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H0jbjerg ved Felsted

1. September 1979.

ERINDRINGER OM BEGIVENHEDER DER FANDT STED FOR OVER

60 AR SIDEN UNDER 1. VERDENSKRIG - 1914-1918.

Med hensyn til ovenstaende har jeg i det sidste ars

tid faet optaget 4 artikler i Jydske Tidende. Den

f0rste som omhandler min indkaldelse, ophold i gar-

nisionen, frontindsats i Flandern og St. Quintin til

forarsoffensivens begyndelse den 21. marts 1918.

1. artikel, s0ndag den 19. marts 1978, underoverskriften:

"En D.S.K. lader tankerne vandre".

2. artikel, s0ndag den 22. oktober 1978, der handler

om min 0vrige kampindsats, omtale om mit or-

lov fra fronten og til min tilfangetagelse

under overskriften:

"Gem dig bag en d0r, nar de begynder at skyde"

3. artikel, s0ndag den 27. maj 1979, om mit ophold i

fransk krigsfangenskab under overskriften:

"Et dystert ar som fransk krigsfange".

4. artikel, s0ndag den 3. juni 1979, om min hjemsendelse

underoverskriften:

"Hejmdal bragte krigsfanger hjem fra Frankrig"
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"En D.S.K.'er lader tankerne vandre"

Peter Festersen, Felsted var en af de mange danske s0nderjyder,

der som tysk statsborger, blev indkaldt som soldat under 1.

verdenskrig. Netop i disse dage for 60 ar siden mistede han to

meget gode venner i krigen og det foranledigede ham til at skri-

ve til os.

Da det i disse dage er 60 ar siden, at tyskerne fors0gte deres

sidste storoffensiv og, at kamphandlingerne senere pa aret i

november 1918 f0rte til kapitulation og afslutning af 1. verdens-

krig, vil tankerne hos os gamle D.S.K.'ere uvilkarligt ga til-

bage til begivenhederne fra den gang, hvor vi havde dem pa n«rt

hold, og selv tog del i dern.

Jeg blev indkaldt til militaertjeneste den 16. november 1916,

knap 18 ar gammel, og kun 2\r efter min konfirmation i april

1914. Vi var mange s0nderjyder, der den dag blev indkaldt til

9. Jagerbattalion i Ratzeburg. Byen var kun lille, men havde en

stor militaerbelsgning. Det danske sprog som til tider var ilde

h0rt, bade af kammerater og bef alingsmasnd, florerede livligt pa

stuerne og pa kasernepladsen. Min bedste kammerat i garnisions-

tiden havde jeg i Hans Madsen Greve, som var fra samme by som jeg

og som jeg var skolekammerat med fra Tumb01 skole, igennem 8 ar.

Vi fulgtes ad hele tiden ikke alene til Ratzeburg, men ogsa til

Lockstederlager og Liibeck i nogle uger, for sa omkring midsommer

1917 at blive forflyttet til Hamburg for at blive uddannet ved de

svsre maskingevaerer. Det var f0rst da vi var fasrdige med vore ud-

dannelser, at vore veje skiltes. Vi havde lavet en faslles aftale

med hinanden om, at ingen af os skulle melde sig frivilligt til

fronten, for ogsa der at blive sammen. Skabnen ville at Hans blev

den f0rste der matte afsted, en uge tidligere end jeg. Han kom

f0rst en tur til Flandern, naede dog kun til Gent. Hans regiment

var taget ud af frontlinien pa grund af store tab. Derpa gik turen

til 0stfronten, dog uden at komme i kamp med Russerne. Kamphand-

lingerne var der ved at ebbe ud, og nogle dage senere var vaben-

stilstanden en kendsgerning.



- 3 -

Sa. gik turen igen til vestfronten i f0rste omgang dog kun til

et Rekrutendepot bag fronten. Hans' egentlige ilddab fik han

f0rst ved forarsoffensivens begyndelse den 21. marts 1918.

Dog for min gode vens vedkommende desvaarre tidlig nok, idet

han dagen derpa den 22. marts 1918 blev ramt af en gevaerkugle

i brystet, og d0de pa lazarettet den 26. marts af indre b!0d-

ninger. Sadan endte hans unge liv, kun 19 ar gammel. En god

kammerat som aldrig bliver glemt. Pa hans mindesten kunne med

rette sta ordene fra en tysk soldatersang "En god kammerat,

en bedre findes ej".

Otte dage efter, at jeg havde sagt farvel til Hans pa Hamburgs

banegard i begyndelsen af oktober 1917 stod jeg pa tur til at

blive sendt til fronten. Turen gik ogsa til Flandern. Med tog

k0rte vi til Rumbecke, blev dog udsat nogle kilometer f0r be-

stemmelsesstedet, pa grund af flyverangreb. Toget skyndte sig

tilbage og vi matte fortseette til fods. Mindre end 14 dage fra

afrejsen fra Hamburg la vi i forreste frontlinie ved Paschen-

daele, en by som fornylig blev omtalt i Jydske Tidende den 23.

februar 1978 i en artikel med skildringer fra en TV-serie. Dis-

se skildringer var dog langt mildere end de barske krigsvilkar.

Hele krigsafsnittet i Flandern under englaendernes efterarsoffen-

siv i oktober og november 1917 var et rent helvede. Englsnderne

brugte ganske vist kun det lette artilleri, men sa til gengseld

i store maangder. De store granater kunne ikke bruges der, de

forsvandt i dybet uden at eksplodere. Modstanden var for svag

i det moseagtige terrasn. Af samme arsag var det nasten umuligt

for os, at fa nogen daekning op foran os. I 70 cm dybde stod vi

med f0dderne i vand, sa det var sa godt som umuligt. De sma 7,5

cm granater havde en stor h0st, selv om der var en del forsagere

i blandt dem. Ogsa de sma scrapnels som eksploderede i luften li-

ge over vore hoveder, kostede os mange d0de og sarede. Der var vi

kun indsat 2 x 4 dage, sa matte vi af!0ses af andre formationer

i begyndelsen af november pa grund af store tab. Vi blev sa af-

kommanderet til et mere roligt afsnit af fronten. Vi kom til St.

Quentin, hvor vi blev til forarsoffensivens begyndelse den 21.

marts 1918. Under mit ophold ved Paschendaele og St. Quentin hav-

de jeg sluttet venskab med en anden s0nderjyde, Peter Bahnsen fra

Bajstrup.



Jeg laarte ham at kende allerede i Hamburg. Der var vi dog flere

fra vor hjemstavn, men under selve frontopholdet var vi to, de

eneste s0nderjyder og hvad var mere naturligt end at vi holdt

sammen vi, talte jo det samme sprog. Desvarre matte jeg ogsa

hurtigt tage afsked med ham. Allerede f0rste dags formiddag den

21. marts blev Peter sendt tilbage til Battalionsstaben med en

melding, siden har ingen set ham, ingen ved hvad der haendte ham,

kun at han ikke vendte tilbage igen. Atter et af krigens myste-

rier, ingen ved hvorfor, men en begivenhed som aldrig glemmes.

Hvorfor netop ham ? Den eneste kammerat jeg havde hjemme fra.

Nu i disse dage er det 60 ar siden disse begivenheder fandt sted.

Begivenheder som vi ikke kan glemme, og heller ikke vil glemme.

Derfor samles vi gamle D.S.K'ere ogsa ar for ar pa vabenstilstands-

dagen den 11. november til mindesamvaer for vore faldne kammerater.

Men vi bliver mindre for hvert ar der gar. Medlemsantallet for

aktive svinder og en sk0nne dag er der ingen D.S.K. afdeliner mere.

I Felsted afdeling er vi nu kun 16 aktiver medlemmer tilbage, men

har for ganske nylig sluttet os sammen med Bovrup-Varnaes afdeling

som tilsammen har 12, sa nu har vi 28 aktive medlemmer. Foruden

disse har vi indenfor omradet en del passive medlemmer der st0tter

os med et beskedent be!0b arligt og som ogsa tager del i vore minde-

sammenkomster omkring 11. november. Sidste ar var vi samlet 80 mand

i Bovrup Kro. Tumb01 sangkor sang nogle dejlige sange for os og vo-

re hjemlige praester, Pastor Schr0der, Varnass og Pastor Jaspers, Fel-

sted glaadede os med gode indlasg. Det er nu ikke kun i kroen vi sam-

les, vi samles ogsa i kirken den s0ndag der falder nasrmest den 11.

november til mindesamvaar i Felsted kirke, hvor pastor Jaspers fra

praadikestolen bekendtg0r, at han efter gudstjenesten vil sige nogle

mindeord inden vi forlader kirken. Derpa gar vi sa samlet ned til

mindestenen over Felsted sogns faldne for 1. verdenskrig. Her retter

sa en af D.S.K. kammeraterne nogle ord til dem der fandt deres grav

i fremmed jord, nedlaagger en krans ved mindestenen og udtaler et

"jEret vaere Eders minde". Efter sangen "Altid frejdig nar du gar",

gar enhver til sit, atter et minde rigere.

Peter Festersen
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Manuskript over mindeordene pa mindedagen
for vabenhvilen den 11. november 1918.

For mange ar siden blev der udkaempet en krig i Europa, som siden

er indgaet i historien under betegnelsen, Den f0rste verdenskrig.

I fire lange ar blev der kaempet og myrdet ved alle frenter, ind-

til kanonerne endelig fik lov til at tie.-den 11. november 1918.

Da havde krigen krsvet ofre, bade liv og ejendom i et omfang som

verden aldrig havde oplevet f0r. Ogsa de unge fra Felsted sogn

havde faet ordre til at traekke i tr0jen og tjene Tyskland og kej-

seren. Mange af dem vendte aldrig tilbage, kun deres navne star

idag at leese pa mindestenen ude pa kirkegarden. Selv ligger de i

Frankrig og Ruslands jord. Andre var mere heldige. De fik lov til

at vende hjem til deres hjemstavn og kunne sa alligevel leve deres

liv, som de var blevet snydt for. Men ogsa disse heldige vendte

hjem, for de flestes vedkommende, med sir pa legeme eller sjasl.

Det er nu 59 ar siden. I der overlevede ma efterhanden vaere ble-

vet gamle, og der gar snart ikke et ar, hvor I ikke bliver n0dt

til at sige farvel til den ene kammerat efter den anden. Mange vil

derfor nok sp0rge om det overhovedet fortsat giver mening at mindes

en tid der ligger sa langt tilbage, at kun de faerreste af os selv

kan huske den. Hvorfor star vi her idag igen med en krans og ripper

op i noget som forlaengst er bleven historic. Passer det da ikke at

tiden Isger alle sar ? Dem der sp0rger sadan skal vi give dette

svar: Der findes to ting, to oplevelser, som et menneske aldrig

vil glemme i hele sit liv, nemlig at der bliver begaet uret mod den

enkelte og at et ungt og rask menneske bliver tvungen til at se d0-

den i 0jnene pa et tidspunkt, hvor det hverken er rede eller modent

til det. Man lod som en gransedragning kunne andre folks sindelag,

som om en gra uniform kunne fa folk til at glemme hjem og sprog og

traditioner, og vskke deres interesse for en fremmed sag. Man gjorde

det med loven i handen, og det var uret som gjorde ondt. Tysklands

storhed kunne ikke vaere s0nderjydens sag. Alligevel gjorde I og eders fal

ne kammerater jeres pligt - dog uden nogensinde at laegge skjul pa,

at i havde det kasrt hjemmefra, det holdt i fast ved, hvad end der

skulle ske. En sadan trofasthed har vel nok fortjent en krans, ogsa

efter 59 ar.
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Det andet som gjorde disse ar uforglemmelige, var d0dens daglige

trussel. At det ikke var en torn trussel viser de mange navne der-

ude pa kirkegarden. Enten de 17-18 ar eller 30 ar sa havde ingen

af dem endnu levet sit liv. Alle havde meget tilgode, men kunne de

regne med en fremtid ? Denne usikkerhed medf0rte megen angst og

fortvivlelse bade hos de unge og deres familier. Heller ikke dette

er glemt og b0r heller ikke glemmes, ikke blot for de gamles skyId,

men heller ikke for vore unges skyld. Thi denne angst og fortvivlel-

se kan ogsa ramme en ny slsgt nar som heist. Det er med disse tanker

vi nu efter at have sunget samle nr. Ill vil ga ud til mindesmaerket

og traditionen tro nedlagge kransen fra D.S.K. afdelingen af Felsted

menighed, idet vi mindes de faldne, som har vaeret savnet i sa mange

ar.

Efter denne artikels fremkomst i avisen kom jeg i kontakt med flere

mennesker, mundtlig, skriflig og telefonisk, hvoraf flere opfordrede

mig til at skrive mere om mine oplevelser fra den gang. Den samtale

jeg blev mest glad for, var da jeg 2 dage efter den 21. marts netop

60 ars dagen for Peter Bahnsens forsvinden blev ringet op af en dame

fra Horsens. Hun var pa bes0g hos en s0ster i Bedste L0 og havde laest

artiklen der. Det viste sig at vsere en s0ster til mine gode ven Peter

Bahnsen og som jeg havde truffet en gang tidligere under hendes bes0g

af broderen, under vores ophold i Hamburg i 1917. Hun var den gang

en hel ung pige pa godt 14 ar, nu en dame pa 75 ar. Hendes store 0ns-

ke var nu, efter sa mange ars for!0b, at fa en samtale med mig inden

hun skulle tilbage til Horsens igen. Vi enedes om at m0des i Bedste L0

hos s0steren den 23. marts. Hun havde ogsa fast en 3. s0ster boende

i T0nder til at komme, sa det blev hele 3 s0stre til Peter jeg fik

lejlighed til at hilse pa, en stor oplevelse. Samtalen drejede sig

mest om Peter. Jeg var den sidste der havde set ham i live. Sa for-

svandt han uden at jeg fik sagt rigtig farvel til ham. Hans familie

fik kun en ganske kort meddelelse om, at han var savnet.

Jydske Tidene af den 22. oktober 1978 skriver om mit m0de med s0stre-

ne Bahnsen, og de f01gende kamphandlinger i en ny artikel under over-

skriften, "Gem dig bag en d0r nar de begynder at skyde".
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"Gem dig bag en d0r, nar de begynder at skyde"

Det rad fik Peter Festersen, H0jbjerg ved Felsted, da han som sol-

dat i f0rste verdenskrig var hjemme pa orlov fra fronten.

En D.S.K.'er Peter Festersen har ladet tankerne vandre tilbage til

f0rste verdenskrig og specielt til forarsoffensiven den 21. marts

1918. Ved den lejlighed mistede han to af sine bedste kammerater.

Peter Festersen har tidligere skrevet om sine oplevelser under

krigen og det bragte ham i kontakt med 3 s0stre til den ene af kam-

meraterne Peter Bahnsen. Den ene af dem, Bothilde Holm, der nu bor

i Horsens, havde han set en gang tidligere under hendes bes0g af bro-

deren i Hamburg 1917. Hun var dengang en purung pige pa godt 14 ar,

nu en dame pa 75 ar. Vi talte mest om Peter, og indr0mme ma jeg, vi

skiftedes til at le og graede med hinanden, sadan skriver Peter Fes-

tersen om sit m0de med de 3 s0stre.

Ora kampene skriver han:

Offensiv i tast tage.

Offensiven startede den 21. marts allerede kl. 3 om morgenen. Da

satte det tyske artilleri ind med spasrreild som varede hele 5 timer.

Det sendte en str0m af granater over i modstandernes raekker. Vi lagde

isasr masrke til de svaere haubitzere, der seglede hen over vore hoveder

for at sprede d0d og 0delaeggelser anden steds. Klokken otte prascis

havde vi ordre til at springe op af graven. Feldwebelen stod med uret

i handen og pa minuttet gik turen over i ingenmandsland og over i eng-

laendernes rsekker. Vi havde ventet at finde flere lemlaestede og d0de

men det var slet ikke tilfeeldet. Run 2 lettere sarede og en 15-16

stykker der ikke fejlede noget, kom op af hullerne, rakte hasnderne i

vejret, lod sig afvabne og tage til fange. Nogen saerlig modstand m0dte

vi ikke de f0rste timer. Der la ogsa en tast tage over landet, sa det

hele var ret usigtbart. F0rst henimod middag da tagen lettede, kom der

gang i begivenhederne. Pludselig dukkede der 5 engelske flyvemaskiner

frem af skyerne str0g hen over vore hoveder i meget ringe h0jde. De

lagde sig om om pa siden, lod deres maskingevasrsalver regne ned over

os og forsvandt sa lige sa hurtigt igen. Hele denne episode kostede os

dog 2 mand og 4 heste.



Mod aften naede vi frem til kvarterer der havde vaeret beboet af

civile. De var imidlertid flygtet over hals og hoved, og havde sa

godt som intet faet med. Et sted stod bordet daskket med det fine-

ste porcelaen vel nok til fest. Jeg r0rte ikke tingene, mine kamme-

rater heller ikke. Feldwebelen derimod havde set sig varm pa dugen

den var ogsa fin, den ville han have. Han tog fat i det ene hj0rne

af dugen og hsldte hele inventaret pa gulvet, sa det meste gik i

stykker. Det havde det vel nok senere have gjort alligevel, men det

var dog et bevis pa 0del«ggelsestrangen. Han havde jo den fordel

frem for os andre, at han kunne Issse det hele pa maskingevaervognen,

hvorimod vi andre paent matte bare det pa vor krop, og det var der

ingen der var meget begejstrede for, vi havde jo nok at slaebe pa i

forvejen af patroner og maskingevaer. Sidstnasvnte var den gang for-

synet med vandk01ing og indeholdt flere liter vand og vejede ialt

51 kg. M0dte vi ikke megen modstand den f0rste dag, tog det til da-

gene derpa. Allerede den anden dag matte vi kaempe os frem. Den fran-

ske overkommandor havde smidt nogle regimenter franskmasnd ind i lae-

kagen, og de forsvarede sig hardt, meget hardere end englsnderne

havde gjort, vel heller ikke masrkeligt det var jo deres eget land

de sloges for. Den dag avancerede vi kun 10-12 km og det blev mindre

for hver dag. Da offensiven giki sta i begyndelsen af april maned,

var vi kun naet 60 km frem i dybden, andre steder noget mere indtil

100 km. Det var kun en lille del af fronten, hvor kampene rasede ca.

100 km i breden. Hele frontlinien fra kanalen og til vogeserne var

over 1000 km lang.

Resten af april la vil sa overfor hinanden. Ingen havde i sinde at

flytte sig, og sa begyndte vi at grave os ned i jorden igen, for at

fa lidt dakning for maskingevasrsalverne. I begyndelsen af maj maned

blev vi forflyttet laangere ind syd pa til egnen omkring Reims, hvor

vi skulle fors0ge et nyt fremst0d. Det blev endnu darligere end det

f0rste. Vi formaede ikke at komme Isengere end til franskmandenes an-

den linie. Den stilling blev dog efterhanden ret rolig, kun lidt ar-

tilleriduel og nogle maskingevaersalver en gang imellem.
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Sommeren var kommet til landet , og vi fsrdedes mere pa overf laden

end under jorden. Vi kunne godt se over til f ranskmasndene ,• de kun-

ne ogsa se os , dog uden at vi forulempede hinanden. Det hele vir-

kede na=rmest som en aftale mellem parterne. Vi kom dog heller ikke

uden tab derfra. Det var en meget varm eftermiddag, at franskmaende-

ne havde faet deres artilleri indstillet pa os og sendte os nogle

svaere salver. Vi s0gte hurtigst muligt ned i nogle granathuller i

naerheden , men en af kammeraterne ved navn Str0mer , fik et ben revet

af og d0de inden aften. Det var en meget kedelig affaere. Han var

f0rst kommet i forreste kamplinie 2 dage i forvejen. Indtil da hav-

de han virket som fahrer (hestekusk) , der normalt kun k0rer amuni-

tion ud til fronten. Str0mer havde begaet den letsindighed at for-

nasrme feldwebelen ved navn Reuter, det skulle haavnes. Han sendte

ham ud til os, og det blev hans d0d. En kammerat udtalte straks

"Inn hat Reuter auf dem Gewissen". (Ham har Reuter pa sin samvittig-

hed) .

det_h^emad_icjen •

I begyndelsen af august fik den ro , vi hidtil havde haft, en ende.

Franskmasndene havde startet en modoffensiv, og fra den 8. august

gik turen kun baglasnds . Den dag fik vi ordre til at r0mme stillingen

uden at vente pa afl0sning - noget vi aldrig var blevet udsat for

f0r. Der var da ogsa en Hamburger der ironisk bemaerkede - Sa nu gar

det hjemad igen - og det gjorde det ogsa. Franskmaendene angreb u-

standseligt med store styrker og vi matte vige. Det var isasr koloni-

tropper der blev kastes frem og det var uhyggelige vassener at komme

i ber0ring med. Der var bade marokkanere og tunesere, men isasr var

det senegalerne vi frygtede mest. Det var maske medvirkende til at

vi trak os tilbage. Onsdag omkring den 1. September vrimlede det med

sorte foran os og i uhyggelig nasrhed , og vi havde i sinde at forsvin-

de hurtigst muligt, da der kom 2 unge 10jtnanter, ikke engang fra

vort regiment, og forlangte at vi skulle bringe maskingevasret i stil-

ling og optage kampen. Det var en ordre som matte efterkommes. Jeg

lagde maskingevaaret ned i 10begraven, imens jeg arrangerede min op-

pakning som underlag oppe pa daemningen. Jeg var knap nok bleven fa?r-

dig dermed , og bukkede mig ned efter gevaeret for at anbringe det oven-

pa, da der slog en stor granat ned kun 2 m foran os. Resultatet blev
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at hele molevitten og en masse jord ramlede ned over os og naesten

begravede os. Jeg slap uskadt, men min sidekammerat, Burrow fra

Hamburg, som skulle vaare mig behjaslpelig ved skydningen, ban skulle

X s0rge for at patronerne kunne glide gnidnings!0st ind i gevaaret,

fik en granatsplint ind i tindingen og var d0d pa stedet. Det blev

ikke til noget skyderi fra vor side denne gang. Vi fik hurtigst mu-

ligt samlet stumperne sammen og sa gik det tilbage igen. L0jtnanter-

ne var forlasngst ogsa forsvundet igen. Jeg selv ville heller ikke ud-

saette mig for un0dig fare. Jeg havde et par dage i forvejen faet at

vide, at jeg om 8 dage kunne tage pa orlov, sa det gjalt om at holde

0rene stive sa lasnge.

Hjem_ga_orloy.

Det lykkedes mig at komme helskindet gennem de nasste dage og den

10. September stod jeg pa banegarden i Lyon, for at tage pa orlov,

den f0rste fra fronten. Der gik 2 dage inden jeg naede Flensborg,

dog tidsnok til at na det sidste tog til T0rsb01, som var den naerme-

ste station tilmit hjem. De sidste 12 km skulle jeg sa tage til fods,

men vi var jo unge den gang, og vandt til at spadsere, sa det skulle

jo ingen problem vaere. I T0rsb01 fik jeg dog en gladelig overraskelse.

Da jeg steg ud af toget holdt der en vogn med hest for pa perronen,

og pabukken sad Rasmus fra Slyngstengard. Han skulle hente sin svige-

rinde der havde vasret en tur til Flensborg og var med samme tog hjem

som jeg. I stedet for at ga til fods hjem, fik jeg nu lejlighed til at

k0re hele vejen. Jeg fik anvist pladsen pa bukken ved siden af Rasmus.

Han var, hvad man kalder, lidt til en side. Han havde h0rt lidt om

krigen, dog uden at vide ret meget om den. Snakke om den ville han

gerne, og det f0rste han sagde til mig var, "Na, dig har de da ikke

faet skudt endnu". Hertil svarede jeg, "Nej Rasmus, jeg er da ikke sa-

dan at fa ram pa". Men Rasmus var hurtig med svar igen og det 10d

"Nej hvergang de skyder, skal du bare s0rge for, at komme om bag en

d0r", hvortil han tilf0jede, "Sa skal du pinde nok hytte dig". Det

var jo bare ikke nemt at have en d0r ved handen hvergang, det havde

jo heller ikke hjulpet. Det var ogsa bare Rasmus Hansen's mening om

krig, men hjem kom jeg da bade hurtigere og nemmere.



- 11 -

Glade blev mine foraaldre og min s0ster for at se mig igen efter

et ars ophold ved fronten. Der var meget at snakke om, og det

blev sent inden vi kunne ga til ro. Jeg skulle f0rst rigtig vas-

kes og sa godt som det var muligt renses for lus, vore fast f01-

gesvende og plageander. Det var dejligt igen at komme i en rigtig

seng. Dagen efter min hjemkomst s0gte jeg om at fa de 14 dages or-

lov forlasnget med yderligere 14 dage og fik dem ogsa, maerkvaerdig-

vis bevilliget. Sa nu blev det langt ind i oktober maned inden jeg

skulle afsted igen, og jeg habede pa at vabenstilstanden som avi-

serne daglig skrev om skulle blive en kendsgerning forinden - men

desvaerre - dagen jeg skulle rejse pa nasrmede sig. Jeg bevilligede

mig sa selv 8 dage ekstra orlov, men sa gik den heller ikke laengere.

Der var ingen der kendte betingelserne ved en vabenhvile og ingen

vidste hvad fremtiden ville bringe.

Krigsfange.

Jeg matte sige farvel til foraaldre, s0ster og bekendte den 16. ok-

tober og tage tilbage til fronten. Der var en del flere der skulle

samme vej. Vi naede hurtigt til Frankrig, men forblev en lang tid

flere kilometer bag fronten. Vi gav alle som undskyldning, at vi ik-

ke kunne finde vort regiment, det havde ogsa flyttet sig flere gan-

ge siden vi forlod det. Det med at forblive bag fronten gik kun godt

salaange vi kunne hente vores forplejning bag fronten pa R0de kors

stationerne. Da de f0rst naegtede at forsyne os der skulle til fron-

ten med mad blev situationen mere kompliceret. Da der samtidig duk-

kede en officer op, var det sket med os. Han fik hurtigt samlet en

10-12 stykker (skulkere) og sa vidste vi besked. Den 24. oktober stod

jeg pa batallionsstabens kontor og meldte mig tilbage til fronten ef-

ter orlov. Skriveren tog mig til side, jeg skulle fremstilles for

Hauptmannen. Jeg var sigtet for faneflugt, og der var indgivet noget

han kaldte Tatbericht mod mig. Da skriveren spurgte Hauptmannen, hvad

nan skulle stille op med mig 10d svaret ganske kort. "Ach, nun ist

der Kerl ja da," og sa skete der ikke mere. Dagen derpa, altsa den

25. oktober blev jeg sendt ud i forreste linie, for dagen efter, den

26. oktober, at komme i fransk krigsf angenskab og der gik naesten et

helt ar inden jeg kunne skifte den gra uniform ud med civilt t0j.

Mere om dette i en ny artikel senere hen.
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"Et dystert ar som fransk krigsfange"

\r Festersen, H0jbjerg ved Felsted har skrevet nedstaende

beretning om sin tid i fransk krigsfangenskab. Peter Festersen

har tidligere i Jydske Tidende, den 22. oktober 1978, fortalt

om sin deltagelse i den f0rste verdenskrig pa tysk side. Denne

beretning handler om Peter Festersens ophold i fangelejrene.

Naeste s0ndag bringer vi ham erindringen om hjemsendelsen, der

ikke blev helt uden problemer.

De 11 maneder jeg tilbragte i fransk krigsfangenskab blev en

stor skuffelse for mig. Jeg troede, at nu havde vi bjerget li-

vet og kunne med ro se fremtiden im0de indtil vor hjemsendelse.

Men skaabnen ville det anderledes. Vi havde kastet vore vabeny

da vi sa franskmaendene neerme sig, maskingevasret havde vi skjult

godt i hullet, hvor vi f0r selv sad gemt, og stod nu i det fri

og rakte armene i vejret som tegn pa overgivelse. Franskmaendene

gik hurtigt igang med at f01e pa os. Jeg troede det var skjulte

vaben de s0gte efter, men det var noget helt andet. Det var vaer-

digenstande de ledte efter. De vidste n0jagtig, hvor vi havde vort

lommeur siddende. De var kun lige at 10fte jakken lidt op, hale

uret ud af lommen og sa lade det forsvinde ned i deres egne frak-

ker. Det var noget de havde 0velse i og som de havde pr0vet f0r.

Ikke sa maerkeligt, at sa at sige ingen f anger var i besiddelse af

noget lommeur. Det var dog en begivenhed jeg ikke havde regnet

med. Det var strengt forbudt at frar0ve fangerne noget som heist,

men som 0jensynligt ikke gjalt for f ranskmaandene. Men det var dog

kun en begyndelse til det vi senere skulle opleve. Ca. 200 m laen-

gere fremme kom der en kollonne kolonitropper. Si; snart de fik

0je pa os r0g skyderen til kinden for at fyre 10s, blev dog for-

hindret deri af 3 ssldre franskmaend som ledsagede os tilbage. De

havde gjort kort proces med os, fortalte den ene af dem bagefter,

sa jeg og kammeraterne kan takke disse 3 franskmaand for, at vi

slap med livet i behold.
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\e fortsatte dog. Lidt senere var der en ung fransk-

mand, der havde set sig varm pa en kammerats vielsesring, som han

0nskede at komme i besiddelse af, men som kammeraten dog ikke 0n-

skede godvilligt at give afkald pa. Sa rettede soldaten gevaaret

imod ham og da kammeraten sa med handen ville afvasrge gevaarets

retning, sk0d han igennem handen og efterlod et grimt sar, der

b!0dte stasrkt. Atter et bevis pa, hvor lidt vi havde at sige, nar

vi f0rst er vaben!0se. Hen imod aften, da det begyndte at blive

m0rkt blev vi jaget ind pa en graesmark, der var godt indhegnet med

pigtrad. Der kunne vi sa tilbringe natten, uden tag over hovedet.

Det fr0s 4 grader, sa vi var godt stive i lemmerne om morgenen. Alt

omkring os var hvidt, kun hvor vi havde haft vor leje var jorden

m0rk. Med hensyn til logiet gentog det samme sig de f0rste 5 nastter.

March om dagen og under aben himmel om natten. Om dagen fik vi nog-

le korte hvil, mest for at forrette vor n0dt0rft. Som dagene gik

blev det kun til vandladning. Maden vi fik var alt for sparsom til

mere. Rationen vi fik var pa 125 g franskbr0d daglig, kun t0rkost,

som vi fik om morgenen og gjalt for hele dagen. Efter trediedagens

marchtur, som var pa 24 km, blev vi om aftenen, inden vi fik vort

kvarter for natten anvist, jaget ind i et stort rum, hvor det blev

forlangt, at vi skulle t0mme vore lommer for deres indhold. Der

blev sagt, at vi ville fa det hele igen. Det skete bare ikke. Om

morgenen blev der kommanderet til afgang. Nogle protesterede (ogsa

jeg) for at fa vore sager igen, men intet hjalp. Ikke sa meget som

der kunne ligge pa en negl fik vi igen. Der 10d kun afgang og der-

med basta. Bagefter aergrede det mig meget, at jeg havde vaaret sa i-

m0dekommende og lagt det hele frem. Nu var jeg laenset for alt, lom-

mekniv, rigtig kniv, ja om det bare var en stoppenal fik jeg ikke

lov at beholde den. Det der dog aargrede mig mest var dog, at jeg

havde mistet min tegnebog. Penge var der ganske vist ikke mange af,

man alle mine billeder, fotografier og breve hjemmefra, alt var bor-

te. Det var ikke alene asrgeligt, men ogsa skammeligt. Vi fik sande-

lig at masrke at i krig er alt tilladt.
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Men tiden fortsatte, den kunne jo ikke sta stille. Den 2. novem-

\r naede vi en rigtig fangelejr, hvor der var flere tusinde f an-

ger i forvejen. Der blev vi udspurgt efter t jenestegrad, regiment

hjemsted i civil og meget andet. Blandt os der var koinmet til sidst

var der 2 fra Elsas-Lothringen. De blev sat pa fri fod med det sam-

me. 13 fra de polsktalende egne af Tyskland fik anvist et telt for

dem selv. Dernasst blev der spurgt efter Slesvig-Holstenere belt ned

til Altona. Der meldte sig 60 som fik anvist 4 telte, altsa 15 mand

pr. telt. Vi kunne sadan lige fa plads i dem med hovedet ud til kan-

terne og f0dderne ind til midten. Teltene var alle runde , lejet var

den bare jord. At tage lidt tagpap med hjem, nar vi om dagen var i

skoven, for at samle brsnde , var ikke tilladt, det blev frataget os

af vagten , nar vi skulle ind i lejren. Forplejningen var bleven no-

get bedre. Br0drationen forblev den samme, men til middag fik vi se-

veret en tallerken rissuppe (fangernes hverdagsret) . Meget ris fand-

tes der ikke i en sadan tallerken, var man heldig kunne man finde en

skefuld pa bunden af tallerkenen, resten var vand, men den var dog

varm.

I disse omgivelser oplevede jeg vabenstilstandsdagen den 11. novem-

ber. Selve dagen maerkede vi ikke til noget saerligt. Franskmaandene

derimod fik en masse vin at drikke hele dagen. De festede pa livet

10s, rendte lejren rundt flere gange , smed deres alpehuer op i luf-

ten og rabte "La guerre est fini'.' Krigen er f orbi . Om aftenen, da

vi skulle stille tilappel var de sa fulde, at de ikke formaede at

taalle raskkerne igennem, jeg tror nok de sa dobbelt. De pr0vede fle-

re gange, men med samme negative resultat. Til sidst jog de os alle

ind i teltene og sa festede de videre. Nasste dags morgen fik vi en

spade stukket i handen, og sa kunne vi ga igang med at j«vne skytte-

grave og granathuller i den udstraaknina de kunne skaffe os redskaber.

Der blev sendt en fangevogter med ud for hver 10 mand. Senere hen

blev 20 af os kommanderet til et andet sted, hvor vi skulle rette

jernbaneskinner op, hvor de var blevet ubrugliggjort under kamphand-

lingerne. Det var dog kun en n0df oranstaltning vi skulle udf0re for,

at togene der hovedsacrelicrt var fyldt med civilf anger, der kom fra
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Tyskland, kunne blive lempet igennem. Farten pa togene var meget

ringe, og dets passagerer kunne samen let vaaret staet af, for sa igen

at vare hoppet pa lasngere fremme under farten, hvis de havde villet.

\n heldigvis for os var der ingen der pr0vede derpa. Det yar nemlig

udelukkende fanatikere toget var fyldt med;der kun 0nskede ondt over

os. Med stokke slog de vildt ud efter os ud af vinduerne. De spytte-

de pa os og meget andet. En skare man kunne vente alt af. De havde

sikkert ikke haft det godt hvor de kom fra men alligevel, det havde

vi dog ingen skyld i. Jeg kunne ikke lade vaere med at tasnke pa min

mor. Hun havde alt id rost f ranskmaandene og deres nation. Det var og

blev for mig modsaetninger jeg havde svasrt ved at forene.

Et_lille_lYS_i m0rket.

Omkring midten af december blev vi overflyttet til traebarakker. Sa

slap vi for at ligge pa den bare jord og havde tag over hovedet. Me-

gen plads at r0re os pa havde vi dog heller ikke der. Vi la i fire

raakker over hinanden med kun 60 centimeter mellem raakkerne, og ingen

form for belysning. Om natten var det ba°lgm0rkt over det hele. Der

var dog nogle af fangerne, der var sa opfindsomme at tage nogle af-

brudte telefonledninger med ind i lejren, nar vi havde vasret pa

braendesamling i skoven. Disse ledninger var omviklet med gummi, som

kunne brasnde og afgive lidt lys. Det stank dog forf asrdeligt og ufar-

lig var det da heller ikke. En aften, det var i0vrigt lille juleaf-

tens dag, gik det ogsa gait. Nogle kammerater var faldet i s0vn, uden

at fa lyset slukket, og da ledningen var fastgjort i etagen oven over,

varede det ikke lasnge f0r det blev dem for varmt. Der blev straks

slaet alarm, men ilden havde faet sa godt fat, at barakken ikke kunne

rettes, den nedbraendte til grunden, og sa var det slut med den belys-

ning og vi sad i m0rke igen. Det var i grunden den eneste adspredelse

vi fik i julen. Juleaftens dag maerkede vi overhovedet ikke noget til.

Det gav ingen ekstra mad, ingen lys, ingen salmesang intet. Til gen-

gasld havde tankerne frit 10b. De f!0j mod nord til det hjem, hvor jeg

var fravasrende pa tredie ar i traek.
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I begyndelsen af det nye ar 1919 fik vi franskbr0ds ration^ forh0jet

til 250 g daglig. Det for!0d at vi skulle pa kommando, hed det, til

en anden lejr, hvor vi skulle udf0re arbejde for civile, noget vi

dog ikke var kede af, men grunden til at vi fik rationen forh0jet

var nok snarere den, at den i forvejen var for lille. Den spanske

syge havde ogsa holdt sit indtog i lejren og kraavede daglig sine of-

re. Mange fanger havde deres mave 0delagt i forvejen af alt det u-

spiselige de havde fyldt den med pa grund af suit. Det var isasr bla-

de og r0dder af ukrudtsplanter deres mave'ikke kunne tale. Det varede

heller ikke laenge f0r disse stakler ustandselig sad pa latrinepinden

i det frie og fr0s. Til sidst formaede de ikke selv at slaabe sig der-

hen, adskillige faldt bagover og havnede i ekskrementhullet, som var

fyldt til randen. De matte have hjaalp af andre for at komme fri igen,

et meget ubehageligt arbejde. Vi der hellere ville d0je sulten og n0-

jes med det vi fik udleveret vidste pa forhand hvor det bar hen med

dem, 3-4 dage var tilstraskkelig til at udslette deres i forvejen af-

krasftede krop. I de 3 maneder vi var i denne lejr d0de der gennem-

snitlig 20 om dagen, ialt ca. 2OOO mand. Da vi den 9. februar tradte

an til vor kommandotur var der kun 7000 tilbage og af dem var flere

sa syge, at de d0de under transporten. Blandt dem var der en fra

0ster-H0jst ved navn Christiansen. Lejren vi forlod havde ikke noget

fransk klingende navn, den hed Candor. Vi s0rgede ikke over at skulle

forlade den, vi havde kun darlige minder om den. Den nye lejr vi kom

til hed Hombleaux. Det var kun en lille lejr, der kunne huse ca. 30O

fanger. Forplejningen var noget bedre. Barakkerne ligeledes. Der var

ganske vist ogsa etagesenge der, men kun 2 over hinanden, vi havde

ogsa mere plads til at bevasge os pa.

Hab_om_hjemre^se.

Foraret kom tidligt til Frankrig det ar, Vi var pa arbejde hver dag i

omegnen. Vi reparerede huse, lagde tegl pa tagene, gjorde rent, fjer-

nede kalk og murbrokker og meget andet. Det var ved et sadant arbejde,

at jeg kom i kontakt med en mand fra Eckernsf0rde. Han var den f0rste

der fortalte mig, at vi der var hjemmeh0rende i Slesvig-Holsten kunne

blive transporteret hjem over Danmark. Hjemmefra havde jeg endnu ingen
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post modtaget, det gik meget traegt. F0rst i slutningen af april,

et halvt ar efter tilfangetagelsen, fik jeg det f0rste kort. Det

var lang tid at vente pa livstegn. Godt var det, at mine foraeldre

laenge forinden havde faet at vide, at jeg befandt mig i fransk

krigsfangenskab. Den tyske hsarledelse havde meldt mig savnet, men

fra fangenskabet fik vi allerede dem 31. oktober lov til at sende

et kort hjem, (kortet har jeg stadig i behold). Mine forasldre havde

modtaget det lige efter nytar. Fra maj blev postgangen bedre, efter-

handen varede det heller ikke lasnge f0r mine forealdre hjemmefra be-

gyndte at skrive om vor hjemsendelse. Den f0rste transport fra den

s0nderjydske fangelejr Aurillax var ankommet til K0benhavn allerede

den 1. april. Da jeg fik det at vide, henvendte jeg mig straks til

kommandanten. Jeg fik ogsa fortraede for ham, og via tolken forklare-

de jeg ham mit aerinde. Men sa viste det sig, at hans geografiske

kundskaber var meget sma. Jeg kunne simpelt hen ikke forklare ham,

at der var et land der hed Danmark. Det kendte han ikke noget til

og sa blev det jo betydeligt svserere at forklare ham mit asrinde. Det

eneste han spurgte mig direkte om var, om jeg ikke var preusser. Dem

kendte han. Det kunne jeg jo ikke benaegte. Slesvig-Holsten var jo en

tysk provins den gang. Sa fik jeg det svar, at sa kunne jeg bare bli-

ve der, lige som alle de andre. Hjemmefra fik jeg lidt senere at vide

at de havde sat sig i forbindelse med en gymnastikdirekt0r N.H. Ras-

mussp.n, K0benhavn, der sammen med en fransk professor Paul Verrier,

udrettede meget for at fa de s0nderjydske krigsfanger anbragt i en

speciel lejr i Aurillax, og som ogsa var behjaalpelig med deres hjem-

sendelse. Brevet endte dog efter tolkens udsagn i papirkurven. Ar-

bejdsmasssigt asndrede tilvarelsen sig ikke naevnevaardigt. Der var dog

stor forskel pa behandlingen af os. Somme steder kunne der vaere for-

staelse for vor tilstedevaarelse der, men langt de fleste steder var

vi ilde set, isasr blandt de aaldre. De holdt sig pa stor afstand. Men

dagene gik, den ene efter den anden. Sommeren havdp. holdt sit indtog.

Det var bade varmt og t0rt, og hele tilvsrelsen mere behagelig, blot

meldte laengslen efter hjemmet sig af og til. En gang matte vi da bli-

ve frigivet, men til andre tider kunne tvivlen ogsa melde sig. Vi

vidste alt for godt, at Frankrig havde brug for megen arbejdskraft og

at den aldrig kunne fa den billigere end gennem os.
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"Hejmdal bragte krigsfanger hjem fra Frankrig"

Peter Festersen, H0jbjerg ved Felsted slutter her sin beretning

om sin tid som fransk krigsfange. Han mindes sin glaede ved igen

at se sit hjem og sin lettelse, da nan endelig kunne blive afm0n-

stret. Turen hjem fra Frankrig foregik med Hejmdal.

Den 4. august skete der noget saarligt i lejren. Vi fik besked pa

at stille til appel om morgenen. Den rigtige kommandant ville af-

laagge bes0g. Den daglige leder var stedfortraeder for kommandanten,

og som var kaptajn af rang oq talte tysk. Han henvendte sig direkte

til fangerne for at sp0rge om vi havde noget at beklage os over. Sa.

skulle vi sta frem for fronten og fremkomme med vore 0nsker. Da

taankte jeg - Nu skal det vsre - min sidekammerat sagde ellers - det

kan du godt spare dig. Han havde en gang tidligere vasret i den lejr

han kom fra og hvor der var flere der havde spurgt om et og andet,

uden at der var sket noget som heist. Jeg ville dog ikke af den grund

lade lejligheden aa mig forbi, tradte frem for fronten/ vistnok ene

mand af samtlige 300 mand. Kaptajnen vinkede mig hen til sig og bad

mig om at fremkomme med mine 0nsker. Ordret spurgte han mig pa tysk

"Was wiinschen Sie mein Sohn"? Jeg var ikke sen til at svare ham, og-

sa pa tysk, at jeg 0nskede at blive hjemsendt. Med et stort smil

svarede han sa, at det 0nske var vi vist alle faelles om. Men da han

f0rst fik grunden at vide, at jeg var s0nderjyde og at mange af mine

kammerater for laange siden var kommet hjem fik manden travlt. I en

fart tog ham mig med hen pa skrivestuen, og det kan nok vasre, at den

anden fik paragraferne last for. Kaptajnen vidste god besked om Dan-

mark, viste ogsa om en forestaende afstemning. Jeg skulle forlasngst

have vaaret hjemme. Denne episode fandt sted om formiddagen, OQ inden

middag skulle jeg vasre pa banegarden for at rejse hjem. Jeg fik en

time til at pakke mine sager i, men det kunne jeg sagtens overkomme

i den tid. Vi havde jo nassten intet. Men den time benyttede en af

mine kammerater sig af. Han fik en ans0gning ind pa skrivestuen,

skrevet pa fransk af en kammerat fra Gelsenkirchen, og han fik ogsa

lov at komme med. Han havde et godt dansk navn, hed Thomas J0rgensen

boede i Husum, men var f0dt i T0nder. Den fungerende kommandant var

nu bleven m0r og uden mange kommentarer fik han samme besked som jeg.

Sa nu var vi to. Klokken halvtolv stod vi parat ved lejrporten, sam-

men med to fangevogtere, der skulle ledsage os til stationen og vide-



- 19 -

-re med toget til Amiens. Jeg fik ikke sagt farvel til mange kam-

merater, der var heller ikke mange jeg var sasrlig glad for. De fle

ste vidste godt hvor jeg var hj emmeh0rende , og blev af mange stem-

plet som vaterlandsverrater. Sa det var godt de fleste var pa ar-

bejde, da jeg sagde farvel til lejren.

I Amiens, som var en samlelejr, blev vi i 9 dage, for derefter at

blive transporteret til Rouen, en havneby ved Seinen, hvor damperne

lagde til. Vi gjorde store 0jne, da vi fik at vide, at der var over

900 mand der skulle samme vej , sa der var lange udsigter. Der 10b en

damper ind hver 14. dag og da hver kunne tage ca. 200 mand af gangen,

skulle vi regne med mindst 5 uger inden det blev vor tur. Vi havde

dog talt med nogle f anger, som var ankommet et stykke tid inden vi ,

og de havde fortalt os , at vi blev sorteret inden vi var klar til af-

gang. Af stemningsdistrikterne hjemme var opdelt i 3 zoner. Det vid-

ste de ogsa i Frankrig. Det var ubetinget et fordel at vaare hjemmeh0-

rende i f0rste zone, hvor jeg var fra, til dels ogsa dem fra anden

zone. Betingelserne 10d pa at f0rst skulle de hjem. Dem fra tredie

zone matte paent vente og de kom til at vente laenge , for som rygterne

spredtes om disse hjemsendelser (ogsa i fangelejrene) var der mange

der fors0gte lykken, at komme den vej hjem. De opgav na=sten alle at

vasre hjemmeh0rende i Flensborg, til trods for at de slet ingen til-

knytning havde til byen. Der var mange berlinere og isaar mange syd-

tyskere iblandt dem. Det hele gik pa tro og love, papirer var der

ingen der var i besiddelse af , og som heller ikke kunne fremskaffes

pa kort sigt. Men det gik ud over fangerne fra tredie zone, dem som

havde opgivet deres rigtige hjemsted. Blandt andre var det ogsa gaet

ud over manden fra Eckernforde, ham som var den f0rste der havde gi-

vet mig tippet om vor hjemsendelse ad denne vej. Han var kommet til

Rouen fire uger f0r mig, og han var der endnu, da jeg tog afsked med

byen.
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At det senere fik stor betydning, hvor vi havde opgivet at h0re

hjemme, fik vi bevis pa da vi skulle gennem kontrollen. I •slutnin-

gen af august fik lejren bes0g af en fransk kaptajn, tjenestg0ren-

de ved fremmedlegionen. Han var dansk af f0dsel, hed Niels Hjelm-

feldt og er f0rst fornylig d0d i Grejsdalen ved Vejle 84 ar. Han

skulle sortere os og udvaslge dem der var berettigede til at komme

med den nasste transport hjem. De f0rste han gjorde var, at han pa

dansk rabte ud over salen: "Erdernogen der taler dansk her? "

Ikke en sjasl meldte sig. Han rabte en gang til, men med samme ne-

gative resultat. Sa blev mande vred og rabte at det var h0jst maark-

vasrdigt. Det syntes jeg i grunden ogsa, det kunne vi simpelt hen

ikke vaere bekendt, og sa stillede jeg mig til hans radighed. At jeg

ikke havde gjort det straks, var at jeg syntes jeg var sa ung, kun

20 ar, og at der var flere aeldre, der godt kunne dansk, men som 0jen-

synlig var betaenkelige ved deres dialekt. Kaptajnen var glad, da jeg

klatrede op til ham. Jeg blev f0rst prassenteret for et kaempekort over

S0nderjylland. Afstandene mellem byerne var sa store, at da jeg skul-

le finde Tumb01, var den sa langt borte fra Aabenraa, at jeg ikke fandt

den med det samme. Sa sagde kaptajnen "Du er god nok, vi skal videre".

Da jeg f0rst blev fortrolig med kortet gik det ogsa ret sa godt.

Flensborg var jo let at finde, og da halvdelen af dem opgav at h0re

hjemme der, gik det rask fra handen. Kun en enkelt gang stoppede han

mig, han syntes der var sarlig mange fra Flensborg, dertil svarede

jeg, det er ogsa en stor by. Det var han tilfreds med. I 10bet af

halvanden time var det hele gaet igennem og 198 mand indtegnet til

transport.

Pa_veji_h2§m.

Den 28. august skrev jeg hjem til mine forasldre: Igar er damperen

10bet ind i havnen her. Den afgar igen herfra i eftermiddag kl. 16

og jeg er med. Pa klokkeslet stod vi til s0s. Om bord blev der ser-

veret kartofler og frikadeller, noget vi ikke havde smagt i lange

tider. Hjemrejsen var begyndt. Jeg havde habet pa, at vi var kommet

sa betids ud i kanalen, at vi kunne se over til England. Det blev vi

snydt for. Det er en temmelig lang straekning fra Rouen til Le-Havre

ude ved kanalen. Til og med var farten ikke ret h0j. Der blev kun fy-
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ret med t0rv under kedlen og det var bleven m0rkt, inden vi naede

Dover, det sted hvor kanalen er smallest. Det var en onsdag efter-

middag vi gik ombord i Hejmdal, en lille krydser. Den var under

disse transporter kun bemandet med en halv snes matroser pg noget

k0kkenpersonel. Krydseren har senere v«ret i Aabenraa nogle gange,

men er nu forlaengst ophugget. Da det blev lyst torsdag morgen, var

vi et stykke ude i Nords0en. Hen imod aften begyndte det at blase

op, og hele fredagen var det rigtig efterarsstorm. Skibet slingrede

starkt og flere af fangerne var slemt s0syge allerede fra morgen-

stunden af. Det blev veerre op ad dagen og middagsmad var der kun 20

der hentede den dag. Blandt de 20 var jeg, matte dog hente to gange.

F0rste gang gled jeg pa daekket, der bade var vadt og glat. Skibet

var meget uroligt. B01gerne slog ustandseligt ind over dakket, sa det

virkede som en glidebane. Jeg fik da heller ikke lov at beholde mid-

dagsmaden i mig ret laenge, sa matte ogsa jeg ud til rslingen og of re

til havguderne, men da jeg kort forinden havde faet maven fyldt op,

havde jeg ingen problemer dermed, og selve s0sygen maarkede jeg ikke

noget til mere. Vasrre var det for dem, der havde vasret syge fra star-

ten af. Det fortsatte til vi kom i land igen, og de var virklig syge.

Henimod aften 10jede stormen noget af, men forblev dog ret streng he-

le 10rdagen, sa kaptajnen, natten mellem 10rdag og s0ndag, foretrak

at ligge stille. Vi havde rundet Skagen, og var kommet om i Kattegat.

Der fik vi vinden direkte imod, sa Hejmdal havde svaart ved at avance-

re, og med de midler han havde til radighed ved fyringen, foretrak

han at ligge stille. Det resulterede dog i, at vi blev et halvt d0gn

forsinket. Det var beregnet, at vi skulle v«re i havn i Assens s0n-

dag formiddag. Nu blev det f0rst ud pa eftermiddagen. Kl. 16 kunne

vi ga fra borde. En stor folkemasngde, der iblandt hele byradet, var

forsamlet ved havnen og gav os en stralende modtagelse. Der blev sun-

get, talt og rabt hurra. Vi der kunne dansk, havde af matroserne faet

Isrt at synge krigsfangernes sang - Det er langt hjem til S0nderjyl-

land - Der er tre vers og bliver sunget pa samme melodi som Tipperary.

Blandt de mange mennesker, der var m0dt op pa kajen var mine forseldre,

der havde taget turen til Assens, for at vaare tilstede ved min hjem-

komst. - En stor oplevelse efter lang tids fravaer. - Jeg kunne kende

dem pa lang afstand selv om jeg ikke vidste noget om, at de var der.

Hele aftenen blev der festet, der blev sunget og holdt taler og f0rst

henimod midnat blev vi k0rt hjem til vore vaerter enten i byen eller i

omegnen.
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Om mandagen var der ingen officielle foranstaltninger. Vi fordrev

tiden med at se pa byen, tale med mine forasldre og vore vasrter, der

gerne lyttede til vore fortaellinger. Tirsdag morgen sagde vi farvel

til Assens, og blev i sma kanonbade sejlet over til Ar0sund og der-

fra med tog til Haderslev. I Ar0sund var der ogsa m0dt mange menne-

sker op, for at byde os velkommen hjem, blandt dem en tysk 10jtnant.

Han var mest interesseret i, hvor mange blindgaengere der var iblandt

os. Han hentydede dermed til dem der retsmasssigt ikke h0rte hjemme i

denne flok. Han var meget tilfreds med resultatet. Over halvdelen

rakte armen i vejret. Han ledsagede os til Haderslev, hvor der blev

serveret rigtig preussermad - asrter og flassk. Flere af fangerne tog

ordet her, men nu blev der talt tysk. Nu var de pa b01gelcengde med

de tilstedevaerende. Landsdelen var jo tysk endnu dengang. Hen pa

eftermiddagen skiltes vi sa, enhver rejste til sit. Mine foraldre

og jeg tog toget hjem. Henimod aften sa jeg igen mit kaere hjem ef-

ter 11 maneders fravasr. En behagelig oplevelse, igen at vasre hjemme,

uden at vsere angst for at skulle tilbage til alt det grusomme vi

havde vaaret igennem de seneste ar. En tur til Lockstederlager matte

jeg dog inden jeg kunne falde til ro. Det var i dagene den 21.-25.

September. Der blev jeg afm0nstret, fik civilt t0j udleveret og for-

plejning til 5 dage. Sa kunne jeg igen optage mit gamle arbejde, som

var blevet afbrudt for tre ar siden. Dejligt var det igen at kunne

fardes hjemme i ro og mag sammen med familie og venner, sove i en

rigtig seng og fa god og rigelig mad. Jeg kom ogsa betids nok hjem

til at kunne deltage i afstemningen, en ting jeg i lang tid ikke

havde regnet med, var bleven mig mulig. Men det lykkedes!

Peter Festersen

H0jbjerg ved Felsted


