
Dansk Sygeplejehistorisk Museum 

 Maja Fogets arkiv 

 

1 

 

En lille Dagbogsoversigt over min Rejse d. 12.-19. Marts (1945) 

Afskrift af en fotokopieret beskrivelse, hvor lidt i højre respektive venstre side mangler. De 

steder, hvor det ikke er indlysende, hvad der har stået, er det markeret med en parentes.  

Skrevet af Maja Foget.  

 

Maja Foget 

1937-49 var MF ansat som forstanderinde for sygeplejen ved 

Finseninstituttet. Da Anden Verdenskrig nærmede sig sin afslut-

ning, ydede hun 1944 en stor indsats som leder af sygeplejer-

skegruppen i hjemtransporten af 200 danske politifolk fra kon-

centrationslejren Buchenwald. Året efter deltog hun i det syge-

plejemæssige arbejde i forbindelse med den hjemtransport af 

koncentrationslejrfanger, som blev organiseret af de skandinavi-

ske lande. Hun var desuden aktiv i opbygningen af den sygeple-

jemæssige forsorg i Efterkrigstidens flygtningelejre i Danmark, 

der rummede ca. 200.000 flygtninge. For denne indsats modtog 

hun i 1955 Florence Nightingale Medaljen efter indstilling af 

Dansk Røde Kors, der begrundede tildelingen med hendes forbil-

ledlige indsats, store arbejdsevne og varmhjertethed samt hendes tilsidesættelse af “enhver tanke 

på personlig risiko”. 

(Dansk Kvindehistorisk Leksikon) 

Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum 
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Vi samledes alle paa Seruminstituttet, Dr. Toftemark, Sekretær Bjarne Poulsson fra Uden-

rigsministeriet, Ingeniør Conradi som teknisk Leder, Frk. Jensen herfra og 13 Chauffører, der 

fik Morgenkaffe Kl. 5.45 og kørte saa af Sted med 3 Busser og (?) Ambulancer, 1 Lastvogn til 

Olie og Danmarks sidste Benzin. Da vi kom til Korsør, var Færgen lige sejlet grundet paa den 

var forsinket fra tidligere paa Formiddagen. Vi kunne saaledes ikke forvente at komme af 

Sted før 3-4 Timer senere, hvorfor Færgen blev kaldt tilbage, og vi kom over. Da det var en 

Færge uden Restauration, bestilte vi Middag i Odense og gjorde Holdt der. Med saa stor en 

Konvoj kan man kun regne med en Gennemsnitsfart på 40 km. i Timen, saa vi var i Padborg 

Kl. 9 og fik Flæskesteg og Suppe, de sidste gode Maaltider bliver jo nydt med Andagt.  

Den 13/3 startede vi Kl. 6.30 og var i Hamborg Kl. 11.45, der skulde der forhandles med Ty-

skerne, og blandt andet skulde vi have tysk Ledsagelse, som vi plejer at faa fra Shellhuset. 

Forhandlingerne trak imidlertid saa længe ud, saa vi maatte overnatte i Hamborg henholdsvis 

Atlantic og Vier Jahreszeiten, rene Prinsessesuiter, Enkeltværelser med eget Bad og W.C.  

Den 14/3 kom vi ikke til at starte fra Hamborg før Kl. 14, vi kørte uafbrudt kun afbrudt af Voll 

Alarm een Gang, da holdt vi en Skov, hvorfra vi kunde høre Angrebene. Nu kører vi jo med 

alle Bilerne malet hvide, et flot Syn, som skulde bevirke, at Englænderne bedre kan se os, det 

kan i hvert Fald ses i 3000 m. Afstand, hvilket Svenskerne har gjort Forsøg med.  
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Den 15/3 ankom vi til Weimar Kl. 10 Formiddag, hvor vi drak Kaffe paa Goethes Hotel Elefan-

ten og blev vasket paa Toilettet. De Herrer tog saa til Buchenwalde for at forberede Udleve-

ringen og kom hjem med den Meddelelse, at Politiet var ført til Hamborg for 12 Dage siden, 

der var kun een Mand efterladt, som ikke transportfähig, ham hentede vi saa i Ambulancen. 

Det var en Oplevelse at se Lejren i Solskin med den mørke Decembermorgen in mente. Vi var 

glade, for selv om Fangsten ikke blev stor dog at kunne forlade Lejren med Bevidstheden om, 

at der ikke fandtes nogen Dansker tilbage. Kl. 18 startede vi fra Weimar, kørte over Magde-

burg, gjorde holdt i en Skov og sov 4 Timer i Vognene, hvorefter vi naaede Hamborg kl. 17. 

Saa skulde der føres Forhandlinger om udlevering af de mænd fra Neuengamme, som vi skul-

de have haft i Buchenwalde. Det lykkedes at faa dem samt 22 af de saakaldte asociale1, men 

vi kunde ikke faa dem før Søndag Kl. 10.10, så vi kunde saaledes med det samme indstille os 

paa Hotelophold i to Nætter. Denne Gang kom vi til at bo paa Streit Hotel, Chaufførerne fore-

trak at tage med Vognene til det danske Alderdomshjem Stift Rosenborg, hvor de sov i Vog-

nene. Da vi sidste Gang sov paa Hotel, maatte de skiftes til at holde Vagt paa gaden ved Vog-

nene, da disse ikke kan aflaases. Vi andre blev sammen med Afdelingschef Hvass (Fru Øster-

gaards nevø), der ogsaa var i Hamborg, vendt tilbage fra en Forhandlingsrejse i Berlinomraa-

det. Han skulde nu med os hjem, men blev pludselig Lørdag kaldt tilbage til Udenrigsministe-

riet, altsaa vi blev inviteret til Middag hos Konsul Nørby, hvor vi fik Konjak, Likør og ting og 

Sager, men oh Ve, vi kom til at spilde Tiden efter at have kørt to Nætter i træk. Da vi blev in-

viteret til næste Aften, fik vi Herrerne til at undskylde os, da vi om Søndagen skulde have et 

Job med 100 mand.  

Frk. J. og jeg sov det meste af Lørdagen og blev sa(?) Senge, da der om Eftermiddagen kom 

fuld Alarm, idet vore Landsmænd, der til daglig er dernede først gaar i Kælderen, naar de be-

gynder paa Skydningen.  

Søndag d. 18/3 fik vi 100 mand om Bord, idet vi overtog en Bus, den tidligere Ekspedition 

havde sendt tilbage til os, vi var kun beregnet på 80 Mand. Da vi søndag aften kom til Pad-

borg, gav Tyskerne Politiet Lov til at stige af Vognene og hilse paa befolkningen. I Mørket 

sang vi to Sange sammen og kørte dem dernæst til Frøslevlejren. De saakaldt asociale blev 

kørt paa karantænestationen for at overnatte.  

Mandag d. 19/3 Kl. 7 startede vi med de 22 til (?) og afsluttede Turen på Seruminstituttet, 

hvor Restpartiet afleveres. Vi naaede saaledes hjem Kl. 12.30 i Aftes.  

Denne Tur blev saaledes trods sin Længde en af de letteste eller rettere sagt mindst anstren-

gende. Svenskerne er stationeret i Hamborg på Friedrich (?) hos Bismarcks sønnesøn, der er 

gift med en svensk dame. Derfra kører de ud for at afhente Dansk og Norske for efterhaanden 

at faa dem alle samlet udenfor Neuengamme ved Hamborg. Det er da Hensigten at nogle 

svenske Diakoner skal tage lidt Vare paa dem, og muligvis skal Thune Andersen og en anden 

dansk Læge lade sig frivilligt internere hos dem for at tage Vare paa dem. Rent bortset fra at 

de paa denne maade faar det bedre, betyder det ogsaa alverden, at vi naar den Dag kommer, 

ikke har mere end 5-6 Timers Kørsel efter dem. 

Det vil saaledes sige, at jeg sikkert har været paa min sidste Tur dels (løbig), dels af en saa-

dan Længde.  

                                            

1 De såkaldte "asociale" var en blandet gruppe, der for blev anset for at være småkrimi-

nelle, vagabonder, alkoholikere, hjemløse eller arbejdssky. 


