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De hvide Bussers hjemkomst i april 1945 
- udskrift af et foredrag holdt af Klara Kragh  

Tidligere forstanderinde ved Horsens Kommunehospital, Klara Kragh, fortæller om oplevelser i 

forbindelse med de hvide bussers hjemkomst fra Neuengamme til lejrene i Padborg og Kruså. 

Hun var den gang elev på Kursus for ledende sygeplejersker ved Aarhus Universitet. 

 

 

Klara Kragh 14.10.1904 – 24.09.1979 

Klara Kragh var indtil 1944 hos Røde Kors som privatsygeplejerske 

hos en ældre mand i København, og efter dennes død kom hun i for-

året på Aarhus Universitets kursus for ledende sygeplejersker. Her 

tog hun på opfordring sammen med andre fra samme hold på kurset 

med til Padborg/Kruså for at hjælpe med modtagelsen af fanger fra 

kz-lejrene. 

Efter tiden i Kruså blev hun syg af tyfus, efterveer fra opholdet på ka-

rantænestationen.  

Klara Kragh sluttede sin karriere som forstanderinde på Horsens Kommunehospital.  

Oplyst af Klara Kragh’s nevø, Niels Peter Kragh til Dansk Sygeplejeråd i 1995. Det er ham, 

der har optaget foredraget og udskrevet det.  

 

----- 

Den 10. april 1945 meddeltes det på kursus, at der måtte sendes sygeplejersker til Kruså, 

hvor man lavede en station til at modtage de 17.000 fanger, heraf 7.000 danske og nord-

mænd, som efterhånden passerede lejren, men ingen vidste den gang, hvor mange der ville 

komme, naturligvis. 27 sygeplejersker afrejste to dage senere efter en hurtig pakning og af-

vikling af deres kursus og ankom så til Kruså, hvor vi straks gik i gang.  

Da havde allerede de danske politifolk passeret lejren, og enkelte var tilbage, men snart an-

kom nogle af de fanger, som vi altid omtalte som patienter, hvad de alle var.  

Omkring jernbanens sidespor var barakkerne placerede, der var administrationsbygning med 

enkelte soverum med køjer, der var kommandorum, der var køkken. I kommandorummet ki-

mede telefoner ustandseligt, og i køkkenet lavedes mad næsten døgnet rundt, der var fire ba-

rakker, den ene var spisebarak, dels til personalet og chauffører, og dels til patienter. Der var 

en barak til isolation, dertil kom så karantænestationen med registrering, behandling og de-

pot, samt i en selvstændig bygning baderum og desinfektion.  

Vor opgave var at tage imod patienterne, registrere, afluse, behandle, bespise, lade dem hvi-

le, men først og sidst opmuntre dem og følge dem til København til Malmøfærgen.  

Senere førtes en del til Frøslevlejren, der lå nær ved karantænestationen eller til Møgelkjær 

ved Horsens. Det var især danskere, som man ikke turde lade komme ud af lejren.  
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Der kom i begyndelsen 2-300 nordmænd og danske med hver konvoj af de hvide busser. Alle 

ved sikkert, at det var svenskerne, der var først med de hvide busser, dog bistået af danske 

chauffører, læger og sygeplejersker. Mange af vore gæve politibetjente kom også i de første 

busser. 

Lejren lå som sagt ved et sidespor på jernbanen, det var praktisk, fordi togene som blev op-

rangerede, omgående kunne omlaves til ambulancevogne med køjer i to etager, til oplysning 

kan siges, at tyskernes altid var i tre etager. Toget brugtes til hvile og soverum, både til pati-

enterne og til de hjælpere, som ikke havde nogen fast plads i lejren, herunder svenskere, bå-

de chauffører, lotter og sygeplejersker, også nogle danske, f.eks. frk. Foget’s femte-kolonne, 

dvs. frk. Foget kom fra Sundhedsstyrelsen med fem sygeplejersker, som rejste rundt i Tysk-

land og var med til at samle danske og nordmænd i de lejre, hvorfra de blev afhentede af 

busserne. Barakkerne var udstyrede med køjer i to etager, senere, da der kom stort rykind, 

kom der også madrasser på gulvet, dertil var der et bord, en taburet og en hylde til alt, hvad 

vi kunne forudse at få brug for. Der var kakkelovne, husk på, det var i april måned, og det 

var bitterligt koldt det år. Vi havde fade med kloramin parat, desuden havde vi altid en 

’durckfaldsspand!, altså en gammeldags toiletspand.  

Nu vil jeg fortælle om en sådan konvoj, fra den kom, og til den blev afleveret i Frihavnen i 

København.  

Før greve Bernadotte og hans hjælpere påbegyndte forsendelsen til Sverrig af internerede, 

var de fleste danskere og nordmænd samlede i lejren i Neuengamme, der havde jo bl.a. den 

femte kolonne været med. Og derfra kom de så, dog hentedes der også enkelte patienter i 

andre lejre, endnu var det muligt at køre helt til Berlin, ja helt til Prag, til Theresienstadt, 

hvorfra jøderne hentedes.  

Søndag morgen den 15. april ankom 273 norske og danske fanger, heraf 16 senere. Patien-

terne repræsenterede alle samfundslag, aldre og en række sygdomme, en havde dysenteri, 

andre havde tyfus, de fleste var muselmænd, mange havde tuberkulose, flere havde mere 

end en af disse sygdomme, nogle havde endda store sår, abscesser, hungerødemer, to var så 

dårlige, at de døde næsten straks efter ankomsten.  

Og nu ville jeg ønske, at I alle kunne være med til modtagelsen og alt det andet, der skete 

her. To fra hver barak, hvor vi ordinært var syv sygeplejersker, gik til busserne for at hjælpe 

de syge, vi andre blev ved barakkerne, hvor patienterne strømmede til, de fleste kom gående, 

andre pr. båre. Alle stod vi nær indgangen for at modtage dem, og I kan tro, at vort ”Vel-

kommen hjem” kom fra hjertet.  

Og snart havde vi alle placerede, hver i sin køje med en papirsovepose og et uldtæppe, til ho-

vedpude brugtes bagagen, hvor der var nogen. I skulle have set disse ansigter, al den gru, 

der stod skrevet på dem. Vi håbede på, at det hjalp, når vi fik puslet lidt om ejermændene. 

Mange store mænd græd af glæde og ville ikke give slip på os, når de havde fået en hånd. Og 

nu skulle de bespises, først fik de en varm ret, derefter franskbrød med smør og al den mælk, 

de kunne drikke. Da alle var mætte, fortalte og fortalte de om alle disse rædsler, de havde 

været igennem, nogle havde været i helvede i fire år, hvoraf en dag kunne være som et helt 

år.  
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Hvad de fortalte om KZ-lejrenes rædsler, skal jeg ikke trætte jer med, det kender I sikkert al-

le, dog fortalte de meget, som ikke kan beskrives. Bare det at høre på deres oplevelser var en 

behandling, de ligesom fik afreageret under fortællingen, mange gav udtryk for, at alt det go-

de i dem var dræbt, de ville ikke mere være i stand til at tænke en smuk tanke. Dette sidste 

talte de om, meget om, når de gav udtryk for deres taknemmelighed mod os, den kendte in-

gen grænser. Det var helt overvældende. Al den glæde, de lagde for dagen over deres red-

ning, og hvor stor taknemmelighed, de har følt, vil I sikkert have set i adskillige avisberetnin-

ger.  

En lektor fra Bergen sagde til mig: ”Jeg håber ikke, de misforstår os, husk, det er tre år siden 

nogle af os har set en kvinde, langt mindre følt, at et hjerte banker for os. Det er første gang, 

vi i lang tid ser milde ansigter og føler, at nogen i vor nærhed bryder sig om os, mange af os 

kommer fra fængsler og tilintetgørelseslejre”. Vi misforstod dem overhovedet ikke, vi gjorde 

blot med vore små midler, hvad vi kunne for dem, bare det, at de var udenfor Tyskland, at 

det nu var muligt at give udtryk for deres glæde.  

Flere nordmænd sagde, ”Vi skylder Danmark, at vi og vore familier er i live, Da vi havde opgi-

vet alt derude, kom de danske Røde Kors-pakker, senere også de svenske. Men de danske 

kom først, det glemmer vi aldrig. Også denne modtagelse, den havde vi aldrig ventet, at så 

mange åbne arme ventede os her”.  

En stod op og holdt en tale og sagde, at nu måtte vi godt beholde Grønland og Tordenskjold 

og alt det, vi ellers skændtes om med nordmændene, for nu kunne intet mere tænkes at skil-

le vore folk, og intet skulle få Norge til at glemme Danmark.  

Efter bespisningen skulle patienterne hvile, men mange kunne ikke tænke sig at lægge sig til 

ro, dels havde de truffet venner, dels ville de fortælle og spørge. Husk på, hvor små realite-

ter, der var nået til dem, dels holdt mavepine dem vågne. Danskerne skulle også have rede 

på, hvad Hipo var, og hvad der ellers var sket. Nok havde de et godt efterretningssystem i 

lejrene, forbavsende godt for resten, men om alt vidste de naturligvis ikke besked,  

Det var meningen, konvojen skulle af sted med de oprangerede tog, og alle i vognene, da der 

kom besked om, at en stor bro ved Sommersted var sprængt i luften, så det ville ikke være 

muligt at føre tog over i nær fremtid.  

Så blev en hel masse busser og ambulancer rekvirerede, svenskerne var allerede kørt sydpå 

igen, og kl. nitten kom alle de nyrekvirerede busser af sted. Med i konvojen fulgte to læger og 

fjorten sygeplejersker, deriblandt jeg. Blandt patienterne var fru Fiil1 fra Hvidsten Kro, Mimi 

Søftings søn og kaptajn Seehusen2. I min bus var der patienter, der kunne sidde op, jeg sad 

på en ølkasse foran i vognen. Vi huskede, at Gestapo også var med i transporten. I begyndel-

                                            
1 Kirstine "Tulle" Fiil, 1918-1983. Som en af de eneste fra Hvidstengruppen undgik Kirsti-

ne Fiil døden. Hendes dødsdom blev omstødt, i stedet blev hun dømt til livsvarigt tugthus 

og blev sendt til Tyskland. Hun kom hjem med de hvide busser i april 1945.  

 
2 Kommandørkaptajn Knud Heine Seehusen (1907- 1953) deltog i modstandskampen 

under den tyske besættelse af Danmark. Her blev han i november 1944 arresteret af 

Gestapo, tortureret og sendt først i Vestre Fængsel og derefter i koncentrationslejren 

Dachau. Han kom hjem med de Hvide Busser i 1945. 
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sen fulgtes vognene, men efterhånden som nogen fik skader og lignende - husk tidspunktet - 

lå vi ikke mere i samme konvoj.  

Den første store by, vi skulle igennem, var Aabenraa. En betingelse for, at tyskerne havde gi-

vet tilladelse til overførsel til Sverrig var, at ingen uvedkommende måtte vide noget om 

transporten gennem Danmark, og slet ikke måtte komme i forbindelse med fangerne. Alt det-

te blev selvfølgelig på bedste måde saboteret af Røde Kors, som på forhånd havde sendt 

meddelelse til de familier til fangerne, som kunne komme i forbindelse med fangerne, mens vi 

passerede. Samme besked var der sendt til de byer, vi skulle passere, så befolkningen kunne 

hilse på. Aabenraa var på benene, det var endnu lyst, der flagedes og råbtes hurra, til stor 

forbavselse for vore venner. De forundredes og glædede sig over, at det var dem, alt dette 

opbud var for.  

Vi vidste, at vi fra Kolding Sygehus skulle have proviant med til rejsen, men vi vidste sandelig 

ikke noget om den modtagelse, byen gav os. Alle, store og små syntes at være på benene, og 

da vi på vejen gjorde holdt, omringedes alle vogne, alle vinduer og døre i vognene åbnedes 

trods alle forbud, og nu blev der en spørgen uden lige, ”kender I den eller den?”. Stor glæde 

var der, når der fra vognens indre svaredes, ”JA, han har det godt, og han kommer med næ-

ste konvoj.” Anderledes var svaret, når der nægtedes kendskab. En hviskede til mig, ”Ja, men 

han er død for to måneder siden, det kan jeg da ikke fortælle den søde mor og hans kone. 

Mange familier og pårørende havde gjort den lange og på det tidspunkt besværlige rejse til 

Kolding, og megen lykke var vi vidne til, alt muligt væltede ind til os i bilerne, alt hvad tæn-

kes kan, masser af tobak, 100 fine cigarer og blomster ikke at forglemme. Alle ville hilse på 

alle, det var tydeligt, at al glæde var fælles, og alle var brødre.  

Pludselig lød det, ”UD”, og Gestapo ryddede vejen, og vi fortsatte. ”Hvad hedder denne by” 

spurgte nordmændene, jeg svarede Kolding. ”Kolding, vi vil aldrig glemme Kolding”.  

Det var mørkt, da vi nåede Fredericia. Vi var nu en stor familie i bilen, vi bestemte, at vi ville i 

samme vogn, rejsen skulle nemlig gå videre i tog. Det lykkedes også, omtrent, Og nu skulle 

vi dele alle de rare sager, vi havde fået i Kolding, Hvad patienterne havde orket at spise, hav-

de de spist, men tilbage var en masse+ al den dejlige tobak. Vi var pyntet med blomster, 

hvor en blomst kunne sidde fast. Da vi nåede Odense, var der friske buketter og flere lække-

rier, smørrebrødspakker og øl blev delt om. Nogle protesterede mod mere mad. Det var læn-

ge siden, de overhovedet havde tænkt sig muligheden for at blive mætte. Andre spiste glade 

alt, de kom i nærheden af, ja, så hellere vinde sig en mavepine. 

Mine patienter kunne alle klare sig selv, så mit arbejde var egentlig mere af sjælelig art end 

sygeplejemæssigt, i faglig forstand. Jeg gik fra den ene kupé til den anden, og hvert sted ud-

brød patienterne, ”Åh, sid her hos os lidt,” og så snakkede vi. De fortalte og fortalte, nogen 

gav udtryk for, at de sammen med det laveste i livet også havde oplevet det højeste, og der-

for ville de ikke have undværet deres tid i fængsel. De havde lært, at der var en Gud, at det 

var langt mere værd at kende Ham.  

Røde Kors, Socialministeriet plus inspektør Jensen fra Statens Seruminstitut, som stod for lej-

ren og transporterne, havde forsynet os rigeligt med tobak, selv om kun dansk, så vi delte 

ud, flere pakker til hver. Der var reserveret en færge, såvel som tog til os, toget kørte ud på 

færgen, men nu var det blevet vintermorgen, klokken ca. 3, og alle skulle have morgenkaffe, 
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alle ikke sengeliggende begav sig i spisesalonerne og fik kaffe med rugbrød, franskbrød og 

wienerbrød. 

Da vi så var færdige med kaffen, forlød det, at patienterne gerne måtte gå rundt på skibet, 

men straks lød der i højtalerne en elskværdig stemme, der sagde, ”Alle internerede anmodes 

om venligst straks at begive sig til deres kupéer.” Alle parerede naturligvis ordre, nogen sag-

de, ”Tænk, man anmoder OS venligst, ” og så kom der en masse tyske skældsord, som man 

plejede at bruge dem, når de skulle flytte sig. Nordmændene syntes, at Danmark var det 

skønneste land, de havde set, og at danskerne var de bedste mennesker, ja, det tvivlede de 

ikke et øjeblik om. 

Måske skulle jeg også lige fortælle en lille køn episode fra, da vi kom om bord på færgen. der 

sad nogle tyske officerer ved kaffebordene, som jo var dækkede med mad og drikke til vore 

patienter. Da vi så kom, bad tjenerne på færgen de tyske officerer om at flytte sig, for færgen 

var reserveret til vore patienter. Vrede var de, naturligvis, men flytte sig måtte de, og hvilken 

oplevelse det var for fanger fra tyske KZ-lejre, kan vel ikke beskrives. Da vi kom op i toget 

igen, var mange trætte, de unge lå og hang de mærkeligste steder, dygtigt trætte efter den 

bedste dag, de havde haft i deres liv, som de udtrykte sig. Alt var godt, og det gav alle udtryk 

for.  

Vi havde Gestapo-folk med på hele turen, men vi havde advaret vore venner om at vise deres 

følelser, hvis en fremmed kom ind i kupéen. V kørte videre mod København, da vi nåede 

Østerbro Station, gjorde vi holdt, og der var også flere mennesker mødt op for at hilse på de 

hjemvendte, selv om det var tidligt på dagen. I skulle have set en mors ansigt, da hun så sin 

dreng. Her kom en af lægerne igennem vognen og læste en meddelelse op. Den lød, at al for-

bindelse under rejsen med mennesker uden for vognene var strengt forbudt. Det var på 

Østerport Station, der blev selvfølgelig vild jubel, da der nu var flere muligheder for at træffe 

danskere på vejen, men at sedlen skulle læses for fangerne var en ordre, og nu var den ud-

ført.  

Kort efter nåede vi Frihavnen, og her stod svenske sygeplejersker parat til at modtage patien-

terne. De kom med havregrød, mælk og brød og øste op og serverede. Vi andre sygeplejer-

sker trak os tilbage, vi var så rædsomt snavsede. Vi have ingen muligheder haft i toget for at 

hjælpe vore dysenteripatienter i højere grad, men de havde alle sammen fået mad. Så sagde 

vore venner farvel, og svenskerne overtog nu patienterne. Desværre så eller hilste vi ikke på 

nogen af svenskerne, men vi vidste, de var der.  

Da jeg steg ud af vognen og ikke skulle med de øvrige fanger, kom straks et par Gestapoer, 

unge danske, som var iført Gestapo-uniform hen til mig og sagde, at jeg skulle følge med 

fangerne over på skibet, men jeg sagde, at jeg var dansk sygeplejerske, og at jeg skulle blive 

i København. Da de var danske, var det ikke så vanskeligt for dem at forstå, selv om de næp-

pe troede det. Vi sygeplejersker foruden hjælpere begav os nu til Blegdamshospitalet. Vi var 

snavsede, så de forslog noget, og et bad var dejligt.  

Derefter gik nogle af os i seng, andre syntes, de måtte ud at hilse på bekendte i byen. Vi hav-

de fået besked på, at vi ikke måtte begive os tilbage i andre tog en dem, ministeriet og Røde 

Kors havde stillet til rådighed. Vi måtte ikke under nogen omstændigheder tage med andre 

tog, selv om nogen kom og sagde det til os, sådan lød ordren. Næste dag kom der så bud fra 



Dansk Sygeplejehistorisk Museum  

J.nr. 920110 

 

 

 

6 

 

ministeriet: Tag med det og det tog. Vi tog så ind på Hovedbanegården klokken 9 om formid-

dagen, og der var det første, vi fik at vide, at banelinjen var saboteret et eller andet sted på 

Sjælland. Vi skulle bare vente. På Hovedbanegården ventede allerede mange mennesker, som 

også skulle med tog forskellige steder hen, vi sad på bænke eller på gulvet, som vi nu kunne. 

Vi var jo dygtigt trætte, vi havde jo ikke fået så megen søvn natten mellem patienternes af-

rejse og morgenstunden. Vi kom dog af sted hen på eftermiddagen. Vi måtte næsten alle stå 

op på vejen over Sjælland, og det havde vi det meget svært ved, for vi var meget trætte.  

Da vi kom til Storebælt, ringede vi til ministeriet for at bede om at få en vogn, i hvert fald et 

par kupéer reserverede over Fyn, for vi vidste, vi skulle hjem og i fuldt arbejde. Det skete, 

der var to kupéer reserverede til os, da vi kom til Nyborg. Første gang, toget holdt, var så i 

Odense, og mens vi holdt der, lød der luftalarm, folk løb ud af vognene, og vi tænkte, at nu 

kunne vi få r lejlighed til at ligge lidt, men en togmand kom og gennede os ud. Vi skulle gå 

ned i tunnelerne under sporene, og det gjorde vi. Det var Gestapos hovedkvarter i Odense, 

Husmandsskolen, som bombarderedes. Da flyverne forsvandt og alarmen blev afblæst, kørte 

vi videre mod Fredericia. Da vi kom til Fredericia, var der nogle biler for at hente os. Vi kunne 

jo ikke køre videre på grund af den sprængte bro ved Sommersted. Vi kørte nu videre mod 

Kolding, og her fandt vi en restaurant, som havde mad til os. Vi havde prøvet forskellige ste-

der, men ingen havde mad til så mange. Efter at vi havde spist, gik turen videre mod Pad-

borg, som vi nåede omkring midnat.  

Mens vi havde været væk på turen, havde netop 400 danske jøder og enkelte andre passeret 

lejren, deriblandt nogle kendte, bl.a. Leo Kæraa3 og Camillo Carlsen. Denne sidste førtes des-

værre fra storebæltsfærgen tilbage til Frøslev. Vi kom nu 26 tilbage fra København, men der 

var ikke køjer nok, så vi alle kunne få lov at hvile os, og i de 15 køjer, vi havde, lå der allere-

de 27 sygeplejersker. 

Kort efter kom en svensk chauffør, der havde kørt alene et langt stræk. Han var dånefærdig 

på grund af sult og mangel på søvn. Vore senge var uden lagener, og vi skiftedes jo til at so-

ve i dem. Næste dag kom der melding fra Himmler, at nu var der ikke flere internerede udle-

veret. Der blev stor sorg, men heldigvis fløj greve Bernadotte straks til Tyskland og fik udvir-

ket, at forbuddet tilbagekaldtes, han havde ellers været i Padborg den dag. En del af DSB’s 

store rutebiler og mange flere blev samlet sammen og blev malet hvide i løbet af dagen og 

natten. Efter at alle danske chauffører og CBU’ere var bespist, skulle vi feste for de svenske 

chauffører og en kaptajn Folke. Under middagen kom der melding om, at Neuengamme skulle 

tømmes, så alle biler skulle af sted næste morgen.  

Lige da vi havde rejst os fra bordene, blev der bæst alarm. Vi var vant til det, men nu blev vi 

beskudt i lejren, inden vi nåede at komme ud. Seks blev ramt, de to undervejs til beskyttel-

sesrummet. Alle løb ud over markerne i pløjejord, skyttegrave og lignende. Alle, som kunne, 

løb ud. Sikke vi så ud, det var koldt og fugtigt. Karantænestationen var ramt flere steder. Der 

var granathuller i gulvet, flere bakker i sovesalene var ødelagte, og sygeplejerskerne kastet 

ud af deres køjer, men de var dog ikke kommet til skade, 

                                            
3 Leo Kæraa var en driftig tandtekniker i Aarhus og aktiv i modstandsbevægelsen. Hans 

kone blev dræbt af Gestapo og han selv såret. Han blev sendt til koncentrationslejren 

Neuengamme, hvorfra han blev befriet af de hvide busser i 1945. Det var ham, der fandt 

på det berømte slogan ”Smilets By”. 
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Konvojen kom nu af sted med ti sygeplejersker og seks læger. Om eftermiddagen ankom 100 

i busser, mange var medtagne. Kl. 4 om morgenen kom flere, deriblandt tre danske læger og 

en norsk.  

Søndag den 22. april kom der pludselig forlydende om, at lejren skulle ophæves. Senere kom 

der kontramelding, vi skulle blive. Konvojerne var i Tyskland, og der var de blevet beskudt. 

To mand var dræbt, elleve sårede, fire ambulancer og en bus blev sendt af sted til assistance, 

og seks sygeplejersker fulgte med. Klokken 14 var der frokost for greve Bernadotte med flere, 

men man havde glemt at invitere femte-kolonne, derfor måtte jeg invitere dem til middag in-

de i mit køjerum. Vi havde et lille rundt bord, der blev pyntet med ternet dug fremstillet af 

toiletpapir, og så hentede vi en spand i køkkenet, hvor der i bunden var sovs og kartofler og 

øverst koteletter. Det kan nok være, femte-kolonne nød det. De havde ikke i Tyskland i lang 

tid kunnet få kartofler, men nogle mærkelige ting.  

 En nat var jeg nattevagt, og den nat oplevede jeg faktisk mere, end man normalt oplever i et 

helt år. Patienterne kom ved 13-tiden, trætte, og de blev bespist og skulle nu prøve på at so-

ve, men det var de færreste, der ville det. Nej, de ville nyde at være vågne. En sagde, ”Hvis 

jeg sover, så drømmer jeg måske, at jeg er i KZ-lejr. Nej jeg vil knibe mig, for jeg er i him-

len”.  

Jeg gik rundt og hørte, spurgte og glædede mig over alle de glade ansigter, men sørgede og-

så over de mange dårlige, udslukte øjne. Mange havde tuberkulose, og det havde sat sit 

umiskendelige præg på dem. Hvad jeg fik at høre den nat, kan jeg naturligvis ikke fortælle på 

en time, men selv glemmer jeg aldrig denne nat og alt, hvad jeg hørte. Nogle gav udtryk for, 

hvad denne eller hun, en præst eller en ven, havde betydet for dem, hvordan deres tro havde 

holdt dem oppe, At denne tro havde vist sig at være en realitet, når alt andet glippede. De 

fortalte om, hvor meget de nu glædede sig til at gense Norge og deres hjem, men gav samti-

digt udtryk for, hvor ængstelige de var for at møde deres kære derhjemme. De selv var så 

forandrede, de var bange for slet ikke at kunne falde i med det derhjemme. Nogle gav tårerne 

frit løb, og det lettede. Om morgenen sang vi en sang. 

Mandag den 23. april kom der en melding om, at 1.000 franske, belgiske, hollandske og pol-

ske kvinder ville ankomme til lejren i løbet af dagen. De kom i kreaturvogne op gennem Tysk-

land. Tyskerne havde fyldt dem i disse vogne for at få dem væk fra KZ-lejrene, som russerne 

var på vej imod på det tidspunkt. Dr. Lou havde set disse tog i Lübech og havde fået tilladelse 

til at tage de 100 dårligste med. Man havde fået dem ud af toget, og de kom nu til lejren i 

ambulancer, og dårlige var de. Ca. 40% døde allerede i Padborg og på Aabenraa Sygehus. De 

havde rejst i toget i ti døgn uden mad og drikke, kun en enkelt gang lidt vand fra lokomotivet. 

De dårlige havde besørget alt i tøjet, og de var så magre, at jeg ikke kan beskrive det. Det 

var et problem at få tøj til dem og derefter at få dem varmede. De var alle blå af kulde. Hav-

de man ikke før været rasende, så blev man det den dag. Næste dag kom så toget til Padborg 

med resten af disse elendige, og hvor var de elendige. Folk i Padborg havde fået noget at vide 

om, at toget skulle komme, og foruden at DKB mødte op med mad til de ankomne, så kom 

Padborg-borgerne op med brød og kager, alt hvad de kunne.  

Da disse mennesker nu kom ud af toget, så myldrede de hen for at få noget mad, og det der 

skete, var naturligvis, at de væltede al maden. Brødet lå ud over perronen, og menneskerne 

lå på hinanden for at få fat på det. Vi forstod ikke den gang, at vi kun måtte lukke dem ud af 
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toget nogle få ad gangen for at hjælpe dem på hæderlig vis. Man gjorde en stor fejl første 

gang, men man lærte hurtigt, hvordan man skulle gøre det til gavn for patienterne. De pati-

enter, der var i en sådan stand, at de kunne rejse videre med tog til København, kom straks 

over i et tog, som holdt ved siden af den perron, hvor patienterne kom ud af de tyske krea-

turvogne. De blev budt velkommen på de sprog, de forstod, og de fik en forklaring om, hvad 

der nu mere skulle ske på turen, at når de nu havde fået et måltid mad i toget, som DKB stod 

parat med på perronen, ville toget køre mod København.  

Mange var så dårlige, at vi måtte indlægge dem på et lazaret, vi havde fået indrettet i Kruså i 

Møllegården. En del trængte til at overnatte, før de kunne rejse videre. De blev fordelt mellem 

lejren i Padborg og en lejr i Kruså.  

Det første, der skete, når sådan et tog med alle de elendige mennesker ankom, og der kom 

adskillige tog, som tyskerne selv sendte ud, var, at de blev vasket. Det var det, de trængte 

hårdest til. Efter at have fået et mindre måltid mad på Padborg Station kørte de i busser, nog-

le til lejren i Padborg, men størstedelen til Kruså-lejren. Efter at de var blevet vaskede, blev 

de inviteret på et stykke franskbrød og mælk og kaffe eller the. De fik at vide, at så snart alle 

nu havde fået noget at spise, så ville der igen senere blive serveret varm mad for dem. Men 

nu skulle gå hen til sovebarakkerne. Der var udbredt halm på gulvet og et tykt svensk tæppe 

til hver. Der skulle de hvile sig i en times tid, og så skulle de spise igen.  

Her burde måske fortælles lidt om den lejr i Kruså, hvor vi havde fire barakker til vor rådig-

hed. Den ene var spisebarak, to sovebarakker og en til behandling af patienter og soverum 

for sygeplejersker og øvrige hjælpere. En lille barak var indrettet med noget, vi kaldte toilet-

ter.  

Til Kruså førtes i reglen 400 patienter pr. gang. Vi var seks sygeplejersker, altså ikke så man-

ge til at hjælpe mere, men det gik. Det første, der skete, var som sagt, at patienterne blev 

vasket. Det var koldt, det var frost, men glade var de. Vi havde CBU’ere til at hjælpe, og de 

hjalp patienterne på bedste måde. KKB’erne lavede mad. Det var oftest ellers næsten altid 

sammenkogte retter, men vi havde jo kun vore patienter et døgn, højst, ad gangen.  

Jeg vil fortælle om en sådan transport af mennesker, Når patienterne ankom til Padborg Sta-

tion, drog vi sygeplejersker af sted med første hold og begyndte så at lave lejr i Kruså. Når vi 

havde fået patienterne til ro, måtte vi forklare dem lidt om, hvor de var, og hvorfor de var 

der, og hvad der ville ske med dem. Vi måtte hver gang bedyre dem, at de nu var i Danmark, 

et land som i alle måder var dem venligt sindede. En af disse seks sygeplejersker måtte være 

nattevagt for disse 400 patienter, som vi havde fordelt dels i lejren og dels ovre på Kruså-

gård. De lå godt alle sammen i hallen og havde et godt tæppe over sig, det var ikke muligt for 

nattevagten at få ro på patienterne, hvorfor hun kom ind til mig, som var den ledende af lej-

ren, og sagde, ”Jeg kan ikke få dem til ro, og de skal herfra tidligt i morgen. De skal sove 

lidt.”  

De snakkede og småskændtes, så vi måtte hjælpes ad med at få dem til ro. ”Så foreslår jeg, 

at vi går ud og synger en sang, bestem selv, hvad det skal være. Det skal være en sang, der 

kan oversættes til engelsk eller tysk. Bed derefter patienterne om at synge selv, og spørg, om 

de er interesseret i, at vi beder en fælles aftenbøn.”  
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Jeg gik ind i barakken, som jeg fik tildelt, og sang ”Altid frejdig”, og oversatte den for dem. 

Jeg tror ikke, der var et tørt øje, da jeg forklarede dem, hvorfor jeg sang netop denne sang. 

Jeg bad dem så selv om at synge en sang. Det brød ingen sig om, de ville blot gerne tale 

sammen et øjeblik. Derefter bad vi en kort bøn, og jeg sagde, ”God nat og sov godt”, og der 

blev fuldstændig ro. Det samme skete i de andre soverum.  

Der kom tusinder af kvinder igennem Danmark. Sidste gang kom der 750 patienter, men da 

var vi skrumpet ind til bare fem sygeplejersker til Kruså, og deraf måtte de to være natte-

vagt. Trods vor forsikring om, at de nu var i et venligt land, blev vi alligevel bombarderet om 

natten, men ingen kom dog til skade, Vi havde hver gang en læge, som havde stillet sig til di-

sposition, frivillige, somme tider en amtslæge, somme tider en praktiserende læge. Hver for-

middag legede vi konsultation. Alle ville igennem konsultationen, nogle flere gange, og da der 

var flere hundrede, var der ikke meget, vi kunne gøre for dem. Vi kunne trøste dem, og trøst 

var næsten det eneste, vi kunne give dem, men det var også temmelig væsentligt. Der var al-

le væsentlige sygdomme, men hungerødemerne var dog de mest fremtrædende. Mange hav-

de selvfølgelig dysenteri, nogle havde skrækkelige sår efter hundebid.  

Det var undertiden svært at få alle patienterne sendt af sted næste dag. De havde befundet 

sig så godt. De ville ikke væk fra lejren igen, polakkerne, hvoraf der var mange, der havde 

familier her i Danmark, og de vidste, det var et godt land for deres familie, så de ville blive 

her. Før den sidste bil afgik fra Kruså til Padborg, måtte vi gennemsøge hallerne i barakkerne, 

såvel som på Krusågård. Vi blev kysset og krammet alle sammen, inden de forlod lejren. Nog-

le af os blev endog malet af en polsk kunstnerinde.  

Der var naturligvis udpræget forskel på at være i KZ-lejr i Tyskland og på at være i Danmark, 

men Røde Kors og ministeriets hensigt havde været at ville vise, hvordan Danmark havde 

modtaget sine gæster. Intet var for godt, alt hvad der kunne skaffes, skulle skaffes, og man-

ge taknemmelige mennesker drog da også igennem landet og videre til Sverrig og derefter til 

deres hjem.  

Den 3. maj var vi i alt 19 sygeplejersker tilbage i lejren i Padborg, da der kom besked om, at 

nu skulle lejren ophæves. Der ville blive fred, og vi måtte køre hjem.  

Vi blev transporteret hjem i en gammel rutebil. Der var hele tiden luftalarm, og der var skyd-

ning og bombardementer. Chaufføren ville kun køre, hvis vi havde samtlige døre og vinduer 

åbne. Det var den 3. maj, det var frost og grelt, men sådan kørte vi op gennem Sønderjylland 

og nåede op mellem Kolding og Vejle. Da var chaufføren blevet så træt, da han havde kørt i 

flere dage, så han måtte stige ud og ned til noget vand. Jeg ved ikke, hvor det kan have væ-

ret. Der vaskede han sig og erklærede så, at hvis han nu fik en øl, kunne han køre os videre, 

hvilket så skete.  

 

 

 

 

 


