen blandt de brede Befolkningslag er ligeledes umiskende« 
lig« de ønsker Fred og kun Fred, man kan godt sige Fred for enhver 
Pris, Det mærkes ogsaa i deres Forhold til os Krigs- og Civilfanger, 
der er som Haand i Handske, Ben almindelige Opløsning i alle Forhold 
ex* ikke til at tage fejl af.

Vistnok paa Baggrund heraf har nogle Aviser, sikkert efter Tilskyn« 
de Ise af Regeringen og for os, ganske uventet iværksat m  Kampagne mod 
Krigsfangerne ved at mistænkeliggøre dem overfor Offentligheden. De 
beskyldes paa en Gang for Spionage, for at have givet Oplysninger 
hjem om russiske Troppebevægelser og derved medvirket til de russiske 
Hederlag, hvad der selvfølgeligt er det rene Vrøvl. Vi bestræber os 
kun for at føre en saa upaaagtet filværelse som vel muligt. Men Hen« 
sigten er tydelig nok, dån skal genoplive Rationalismen og modvirk© 
den foruroligende Krigstrø thed, dog finder den saa godt som ingen 
Jordbund i Befolkningen, til hvilken vort Forhold vedvarende er godt.

A«, Torsdag, den 14. Juni 1917*
Hr, Heust, en af de mest ansete Civilfanger her i Byen - han var 

før krigen Indehaver af det kendte Kaffe-Iraporthus von Sinem i Mos« 
kva - fortalte mig for et Par Bage siden, at en svensk delegeret var 
ankommet hertil for at varetage de rigstyske Civilfangers Interesser 
og havde anmodet om stille en foreløbig , men svenskkyndig Kontor« 
hjalp. Ba denne ikke findes blandt Civilfangerne, surgte han, om jeg 
kunde paatage mig det, det drejede sig hovedageligt om Oversættelse af 
svenske Rundskrivelser til Tysk. Jeg blev saa i Forgaars præsenteret 
for Svenskeren, Hr. Gustaf G* Bj^rlin, paa Astrakans fornemste Hotel,
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Jevropæiskaja Gostinisa, hvor Hr*, Heust bor, Chlebnikoff var straks 
red© til at rl laane mig ud1’ en ti til fjorten Dage bel® Dagen* I Dag 
Kl* 10 bar jeg saa begyndt paa Hr. Bjorlins Værelse* Oversættelserne 
volder mig ingen Besvær, jeg bar jo varet i øvelse gennem Læsningen 
af »'Hufvffdstadsbladet”, og desuden er Svenskeren selv til Stede bel© 
liden, ogsaa Maaltidern© paa Hotellet, Middag og Aftensmad, indtager 
vi sammen, og Samovaren summer bel© Dagen, s aa det er nok^at bolda ud* 
Sheaia kommer jo til kort et i?ar Uger, men det var der ikke noget i 
Vejen med,

Bolahevikkerae bar nu trumfet igennaa, at Valget til den grund« 
lovgivende Nationalforsamling er blevet skudt ud indtil Hfteraaret.
De regner vel med, at liden indtil da er modnet til, at de saa kan 
overtage Magten alene. Men endnu staar Hæren bag Regeringen, og den 
forbereder en stor Offensiv, hvis forventede beldige Udfald skal hs» 
ve den sunkne Moral og gøre en Ende paa Borgerkrigsfaren.

A«» Søndag, den 27* Juni 1917*
I Gaar blev jeg færdig bos Svenskeren, og i Middags var Ohlebni« 

koff meget nysgerrig og interesseret, Da jeg fortalte, at der nu og« 
saa var ankommet en dansk Røde Kors-Dele gation for at tage sig af de - 
østrig-ungarske Civilfanger, lod ban skinne igennem, at det vilde gis« 
de barn ogsaa at bils® paa dan. Begge Delegationer ©r kommet til Rus* 
land udelukkende for Civilf ungerne, Krigsfangerne er udtrykkeligt ude« 
kukket fra deres Hjælpeaktion* Svenskerne vil særligt tage sig af de 
fordrevne østprøjsiske Familier i Lejrene paa den anden Oide Yolga« 
floden, fir. Bjbrlinfi bar som Presseattaché i elleve kar været tilknyt« 
tet det svenske Gesandtskab i København, hvorfor han nu, som han si« 
ger, ikke mere kan tale hverken det ene eller det andet af de to nar« 
beslægtede Sprog korrekt. Vi ©aler Dansk sammen, der falder ham lette« 
re end fy sk. Han er nu blevet udnævnt til Visekonsul og har lejet et 
mindre Hus ved Deraljanai Kanalen til Kontor, Her bistaaee han af rigs« 
tyske stedkendte Civilfanger.

De to danske Rød© Kors-Udsending© ©r den unge Lage Dr. Camillo Mar« 
tini og Sygeplejersken Prk, Thora Schjødt. Jeg traf dem for første 
Gang hos Konsul Bjbrlin. De er for Tiden ude efter passende Lokalite« 
ter, der kan indrettes til Sygehus for deres østrig-ungaroke anbetro« 
ode.

fnu er der kommet en Forordning om, at Krigsfangerne paa venstre 
Arme/ skal bære de kyrilliske Bogstaver for V, P . ( hvilket betyder 
Vojenafe plennij, dvs. Krigsfange, men der er ingen, der bryder sig 
om d©§*. '•'!

Boishevikkerae i Petersborg har aabent opfordret til Oprør imod 
Begeringen, I Bladene fremstilles Kosskregimentorne som et Ordensele« 
.ment, dem mener Regeringen at kunne stol© paa. Det astrakanske Regi« 
ment bærer brede, gule Lidser ned ad Bukserne, det holder paa Disci« 
plimen og respekterer Hilsepligten overfor egn© Officerer.

Å,, Tirsdag, den 10. Juli 1917*
I Middags fortalte Fru Chlebnikoff, at der var kommet Brev fra 

hendes Svoger Dr. Borris Chlebnikoff, der som Krigsfange i Tyskland - 
han er Militærlæge - er interneret i Merseburg* Han klager over den 
utilstrækkelige Forplejning. Det gav et Stik i mig. Jeg deltager i 
hans Broders Hus i on daglig Overflødighed, der midt i Krigen over« 
gaar, hvad vi hjemme ér vant til i Fredstid, og Nordslesvig er dog 
kendt for sin gode Levemaade, "Jelisaveta Aleksejevna”, kunde jeg 
kun svare, og det er jo den rene Sandhed, "De maa tro, at i Tyskland 
ifølge Blokaden sulter ikk© blot Krigsfangerne, men hel© Folket, Jeg 
véd det' gennem Brevene hjemmefra, og saa ©r mine nærmeste gennem 
Slægtskab nært tilknyttet Landbruget, Men ogsaa de klager over de 
utilstrækkelige Bationer, der tildeles dem paa Mærker1’. Men det har



man naturligvie svært ved at kunne forstaa lier i Landet, hvor og® aa 
efter tre Aar® Krig alt kan faaes for Penge.

I Aften har Piedi er og jeg drøftet denne Samtale, og vi har nu, 
uden at Fru Ohlebnikoff skal vide om det, fordi vi ikke véd, om det 
kan lade sig gøre, skrevet hjem, jeg til min Kone og kan til sin Mor 
i Qaedlinburg, om det ikke var muligt for dem at faa Lov til at sande 
Madvarer til Dr. Ohlebnikoff som ringe Gengæld for den Optagelse, vi 
har faaet i hans Broders Hjem i Husland.

Hos Siedels er der kommet en Søn,
Dr. Martin! og Frk. Gchjødt har nu aflagt Visit hos familien Chleb* 

nikoff, hvor de blev særdeles vel modtaget. Underholdningen foregik 
paa Tysk,

Kusserne har nu paabegyndt en stor Offensiv i Galle len, neton i de 
Bgne, hvor jeg den 30, August 1915 blev taget tilfange.

ty ■ ~  15  “ *

A., Mandag, den 23. Juli 1917*
Arbejdet for de tyske Civilfangex* i det nyoprettede svensk© Vice* 

konsulat ved Kanalen har nu begyndt. Blandt mine Bekendte, der har 
stillet sig til Baadigfred, er Holsteneren Singelmarm, en Nevø til min 
gamle Overlærer Dethlefsen. Han har før krigen beklædt Stillingen som 
Gener aldirektør for Singers Symaskiner i Rusland.

I Huset paa Aleksander Boulevard, hvor Agteparret Krebs bebor Lej* 
ligheden paa første Bal, har Dansk Røde Kors lejet det store Parterre 
af en russisk Qfficersdame* It Skilt forkynders Det kgl. danske Ge* 
sandt skab s Sygehus, For Tiden arbejdes endnu paa Istandsættelse, Bag«? 
huset indrettes til Folkekøkken for tstrig-Ungarerne.

Ohlebnikoff vil den 29» Juli arrangere en Sejltur paa Volga, hvor« 
til ogsaa Danskerne og konsul Bjorlin er inviteret.

A., Mandag, den 30, Juli 1917*
Det var en herlig Tur i Gaar Volga’en opefter, og Ohlebnikoff var 

som altid den generøse Vært, Foruden ham var vi ti Personer* hans 
Bøster Katja Lavrentjevna med hendes Studiekammerat frk. Luknin, åpo* 
tokerdatter af ©n lettisk Far og en tysk Mor, Konsul Bjdrlin og den 
svensk© Røde Kors-del©gerede Tennemann, der for nogen Tid ©r ankommet 
hertil, Dr. Martin! og Frk. Sohjødt, Hanel, Fiedler og jeg. En kaliau« 
kisk Professoi* i orientalske Sprog, hvis Havn jeg ikke husker, var den 
egentlige Fører. Maalet var nemlig et buddhistisk Tempel paa Volga5ene 
højre Bred og Baltkurstedet Dyhake i den kalmukiske Steppe, Sejladsen 
paa den vældige Flod i det helligste Solskinsvejr var allerede en her* 
lig Oplevelse.Professoren, der selv er Buddhist og en Ven af Præsten,
fbrsMffed©.bs Adgang til Pagoden og forklarede Helligdommens Indret«
ning. Der var åen øverste store og de underordnede mindre Buddha*er 
af broncelignende Metal, de kostbare Tæpper og hellig© Kar. Derefter 
overværede vi en kort Gudstjeneste med den © jendoiasielige Sang og den 
mærkelige til- og aftagende Larmen med da trommeagtige Instrumenter.

Kalmukerne er typiske Mongoler, agte Efterkommere af Dhengis-Khans 
Krigeiliorder, men de har ikke mer© noget krigersk ved sig, de er eb 
uddøende Folkefærd, De bor endnu den Dag i Dag i deres overleverede 
rund© Telte, kaldet Jurter ©lier Kibitka’er.

Ved Middagstid lejede Ohlebnikoff nogle sraaa hurtige Vogne, og ef« 
ter en Times Kørsel gennem den endeløse Steppe ankom vi til Lynak©, 
der er et berømt Kursted for Iskiaslidand© og derfor har et europæisk 
og aldeles nutidigt Tilsnit, Vi beeaa Saltbadene, Parkanlæg, de hyg* 
gelige Dat$L©r (Villa’er), fik et godt Maaltid paa Kur-hotellet og be* 
gav os til Fods tilbage til Volga, hvor vi ved Ti-Tiden tog hjemefter 
med den fuldt moderne Volgadamper og et Stykke Asien og Europa i Er* 
ladningen, samlet som i ©n nøddeskal, '

Disse to Verdener m 4d.es ogsaa i selve Astrakan, kun ikke saa kon*
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centreret* Hiinel* der altid er drastisk i sine Udtryk, kalder denne 
Afkrog af Verden nede ved det Kaspiske Hav reverenter talt for Bu.ro* 
pas Arsbal&e, som ikke er ondt ment, alen et tre Hundrede Aara Mongol« 
Herredømme kan ikke udslettes* Endnu rager Kremis høje Mur© fra den 
fid op paa foppen af Byens eneste Banke, Men "bag disse knejsei? nu 
Uspenskij Katedralen aed sine fem grønne Kupler, et nonnekloster og 
den ortodoks© /Srkebi&kops Palm. Desuden findes græske og armeniske' 
Kirker i Byen, en katolsk og en luthersk for den indfødte tysktalen« 
de Befolkning og de tyske Kolonister, dertil talrige Moskéer, et Par 
Synagoger og en lamaitisk Pagode*

Thi østens og Vestens Folkefærd sætter her hinanden Stævne. Paa de 
orientalsk© Basarer købslaaes og sjakres paa russisk og alle mulige 
asiatiske Tungem&al om alt tænkeligt mellem Himmel og Jord. Her møder 
man den-den-sorthårede, handelskyndige Armenier, den geskæftige, til 
Dels ortodokse og kaftanklædte Jøde med Peis, dvs, ørenhæng©krøller, 
der gerne tager sig ©n lille Passiar med os paa sit Jid&isk* Det sker 
saa, at han kan spørge: "Sain Så auch å Saa er der den stilf ær«
dige Kalmuk, der f albyder sine saftige, grønne Arbus er, fyr kere i Fes, 
Turkmener, Kurder, de stolte Teherkesaer i deres maleriske National« 
dragt-med Dolk i Bæltet, Grækere, de atletiske, mørkhudede Perser, der ' 
sælger deres haandvæveåe farvegrægtig© Tæpper, de venlige fatarer, let 
kendelige paa deres glatragede Hovedskål* De er Mongoler, Mohaoedaner 
og velstaaend© ligesom Kirgiserne, men i modsætning til disse bosid* 
dend©» hvad da ogsaa deres rundelige Ydre røber. De har deres egen 
Bloboda, dvs. Forstad paa den anden Side Kanalen, Urgiserne derimod 
er smaa, senede Nomader, de befordrer deres Frembringela er udefra 
Steppen paa Kamelryg ind i Byen, Om det saa er vore hjemlige Kendinge, 
de allestedsnærværende Zigeunere, saa dukker ogsaa de op, her som hos 
os aed blanke Sølvmønter dinglende paa deres Urkæde, med samme ver* 
densmandsmsseige Ubekymrethed og flinke øjne. Jo, uanset den herlige 
Kaviar og de verdensberømte Karikulpels© er åstrakan i al sin brogede 
Mangfoldighed en Messe^værd,

Desuden kan anmærkel« Beliggenhed ca, ?Q m under Ooøanspejlet, Vin* 
tåren kort, tør og kold - indtil 40 , Bommeren fugtig og hed, indtil
35 med 3 Dages gennemsnitlig Regn om Karet, Malaria stærkt udbredt 
blandt Xkke-indfødte.

å*, forsdag, den 9* August 191?.
I Middag® paa Tilbagevejen fra Ghlebnikoffe havde jeg en ubehage* 

lig Oplevelse med en ung Kosakofficer. Vi mødtes paa hver en Side af 
Satonbroen. Jeg havde ondt afrat se paa dette unge Menneske* der aa* 
benbart som Følg© af en eller' anden Tildragelse under Krigen var ble* 
vet Epileptiker, thi han rystede uafbrudt med Hovedet, Da Afstanden 
mellem os paa den brede Bro var stor nok til, at jeg kunde forholde 
mig, som om jeg ikke saa ham, og da jeg tilmed var i civilt føj og 
alene derfor ikke havde Pligt til at gere Honnør og heller ikke kend* 
tø ham, undlod jeg at hilse. Det var alt andet end Respektløshed fra 
min Bide. Jeg blev derfor ikke lidt overrasket, da han kom farende 
hen imod mig, drog sin krumme Sabel og huggede ind paa m&g med den 
flade Klinge. Det uhyggelige Optrin blev observeret af csekkisk© Of* 
ficerer, der er interneret i Huset ved Indgangen til Satonvegen, hvor 
jeg hver Dag færdes forbi. En caekkisk Majors Tilsynekomst befriede 
mig saa fra det rasende Menneske, hvis sjælelig© filstand sikkert har I 
været Aarsagen til hans ubeherskede Optræden. Jeg beroligede mig der* 
efter ved et Glas fe og en Cigaret inde hos Csekkeme, der jo vidste, 
at jeg var Krigsfange ligesom de.

å., Torsdag* den 23. August 191?*
I Aftes har jeg for første Gang været ude for en af de Bassi*er, 

som Politiet siden Kerenskl er blevet Regeringschef fra fid til anden
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i Nattetimerne foranstalter for tlandet andet at kontrollere Krigs* 
fangerne ude i Byen, men jeg slap helskindet derfra, Chlebnikoff, der 
ogsaa nu har sin© Forbindelser - den nye Vojenskij lathalnik kommer 
undertiden i hans Hus - plejer at varsko, hvis han. har hørt en Fugl 
synge, men det kan man jo ikke regne aed. Jeg havde tilbragt Aftenen 
hos Ægteparret Wiirth-Deutschmann, der bor i åm  modsatte Ind© af By« 
en i Særheden af Ku tu®, Bo ©r beg;ge Kunstmalere, han er Bajrer fra 
Pfala og hun Busser. De har lært hinanden at kende i Mdachen, hvor 
hun studerede, og der har de ogsaa giftet sig. for at ordne en .Arve« 
sag, var de taget til hendes Hjemland, var blevet overrasket af Ifi* 
gen og delte nu Oivllf angern© s lod i Ast rakan, hvor de omgaaes ven* 
skabeligt med Familierne Si ©del og Bust, gift med ©n fransk Dame. Han 
er særlig Portrætmaler, og jeg har netop siddet for ham. Tie er begge 
prægtige, originalt© Mennesker, kun ingen Skønheder, han en ypperlig 
Yiolinspiller, en lidenskabelig, men taaadelig Skakspiller, taler ikke 
©t Kvæk Hussisk, derimod "Fru Maler inden”, som han kalder herd©, et 
flydende, men ravgalt lysk. Det var blevet sent, som saa ofte før, 
fed en af Kanalbroerne blev jeg standset af et Par russisk® Soldater, 
der vild© se mit Pas, Det havde jeg ikke, heller ikke V.P, paa mit 
civile Ærme, saa det saa ikke saa godt ud. Jeg førtes hen til en 8 - 
10 andre anholdte, Russer© og nogle Krigsfanger imellem hverandre.
Der kom flere til, og vi førtes derpaa af en Soldat med øpplantet 
Bajonet forbi Kremlhaven i Retning Politistationen, og det betød for 
oe krigsfangers Slut med friheden, i gunstigste Fald tilbag© til Fan« 
golejren. I Moskovskaja var det bælgmørkt, og medens Vagtposten un« 
der Marchen skændtes med Busserne, der besværede sig over Medfarten, 
forsvandt jeg i en Niche, fik fat i en forbikørende *E«xa» der i skarp 
frav uhindret hjuled© mig igennem to andre Politipatruiller, indtil 
jeg var i Sikkerhed.

Å., forsdag, den 30. August 191?*
I Dag er der gamet to Aar, siden jeg blev taget tilfange netop i 

de Iga©, hvor i disse Uger Kerenekis med saa overspandte forventnin« 
ger iværksatte Storoffensiv efter nogle Resultater i Begyndelsen er 
brudt fuldstændig sammen* tilbagetog ovor hele den galiciskø Front 
ind over den russiske Grænse. M  heldigt Udfald var dat Halastraa, 
Regeringen har klynget sig til. Uden fvivl faar Bdlhevikkem® efter 
denne Katastrofe Vind i SMltano« Vi spørger, kan Russerne med Bor« 
gerkrigstruslen lurende i Baggrunden i det lange Løb føre Krigen vi« 
der®.

Sidste Ug© var der Barnedasb hos Si©dels. Pastor Loppe foretog 
Daabshandlingen, Fru Krebs holdt Barnet, der fik Navnet Walter, fil 
Stede ved den lille Festlighed i Hjemmet foruden Præsten Ægteparret© 
Krebs, Hausmann, Kin&ermann, Hr. Ladehoff og jeg.

Pastor Loppe er for Tiden Præst ved den tyske Lutherkirke og rus« 
sisk Statsborger i Modsætning til Forgængeren, der ved Krigens Begyn
delse blev deporteret til Sibirien. Dengang sad Pastor Loppe som 
Præst i Ouwalki nar den østprøjsisk© Grænse og blev med Familie ved 
Tilbagetoget efter Nederlaget ved Tannenberg sammen med de mange fist« 
prøjsere af Russerne slæbt herned, indtil han fik lov til at optage 
sin Gerning her i Astrakan. Han bad mig, om jeg var villig tilsat 
holde et Foredrag om Luther i Menighedshuset i Anledning af Reforma
tionens fire Hundrede»Aarddag den 31. Oktober, hvad jeg har lovet.

Å., Bøndag, den 9, September 1917*
I Afben har vi fejret Dr, Martinis Fødselsdag paa Prk, Sch^ødts 

Værelse i det dansk© Sygehus, hadehoff og Ægteparret Krebs, der jo be
bor lejligheden ovenpaa, var ligeledes- til Stede. Det var tillige et 
lille Af skods gilde, idet Br. lartini i rør femtid forlader Astraken. 
Han har Planer oa at gaa aom Røde■-føre-delegeret til eller
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som Læg© til den tyske Front. Han efterlader sig her mange Venner.

Rigenserne er naturligvis meget optaget af, at Russerne ogsaa har 
maattet rømme Riga.

A*, Mandag, den 17. September 1917.
Hos Dr. Martin! traf jeg dennes Afløser Dr. Ernst Viktor Rendtorff, 

en kæmpestor Jyde fra Hammel, hvor hans Fader er Distriktslæge. Alle® 
rede før er Konsul Bjtørlln pludselig blevet udskiftet, vistnék imod 
sin Villie. Han har haft Besværlighedår med de russiske Myndigheder.
I hvert Fald har han sammen med Br. JSin&ermann udført et stort Arbej* 
de for iSstprøjoerne i Vorpoet, Hans Efterfølger er ©n svensk Overløjt* 
nant Fren&ahl♦

A., Lørdag, den 22. September 1917.
Min Hustrus 29-aarige Fødselsdag. I lang fid ikke hørt hjemmefra, 

sikkert paa Grund af de kaotiske Forhold her i Landet.
Åleksej Lavrentjevij har nu faaet en ny Medhjælper i sit herværen« 

de Foretagende. Det er en Græker ved Havn Leonid Nlkolajevitj Rafto« 
pulo. Han er selv tilsyneladende optaget af andre Ting for Tiden, Da 
han for nogle Dagen siden af Fiedler vilde have en indgaaende Forkla* 
ring med Hensyn til ©n Indføring i Bøgerne, spurgte denne, om han ikke 
stolede paa ham, “Paa Dem nok, Feodor Peodorovitj", svarede Aleksej 
Lavrentjevitj, “men ikke paa Leonid Bikolajevitj".

A., Torsdag, den 27. September 1917.
f I Middags modtog Jellsaveta Aleksejevna mig særligt venlig i Spi® 

sestuen. Hendes Svoger Dr. Borris Chlebnikoff havde lige skrevet,' at 
han havde haft Brev og en Pakke med Levnedsmidler fra min Hustru, og 
at Fiedlera Mor i Quedlinburg, der ligger i Hærheden af Merseburg, 
havde besøgt ham der. Det var en ikke ringe Tilfredsstillelse for mig, 
paa denne beskedne Maade at have kunnet bevidne min Taknemmelighed 
overfor Familien Chlebnikoff.

Å«, Fredag, den 5* Oktober 1917*
Endelig et nyere Brevkort hjemmefra. Min Hustru bekræfter, at hun 

har faaet Lov til at korrespondere med og sende Pakker til Dr. Borris 
Ohlebnikoff. Et Pakke paa ti Pund har hun allerede afsendt, skriver 
hun, og modtaget en hjertlig Takkeskrivelse. Min Broder Lorenz, der 
er Rekonvalescent og derfor for Tiden gør Tjeneste som Adjudant 1 
Flensborg, havde i hendes Havn henvendt sig til Ctenøralkoraman&oet i 
Åltona og, grundet paa Gens id. Mieden, opnaaet den fornødne Tilladeis©* 
Min Broder Andreas er nu færdig med sit Officerskursus i Libau og 
skal desværre til Fronten igen.

A., den 12* Oktober 1917*
vor Bryllupsdag for 5 Aar siden. Deraf har jeg saa tilbragt de to 

1 russisk Fangenskab i Krigens fjerde Aar, der har vejret nok til, at 
et Verdensrige synker 1 Grus, og hvorfor? Hvorfor har Menneskene ikke 
Lov ti! at leve fredeligt Side om Side med hinanden? Hvilken Lov tvin® 
ger dem til at ødelægge hinanden, det ene Folk det andet, et Folk ind® 
byrde©? lagtens Rus hos de styrende, og Lydighedens Rus hos de ©tyre« 
de?

-f Tilstandene her i Landet er saa brogede som nogensinde. Alle er 
imod alle: Regeringen, dvs, Kerenski, Sovjetterne, Dumafen, Bolshe« 
vikkerne, og nu har den hidtidige Øverstkommanderende General Korni« 
lovs, omend mislykkede Oprørsforsøg afsløret stærke kontrarevolution 
nære Kræfter indenfor selve Bæren* Hu har Kerenski selv overtaget og« 
saa Overkommandoet, men oia det nytter? Alt er flydende* Overalt hører



man om Løsrivelses- og Selvstamdighedabestrøbeleer - nøjagtig dét, 
©om Bølshevikkerne selv har præket - i Finland* Ukraine, Polen, de 
baltiske Provinser, slet ikke at tale om enkelte Byer. Bertil den 
militære Katastrofe ved fronten,

iu, lørdag, den 27* Oktober 1917,
Aleksej Aleksejevitj, Chlebnikoff© yngste Søn, Medicinstudenten, 

er for (Tiden hjemme. Der fortælles* at Ko sakorøraa&erne ved Bon, i 
Astrakan osv* har Planer om at slutte sig sammen og gøre sig selv« 
stmndig.
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A,, Tirsdag, den 30, Oktober 1917,
Jeg er lige kommet sent tilbage fra Dr. Beadtorffs Fødselsdag paa 

Frk, Sehjødts Værelse i det dansk© Sygehus. Til Aftensmad serverede 
han sin Livsets Gaasesteg. Til Sted© var desuden den svenske Vicekøn® 
sul Prendahl., Ladehoff , Hr, og Fru krebs - hun hjælper lidt paa Syge* 
huset - og Grevinde Xinsfey, der oagaaes Frk. Sehj«dt og som ungarsk

mission i Lighed aed den rigstyske, dør, ledsaget af den danske Kap« 
tain Raæm og ledet af Fok. von Gagern, sidste Aar ogsaa'besøgte os i 
Fangelejren. Grevinde Kinsky har indflyd©1 s e sri ge Forbindelser i alle 
Lande, ogeaa i Husland, hvor hun er blevet modtaget af Enkekejserin® 
den. Hun fører Dagbog i ni Sprog, Før krigen har hun været Gæst hos 
Fyrst Billow i dennes Villa Malta i Bom, s aa hun er ©n interessant Da® 
me, Hendes Broder, der er Krigsfange her i Astrakan ligesom hendes 
Fatter, en Greve Wilczek, har jeg før mødt hos Chlebnikoffs,

Dr, Bendt orff har nu faaet Køkkenet i Baggaar&en i gang, hvor Givil« 
og Krigsfanger kan faa en billig Middagsmad, I aær Fremtid skal den 
danske Sygeplejerske, frk. Anna Christophersen overtage Ledelsen.

Rendtcrff, der ikke bor paa Sygehuset, Frendahl og jeg var de sid« 
te, der forlod Selskabet. Straks paa Aleksander Boulevard løb vi i 
Armens paa ©n Politipatrouille. Der var altsas Rassia, Tilbage forøde 
vi ikke, da Ladehoff havde lukket Gaardporten efter o©. Men det gik 
glat ogsaa for mit Vedkommende, Man interesserer sig for Tiden aaben* 
bart mere for andre end for Krigsfanger.

Ar, Torsdag, den 1, November 1917*
I Gaar Aftes var vi et lille Selskab til Kaffe og Likør hos Krebs, 

der havde Fødselsdag. Dr, Balogh feom sent* Hm  vild© kun i al Korthed 
ønsk© til Lykke, sagde han* Han havde faaet Hys om, at der skulde fo* 
ret ages Husundersøgels© hos all© Krigsfanger i Byen i Løbet af Hat* 
ten, og at der skulde fratages dem deres civile Klæder. Jeg gik der* 
for straks sammen med Dr, Balogh bort, og Pi edler og jeg bragte vor© 
Sager i Sikkerhed hos gamle Andrej Rehbehn, der nu fungerer som Dvor* 
nik i et af Ohlebnikofx's Trælas top lag ved Volga, men der skete ingen 
Ting. Der gaar saa mange Rygter i denne fid,

A,, Søndag, den 4. November l©!?*
Da den egentlig© Heforiaationsdag i åar faldt paa en Onsdag, blev. 

fir© Hundrede-harsdagen højtideligholdt i Dag.* Efter Gud st jene s ten 
i Formiddags i den protestantiske Kirke, hvor Pastor Loppe prædikede, 
forsamlede Menigheden sig i Eftermiddags Kl, 5 i den store Menigheds« 
sal. Der saa man de gemle bosiddende tyske Slægter, der til Del® er 
meget velhavende, som Familien Kern, der er Indehaver af en stor Isen« 
kramhandel, eller Arnold, en moderne Optikerforretning, hvor Krebs er 
beskæftiget * De, ligesom de mange Kolonist- og Volgatyskøre er russi«

“ ‘ “ " “ talstærke rigstysk© csk© Statsborgere, Bertil Svejtsere, og østrig«



ske Civil- og Krigsfanger, for saavidt de er Lutheraner. Pastor Loppe 
indledede og Prensiler dirigerede Kirkekoret. Jeg havde som Tema valgt? 
Der 31* Oktober 1517* der Mann und das Work.

å.y Søndag, den 18. November 191?.
Med .Friheden ©r det soia med Sundheden, døn værdsattes først, naar 

man bar mistet den. Jeg kan imidlertid takke Chlebnikoff for, at det« 
te Ixcercitium i et russisk fangehul blev saa kortvarigt, som det 
blev. Det begyndte Tirsdag den 6. Hovember, altsaa et Par Dage før 
den nye Revolution i 8t. Petersborg. Som sædvanlig var* 3eg ved Middags® 
tid undervejs til Ghlebrdkoffs, da jeg paa S&toribroen blev anholdt^ 
af det hemmelige Politi og uden nogen som helst forklaring indleveret 
paa Politistationen i Tatar kvarteret, hvor jeg efter en grundig, ns« 
turligvis resultatløs Ir op ©visitation og uden forhør blev overladt 
til mig selv i et uhyggeligt Arrestlokale, der gennem et Hul i Døren 
bevogtede© af en bevæbnet Soldat. Al min Protesteren forblev forgæves. 
Jeg fik ikke engang Svar. hætterne var* det frygteligste i dette ube« 
skriveligt smudsige Hul. To nøgne Træbrikse til at sidde eller sove 
paa, det. en© over den anden, og en Kloset spand i et Hjørne var hele 
Inventaret, I Løbet af den første Hat overfyldtes Hummet med alle mu* 
lige Individer, der blev indbragt fra Gaden og straks rekvirerede 
Plads paa Briksene, hvor de lagde sig hen Side om Side som Sild i en 
Tønde, Der havde aabenbart været Eaaesia. Blandt de paagrebae var to 
Kvinder, men ingen Krigsfanger* Tilsidat lagdo jeg mig hen paa Sten* 
gulvet, men jeg kunde ikke faa fred for Tagerne, Med dem blev jeg i« 
midlertid fra næste formiddag alen® tilbage. De under Ku end ikke m  
Antydning af Søvn om Hatten, De kommer frem fra Sprækkerne i Briksene 
eller dumper sig ned fral Loftet paa den varme Krop, Lus er rene 
Smaafcing mod disse store, væmmelige, ildelugtende Blodsugere. Forplej* 
ningen bestod i klæbrigt, uappetitligt Rugbrød, fanå og en tynd, må* 
stemmelig Suppe. Her sad' jeg s aa muttersene den ene Dag efter den an« 
den, hvorfor vidste jeg ikke, forhørt blev jeg ikke, ingen vidste, 
hvor jeg var, jog var helt afskaarat fra Omverdenen. Saadan gik fem, 
seks uendelig lang© Bag© og Hætter. S aa fik jeg uventet Kontakt med 
Vogteren, isf lutter Modløshed og Kedsomm©lighed havde jeg skitseret 
ham aed nogle Streger paa Kalkvæggen, hvad han opdagede gennem Kig« 
hullet, og s aa kunde han dog trods Forbudet ikke dy sig længere, fi 
kom i Snak, og Inden blev, at han lovede at giv© Ghlebnikoff Besked, 
Benn© kom næst© Formiddag, ledsaget af en Kemis sar. Jeg var blevet 
beskyldt for at være Spion. Denne latterlig© Sigtelse kunde jeg med 
god Samvittighed betegne som .grebet ud af Luften. Jeg har aldrig end 
ikke tænkt paa noget i den Retning, det har jeg hverken Forudsætnin« 
ger for eller' Muligheder til, og Aleksej Lavrentjevltj sagde ogeaa 
straks god før mig*

Isen var nu brudt, Qgsaa med Vagten kom jeg til udmærket ForstaaeX« : 
se. Han gav mig Lov til at vaske mig i Gaarden, og jeg delte den ri« 
gilige gode Mad med ham, som Jelisaveta Alekse jevna fra nu af sendt© 
mig, indtil Åleksej lavrentjevitj i Forgaara ved Hi-Tiden om formid« 
dagen i Hærværelse af en Kommissar personlig afhentede mig i sin Vogn,

frisk barberet efter et haardt tiltrængt velgørende Bad og en grun« 
dig Rensning af Tøjet maatte jeg ved Middagsbordet gøre Eede for hele 
Balladen, som ingen tog saa højtidelig som jeg selv, men nærmest fra 
den humoristiske Side. Hændelser af den Slags skal man i Rusland øj« 
synligt ikke tage s aa alvorlig. Man var derimod stærkt optaget af den 
stor© Omvæltning i Feteneborg, som jeg jo vat helt uvidende om, da 
det altsammen var forsgaaet, mens jeg sad bag Laas og Slaa. Bf ter 
svære Gadekampe har Arbejder- og Boldaterraadet styrtet negeringen, 
Karenski er flygtet, Kommunisterne, dvs. Bolshevikkerne med Lenin og 
Tro takl i Spidsen har med Fold tilegnet sig Magten og s laae t de rege« " 
ringstro Troppers Modstand blodig ned, altsaa Borgerkrig og en ny Re«
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volution 1 Rusland i Løbet af godt et halvt Aar.
Straks, datf min Anholdelse var rygtedes for en Uges Tid siden, 

havde Fiedler af Forsigtighedshensyn i Tilfælde af en mulig Husunder« 
s øge Ise brændt det meste af mine Optegnelser* Det er kedeligt, de kim« 
de næppe have været kompromitterende, men i Rusland kan man jo aldrig 
vide,

Å., Fredag, den JO. November 1917*
I Dag er gaaet et Aar, siden min kære Fader døde* - Udsigten til 

en snarlig Afslutning af Krigen med Rusland og dermed med vort Krigs« 
fangenskab synes nu endelig bedre end nogensinde. Efter Kerenskis fald 
og Hærens fuldstændige Sammenbrud er Magthaverne i Petersborg i Færd 
med at gøre Regnskabet op. En Fændrik Kry lenko ©r blevet udnævnt til 
øverstkommanderende, og det først©, han har foretaget aig er, at han 
har tilbudt Centralmagterne Vaabenstilstands- og Fredsforhandlinger, 
Hæren skal være i fuld Opløsning. Det er ingen Hemmelighed, at hele 
Formationer kaster Yaabnene fra sig. Tog mea Forsyninger og Munition 
kommer ikke frem til Fronten. Den sulter. Skarer af Desertører er ble« 
vet en Plage for Baglandet. Togene tømmes og plyndres undervej© midt 
paa Strækningen og dirigeres tilbage med Godsvognene, Tagene, fodtrin 
og Lokomotiv til sidste Plads optaget af og behængt med de dømoralise« 
råde, forkomne øg forvildede Sværme, der kun er besjælet af den ene 
Tanke* Slut med Krigen! Hjem! Som ©n Naturkatastrofe vælter de sig 
ind over Landet, lydhør for enhver radikal Propaganda. De er netop d.et 
Materiale, de nye Mænd i Petersborg har Brug for. Katja Lavrentjevaa, 
der er kommet hjem fra Moskva, fortæller, at hun var den eneste civi* 
le Passager i en overfyldt første Hasse© Kupé hele Vejen, men hun er 
Karl for sin Hat.

In tiltagende langel i den civile Forsyning biir mere og mere føle« 
lig, især for den jævne Befolkning. Hos Chlebnikoffs mærkes den ikke. 
Den russiske Mushik kræver nu det, man har lovet ham saa længe. Han 
er slet ikke ud© efter de værdiløse Papirspenge, han vil kort og godt 
Jord, al Jorden, og han gør i disse lovløse Tider kort Proces paa de 
store Godser, der dog hidtil alene var i Btandtil at betrygge Byernes 
Behov af Brødkorn, de Hvedebrød spisende Russeres Hovednæringsmiddel. 
Smørelse af nogen Art eller Paalæg kendes ikke. Hvem der kan opdrive 
en Puds Bmk Hvedemel (• ca. 16 %g), er i denne Tid en holden Mand.
Tit er det østrigsk© Krigsfanger, der i Ny og Næ underhaanden agerer 
Mellemmand ved saadanne og lignende "illegale" Transaktioner, De ta« 
ler jo som oftest et eller andet slavisk Sprog hjemmefra, saa de neiat 
kommer paa Talefod med Russerne, og de gaar ikke af Vejen for en lil« 
le Risiko, naar den frerøer Udkommet, slet ilds© at tale om, naar en 
Flaske klar Vodka skal omsættes. Krigsfangerne er i det hele steget i 
Kurs siden Novemberrevolutionen. De er nsarmest avanceret til Neutral* 
nij sjoløvekij, dvs* neutrale Folk, og et V* B. paa Ærmet forlanger 
ingen at se, tværtimod, russisk Oalgehuaor varierer det nu til Vil* 
gelm Pridiot, dvs. Wilhelm, altsaa Tyskland skal hjælpe mod Bolahevi* 
kerne, Hvad de fleste ikke vilde have noget imod.

Hos Chlebnikoffs er der noget under Forberedelse, Det er paafalden« 
de, hvor ofte der i den senere Tid er mystiske Gæster til Stede ved 
Middagsbordet. De gør Indtryk af at være Officerer i civil, tit for* 
klædt som ve lst aae ude Bønder, Bagefter konfererer de med Aleksej Lav* 
reatjevitj i Salonen. I hvert Fald er de ikke af den røde Type fra 
Petersborg. Hanels og min Nærværelse generer dem aabenbart ikke. Lav« 
rentje Alekeejevitj bærer ostentativ sin Kosakuniform med Distinkt!« 
oner i Modsætning til den ung© Infanteriofficer Aleksander ålekaaa« 
årovitj, der uden disse undertiden ogsaa ©r til Stede. Han er efter 
Mart ør ©vo lutionen blevet beskikket som Vojenski Natshalnik i Stået 
for Chlebnikoffs Ven og Nabo, den gamle tsaristiske General Birjukøv,
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og har beholdt denne Stilling* Men han. lader Vorherre vær© den han er.
I det skjulte sympatiserer han med Kosakkerne. Det hele er typisk for 
åa£ latente filstande. De sidste voldsomme Dønninger fra det fjerne 
Petersborg er jo ikke naaet frem til vor Afkrog*

A., Tirsdag, den 11. December 1917*
I Middags lod Chlebnikoff et Ord falde om, at hvad der foregaar her ! 

1  Huset, vedkommer ingen udenfor de fire Vægge, Det har vi selvfølge« 
ligt været paa det rene tmå hele Tiden. Sagen var nemlig den, at der 
igen var Ornater, det gik meget oprørat til ved Vodka*©n, “og der lægges 
ikke Skjul paa, hvorfra og hvorfor de kommer. De er Udsendinge fra 
Don, og det er almindelig kendt, at dise© berømte Kosakker starter en 
kontrarevolutionær Bevægelse med saa kendte Topfigurer som Seneralerne 
Kornilov, Kaledin og Denikin. Paa den anden Side dukker fler© og flere 
Desertører og tilbagevendte FrontsoIdater i deres udslidte Uniformer 
op i Gaderne, og de er nok for de flestes Vedkommende ikke Bysene Folk 
og ser lidse alle tillidvækkende ud. Men ellers gaar for os at se Livet i 
sin skav© Gang med de voksende Bekymringer for det dagligs Brød og 
Fremtiden, Man skal selvfølgeligt ikke male fanden paa Væggen, men. om 
dette tilsyneladende Dødvande er af Varighed eller kun Stilheden før 
Stormen, er dog ©t foruroligende Spørgsmaal, ■ i

A«, Tirsdag, den 1. Januar 1918, lytaarsdag.
Julen og Nytaarsaften ligger nu bag os, dvs, vor <pi og vor Hyt« 

aar saft en, thi Russernes følger fjorten Dag® senere, da dé regner øf« 
ter den gamle Stil, den Julianske Kalender, I Modsætning til saa man« 
g© andre af Borgerkrig hærgede Egn© i dette ulykkelige Land fik vi 
Lov til at feste i Fred, endskønt vist alle har haft en Følels© af at 
sidde paa en Krudttønde, Jul her i Landet er ikke det samme, som hos 
os, I den russi ak-ortodokse lærke indtager Paaåken den Plads i den of« 
fentlig© Bevidsthed og i Familielivet som Julen hos os. Derfor er der 
heller ikke noget i Gadebilledet, der minder os om denne Højtid* Den 
gaar nærmest upaaagtet hen, undtagen naturligvis i lutherske og ro« 
marsk-katolske Krese, hvor den har sit hjemlige Præg, In saadan hjem« 
lig, hyggelig Juleaften oplevede jeg i kar for første Gang i Krigs« 
fangenskabet, og det var hos Familien Siodel. Efter Svinestegen fand« 
tes Juletræet, en Skik, Russerne heller ikke bruger. Efter at Børnene 
havde faaet deres Gaver, sad vi sammen i den lune Dagligstue omkring 
Samovaren fil heaimod Midnat. Hvilken Kontrast til sædn første Jul i ’ 
Fangenskabet for to Aar siden*, i det skumle Tramvaj&epot i Zariayn 
højt oppe paa den øverste af .tre ovenpaa hinanden anbragte nøgne Træ« 
brikse. I fire Mænader havde jeg ikke været af Klæderne Dag og Hat, 
ejede ikke en Skilling, intet uden Tøjet paa Kroppen, og det var laset, 
lurvet og luset. Vandet frossent, ingen Mulighed for at vaske sig og 
til Overflod Dysenteri. « Hos Chlebnikoffs var der stort Selskab,

Hytaarsaften, alt saa i Gaar, var jeg igen inviteret hos Si ©dels.
Da jeg efter Midnat gik bort, vilde jeg efter Aftale afhente Fiedler 
1 Habolaget hos en CiviXfandefamilie tiener, hvor han tilbragt© Af te* 
nen, men jeg blev hængende i det lystige Selskab, mest østrigske Of« 
fieerer, og der blev danset til den lyse flor gen, Datteren er forlovet 
med en østrigsk Feltpræst, der ligeledes deltog, og fiedler med hen« 
des Veninde,

Katja Lavrentjevna og Aleksej Aleksejevitj, der ligeledes studerer 
Medicin, er rejst tilbage til Moskva igen,

A*, Torsdag, den 10. Januar 1918.
Hu er, som det var at vente, Borgerkrigen ogsaa sluppet løs her i 

Astrakan. I Forgaars havde Ghlebnikoff om Formiddagen ikke som sædvan« i 
lig været paa Kontoret, og hverken han eller Sønnen Lavrentje var M l
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Støde ved Middagsbordet. Derimod var Jelisaveta Alekse jevna ret sæd® 
stemt. I Gaar Morges hørte vi saa ude i Ilnik Kanon-» Shrapnel- og 
Maskingevær skydning, og saa vidste vi Besked. Hen paa Formiddagen’’ 
sendt© hun sin østrigske Sieræder Joseph ud til még med Bøn om med mi® 
ne Pakkenelliker at overflytte til hende i Dom Bmirnov, da hun var 
ganske aløne med Hanel, der jo ofte er borte, og Kokkepigen. Døt kam« 
de jeg selvfølgeligt Ikke sige Hej til. Åf Forsigtighedshensyn tog 
jeg min Militærhue med, som jeg ikke har baaret et helt Aar, for un® 
der Omstændigheder at kunne legitimere mig som "Ikke-Russer!!, altsaa 
som neutral eller dog som nonkomb&ttant. Der skulde ikke gaa lang Tid, 
før jeg fik Brug for den.

Jelisaveta Aleksejevna fandt jeg behersket, men alvorlig. Hun bad 
mig forblive hos hende i denne tunge Tid, da ogsaa hendes Liv maatte 
anses for at vare i Fare, siden Hatten til i Forgaars hendes Mand og 
Bøn stod i de kampendes Hakker Side om Bide med d© kontrarevolutions® 
re udenfor Byen, Fronterne er nu klart afstukne: Kosakker kontra Bol® 
shevikker, de »hvide" mod de "røde".

Hanel og jeg har indrettet os i Sønnernes Værelse til venstre for 
Gangen, medens Fru Chlebaikoff sover paa den modsatte Side i Spise« 
værelset for at være i Hærheden. Eftersom Bolshevikkerne har spærret 
for den elektriske Strøm, var vi gaaet tidlig i Seng. Kort efter hør« 
tøs et forfærdeligt Rabalder udefra Jerntrappen i Gaar&splad s en, der 
fører op til Køkkenet og Glasverandaen paa første Sal. for gamle Hus® 
dvornik var skrækslagen retireret, og saa buldrede det løs paa Bagdø« 
ren. Vi kom hurtigt i Klæderne og fik aabnet* la halv Snes Rødgarai* 
ster med vilde Fagter øg opplantet Bajonet var ikke sene om at .komme 
indenfor. Hvem vi var? Hanel fremviste sin Paspoht som her i Huset 
boende Civilfangø, og Milltarhuea identificerede mig tilfredstilien® 
de. Det var aabenbart andre Ting, de var ude efter. Imidlertid kom 
Jelisaveta Aleksejevna til. Hvor hende Mand var? Om han gemt© paa 
faaben? »et første vidste hun ikke, det andet benægtede hun. Derpaa 
massive Trusler om Skydning og Standret for falske eller misvisende 
Opgivelser. Husundersøgelsen - en Boldat blev tilbage i hvert gennem® 
rodet Rum - gav Gud ske Lov intet Resultat, men et Par Flasker Vodka 
gik dog med i Skyndingen, og vi fik Løfte om, at de kom snart igen, 
saa det kan jo blive rart.

Det er med en Lettelse, jeg nedskriver disse Linier åfter nogle 
bevægede Nattetimer. Sove kan jeg alligevel ikke. Da Fru Ghlebnikoff 
havde beroliget sig lidt, indrømmede hun, at der laa faaben velforva« 
ret under Taget. Vi fik hende omsider overbevist om, at dog aldrig 
vilde komme til at gøre Hytte, Afgørelsen afhang ikke af dem, og 
Aleksej Lavrentjevitj kunde aldrig ønske, at hun skulde udsætte sig 
for Fare. Endelig indvilgede hun i, at de skulde tilintetgøres. Da 
det var usandsynligt, at der i Hat kunde ventes yderlige Visiter, gik 
vi straks til Værks. fi hentede ialt en tyve Geværer og Pistoler ned, 
savede Kolben af og brændte dem med det samme i de to store indmure® 
de Jernovne i Spisestuen, og Resterne nedsænkede vi i Kanalejfo, Jeg 
tror alligevel, at det ogsaa har lettet Jelisaveta åleksejevna, da vi 
saaledes fik gjort rent Bord. Men denne Hat har dog taget haardt paa 
hende. Hun tør ikke tilbringe Hatten i Lejligheden, og jeg har lige 
ledsaget hende hen til en Familie i Nabolaget,

A,, Søndag, den 13* Januar 1918.
Da der i Forgaars havde hersket Ro det meste af Dagen, var jeg i 

Mørkningen en lille Tur hos Siedels for at høre Hyt, eftersom de bor 
nærmere Krepost, den gamle, højtliggende Skanse fra Tatartiden, hvor 
Bolshevikkerne holder til. Siede! fortalte, at de som ogsaa andre 
Steder i Kvarteret havde indrettet en Slags Salve garde, ©n privat Sik« II 
kerhedst jenest© om Hatten, -idet Naboer skiftevis patrouillerer i Gø,« 
den, deriblandt Fie&ler, der nu øm Hatten har taget Ophold hos Parøili«



en Wiener, desuden Kindermann og nogle Jøder, hvis Synagoge ligger i 
P etro-Pavlovska ja. Den røde Kommandant skal have givet Tilladelse til 
disse Værn* Hanel og jeg har i hvert Fald ogsaa begyndt samme Hat uden« 
for Dom Smirnov. Vi afløser hinanden hvor anden fim©* 1 Hat kom Jeli« 
saveta Aleksajevna. af og til ned for at spaser© med frem og tilbage i 
det stille Frostvejr, mens vi inde fra Byen af og til hørte Shrapnel*« 
orne eksplodere* Hun søger af aflede Tankrrne. Da hun endelig mente 
at vare træt nok til at kunne falde i Søvn, gik hun ind til flabo en, 
der har overladt hende Møglen.

I Formiddage tog Skydningen pludselig til, råen ebbede igen ud ved 
Middagstid. Da der er udgangsforbud efter Kl. 7, gik jeg hen paa Ef* 
formiddagen til Siede la og kom i Skumringen paa Tilbagevejen ved den 
midterste Kanalbro ud for en voldsom Maskingeværild, aaa jeg maatte 
søge Læ i en Port. Hjemme igen, kom Fru Ohlebnikoff mig for "første 
Gang i disse Dage opstemt i Møde. Hendes Brodér, hvis Skæbne ved Pron* 
ten i lang fid havde været ukendt, var pludselig dukket op hos hende 
og var lige gaaet. Han er Oberst og var Kommandør for et Regiment, men 
det eksisterer ikke mere* Men hun var gled for, at han var £ Live og 
at han netop nu var kommet tilbage.
~Hos'os har vi ingen Skydning været udsat for. For saavidt @r vor 

Beliggenhed tilsyneladende gunstig, da Kampens Centrum er den indre 
By.

km , Fredag, den 18. Januar 1918.
lidebrandene tager til i den indre By. I Hat s aa vi det brænde fle« 

re Steder, hovedsageligt i Centrum omkring Moekovskaja, hvor de store 
Handelshuse har deres Kontorer og Varelagre. Den ene Part under dem 
ikke den anden, derfor ødelægges de af begges Artilleri. Kosakkerne 
skal nu være trangt ind i Byen fra Sydvest. .Deres Forstærkninger og 
forsyninger faar de ude fra Kirgissteppen, men de skal sættes over vol«

fa, og det er et baade besværligt og farligt Foretagende, der stadig igger under de rødes Ild, hvorimod disse kan benytte sig- af ksn mere 
sikr© Jernbane*

Piedler har været her et Par Gange aed Leonid Mikolajevit j for at 
aflægge Regnskab overfor Fru Ohlebnikoff. Det er ikke gode lyheder, 
de bringer. Der var bl, a. Rekvisitionssedler, som selvfølgeligt ik« 
ke er en Pibe Tobak værd. De gjaldt hovedsageligt nogle og tredive af 
de bedste Heste, som de røde har hentet* Men der er intet at gøre end 
at lægge Hænderne i Skødet og vente paa nye Jobsposter. Jeg var der* 
ude i Ganr Formiddags. Alt ligger stille, ingen Kørsel, Foderet er 
ved at slippe op, Penge til Aflønning kan ikke fremskaffes, da Ban« 
kerne er lukket, mange af Krigsfangerne søger ind til Le jr en for'tor«
f  lejringens Skyld, og ligaende Tidender strømmer ind fra de andre irksomheder. Jelisavetalleksejevna er ved at tabe Modet. Ogsaa her 
i Huset begynder det at knib© med Levnedsmidler, da Tilførslen ude« 
bliver. Alt slåer sammen cm hende. Godt, at hendes Bror Aleksej Alek* 
sejevitj nu af of til ser ind til hende og forsøger at opmuntre hen* 
de, men han selv er en nedbrudt Mand. Bang er fuldstændig paa det re« 
ne med, hvor mørkt Situationen tegner sig med Hensyn til Fremtiden.

Under Vagten forleden lat traf jeg paa lanalbroan to Bekendte fra 
lyt aarsnatt en hos Wieners, de østrigske Officerer Lhrlich, en Jøde, 
og Gentbka, en Polak, Vi patrouilierer undertiden sammen om Hatten.
Saa gaar Tiden, De er blevet inviteret til at tage Ophold i Huset hos 
en rig tysk-russisk Grosserer Schmidt paa den anden Side af Kanalen, 
i hvis Forretninger Hanel er impliceret,

Å*j Søndag, den 20. Januar 1913,
I Morges tidligt blev jeg Vækket af Kokkepigen, der havde villet 4 

hente Jelisaveta Aleksejevna hos Naboen, hvor hun stadig tilbringer 
Hætterne« Hun fandt hende liggende bevidstløs i Sneen udenfor Dom
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Smirnov. Vi fik hende op i Splserørelset, hvor* hun brast i Krampe« 
graad, Pigen hentede Aleksej Aleks©jevitj. Hun er aldeles fortvivlet 
og ikke til at berolige. Uvisheden om hendes Mand og Søn, det økonomi«# 
ske Sammenbrud, den personlige IIsikkerhed har fuldstændig knækket hen« 
de.
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Å . , Mandag, den 21. Januar 1918.
Det fortælles, at Kosakkerne igen skal vare trangt tilbage og ud 

i Bykanten. Sidste Mat har da røde sat Ild til General Birjukovs Hus 
her ved Semijansi Kanalen. Han er an af førerne hos Kosakkerne. Gymna« 
sieinspektør Annenhoff og Hustru, der boede paa først© Sal og ligele*« 
des er Venner med Chlebnikoffe, har mistet alt og er nu foreløbigt, 
saa godt det kan lade sig gøre, blevet optaget her i Huset.

A,» Onsdag, den 23. Januar 1918.
1 Elnik sex' det galt ud. læsten alle Hest© og Køretøjer har Bolsh©« 

vikkerne konfiskeret. Jalisaveta He k s e  jevna er jo ”Burshui" og har 
af frygt for, at noget lignende egsaa kan overg&a hende her i Huset, 
pro foraa "solgt” sit mest værdifulde Indbo til Hånel øg faaet Skøde 
derfor, idet hun tiener, at en tysk Civilfangee Ejendom i paakommen&e 
Tilfælde værnes af den svenske Skytsmagt, der her i Byen ©r repræsen« 
teret ved et Vicekønsulat. Ligeledes har hun i sin Fortvivlelse givet 
os i Forvaring sine Smykker, deriblandt Brillantringe, til en samlet 
Værdi af oa. 60000,oo Fredsrubler, siger hun, hvad jeg slet ikke er 
glad for. Men Frygten for en ny Husunders øge 1 se og Angsten for, at 
hendes Hjem kan lide samme Skæbne som General Birjukovs gør hende helt 
modløs. Selv hendes Broder, der hver Bag ser ind til hende, kan ikke 
formaa herj&e til at tilbring® Hætterne her i Huset.

A., Torsdag, den 24. Januar 1918.
Da éer herskede forholdsvis Ro i Eftermiddag®, gik jeg hen paa det 

dansk© Sygehus. Jeg traf paa Sygeplejerskanes Værelse foruden disse 
Dr. Bendtorff, Prendahl, Ægteparret krebs og X»a$d@hoff. De har haft 
an bevæget Tid, da Aleksandrovski BoulevaM. ligger ligeovar for Kre* 
post og flere Gange t o  ligget i Skudlinien, Paa Sygehuset og hos 
Krebs*es ovenpaa var Vinduerne til Gaden næsten all© itu. Krebs*es 
sover om Hattea med Haderne paa paa Gulvet i deres Glasveranda ud 
mod Gaardspla&øen. nedenunder laa foruden syge østrigsk© Civilfanger 
eaarede russiske Rødgardister og civile, der havde søgt Tilflugt £ 
»Sygehuset og nu biir behandlet, af Dr. Rendtorff. Han har personlig 
overfor den røde Kommandant i'-'Krepost protesteret mod Beskydningen 
af det med Røde Kors-Flag øg Dannebrog kendetegnede neutrale Sygehus 
og førmaaet ham til under Kamphandlingerne at forsyne dette med Pro«# 
viant, saa materiel lød lider de ikke, og forknytte var de heller ikk©

Paa Hjemvejen saa jeg et Smut ind til Pastor Loppes. Her havde der' 
fundet rigtige gadekampe Sted, og Rødgardister havde forlangt Kirke« 
nøglen for at montere et Maskingevær paa Taarnet, hvad Pastor loppe 
dog havde kunnet forhindre*' San fortalt©, at ©t Angreb, som Kosakker« 
m  havd® foretaget her i Særheden, var sla&et tilbage* Ogs&a her var 
der Skudhuller i Vinduerne til Gaden, og ogsaa her sov Familien paa 
Gulvet. Udsigterne for kosakkerne anses almindeligt for ikke at være 
gode. Stakkels Familie Chlebnikoffl

A*, Lørdag, den 26. Januar 1918.
Det ser nu ud til, at Afgørelsen nærmer sig* I de sidste Dag© har 

der hersket livlig Artilleriild, saa jeg har holdt mig hjemme øl Da« 
gen. Hr. Blattner, der er svejtsisk Statsborger og Svigersøn til Stor* 
købmanden kern, er Håbe til Familien Schmidt paa den anden Side af 
Kanalen. Med ham gik jeg Vagt sidste Hat, og han inviterede mig bagef*



ter ind til et Glas -varm Te, Han fortalte, at Bolshevikkerne nu var 
Herre over Byen og at Kosakkerne er trængt tilbage til Stepperne paa 
den anden Side Volga* Det indre af Byen skal vær© totalt ødelagt,

Å,» Søndag, den 27. Januar 1913,
Hel© Dagen hørtes ingen Skydning, Derimod viste sig overalt i By« 

en Rødgardister til Hest, Der er ingen Tvivl nu, Terningen er faldet, 
tru Chlebnikoff er helt ulykkelig. Hun véd intet om sin'"land og sin 
Bøn Lavrentje.
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A«, Mandag, den 4. februar 191B«
1 Dag var jeg inde i Byen, før første 

ret Udgangsforbud hele sidste Uge* Især oraler.
laa

i tr© Uger, Der har 
loskovskaja, hvor de

frastore Handelshuse og Varelagre laa, er kun en Ruinhob tilbage* 
ter var jeg hos Giedels, Khenias Privatlærerinde i Russisk er forlo« 
vet med sin fætter, en Bøn af General Birjukov, og hun har fortalt, 
at denne og begge Sønner er blevet taget tilfange af de røde, er ble«at denne og begge Kønner er oievet taget tilxange ar de røde, er ble« 
vet frygtelig tilredt og ligger nu lænket i et mørkt og fugtigt Kæ1 « 
derrum i Tyrma* Hun har det gennem m  Bror til en Rødgardist, som hui 
har underkøbt. Gud sk© Lov vid fru Chlebnikov det ikke.

Da Astrakan under Borgerkrigen var helt afskaaret fra Omverdenen, 
faar vi nu først Kendskab til, at freds#>rhandlingerne i Brest-Litovsk 
desværre ingen Vegne kommer*

å ., Mandag, den 11. februar 1918*
I Aftes bragte et Bud ©adelig en længleelsfuldt Ventet Efterret« 

rdng* Aleksej Lavrentjevitj og Sønnen Lavrentj Aleksejevitj 1 Live 
ilmuksteppen, mm  de søger enkeltvis og forkladtet Sted i Kalmukstepp ©n, men de søger enkeltvis og forkladt mod Kord 

i Retning Saratov, Jelisaveta Aleksejevna er helt forvandlet. Hun vil, 
naar Tiden er inde, selv tage til Saratov.

A«, Mandag, den 18. Februar 1918*
Jeg var i Eftermiddags ude i Ilnik, hvor det sér sørgeligt ud. De 

røde har gjort rent Bord, der er ikke stort aere tilbage. Jeg var der« 
paa ovre i Officerslejren ved Siden af for at opsøge et par rigstyske 
Offierer, hvem jeg har besørget Trarrubler % £  Fru Krebs og Svenskeren 
Tennemann, der efter Hjemkomsten skal tilbagebetales i tilsvarende 
Markbeløb, men de var allerede-flygtet* I Stedet traf jeg en anden 
Bekendt fra OhleVnikoffs, den.tidligere Vojenskij Natshalnik Åleksan® 
der Åleksandrovitj - men nu forklædt i en østrigsk Officersuniform* 
Situationen var til at begynde med lidt pinlig for os begge. Det er 
ikke lef at være russisk Officer i disse Tider. Han er i øvrigt rus« 
sisk Polak.

Å., Tirsdag, den 5* Marts 19IS*
Hu blev det s aa dog Alvor med Separatfreden mellem Rusland og 

Centralmagterne, Den blev underskrevet i Forgaars i Brest-Li tovsk.
En bedre Fødselsdagsgave kunde jeg ikke have faaet. Nu kan Hjemrejsen 
kun vær® et Tidssp ørgsroaal*

å,, Søndag, den 14* April 19IS*
Den altovers:3syggende Hjemlængsel, der i de første Uger efter Freds« 

slutningen i fornyet Styrke meldt© sig hos os Krigsfanger og tilside« 
satte alle andre Tanker, er ogsaa kars-agern til Lakunet i min© Optog« 
nølser, men det skal nu i Korthed udfyldes. Det sker imidlertid paa 
den anden Side Kanalen i Huset hoe Å* J* Schmidt, idet Fru Chlebni« 
koff for et Par Dage siden er taget til Sar afe o v* -Hun har faaet heirnne« 
ligt Bud om, at hendes Mand dér et eller andet Sted holder sig ekjult*
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Midt i Marte kom Katja Lavrentjevna uventet hjem fra Moskva som 

kurér med et Budskab, hun ikke turde aribetro et Brev* Lavrentje har 
i god Behold slaaet sig igennem til Moskva, hvor han er gaaet under 
Jorden, Bfter nogle Bage tog hua tilbage igen sammen med Hanel, der 
nu biir i Moskva.

Det danske Sygehus har afviklet, idet mange østrigske Civilfanger 
tager hjem. Et Par Uger har derpaa de to danske Sygeplejersker, Frøk« 
åerne Schjødt og Christophersen boet her hos os, indtil de fik Paalsg 
fra Gesandtskabet om at rejse til Moskva. Dr. Rendtorff har begivet 
sig til Baku i Kaukasus. Han spurgte mig, om jeg vilde med. Jeg turde 
ikke, endskønt Lysten var stor nok. Der kan lade sig meget gøfce i dis« 
se turbulente Tider, og det kunde have været interessant at s© laphta« 
kilderne, de store Petroleumsfabrikker og Masutfremstillingen, men jeg 
var bange for dermed at foi^sinke Hjemsendelsen. -

Da Jelisaveta Aleksejevna for længere Tid vil forblive i Saratov 
for at være sammen med sin Mand, fik jeg Tilbud fra Familien Schmidt 
om at tage Ophold dér. Jeg var i Forvejen gennem mine Bekendte fra 
Hytaarsnatten hos Wieners og nu igen fra Borgerkrigstidens natlige 
Patrouillegange, d© to østrigere Ehrlich og Gembka, blevet kendt med 
Familien. Vi tre har hver vor Stue paa anden Sal i det store Hus. Me« 
dens Smalhans især i den sener© Tid blev Køkkenmester hos Fru Chleb« 
nikoff, er der ikke Spor af smalle Steder Hér, Rusland er et mærkeligt 
Land. Familien er tysk-russisk. Andrej Jakovlevit j Schmidt er lidt 
tunghør, men en smidig Forretningsmand, der ogsaa kommer tilrette med 

y  de nye Magthavere. Han maa være avælgrig, og det besynderlige er, at 
han ikke i mindst© Maade generes af de røde, tværtimod, man lever her 
eaa ubesvaret som nogensinde. 1 Egnen omkring iSamara ejer haa Te gi vær« 
ker og Skovplantager, ved Baku Petroleumsfabrikker og leverer Masut 
til det store Volga-Dampskibsselskab Kaukas & Merkur. Desuden har han 
og Kanel Part i en Hvidmetalfabrik, saa han som oftest er fraværende. 
Der holdes aabent Hus hér, for Tiden mest for østrigske Officerkamme« 
rater til Ehrlich og Bembka, deriblandt de to Grever , Fætterne Kinsky 
og Wilo&ek. Ogsaa Fiedler deltager hyppigt i de opulente Maaltider, 
Blattnere, der er laboer og heller ikke suger paa Labben, siger lidt 
ondskabsfuldt, at hos Scbmidts lever man for at spise. Sandt at sig© 
bestaar foruden Musik, som østrigerne dyrker, og Skakspil vor eneste 
Tidsfordriv i dø mange og udstrakte Maaltider og Søvn til langt op 
paa Formiddagen, saa man undertiden skammer sig over dette Drivert
og Slaraffelevnet. Men der er altsaa Tid nok til at træffe Forberede 1« 
deleei^Hjearejsen. Fru Schmidt er en livsglad og livfuld, en rundpul« 
det - som ikke er at undres over - men elegant Kvinde. Ben ældste Dat« 
ter ©r forlovet med en russisk Student, den elleveaarige Søn Andrej 
vejer 160 Pund, og den syvaarige Santa er alles Kælebarn.

A., fredag, den 26, April 19 18 .
i Da Civilfangerne i Modsætning til os Krigsfanger kan rejse hjem 
’ paa egen Haand, naar et vist Antal har meldt sig, var det ikke svært
I for mig at blive indskrevet, da jeg kender alle dem i det svensk©

Vicekonsulat, der bearbejder Listerne. Værre var det hos dø stedelige 
Myndigheder at blive anerkendt som civilinterneret, men det gik ogsaa. 
Jeg fik paa Byens Kontor af et Sovjetmenneske uden større Besvær baa« 
d© Brev og Segl for 30 gode Tsarrubler "til det russiske Bød© Kors",

| saa jeg nu er rejsefærdig til den Civilfangetransport, der afgaar den 
V 17. Maj.

Tsar- og Kerenskirubler staar endnu forholdsvis højt i Kurs, da de 
er officielle Betalingsmidler, hvorfor d© hamstres i stor Stil. Astra« 
kan har derfor ligesom andre Byer maattet trykke egne lokale Gedler,

I der har en meget ringe Værdi. <ieg har til Hjemrejsen solgt, hvad jeg
1 kan undvære, min Overfrakke, det ene Sæt Tøj, et Par Sko, et Bovedæk« 

ken, alt samman for Tiden Mangelvare og derfor betales godt, saa jeg
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iiar henved 500 Tsar rubi er til min Raadighed. Vi maa nemlig selv udre® 
de Kosterne, da vi rejser paa egen Haand, Dr. Balogh gaar'med som lage. i

Å,, russisk Paaskesøndag, den 5. Maj 1918.
Qgsaa denne Paaskenat tilbragte jeg i Uspenskij Katedralen, Der var 

ingen Porskel siden sidste Aars, igen var den ligesaa fyldt til sidste 
Plads af andægtige af alle Selskabskrese, civile som militære, igen 
det samme højtidelige Oeråmoniel, den samme Inderlighed og Grebethed. 
Den officielle Ateisme har ikke Bund i det russiske Sind.”

yfj

A., Torsdag, den 16, Maj 1918,
For sidste Gang, siden hun efter Paaskefseten er komet tilbage fra 

Saratov, var jeg hos Jelisaveta Aleksejevna, denne Gang for at tage 
Afsked og for at sige Tak endnu engang for al den Godhed, hun og Alek® 
sej Lavrentjevitj og den hele Familie Chlebnikoff har udvist imod mig ' 
i det næsten halvandet Aar, jeg saa at sige er gaaet ud og ind i dette 
før saa lykkelige Hjem, Hun var behersket som altid, men den sidste 
Tid har taget haardt paa hende. Det var ikke let at sige Farvel under 
de givne forhold. Ord betyder saa lidt, og hun véd, at ingen kan hjæl® 
pe hende. Hun fortalte om Samværet med sin Mand, der lider under Ad® 
skillelsen, om Sønnerne i .Moskva, som hun ikke har set endnu, om Fxyg® 
ten for, at alles Skjul kan røbes. Krig er 1  sig selv ond,, men Borger® : 
krig er dens værste Afart. %

Bagefter var jeg ude hos Ægteparret Rehbehn, ogsaa for at sige Par® • 
vel og Tak, Vi drak Te sammen, som saa ofte før. Gamle Andrej holder 
ikke af de røde, han synes, det var bedst under Tsaren, Han blev glad 
for min Klosterpibe, og hans Hustru Marie, der i al den Tid har vasket 
mit Tøj, arvede mit Primusapparat.

Saa kan Kapitlet Astrakan i min treaarige Krigsfangetilvarelee af® 
sluttes i Aften hos Familien Schmidt og med Kammeraterne der. D© fle® 
ate af mine Bekendte undtagen Sgteparret Krebs og Hr. Singelmann rej® 
ser ligeledes i Morgen. Ved Middagstid starter vi med én af Kaukas & 
Merkure store VoIga&ampskibe til Saratov, og derfra fortsattes med 
Jernbane mod Vest. Fledler har Udsigt til at komme efter med den rø® 
ete Transport.

Midt paa Volga mellem Astrakan og Saratov, Søndag den 19* Mai 1918.
Moders tresaarige Fødselsdag. Hun tænker næppe, at jeg denne Dag 

ligger midt paa én af Verdens allerstørst© Floder paa Vej hjemad. I 
Forgaars forlod vi programmæssigt Astrakan i ©t sommerligt varmt Por« 
aarsve jr. Fru Schmidt har forsynet mig rigeligt med Proviant. Tredie 
Kahyt paa det store, moderne Skib far fyldt til Trængsel. Vi faa 
Krigsfanger flottede os derfor og for at være sammen med vore civile 
Bekendte til en Anden Klasses Kabine, og det har vi ikke fortrudt.
Ikke Afveksling, ikke skiftende Landskaber, kun faa og lidet tilta« 
lend© smaa Landsbyer sømmer Bredderne, naar vi kommer dem nær paa den 
vestlige Side, men den storslaaend© Ensformighed og Ensomhed gør denne 
Sejlads paa den vældige Strøm til noget helt for sig selv. Paa dens 
Midte øjnes næppe Land, Først ved Jenotajevsk følger det stejle, ud® 
vaskede Højdedrag Floden, medens den flade asiatiske Steppe paa tffct® 
siden kun skimtes i det Fjerne. Sent i Gaar Hat naaede vi Zarizyn, 
hvor jeg for to Aar siden tilbragte et Par Maaneder i det til et ue« 
selt Fangelejr indrettede Tramvajdepot. Her fik vi en Afdeling svært 
bevæbnede Rødgardister om Bord. Det gav Anledning til^dén Del Uro, 
men de har ikk© i mindete Maad© generet os. De er i Dag blevet udski® 
bet i Kamyshin, hvor de skal ©laa én modrevolutionær Rejsning ned.
De fortalte, at der ogsaa kæmpes i Saratov. Hvis det er sandt, kom® 
mer vi fra Dynen i Halmen. I Morgen Dag vil vi faa Syn for Sagn,



S aratov, (Tirsdag, den 21# Maj 1918.
(Tidlig i Gaar ankom vi hertil. Ladehoff og Siedel - hans Hustru 

med Børnene er forud rejst til Riga * tog imod mig paa Landgangsbro« 
en, og jeg har tilbragt Matten paa deres Hotel. I Gaar og i Dag har 
jeg set paa Byen, der efter en kort Kamp er i de rødes Hænder. Dog 
er den langtfra s aa ødelagt som Astrakan og bærer endnu tydelige Spor 
af fordums Velstand. Den er Hovedstaden i det store volgatyske Qmraa* 
de. I det vesteuropæiske Gi ty findes moderne forretningslokaler paa 
de velholdte Boulevarder, smukke Pladser og grønne Anlæg. I Gaderne 
høres meget Tysk. Mit gamle Laseret ved Banegaarden var uskadt, Hu 
hen paa Eftermiddagen sidder vi i vort (Tog, der skal føre os til Grøn* 
sen. Siedel, Ladehoff og jeg har indrettet os paa en øverste Briks i 
en af de henved fyrretyve Teplushker, dvs. Godsvogne, den russiske 
Jerhbanedirektion har stillet til vor Raadighed. De andre tre Brikse 
befolkes af familier, vi ikke kender. Disse alt endet end, bekvemme 
Vogne skal huse os den maaske ugelange Rejse gennem Rusland, men det 
har ingen Mød nu, saa nær Vejs Ende. Deutsohraann med sin Hustru har 
fundet Plads i Dr. Baloghs Vogn. Vi er rede, vi venter kun paa at Lo« 
komotivet tager fat.

Moskva, Lørdag, den 35 • Maj 1918.
Vi forlod Saratov i Sommer og Sol. Haste Dag passerede vi Tambov 

i Snevejr. De tre Dages Ophold i Moskva blev for talg en Skuffelse,
Jeg havde glædet mig til at se lidt af Russernes hellige By, Siedel 
og Ladehoff kendte den i forvejen.

Men vi har ikke turdet f»Stede Koget, fordi det snart ved Dag og 
snart ved lattetid© blev rangeret fra den ene Banegaard til den anden 
i Byens Udkanter, og dér var der Ikke andet bemærkelsesværdigt end de 
lange Rækker af beskadigede og rustne Lokomotiver, der i lumdretvis 
stod opstalded© paa døde Banespor. Et Sted saa vi ogsaa den forhenvæ« 
rend© Tsara grønne Salonvo&ne, dog var der ikke meget tilbag© af Her« 
ligheden, hvad et Blik gennem Vinduerne forvissede om. Men ellers lig« 
ger den vældige By i de smukkesttænkelige Omgivelser, og ind imellem 
Skrænter og Bøgeskove titter fornemme Villa’er frem, Datsher, som de 
kaldes, men ogsaa deres Tid er vel forbi nu, eller dog de forrige Eje* 
rers. For øjeblikket sidder vi i Toget Borodino-Smolensk, Hap oleons 
blodige Vej. Vi venter paa Signalet til Afgang. Efter Sigende skal vi 
i Overmorgen naa den tysk-russiske Demarkations linie ved % e n  Crscha.

Tysk-Orscha, Onsdag, den 29, Maj 1918.
Byen ligger paa begge Sider af Dajeprfloden, der skiller det be= 

satte Omraade fra Russerne. De røde lomraissarer gjorde ingen Indven« 
diager mod de to Dusin Stykker Sæbe, jeg havde købt for mine sidste 
Rubler. 1 Moskva havde tyske Sygeplejersker fra Gesandtskabet gjort 
os opmærksom paa, at Sæbe er en stor Mangelvare i Tyskland, Da vort 
lange Tog med de henved 800 hjemvendende Tyskere langsomt kørte os 
over Bnjeprbroen, var der mange, der ikke kunde skjule deres Bevæg©!« 
se, kvinder grad. Dog var Modtagelsen alt andet end festlig. Bn Over* 
sergent klarede den helt alene og uden Sentimentalitet. Vi Krigsfan* 
ger maatte forme Geled og fik at vide, at vi nu var Soldater igen. 
Medens Civilfangern© med deres Familier anbragtes i Barakker i Skoven, 
førtes vi til en tidligere russisk kaserne, hvor vi nu paa de nøgne 
Brikse venter paa at blive sendt til Varahava i Karantæne. Da alle 
Breve herfra passerer Gensuren og dermed forsinkes, har jeg givet en 
Soldat fra Skriverstuen, der netop skulde paa Orlov til Berlin, aggle 
Linier med til min Bustru med Meddelelse om, at jeg var paa Vej hjem.

Varahava, karantæne Zegrae-Syd, fredag, dén 14. Juni 1918.
for netop en Uge siden kom jeg hertil, og i Dag har jeg efter lan* 

ge, lange Tider hørt hjemmefra. Min Hustru har straks skrevet efter

— 29 —
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at hun har faaet min nuværende Adresse. Hvor forventningsfuld uåbnede 
jeg dette Brev, og saa det Afbræk i Glædens min yngste Broder Andreas 
er savnet siden den store Mart sof fensiv i Flandern. Men, trøster hun, 
der er Haab om, at hari er i engelsk Fangenskab. Og saa, min Broder Lo« 
rens har Bryllup den 20, Juni. Jeg har straks i Eftermiddags været hos 
Kaptajnen for at bede ham om i den Anledning at afkorte Karantæne tiden, 
saa jeg har faaet Lov til at rejse den 18. Juni.

Vi har nu ogsaa modtaget Uniformer. Her i Karantænen kommer hver 
Bag hundreder af Krigsfanger til fra alle Kanter i Husland, I Forgaars 
traf jeg en Kammerat, jgg for halvandet Aar siden hor været sammen med 
i Astrakan,. Han kom nu fra Sibirien paa den andett Bide Baikalsøen.

Heumunster, Onsdag, den 19. Juni 1918.
Efter et Døgns uafbrudt Kørsel i et med hjerap ermitterede Soldater 

til Trængsel fyldt Hurtigtog fra Vårshava over Berlin og Hamborg, 
venter jeg her i Keumunster paa Tilslutning nordpaa. For nøjagtig tre 
Aar og tre Dag© siden stod jeg ligeledes her paa Banegaaråen, man da 
paa Vej sydpaa, til$ den .russiske front, og Broder Andreas var mødt op 
for at sige Farvel. Det vil være et Skaar i Gensynsglæden, ikke ogsaa 
at skulle mødes med ham og min kære Fader i Morgen i Tønder efter de 
lange Aar.

Man siger, at Toget ankommer om en Times Tid, og jeg sidder med en 
Kande tynd Surrogatkaffe fasan mig. Omgivelserne her har ogsaa forand« 
ret sig i de tre har. Ventesalen gør et forsømt og næsten forkomment 
Indtryk, og folk sidder omkring med apatiske, trætte Ansigter. Det er 
tydeligt, at Krigen ogsaa har efterladt Spor i Tyskland.

Ogsaa jeg er træt, men det korte Ophold vil jeg benytte til hér at 
afslutte min russiske Dagbog, før min Hustru i Aften modtager mig paa 
Banegaarden i Flensborg, Jeg vil gøre det med at vedkende mig, hvad 
jeg har faaet ud af disse tre onde Aar. Haar jeg nu tænker tilbages 
Ikke for alt i Verden kunde jeg ønske dem gentaget, men heller ikke 
vilde jeg miste dem. De har trods alt dog været en Berigelse. Jeg har 
i Sandhed erfaret dette, at der under alle forhold og i alle Folkeslag 
ogsaa i en Tid som den, hele Verden nu skal igennem, findes gode len* 
nesker. Der vilde vare mindre Had og mindre Krig i denne ulyksalige 
"Verden, hvis Menneskene og Folkene gjorde sig Umage for bedre at for* 
staa og omgaaes end at ødelægge hinanden, Vi ér dog, naar alt kommer 
til alt ailesammen 1 én og samme Baad.
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.aist«ra.i\aii, sauaag, cien 29. Januar 1917«
Hu har jeg da saa nogenlunde fundet mig til Rette med den nye Til

værelse og i de nye Omgivelser. Ret var Hr. Hånel - han gaar her ef» 
ter russisk Manér under Havn af kax Sichardovitj - der i bedste Mening, men dog egentlig ganske uden min gode Villie fik det ordnet Ror 
mig. Men det er en indviklet Historie. -

Sidst i Hovember havde den russiske Lejrkommandant, en Sand, vi 
ikke har kunnet beklage os over, udskilt de forholdsvis faa rigstyske og øs trig-ungarske "Ofiieersaspiranter", der jo er fritaget for alt 
Arbejde, fra den almindelige store Rangelejr III ved Banegaarden og 
anbragt os i en gammel, forfalden forhenværende Infanterikaserne i 
den modatte Inde af Byen i en lille Bydel mellem Admiralteiskij daton 
en kanalagtig Indbugtning af Volgafloden, og denne selv. Døt var vi 
godt nok tilfredse med for saa vidt, som vi herfra havde det nærmere 
til den tyske lutheriske Kirke dyd for Semljanoi Kanalen, der er et 
yndet ,amlingssted for de mange tyske og østrigske Civilfanger, som 
vi Krigsfanger af forskellige Grunde søgte kontakt med. Vi syntes, at 
de mere end vi i Lejrene maatte vide Besked med Forholdene her og 
hjemme og om Fredsudsigterne. Det var altid velgørende at møde Vel* 
villie hos dem og deres Hustruer, der undertiden inviterede os hjem 
til sig. Dertil kom deres gode Forbindelser ude i Byen. Saa mangen 
Kammerat havde de hjulpet bort fra det kedsommelige .Lejrliv. Ret var 
især Kaandværkere, som de havde forskaffet fast Beskæftigelse hos en 
eller anden russisk Vester og dermed ogsaa Ophold udenfor Lejren, Det 
betød i alle Tilfælde Friheden, og om denne kredsede enhver krigsfan
ges nske, omend den kun syntes forbeholdt dem, der kunde skilte med 
de efterspurgte Færdigheder.. . .en ogsaa for os andre var der altsaa 
Grund nok til at søge disse.'Sammenkomster efter Løndagsgudstjenester- 
ne. At ruble en honvo#, dvs. underkøbe en russisk Goldat af det vagt
havende Sandskab, voldte ingen Besvær, heller ikke til andre Formaal.

Disse Civilfanger er tyske eller østrig-ungarske statsborgere, der 
før og indtil Krigen havde deres Levebrød i Rusland og ved dennes Ud
brud var blevet interneret i Lejre, men siden forvist til afsides Fgo 
ne i Landet, hvor de imidlertid i fuldkommen personlig Frihed med de
res Familier kunde leje sig ind i Byerne, tage Arbejde eller leve af 
deres Formue. De er kun forpligtet til én Gang om Ugen at melde sig 
paa .Politistationen og vare hjemme Kl. 9 om Aftenen. De allerfleste 
her i Astrakan er velstaaende, for en stor Del kommer de fra Balti
kum, er købmænd, Fabriksdirektører eller har haft andre ledende Gtil« 
linger. ...’aadan havde jeg faaet Forbindelse med Max Richardovitj Ha« 
""T cvr> - havde haft Beskæftigelse sora Ingeniør i Riga os
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Jens Iversen

AstoN&sa* landag, den 29* Januar 1917*
Hu har oeg da saa nogenlunde fundet mig til Rette med den nye Til«, 

værelse og i de nye Omgivelser* Det var ir. Mane! - han gaar her ef» 
ter russisk Manér under lavn af Mass Richard© vi to* - der i bedste Me
ning, men dog egentlig ganske uden min gode Villi© fik det ordnet for 
mig. len det er en indviklet Historie. -

Sidst i november havde den russiske lejr kommandant, en Mand, vi 
ikke har kunnet beklage os ovex*, udskilt d® forholdsvis faa rigstyske 
og østrig-ungarske *Q£ficeraaspiranter«, der jo or fritaget for alt 
Arbejde , fra den almindelige store Fangelejr III ved Banegaarden og 
anbragt os i en gammel, forfalden forhenværende Infant er ikaseme i' 
den modatte ånde af Byen i en lille Bydel mellem Admiralteiskij Satan 
en hnaalagtig Indbugfcning af Volgafloden, og denne selv. Det var vi 
godt nok tilfredse med for saa vidt, som vi herfra havde det nærmere 
til den tysk© lutheriske kirke Syd for Semljanoi Kanalen, der ©r et 
yndet Samlingssted for de mange tyske og østrigsk© Civilfanger, som 
vi krigsfanger af forskellige Grunde søgt© kontakt med. ¥i syntes, at 
de mere end vi i Le ir ene maatte vid© Besked med Forholdene her og 
hjemme og om Fredsudsigtern©. Det var altid velgørende at møde Vel« 
villi© hos dem og deres Hustruer, der undertiden inviterede os hjem 
til sig. Dertil kom deres gode Forbindelser ude i Byen. Saa mangen 
Kammerat havde de hjulpet bort fra det kedsommelige Bejrliv. Det var 
især Haandværkere, som de havde forskaffet fast Beskæftigelse hos en 
eller silden russisk lester ose dermed ossaa Gohold udenfor Leiran* Dat
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over, at Udsigterne kun kunde være saaa. Det var altid den gamle 
lires ingen Sag at finde en Arbejdsgiver og derned Ophold hos den« 
ne el lex' et andet Sted i Byen for en Haandværker. Dermed opnaaede 
disse fuld Bevægelsesfrihed, kunde bare civilt Tøj, og ikke engang, 
som Tilfaldet er med Givilfangerne, føres der Tilsyn med dem. De 
skotter sig selv, og militær eller anden Myndighed spilder ingen 
Umage paa dem. De blev saa hjertelig misundt af os andre, naar de 
kom ind i Lejren for at afhente døres Post og fortalte, hvor frit 
de levede og hvad de fortjente,

JNu var det ikke eaaledes, at vi i den almindelige Fangelejr ved 
Banegaarden eller i vort nye Domicil i den gamle kaserne har haft 
det daarligt. Da vi i Modsætning til de andre Kammerat e r ikke var 
forpligtet til nogen Arbejdetjeneste af hvilken som helst Art iføl
ge Arrangement de fjendtlige Regeringer imellem, brugte vi vor Tid 
til at organisere al mulig fælles Underholdning, Vi havde vore Te® 
aterforesti1linger - de kvindelige Hober fik vi hos Givilfangernea 
Hustruer inde i Byen - vi havde en Sangforening, en Kabaret, et Fod
boldhold, et udmærket ungarsk Zigeunerorkeeter, vi udgav en haand« 
skrevet Lejravia, »om jeg var Medredaktør of, vi spillede Skak den 
hele guddommelige Dag til langt ud paa Hatten eller, naar det i d© 
for os umaadeiig varme, blikstille Soaaaernatter var en Umulighed at 
sove i Barakkerne, sad vi i Grupper udenfor i vore selvlavede »stol© 
omkring vor© egne Petroleumslamper og diskuterede alt mellem Himmel 
og Jord, Vi kunde holde os fri for Lus og gaa i Badstue, Vi havde 
løafckfefeed, ja endog et eget Køkken, aom vi rigtignok selv maatte fi« 
nancere. Men ensformigt blev det i det lang© Løb, Halvandet Aar hav
de jeg tilbragt i russisk© Krigsfangelejr© i forskellige Egne af det 
vældige Hige, havde haft det ondt og mindre ondt, og hér i Astraken, 
nin bedste Tid, har der ikke varet noget at klage paa, Ken vor Om® 
kvartering og Reparation fra de øvrige Kammerater havde vakt en vis 
Foruroligelse, den kunde tydes som Forberedelse til en foreetaaend© 
Transport, maaske endda til Sibirien, Lignende Foreteelser indebar 
erfaringsmæssigt altid et UsiJdrørhedeæoment • Dertil kom, at siden i 
December det tyske Fredstilbud v«r blevet afvist, maatte vi regne 
med et langvarigt Fangenskab. Da s aa den tunge Efterretning hjemme
fra naaede mig, at min kære Fader pludselig og helt uventet var død, 
holdt jeg det ikke ud mere, saa haabløs det end kunde se ud,

Jeg henvendte mig igen til .Haael, Han mente, det lod sig maaske au gøre* han havde Indlogeret.sig hos en stor og formaaend® russisk 
Forretningsmand* Det varede ikke mange Dage, før jeg fik Bud om at 
indfind© mig i Dom hmirnov, ©t af de anseelige og fornemme Aterihuse 
ved VarvaBijevskij eller, som den ogsaa .kaldos, Remljanoi Kanalen, 
der forbinder Delta-Armen Kutum med Admiralteiekij Saton og Volga. 
Kør boede Hinel hos den russiske Familie Ohlebnikov,

Efter at hav© rublet Vagten, stod jeg saa en skønne Bag hen paa 
Eftermiddagen, iført en i Lejren laant Jakke, beskeden i det herska
belige Køkken og ventede paa at blive præsenteret som Ansøger til 
ét eller andet, hvad, det vidst© jeg ikke. Hanøl agerede Tolk, og 
Russeren gjorde ikk© mange Ord, og jeg forstod ikke et Muk af det 
hele, men det fik jeg da ud af det, at man vilde vide, om jeg for« 
stod mig paa Dyr og da navnlig paa Heste. Døt maatte jeg desværre 
benægte* Jeg blev derfor ikke lidt overrasket. da Rue«eT»«n
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hvad jeg havde sagt med Hensyn til de krævede Kvalifikationer, at 
dem var der ikke noget i Vejen med, og at jeg nu beklædte en Anstil« 
Ung som Dyrlæge eller rettere som Hestedoktor for benved to Hundre« 
de russiske Bæster. Fortjen© noget skulde jeg ikke ud over det dag« 
ligø Middagsmaaltid her i Huset, m n  det var jeg godt nok tilfreds med, da jeg regelmæssig faar Penge sendt hjemmefra*

Jeg maa sigø, at jeg tog det langtfra sau lystigt som Hanel, men 
han sagde, at nu var dør intet at gøre, og at man hør til Lande ikke 
tar det saa nøje. Udøn Vanskelighed fik min ny© Chef nogle Dage se« 
aere ordnet min Udskrivning fra Lejren mgémtte' med Kommandanten og tog 
mig straks med i sån flotte aabne Viktor! avogn med herskabelig Kusk 
pas Bukken ud i den eftertragtede Frihed.

Ikke uden okrupler og med en hel Del Skepsis tiltraadte jeg da, 
og døm har jeg ikke overvundet endnu. De har ogsaa sammen med det nye, uvante Milieu, jeg ©r landet i, givet Stødet til disse Optegnelser/ 
som jeg for Fremtiden agter møti Mellemrum at fortsatte, og Jeg har nu 
altsoa i fjorten Dage mere slet end ret røgtet min Bestilling"herude 
paa Gaardene ved Gaton.

Desværre ©r der kun eaa overmand© lidt, der overhovedet kan gøres 
under dø givne Omstændigheder og med de forhaandenvarende Midler.

Det er en stor Vognmandsforretning, der herude er installeret i 
to rummelige Gaardkecapleksør, efter russiak Skik omgivet af og ad« 
skilt ved et mandshøjt, men vanrøgte! Plankeværk, der aldrig har væ» 
ret i Berøring med Malning. I lange Hakker etaar i den ene af Gaar» 
dene Hestene opstaldede i døres Trøboksø - alt er hor af Træ. Her har ogsaa jeg mit Ophold hos et ældre, yderet renligt voigatysk Ægtepar 
Behbehn i dettes Xsba. .Boksen© @r nok forsynede med fag, men aabne 
bagud, saa de be klage 1so sverdige Dyr, disse smaa, villige,•fordrings® 
løse og saa taaliaodige, men efter vor© hjemlige Begreber saa upleje« 
de russiske hest© er udsat for Snefygning og den haara© frost Matten 
over, Haar de forsvedto og trætte er kommet tilbag© efter m  lang 
Dagskørsel øller flere. Det er ingen Sjældenhed, rrnar vi saa om Mor« 
genen finder dem. bedækket med Hits og staaønde i Sne op til Bugen. At der under saadann© Forhold danner sig store forbulninger under Huden 
langs Skinne- og Laarben aom følge af de uundgaaelig© forfrysninger 
er ikke at undres over.

Straks om Morgenen gaar je^:nVisitø" og melder de skadelidt© Dyr, naar Chefen kommer, der saa gifter d® fornødn© Anvisninger. BehaMiin* 
gen beat aar i Pensling og forbinding med gamle Sække (l), mens Kusk©** 
ne fastholder ©Iler binder Høstenos Isen. Jeg maa sige, at jeg tit 
krymper mig ved at foretag® dø nødvendig© Indgreb og m  de stakkels 
Dyro Lidelser, som vi mod” dø faa til Raadighød at aa© ude Midler k m  
saa lidt kan lindr©. Bisa© bestaar udelukkende af !* Karbo vkoV og Pi ok« 
taaia, og naar Bristet er gennemskuret af Krumhøltot, det russiske 
Forspand, bruges Vaseline. Døt er hele Apoteket! Saa er der Magasinet 
paa den anden Gide Såtern« hvor jeg udleverer Foderstoffer, som Kirgi« 
ser© ud® fra Steppen, forspændt med Kameler, forsyner os mød.

fil venstre for Forten i den anden Daard ligger Kontoret. Det er 
heller ikke noget i Lighed med Komfort, og den'tynd© og gnavs® rus« 
siskø Skriver Vasil fimofejovitj Såedvedjev, der har Bopæl i Byen, er 
mærkeligt nok ikke Førstemand paa Stedet. .Det ©r ubestridt den øst« rigsk® fsldwobel nnluossak, kaldet Aleksander I vartov! tj, alt saa Krigs« 
fang© ligesom jog. Haa er fra Bukovina, bærer altid sin elegant© Uni« 
fora og har og fortjener Hr. Chlebaikovs fillid i fuldt Maal, end« 
skønt han har sin ©gen ilaad* at omgases ham. Foruden 'lysk, Ungarsk



og flere slaviske Sprog taler og skriver haa pex'fekt Suesisk og er 
derfor uerstattelig' som Organisator af Arbejdet og som selvskreven 
Mellemmand mellem Kusserne og de mange Krigsfanger herude, der ofte kun fomaaar at udtrykke aigideres Folkeslag® Det er han siet
ikke i Uvished om, og han er kort for Hovedet overfor selve Chefen, 
naar denne, som tit er tilfældet, bliver ilter.

I denne Gaard har ogsaa de fleste andre russiske Familier, gaiale 
graanede i Tjenesten, deres laba. De flest© er som gamle andrej 

Relibehn Yolgatyskere, Saa er der Russeren Ossip, dea tykke, herska« 
bellge Kusk. Han har Tilsyn med og Omsorg for Herskabets fikse Kere- 
og Rideheste, der i Modsætning til de andre er opstaMed© i lukkede 
Baase. Hestene til Postkørsel sorterer under Kolja. Han er Galioier, 
der i sine unge Aar er deserteret fra østrigsk Militærtjeneste. Han 
og den gamle, skæggede Grishka, der er Gaard©nes Dvornik, dvs, Hat« 
vægter, plejer Søn- og Helligdag© at drikke sig kanonfuld i Fusel« 
brændevin.

Her staar ogsaa den Bække Træbarakkør, hvis først# Sal siden de 
ung© russisk© Kusk© indkaldtes til Krigstjeneste, huserer deres Af« 
løsere, de godt øg vel hundrede Krigsfanger. 10ruden nogle Bayrer er 
det overvejende istrigere og Uagamr af alle Monarkiets Nationalitet 
ter, hvoraf mange ikke engang for staar Tysk. De er uden hvilken som 
helst .Bevogtning eller kontrol af nogen Art, og de forstaar at nyde 
friheden. Sidst© Lørdag havde nogle af dem arrangeret en Dans herude, 
der varåde til langt ud paa Matten, Piger har de nok af, Ogsaa med 
Hensyn til Forplejningen skøtter de sig selv. Men de har noget til« 
overs for deres Heste. Det er dem, der beserger Postkørslen. De ©r tit Dage undervejs mød Passagerer, ofte Officerer, der skal ud i de® 
res Udskrivningsdistrikter i Gouvememsatst, der røsten er halvt saa 
stort som hele det tyske Hige.

Gouvernementsbyen Astraken midt inde i det vældige Vol gade Ita har 
har kun én eneste Jernbaneforbindelse, og den samme fører gennem 
kirgissteppen paa østsiden af VoXga til Sar atov. Banegaardea ligger 
langt ude forfin Byen i Mærheden af vor gamle Lejr III, og det hørte 
aed til vore Adspredelser derude at holde Udkig med Ankomst øg Af« 
gang af Dagens eneste Tog vad femtiden om Eftermiddagen, hvis det da 
ikke paa Grund af de idelige Forsinkelser først indtraf* og af gik i 
d© sene Matte timer, Forbindelsen med selve Byen vedligeholdes ved m  
ensporet elektrisk Sporvognslinie, TraavaJ, som Russerne siger, og 
de private Xsvoshtehiks, dvs. .Drosker, Færds©Islivet ud i Gouverne® 
mentet derimod opretholdes ved den russiske Personpoet, der ikke har 
regelmæssig© Ruter og bestemte Tider. Den lejer Heste og de saaaa 
Vogne, Telegaer og Trojkaer ud og om Vinteren Plader, og det er et 
saadaat halvt offentligt Foretagende, AlekseJ LavrentJevitJ Chlébni« 
kover Trafikchef for.

Ved Titiden om Formiddagen har Hestene faaet døres Omgang og Pas® 
nlng* Saa hersker der Travlhed herude, Der hastes fra den en© Gaard 
til den anden. Chefen ventes. Lerne lidt paatagne Geskæftighed har 
intet at gøre med, at han volder Fortrad, han herser ingen med, 
tværtimod, m m  han selv er hurtig og kort i Tale og Vmremaade, uden 
at der kommer stort ud ef det, og saa synes han maaska, at det tar 
Éig d&. Der kommer Jo mange Mennesker her. Aleksander IvanovitJ oa® taler ham mad RAT*Ant( - oa- Folkftiae tiltaler ham med ^Chasainf el«
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get sin Plads ved Skrivebordet bag Barrieren paa kontoret med Pels« 
huen skubbet tilbage i Nakken, rygende den ene Papyros efter den an* 
den, og Staben, dvs. Aleksander Ivanovitj, Vacil Timofejevitj or nu 
min Ringhed forsranlet om sig for at være ti'l Raadighnd, s aa begynder 
et Rykind af hjemvendte kuske med deres køresedler, medens andre skal 
ud. Der skal spørges, og der skal svares, Russere, Krigsfanger og 
Publikum imellem hverandre. Ind imellem kommer der Folk, der vil lej© 
Køretøj. Alle taler i Munden af hinanden, Midt i barmen ringer Tele« 
fonen. Vasll Timofejevit j vaander sig, men saa griber han resigneret 
Hører øret med en frygtelig Sd, men hvad hjælper det. Saadan gaar det 
et Par Timer, og alle aander op, ,fKejseren” med, naar han bestiller 
Vognen og tager bort, Saa falder der Ro over Gemytterne,

Hos de gamle Rehbehns har jeg det godt. Et Særkende hos dem som 
forøvrigt hos alle vore Kolonist-, eller, som de her ogsaa kaldes: Volgatyskere, er deres udprægede Renlighed. Men ellers"adskiller de 
sig hverken i Udseende eller Levemåde fra den russiske Almue, blot 
taler de deres Volgatysk, og saa er de Lutheranere, og af den Grund 
aei' de ned paa Russerne. Disse er Billeddyrkere, siger de, fordi de 
korser sig foran deres ikoner. De bor efter russisk Vis i deres Is« 
ba - det betyder Stue - og denne, nemlig Isba’en bestaar kun af det 
Sne Rum, i hvis Midte paa Lergulvet<&n store Stenovn tjener til at 
koge den daglige Ishi-, en velsmagende Hvidkaalssuppe, kogt paa et 
Stykke Svinekød, til Opvarmning om Dagen og om Natten til Soveplads 
for hele Familien i dennes Faareskindspe1se, Det hele Indbo bestaar 
af et Par hjemmelavede, renskurede Stoie og et Bord foran Slagbænken 
1 Hjørnet, Men der er propert her, endskønt efter vore Begreber me* 
get tarveligt. Dog disse Mennesker stiller ikke store Fordringer til 
Livet, de tynges ikke af .Arbejde, der er ingen, der jager med dem, 
de kan sidde i timevis omkring deres Samovar og samtale eller synge, 
de er altid tilfredse. Gamle Andrej har tømret en Seng til mig, der 
staar i et Hjørne. Der sover jeg paa en Halmsak under mine to Ulddæk« 
ke, jeg har faaet sendt hjemmefra. Hustruen hedder Marie. Hun vasker 
mit Tøj. De tiltaler mig i tredi© Person og med Ivan Ivanovitj, De 
selv tiltales kun med Fornavn,

Ved Totiden gaar Aleksander Ivanovitj og jeg hen i Dom Smirnov.
Af Kokkepigen faar vi serveret Middagsmaden i et lille Værelse ved 
Siden af Køkkenet, Saa har vi .Eftermiddagen til vor Raadighed. Max 
Richardovitj har et Par Gange inviteret mig til Te om Eftermiddagen 
eller om Aftenen* Han har sit' 'Værelse paa anden Sal Side om Side med 
to unge Civilfanger, Hans Sto'Iterfoth, en Rigmandssøn fra Riga, hvis 
Familie stammer fra Lybæk, og Studenten Harry Wo&tke fra Dorpat. lin 
Eftermiddag præsenterede han mig for Fru Chlebnikov. Hun er en noget 
fyldig, men meget elegant og smuk Dame, var meget venlig, hun talte 
Tysk til mig og sagde, at jeg vilde være velkommen, hvis jeg havde 
Lyst til at tilbringe en Aften i Familien. Det har jeg dog ikke dris« 
tet mig til, alene formedelst mit Røvercivil.

å., Lørdag, den J. Februar 1917*
Da Aleksander Ivanovitj har ønsket at give Afkald paa Middagsma« 

den for at spise hos Bekendte i Byen, kom Fru Chlebnikov i Porgaars 
ud i Køkkenet for at opfordre mig til for Fremtiden at indtage min 
Middagsmad sammen med Familien, hvad jeg af forskellige Grunde ikke
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get sin -lads ved Skrivebordet bag Barrieren paa Kontoret med Pels« 
huen skubbet tilbage i Hakken, rygende den ene Pspyros efter den an«* 
den, og Staben, dvs. Aleksander Ivanovitj, fasil Timofejevitj og nu 
min Ringhed forsaralet om sig for at være til Ra&Gighed, saa begynder 
et Rykind af hjemvendte kuske med deres Kørese&ler, medens andre skal 
ud. Der skal spørges, og der skal svares, Russere, Krigsfanger og 
Publikum imellem hverandre. Ind imellem kommer der Folk, der vil leje 
Køretøj. Alle taler i Munden af hinanden, Midt i harmen ringer Tele« 
fonen, fasli Timofejevitj vaander sig, men eaa griber haa resigneret 
Hører øret med en frygtelig iSd, men hvad hjælper det. Saadan gaar det 
et Pas? Timer, og allé a&ader op, ‘»Kejseren” med, naar han bestiller 
Vognen og tager bort, Saa falder der Ro over Gemytterne.

Hos de gamle Rehbehns har jeg det godt, Kt Særkende hos dem som 
forøvrigt hos alle vore kolonist-, eller, som de her ageaa kaldes: 
Volgatyskøre, er deres udprægede Renlighed, Men ellers adskiller de 
sig hverken i Udseende eller Levemaade fra den russiske Almue, blot 
taler de deres folgatysk, og saa er de Lutheranere, og af den Grund 
sex1 de ned paa Russerne. Disse er Billeddyrkere, siger de, fordi de 
korser sig foran deres Ikoner. De bor efter russisk fis i deres Is« 
ba - det betyder Stue - og denne, nemlig Isba'en bestaar kun af det 
Bm Hum, i hvis Midte paa Lergulvet $>n store Stenovn tjener til at 
koge den daglige fshi-, en velsmagende Kvidkaalssuppe, kogt paa et 
Stykke Svinekød, til Opvarmning om Dagen og om Hatten til Boveplads 
for hele Familien i dennes Faareekindepelse. Det hele Indbo bestaar 
af et Par hjemmelavede, renskurede Stole og et Bord foran Slagbanken 
i Hjørnet, Men der er propert her, endskønt efter vore Begreber me« 
get tarveligt. Dog disse Mennesker stiller ikke store Fordringer til 
Livet, de tynges ikke af .Arbejde, der er ingen, der jager med dem, 
de kan sidde i timevis omkring deres Samovar og samtale eller syage, 
de er altid tilfredse. Gamle Andrej har tømret en Seng til mig, der 
staar i et Hjørne, Der sover jeg paa en Halmsak under mine to Ulddæk« 
ke, jeg har faaet sendt hjemmefra. Hustruen hedder Marie. Hun vasker 
mit Tøj» De tiltaler mig i tredie Person og med Ivan Ivanovitj, De 
selv tiltales kun med Fornavn*

Ved Totiden gaar Aleksander Ivanovitj og jeg hen i Dom Smimov* 
åt Kokkepigen faar vi serveret Middagsmaden i et lille Værelse ved 
Siden af Køkkenet. Saa har vi Eftermiddagen til vor Eaadighed. Max 
Richardovit j har et Par Gange inviteret mig til Te om liftermiddagen 
eller om Aftenen* Han har sit’’ Værelse paa anden Bal Side om Side aed 
to unge Civilf anger, Hans Gtdlterføth, en Rigmandssøn fra liga, hvis 
Familie stammer fra Lybæk, og »Studenten Harry Wodtke fra Dorpat. fin 
Eftermiddag præsenterede han mig for Fru Chlebnikov. Hun er en noget 
fyldig, men meget elegant og smuk Dame, var meget venlig, hun talte 
Tysk til mig og sagde, at jeg vilde være velkommen, hvis jeg havde 
Lyst til at tilbringe en Aften i Familien, Det har jeg dog ikke Gris« 
tet mig til, alene formedelst mit Røveroivil,

A,, Lerdag, den 5* Februar 1917*
Da Aleksander Ivanovitj har ønsket at give Afkald paa ilddagema« 

den for at spise hos Bekendte i Byen, kom Fru Chlebnikov 1 Forgaars 
ud i Køkkenet for at opfordre mig til for Fremtiden at indtage min 
Middagsmad sammen med Familien, hvad jeg af forskellige Grunde ikke
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et aåbent Hus, shirokaja shisn, som man. siger i Rusland. Men Bestem- 
I melsen om, at de ikke maa færdes udenfor Hjemmet efter Kl. 9 om Afte=/ nen, er generende for denne Tilbøjelighed. De maa altid regne med at~
/ blive kontrolleret, og det biir vi Krigsfanger udenfor Lejrene mærke=
/ ligt nok ikke. Vi har altsaa Tid nok til at drøfte den falles Skæbne 
/ og fredsudsigterne. Krebs omtalte de Rygter, der er i Omløb, i,en han 

ligesom >~ieuel i Eftermiddags mener, at man vil insistere paa, a.t tysk 
Propaganda i Virkelighed staar bag de fredsvenlige Tendenser i Befolk* 
ningen og bag strejkerne i Petersborg og Moskva, og at russiske Patrio
ter- har myrdet den hemmelighedsfulde sibiriske Munk, fordi han paavir= 
kede den tyskfødte Tsarinde i Retning af Separatfred med Tyskland, Hvad 
der nu stikker bag ved, det er tydeligt nok, at der er noget i Gære, og 
at selve den kejserlige Familie inddrages i denne Hviskepropaganda for'* 
og imod Krigens Videreførelse varsler om den almindelige Utryghed. Men 
det er en aabenlys Kendsgerning, at Krigstrætheden er stor blandt de 
jævne Russere, skønt Forholdene i Astrakan vist næppe er saa foruro- 
ligende som mange andre Steder i Landet. Her gives der ogsaa Ting, der 
kun San faaes ad Omveje. Er der Savn paa den ene Side, er der andre, 
der har i Overflod, men det anfægter i Grunden ingen, det er man saa 
vant til. Der er nok en vis Rationering, men ingen Organisation, og 
Stemningen ved Fronten kan heller næppe være god, saa der maa vel være 
Kræfter igang, der skal modarbejde den voksende Modvillie mod Aarsagen 
til den hele Misere.

Er det saaledes tydeligt nok, at der ulmer noget i Undergrunden, 
spores der dog ingen aabenlys Urostemning. Det er, som om mon finder- 
sig i noget uundgaaeligt. Man haaber paa snarlig Fred, men derved biir 
det, ellers er man nærmest ligegyldig: hvad kan man gøre? hvor galt kaii 
det gaa? Jeg mindes en Samtale med en russisk Soldat ude ved Fronten ei| Times Tid efter at jeg var blevet taget tilfange. Han talte Tysk. Det 1 
var netop efter de Uger, da de store russiske Fæstninger i Polen var A  
falden som Fluer, Vejen til det Indre af Rusland laa aaben, og for us^l 
at se, vilde det snart være Slut med Krigen og dermed med vort FahgenJl 
skab før det rigtig var begyndt. Russeren blev ærligt forbavset: Vejen« ti skva var lang, og længere var den endnu til Ural, og bagved iaa^ 
Sibirien. Rusland var en stor Gummibold. Karl XII’ og Napoleon havde m  maattet sande det, det vilde Verden ogsaa opleve i Dag. M

Denne mærkelige Tryghed paa trods af alle Tilskikkelser har ubevi»§- bundfældet sig i det russiske Sind. Dette vældige Rige, dette helligt® 
Rusland er som skabt til at taale og lide, taale ethvert Stød. Denne 
Følelse, at det alligevel aldrig kan gaa helt galt, har maaske frem- 
skyndet eller rettere fremkaldt den ejendommelige russiske Hang til at 
lade fem være lige, til Korruption, Resignation, Passivitet, Fatalisme 
alt dot, der ligger i det ene-- russiske Ord: nitshevol Rusland er jo 
stor, og Lillefar Tsaren, Gud velsigne ham, er langt borte.

min Fader har i sin Tid sendt mig en halvlang saakaldt Kloster-pibe 
med stort, hvidt Bastelinshoved. Haadant Monstrum kendes slet ikke i 
Rusland, hvor Mushik’en og doIdaten drejer sig et lille Kræmmerhus af 
Avispapir, som de helder deres ildelugtende Mahorka ned i, medens de 
mere fordringsfulde ryger deres Papyros, en kort Cigaret med langt Pa= 
pirsspids. Aleksej Lavrentjevitj er meget interesseret i denne Pibe.
Saa kan han-finde paa at sige: "Ivan Ivanovitj, dawai trubka'5 ,dvs. heal 
Piben, for saa at tage imod russiske Officerer paa Kontoret bakkende 
paa den grovtskaarne tyske Tobak, som min Hustru af og til kan sende, 
men som sikkert ikke smager ham. Men alsidig Undren over dette besynder« 
ligo Ryge instrument giver Anledning til lang Palaver, sund Latter ug 
Bevidsthed om, at noget lignende har Astrakan ikke set Mage til.

For nogen Tid siden er Fiedler og jeg flyttet sammen i det lille 
Værelse ligeover for Aleksander Ivanovitj'es bag Kontoret. Vi tre har 
det rart sammen, Aleksander Ivanovitj med sin tørre Sarkasme og Fied= 
ler, alias Feodor Feodorovitj, med sit Lynne, altid parat til at illu
strere en Situation med at Wilhelm Busch-Citat. Han er kendt med en 
Qiviifaugefamilie Halter inde i Byen, hvor han ogsaa spiser, men han


