
En ung jøde kom til Fyn 
og vendte tilbage 

Af Herbert Kain 

I oktober 1993 var det 50 år siden, at de danske jøder enten nåede at 
flygte til Sverige eller endte som fanger i koncentrationslejren Theresi
enstadt i det nordlige Bohmen. De 50 forløbne år har lagt en dæmper 
på mit had og min vrede over min ødelagte ungdom, tabet af hele min 
familie, de svære år, der fulgte med psykiske følgevirkninger, og trau
met over den udståede tortur, således at jeg nu så småt kan fortælle om 
perioden, uden at jeg derfor gennemlever hele perioden på ny. Og 
dog ... 

Jeg blev født den 26. september 1923 i Koln som søn af en for~ 
retningsmand, der havde gjort tysk krigstjeneste i første verdenskrig, 
var liberal af holdning, ret velstående og følte sig helt assimileret i det 
tyske samfund. Dette ændredes i 1933, året for Hitlers magtovertagelse. 
I årene fra 1933 til 1938 udsendte Nazistyret utallige cirkulærer og 
bestemmelser, der trin for trin medførte jødernes manglende retsstil
ling i Stortyskland. I skolen blev jeg i 1935 brugt som model på den 
mindreværdige race, de jøder, der tilmed havde korsfæstet Jesus. Koln 
var en katolsk domineret by, der efter en enorm arbejdsløshedsperiode 
oplevede et økonomisk opsving under Hitler. I hovedsagen skyldtes 
opsvinget den igangsatte våbenfabrikation i Rhin/Ruhr-området. Som 
15-årig oplevede jeg i november 1938 »Krystalnatten«, hvor nazisterne 
og den tilstrømmende pøbel slog hele mit smukke hjem i stykker, 
demolerede alt, smed resten på gaden og stjal alle værdigenstande, og 
hvor man tog min far i såkaldt beskyttelsesarrest til lejren Dachau. Han 
blev løsladt efter indbetalingen af et klækkeligt beløb til nazisterne som 
hans tak for ••beskyttelsen mod folkets vrede«. 

Disse oplevelser fik mig til at tigge mine forældre om at måtte rejse til 
et udland, hvor jeg i det mindste kunne gå i fred. I nogle år havde mine 
forældre søgt at komme til USA, til Schweiz osv., men alle lande syntes 
lukkede for jødiske familier, hvad enten det skyldtes angst for Nazitysk
land eller frygt for at skulle skaffe plads/underhold til immigranterne. 
Jeg blev i 1938 indmeldt i den jødisk-palæstinensiske organisation 
»Jugend-Alijah<< (ungdomsopstigning), hvis formål var at få unge land
brugsuddannede jøder til at blive medlem af de zionistiske organisatio
ner for sidenhen at arbejde i kibbutz i det daværende engelske pro
tektorat Palæstina. 
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Herbert Kain, f 1923, fotograferet sammen med sirze forældre og sin søster i Køln, hvor faderen var 
forretningsma nd. 

I Danmark havde »Kvindernes internationale Liga for Fred og Fri
hed« aftale med Tyskland og de danske myndigheder om henholdsvis 
udrejsetilladelse og opholdstilladelse til et antal unge jøder, som ligaen 
havde fundet danske hjem til. Jeg fik i sommeren 1939 den efter
tragtede indrejsetilladelse til Danmark, men mistede samtidigt min 
tyske statsborgerret, der jo heller ikke var meget værd. 

Som statsløs kom jeg til et indremissionsk hjem på Mors, hvor et 
barnløst gårdmandsægtepar så en chance for at få en søn, måske en 
efterfølger. Der var ikke megen forståelse for den kulturkreds, jeg kom 
fra, og slet ikke for min religiøse baggrund. Allerede den første dag 
blev jeg iklædt et par kæmpetræsko, foret med halm, og bevæbnet med 
et roeoptagejern blev jeg sammen med 2 karle sendt i marken. De 
første arbejdsdage var lange, meget lange. Afvekslingen kom om sønda
gen, hvor jeg var med til den lokale guds~ eneste, og der fik jeg lejlig
hed til at hilse på præsten. Takket være samtale og skakspil med 
præsten en gang ugentlig og guds~enesten samt deltagelse i missions
møder, læsning af danske bøger osv. fik jeg lært dansk ret hurtigt, 
således at jeg efter 3 måneder forstod alt og kunne udtrykke det meste. 

Besættelsen af Danmark den 9. april var en sorgens dag for mig, selv 
om vi ikke så meget til tyskere oppe på Nordmors.Jeg var bange, og de 
få af nazi-censuren åbnede breve fra min mor var skrækindjagende. J eg 
søgte Indenrigsministeriet om at få mine forældre hertil, men det lod 
sig ikke gøre, da de ikke kunne flytte deres formue ud af Tyskland, og 
dermed ville de sandsynligvis få brug for hjælp til at eksistere her. 
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Allerede i november 1940 kom registreringscirkulæret, der bestemte, 
at ikke-danskere fik forbud imod at opholde sig mindre end 100 km fra 
vestkysten, efter sigende på grund af tyskernes angst for en ventet 
allieret invasion. Jeg kom på Set. I<nuds Vandrerhjem i Assenbølle her 
på Fyn, tæt ved den daværende hovedvej. Planen var, at vi senere som 
flok skulle sendes til Palæstina via Finland. Min lyst til at rejse over 
Finland, Sovjet og til en usikker fremtid i Palæstina var behersket. Det 
stærkt socialistiske islæt hos tidens zionister var heller ikke min livret. 
På min medbragte cykel kørte jeg derfor i Bred og Skalbjerg fra gård til 
gård og spurgte, om jeg kunne få ophold, idetjeg lovede at arbejde for 
kost og logi. Arbejdstilladelse havde jeg ikke. Jeg fandt en rar gård
mandsfamilie, der kort før jul 1940 gav mig husly. Karlekammeret 
måttejeg dele med forkarlen. Sengen havde halmmadras, og skønt det 
blev isvinter, var der ingen opvarmningsmulighed. Alligevel var jeg glad 
og tilfreds med mine nye kår, ikke mindst, fordi de fYnske piger var så 
flinke ved mig. 

I 1941 kom jeg i forbindelse med nogle unge mænd fra Bred og 
Skalbjerg, bl.a. købmand Meyers søn og proprietærsønnen Carl S~er
negaard, der optog mig i en klike, hvis mål det var at genere og 
bekæmpe tyskerne. Vi drog ud om natten og ødelagde den del af det 
tyske militærmateriel, som vi kunne komme til. Gennem et par venin
der på telefoncentralen og på jernbanestationen fik vi viden om, hvor
når der kom tyske tog, som vi så prøvede på at afspore o.lign. Dels 
syntes vi, at det var spændende, dels var vi vrede på tyskerne af for
skellige grunde. Den vigtigste for en del af os var nok, at nogle af vore 
sødeste piger var blevet >>Tyskertøser«, og det kunne vi ikke forlige os 
med. Så skulle tyskerne have bank. 

I august 1943 tilspidsedes situationen. Jeg meldte mig til det da
værende Fyns Studenterkursus, et 2-årigt aftenkursus, der havde til 
huse for enden af Klostervej, lige over for Fehr & Go. Der var mange 
motiver til dette skridt: Dels ville jeg trods krigen blive til noget, først og 
fremmest student, dels ville jeg være sammen med unge, der organi
serede en virkelig modstand mod besættelsesmagten. Om gadeoptø
jerne og generalstrejken i august 1943 er der skrevet mange lokalbe
retninger, således at det er overflødigt her at fortælle derom. Vi vor
dende studenter punkterede og molesterede tyskernes biler, der var til 
reparation ved Fehr & Go.; vi generede de uniformerede tyskere, når 
de ved 23-tiden skulle hjem til kasernen etc. Fra sidste halvdel af 
september husker jeg en aften, hvor jeg under udgangsforbuddet 
skulle ledsage to piger fra studenterkursus hjem til Tietgens Alle. Vi 
havde alle tre det danske politis udgangstilladelse til kl. 24.Jeg trak min 
cykel, mens pigerne gik. Så kom to tyske menige og ville >>Snakke<< med 
pigerne. Som privatklædt tysk Unteroffizier kommanderede jeg dem på 
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et fejlfrit tysk hjem til kasernen, og de satte forskrækket i løb, det bedste 
de havde lært. Selvfølgelig havde vi bagefter en hel del moro over 
denne hændelse. 

I 1943 var antallet af indvandrede jøder på Fyn forholdsvis stort. Det 
skyldtes primært regeringens føromtalte registreringscirkulære fra 
1940, der havde tvangsforflyttet de fleste unge jødiske immigranter fra 
Jyllands vestlige del her til Fyn. Generelt set var Fyn et meget gæsteven
ligt område for de hjemløse jøder. 

lait boede ca. 240 jøder på Fyn, groft opdelt i tre kategorier: 
For det første fastboende >>danske jøder<<, der gennem generationer 

havde assimileret sig og var blevet danske med en jødisk tro, såsom 
advokatfamilien Metz fra Assens, en ugift dommer og hans søster, nogle 
afholdte og landskendte læger, bl.a. på Odense Sygehus, adskillige 
handlende, og næsten alle >>danske jøder« havde deres bopæl i de 
fynske købstæder. Der var bl.a. en jødisk menighed i Fåborg-Assens, en i 
Odense, og også Nyborg og Bogense havde gennem generationer haft 
jøder som gode danske borgere. Efter bedste skøn udgjorde det fynske 
kontingent af danske jøder ca. 90 personer. Heraf kunne et betydeligt 
flertal, ca. 90%, nå at flygte til Sverige, og kun få blev arresteret af 
tyskerne og bragt til Theresienstadt. Landsretssagfører Axel Metz var i 
min arbejdsgruppe og blandt dem, der på grund af sygdom og sult ikke 
overlevede opholdet, og kun hans enke og mindreårige søn kom hjem i 
1945 med grev Bernadottes hvide busser. 

For det andet voksne, oftest ugifte, mandlige immigranter fra Tysk
land og Østrig, hvis mål det var at blive færdiguddannet i landbrugs
sektoren her i Danmark og siden komme i kibbutz i det daværende 
Palæstina. Deres antal lå omkring 50 personer. Omkring 10 af disse 
kom til Theresienstadt, og resten nåede at flygte til Sverige eller at 
skjule sig herhjemme. De var medlem af Hechaluz, en zionistisk be
vægelse efter Herzl's model, og de blev efter krigen hoveddrivkraften i 
opbygningen af staten Israel. 

For det tredje ca. 100 unge, oftest mindreårige immigranter, som var 
medlem af Jugend-Alijah, og som i Danmark skulle uddannes i land
brugsfaget, for derefter at rejse til Palæstina og hjælpe med ved op
bygningen af den planlagte jødestat. M sidstnævn te gruppe nåede kun 
halvdelen at flygte, og den anden halvdel kom til Theresienstadt. -
Desværre hørte jeg selv til den sidste gruppe, og jeg skal derfor fortælle 
lidt om, hvorledes arrestation, transport og ophold i lejren formede sig 
for mig. 

Den 26. september 1943 var en søndag, og jeg havde fødselsdag. Min 
husbond i Skalbjerg havde givet mig lov til at invitere nogle kam
merater til chokolade og boller med smør. Jeg inviterede kun 2 unge 
jøder, der ligesom jeg havde fundet husrum henholdsvis på en gård 
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Herbe~t Kain fik ophold 
hos gdr. Ch1·. Jeppesen, 
Anismosegård i Kådekilde 
1nellem Bred og Skalbjerg, 
og han deltog i det 
daglige arbejde på 
gården, hvad et par 
samtidige amatørbilleda 
vidner om. 

ganske i min nærhed og i Sanderum. Vi talte om vor alvorlige situation 
og aftalte, at vi søndagen efter, altså den 3. oktober, på cykel ville flygte 
til Sverige. Planen var, at vi med en meget beskeden bagage skulle 
prøve på at komme uantastet over Storebælt og siden ad små veje skulle 
cykle op til Helsingør og der finde en fisker, der ville sætte os over til 
det frie Sverige. 

Fredag den 30. september kaldte lederen af studenterkursus, rektor 
Helge Poulsen, mig ud af klassen og tilbød mig natlogi i sit hjem. Han 
mente, at de t var alt for farligt at cykle til Skalbjerg, idet han som 
modstandsmand var bekendt med forlydender om en tysk aktion mod 
jøderne i Danmark. Men ak, jeg ville selvfølgelig ikke svigte hverken mit 
arbejde eller mine plejeforældre, der i forvejen var urolige for mig på 
grund af de mange sammenstød med de tyske besættelsestropper. Kort 
og godt, jeg cyklede hjem, for jeg tænkte også på min aftale med mine 2 
kammerater, Dobje - nu afdøde Herbert Dobriner - og Eggi, hvis 
borgerlige navn var Ernst Gunther Lewysohn. Sidstnævnte lever i kib-
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·. 

Der var en ræhke unge jøder på Fyn, og de holdt naturligt sammen. Her ses i midten Herbert, til 
venstre Eggi og til højre Dobje. 

butzen Naot Mordekhay og kommer hvert andet år på besøg her i 
Danmark. Hans danske skrift og tale er stadig flydende og perfekt. 

Kl. 5 om morgenen den 2. oktober holdt der en tysk bil i gården 
uden for mit værelse, bemandet med 3 tyskere og en dansker. Jeg 
vidste, hvad der kom imod mig, og derfor sprang jeg ud ad vinduet og 
løb ud på marken. Tyskerne råbte til mig, at de ville skyde min hus
bond, hvis jeg ikke straks kom tilbage. På den måde blev jeg fanget, en 
dag før den planlagte flugt. J eg fik under bevogtning lov til på l O 
minutter at pakke de mest nødvendige ting sammen, og derefter kom 
jeg op på den presenningdækkede lastbil, hvor min ven og kammerat 
allerede sad. Til bevogtning af os sad en ældre SS-mand - han så 
såmænd fredelig ud - og jeg har ofte spekuleret på, om han mon ville 
have skudt efter os, hvis vi var sprunget af bilen. Det havde jeg den 
største lyst til, men vi var bekendt med, at tyskerne brugte de andre 
fanger som gidsler. Vi blev kørt til Vestre Skole i Odense, og der var 
allerede en ordentlig forsamling, dels af indvandrede flygtninge, dels af 
bosiddende danske jøder fra store dele af Fyn. Senere på dagen blev vi 
samlet på flere tildækkede lastbiler og kørt til Koldinghus, hvor ca. 50 
blev stuvet sammen i en sal med voldgraven udenom og med to bevæb
nede vagter ved døren. Nogle lidt ældre blev syge og fik galdeanfald, 
besvimede osv. Der var dyb tavshed - næsten dødstille i salen. Alle 
spekulerede på, hvad der ville ske med os. 

Af angst for folkereaktionen i Kolding kørte tyskerne os midt om 
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Her er en flok af de unge jøder på f)'n på cyileltur. Herbed ses som nr. 5 ji'a venstre. 

natten til godsbanegården i Kolding, hvor 30 personer af begge køn 
blev stuvet sammen i en normal godsvogn. Der var så vidt vides 4 
godsvogne ialt, men der var også inventar i vognene: l stk. spand til 
nødtørften. Ellers var der kun snavs. 

Og så begyndte en 6-dages rejse i godsvogn. Toget stod stille i timer, 
så blev det rangeret, kørte ofte den samme strækning tilbage, som vi 
lige havde overvundet. Gennem et ganske lille, hemmeligt kighul, som 
vi havde lavet med neglerensere og lomme knive, kunne observatørerne 
ved kighullet berette om østtyske banegårde, sidenhen om bøhmiske/ 
ljekkiske. Gætterierne i vognen om rejsens mål var mangfoldige, men 
omsider endte vi på den 6. dag på en ljekkisk landsbybanegård ved 
navn Bauschowice. Vi var sultne og forkomne, for i de 6 dage havde vi 
kun fået drikkelse (vand) og kartofler en gang daglig, oftest på en 
mindre jernbanestation, hvor udelukkende uniformerede vagter havde 
adgang. Til gengæld måtte vi der tømme vor latrinspand, et ækelt 
arbejde, der skulle foregå i løb uden at spilde indholdet. En yngre 
kvinde havde aborteret undervejs, og stemningen i vognen i de 6 dage 
var ikke just løssluppen. 

Alle blev kommanderet op på nogle lastbiler, og 20 minutter efter fik 
nogle af os øje på skiltet: Arbeit macht frei. Det var koncentrations
lejren Theresienstadt, vi var kommet til. Vi blev »schleuset<<, d.v.s . 
undersøgt til bunds af SS-vagterne , frataget værdigenstande og knive og 
iøvrigt alt, hvad SS-mændene anså for farligt. 

At fortælle om generelle begivenheder i selve Theresienstadt - en 
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gammel garnisonsby fra kejserinde Maria Theresias tid- vil føre for vidt 
inden for disse erindringers rammer. Den historisk interesserede hen
vises til boglisten, der bringes afsluttende. Jeg vil derfor indskrænke 
mig til at fortælle om mine egne oplevelser i lejren: 

Vi 3 kammerater- Dobje, Eggi og jeg- blev anbragt på 5. sal, d .v.s. på 
loftet af den gamle Hannoverkaserne. Der fik vi en plads på 2 kvadrat
meter på gulvet, hvor der lå en træuldsmadras. Ved hovedgærdet stu
vede vi vore få medbragte sager sammen, og derefter forsøgte vi at sove 
nogle timer. Allerede efter 15 minutters søvn vågnede jeg ved, at hele 
min krop kløede som vanvittig. Jeg undersøgte sagen og konstaterede, 
at jeg var !}ridt med store, røde pletter over hele kroppen. Ved nærmere 
eftersyn så jeg små sorte dyr hoppe rundt på mig, og ved forsøg på at 
fange dem forsvandt de igen. Madrasserne og de uhøvlede brædder på 
gulvet var fYldt med lopper, der grådigt kastede sig over os nyankomne. 
Den første nat sov jeg kun få minutter. Tiden gik med at græde og 
kradse mig med det resultat, at jeg ved det første dagslys fandt mig selv 
oversmurt med blod fra top til tå. Det kløede ulideligt, og allerede 
denne første dag i lejren følte jeg heftige, vedholdende smerter under 
mit brystben. Nogle dage efter stiftede jeg bekendtskab med en med
fange, der havde været medicinsk professor ved Prags Universitet. Han 
kunne fortælle mig, at jeg sandsynligvis havde fået en ulcus duodeni, et 
sår på tolvfingertarmen. Det var der mange, der havde. Vi havde fået 
udleveret en bulet bliktallerken og en blikpotte, som vi skulle tage med 
til madudleveringen, samt et klippekort, hvor der var registreret tre 
måltider pr. dag. Køerne ved madudleveringen var så lange, at en halv 
times ventetid nærmest var det normale. 

Morgenmaden bestod af en sjat såkaldt kaffe, brygget på brændt byg. 
En gang om ugen blev der udleveret500gbrød og 50 g margarine, som 
fangerne selv skulle administrere. Derfor havde mange intet spiseligt til 
deres morgenmad. Vi tre gutter blev hurtigt klar over, at man skulle 
holde hus med sine forråd, og derfor fandt vi en aflåselig kuffert, der 
blev vort køleskab i mange måneder. På den måde dannede vi et 
kollektiv, idet portionerne blev meget nøje udmålt, og ingen af os tre 
måtte tage noget ekstra. En kort tid havde vi en fjerde mand med - han 
var også fra Danmark-, men da vi opdagede, at han hemmeligt tog fra 
vor beholdning, ekskluderede vi ham. 

Hver morgen skulle vi møde til appel på markedspladsen. Vi tre unge 
var kommet i gruppen StraBenbau, der havde til opgave at udfYlde de 
dybe huller i grusvejene med grus og jord. Vi var ialt ca. 50 mand, der 
blev ledsaget af to SS-mænd, bevæbnet med maskingevær. Arbejdstiden 
var 9 timer daglig, men rengøring af vogne, skovle og evt. øvrigt værktøj 
kom bagefter. Fra oktober 1943 til februar 1944 blev det vor hverdag, 
dog oplevede vi en lille forbedring, idet vi som gamle fanger fik anvist 

62 

Fynske Årbøger 1994



en tre etages køjeseng i knap så uhumske omgivelser. Det var en 
gammel buet hestestald, hvor der var opstillet 20 stk. tre etages køjer. 
Den øverste lå kun 50 cm fra loftet, så at de øverste knap kunne få luft. 
De to nederste havde fornøjelse af de mange væggelus, der i mørke 
kom frem fra sengenes sammenføjninger. Deres bid var værre end 
loppernes, og de gjorde ondt i mange dage. 

Der var dog en stor trøst midt i al elendigheden: Primo december 
1943 fik vi overdraget en pakke med danske madvarer, såsom et stykke 
flæsk eller pølse, l kg sukker og et stykke ost. Pakkerne var betalt af vore 
danske venner, for mi t vedkommende også af mine studen ter kammera
ter, og de blev sendt via Røde Kors. Vi skulle kvittere for modtagelsen, 
og disse kvitteringer blev sendt tilbage til afsenderne. Vi fik disse pakker 
helt til efteråret 1944, og jeg vil aldrig glemme den store betydning, de 
fik for vor ernæring. Når pakkerne blev uddelt, var det en glædens dag. 
Vi i kollektivet besluttede at rationere pakkernes indhold, således at vi 
havde lidt kosttilskud hele måneden. Vi skaffede os også lidt andre 
illegale madvarer, f.eks. s~al vi grønt, hvor det kunne findes, når vi var 
ude at reparere veje uden for lejren. 

I foråret 1944 var jeg på grund af min sprogfærdighed samt min 
tilkendegivelse af at ville være ingeniør blevet forfremmet til leder af 
min egen arbejdsgruppe StraBenbau.Jeg skulle lede arbejdet med at 
bygge et nytjernbanespor fra Theresienstadt til Bauschowice, således at 
transporter kunne gå direkte ind og ud af lejren. Der var mange danske 
i min gruppe, og ved snedige forhandlinger med SS-bevogtningen fik 
jeg bevilget ekstra madrationer til min gruppe, der jo skulle bygge 
banen i en fart. Denne forventning levede vi dog ikke op til, tværtimod 
væltede jeg mange tipvognstog med opgravede sten og jord midt på 
strækningen. Efter et sådant uheld tog pålæsningen igen nogle timer, 
og således fik vi på 6 måneder kun bygget l km af de 8, som skulle 
bygges ialt. Med den fart ville bygningen af selve banelegemet vare 
mindst 4 år. 

Eftersom hele arbejdet foregik uden for lejren, havde lejrkomman
danten fået udskrevet ~ekkiske gendarmer/politibe~ente til ekstra be
vogtning af gruppen. SS-mændene hyggede sig i et skur og lod gen
darmerne om bevogtningen. Mange af disse var gode patriotiske ~ek
kere, der hadede tyskerne, og som gerne ville bytte varer med fangerne. 
De fik tandguld, indsmuglede ringe eller armbånd, og de leverede fra 
starten madvarer, cigaretter og sidenhen også håndvåben. J eg blev fine 
venner med en håndfuld af dem, og de lagde de medbragte varer på et 
aftalt sted, hvor jeg så havde lagt betalingen. ålle disse varer blev 
bundet fast tillivet inden for bukserne eller skjult i strømperne. På den 
måde blev min gruppe StraBenbau den illegale forbindelse med om
verdenen. Gendarmerne fortalte om tyskernes nederlag ved Stalingrad, 
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og hvad der ellers var at berette fra fronterne. Vi var begyndt at vente på 
krigsafslutningen. Søndag den 14. januar 1945 blev hele kolonnen 
standset af lejrkommandanten ved lejrindgangen. Han sendte gen
darmerne hjem, og den øvrige gruppe ind i lejren. Tilbage stod jeg 
med bange anelser. Jeg skulle klæde mig af til skindet, og der kom en 
del varer og våben frem. Selvfølgelig hævdede jeg, at jeg havde fundet 
tingene i en v<::jgrøft, der hvor vi arbejdede, og at det havde været 
meningen, at jeg straks ville aflevere dem til kommandanten. Tyskerne 
begyndte så at slå på mig med alt, hvad de kunne finde, trak mig i håret 
og slog mig i ansigtet med de bare næver. Det gjorde frygtelig ondt, og 
jeg tror nok, at min næse brækkede ved den lejlighed, men jeg fast
holdt mit udsagn. Så kom jeg op i lejrkommandantens jeep, blev kørt til 
kommandanturet og der spærret inde i et mørkt kælderlokale. Den nat 
har jeg ingen erindring om. Næste dags formiddag blev jeg hentet op af 
to SS' er, og jeg kom påny i forhør hos kommandant Rahm og hans 
bøddel »lange Heinrich<<.Jeg tør ikke give noget bud på, hvor længe de 
slog mig, brændte mig, trak mit hår ud osv.; kun ved jeg, at blodet 
pludselig styrtede ud af munden på mig ind på kommandantens fine 
gulvtæppe. Jeg kom ned i den mørke kælder igen. Da jeg var bange for, 
at de ville slå mig helt ihjel, hvis jeg ikke sagde noget brugeligt, 
opdigtede jeg flere personer, der havde kontaktet mig under mit ar
bejde som arbejdsleder. Det gav mig et par dages fred, mens tyskerne 
søgte efter dem. 

Jeg var radbrækket over hele kroppen og frygtede det næste forhør, 
hvor SS jo vidste, at jeg havde løjet for dem. Også den dag blev en 
timelang lidelse; men jeg udnyttede min blodstrøm, der jo ikke måtte 
komme på hans tæppe, og man bragte mig igen til mit fængsel. For at få 
lidt ophold mellem slagene fortalte jeg også om mine tætte forbindel
ser med elanske politikere og embedsmænd. Det ville tyskerne under
søge, og de sendte mig· i en art grisekasse til det nærliggende fæstnings
fængsel uden for Theresienstaclt, Kleine Festung, hvor man i mange 
årtier havde indespærret kriminelle og politiske fanger. Der kom jeg i 
en underjordisk enmands-mørkecelle med stampet lergulv og meter
tykke vægge, med en spand som eneste inventar. Kartoffelsuppe og 
vand fik jeg en gang daglig, og komme over på latrinen med min spand 
måtte jeg hver anden dag. Vasket blev jeg ikke i al den tid mellem 20. 
januar og 6. m~, ogjeg har senere ofte tænkt på, hvorledesjeg må have 
set ud og lugtet. Jeg fik en omgang plettyfus, som - efter hvad jeg 
senere hørte - mange døde af, og i de 105 døgn lærte jeg at bede til 
Gud om hjælp. Med bankesignaler kunne jeg holde en vis forbindelse 
med andre, i regelen politiske fanger. For at holde kropstemperaturen 
oppe lavede jeg daglig op mod 500 knæbøjninger og kuskeslag. Et 
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velkomment madtilskud var de mange lus fra armhulerne og skridtet. 
De formerede sig hurtigt! 

Det er først nu, jeg kan fortælle om de 105 dage, og jeg havde 
egentlig troet, at jeg havde fortrængt hændelserne, men det er langt fra 
tilfældet. 

En af de sidste dage kom der en SS-mand - formoder jeg - med en 
gøende hund hen ad den lange gang, og han råbte mit navn flere 
gange. Som ved en indskydelse fra højere magter undlod jeg at svare, 
og dette blev formodentlig min redning. Der kom ikke mere mad, og 
jerndørene forblev lukkede de næste dage. Hvor længe, har jeg ingen 
virkelig tidsmåler for. Jeg tørstede, sultede og drak min egen urin. Jeg 
døsede passivt. Jeg havde opgivet alt. Pludselig åbnedes døren, og 
udenfor stod en storgrinende russisk soldat, lidt derangeret, men ven
lig. Han tog sin vodkaflaske fra bæltet og hældte noget i mig. Det fik 
mig til at besvime, og da jeg vågnede, lå jeg sammen med en masse 
andre i Kleine Festungs gård. Der kom en tysktalende russisk officer og 
rystede energisk på hovedet, da jeg stammede mit navn. Nej, mente 
han, jeg måtte være død, for det viste mit kartotekskort. Tyskerne havde 
under deres vilde flugt vestpå efterladt deres kartotek over fangerne. 
Først da jeg kunne huske mine fødselsdata og fortalte om omstændig
hederne ved min indlevering til Klein e Fes tung, gik han med til at slette 
dødsanmærkningen på mit kort. Først senere forstod jeg, hvorfor SS
manden havde råbt mit navn i gangen; det viste sig, at tyskerne i deres 
sidste timer havde skudt et betydeligt antal af de fanger, der ville kunne 
blive vidner imod dem. Men jeg har stadig ikke forstået, hvad der fik 
mig til at undlade at svare på navneopråbet. 

I 1987 tog jeg mod til mig, og sammen med min kone besøgte jeg 
Kleine Festung, der nu er et museum. Vi fandt min celle, og til min 
forundring var mit navn indgraveret på en tavle i mur~n. Det var en 
mærkelig oplevelse. Den aften konsumerede jeg en del vodka og prø
vede på at sove fra alle de erindringer, der væltede op i mig. Jeg havde 
håbet, at jeg havde glemt den periode, men nej! 

Dagen efter min befrielse i sin tid drog jeg i min stribede fangedragt 
til det næsten mennesketomme Theresienstadt. Kun nogle få ældre, 
tjekkiske jøder var blevet der og ventede på den endelige erobring af 
Prag og retableringen af Tjekkoslovakiet. På min forespørgsel efter 
danskerne kunne de fortælle, at der i sidste halvdel af april havde været 
nogle hvide busser, og at de havde taget alle danskere med. De havde 
ventet ved lejren i 2 dage, fordi de bl.a. manglede mig, og først efter 
lejrledelsens tilkendegivelse af, at jeg var død, var de kørt af sted. Andre 
fabulerede om nogle svenskere, en greve, der havde skændtes med 
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Herbert Kain undslog længe at gense lejren Theresienstadt, men i 1987 log han mod til sig. På 
billedet er han fotograferet ved indgangen til en af cellerne, der var små og uden vinduer eller lys. 
Indgangen til cellen var en tyk jemdør, forsynet med et kighul og en svær slå. 

Under besøget i "Kleine F"estung" fandt han den celle, han havde siddet i, og hans navn stod endnu 
oj;jørt. Der vm· da gået 42 år, siden han forlod cellen og på mirakuløs måde slap med livet i behold. 
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tyskerne. Det var Bernadotte-aktionen, der havde hentet de danske 
jøder til Sverige. Et helt kapitel for sig. 

Tyskerne var flygtet, og russerne forfulgte dem. Jeg fik Røde Kors 
papirer på russisk om mit ophold i koncentrationslejren og kom til 
Prag, hvor der stadig var en del tyske tropper, der kæmpede. Heldigvis 
blev jeg fanget af de russiske sikkerhedsfolk, der omsider hjalp mig hen 
til det udbombede danske konsulat. Konsul Leth var en flink repræsen
tant for Danmark. Han hjalp mig til et dansk pas, selv om jeg fortalte 
ham, at jeg formelt var statsløs. Jeg fortalte ham også, at jeg under alle 
omstændigheder ville prøve på at komme hjem til Danmark, selv om 
turen gennem det kaotiske Tyskland var farlig. Så betroede jeg ham 
nogle papirer til Franz Hvass i udenrigsministeriet, og efter et par 
hviledage i Prag kørte konsul Leth og den svenske konsul mig i dennes 
bil til Pilsen, der på det tidspunkt dannede grænsen til de amerikanske 
besættelsestropper. 

Fra nu af måtte jeg stå på egne ben, og efter konsulens råd skulle jeg 
prøve at komme vestpå og derfra til Danmark. Turen blev da også som 
en ond drøm, somjeg kun husker fragmenter af. Jeg fik et amerikansk 
Index-card, der skulle give mig ret til at benytte samtlige amerikanske 
transportmidler. Til alt uheld var der ingen, der gik vestpå. Derfor 
gjorde jeg mig skyldig i at sljæle en tyskers cykel, der efter nogle dages 
cykling igen blev frasljålet mig. I Barnberg sad jeg fast, og chancerne for 
at komme videre var begrænsede. Da så jeg en tysk slagterbil med 
anhænger med løbende motor, og medens slagteren bar kødet ind til 
amerikanerne, snuppede jeg bilen med anhænger og stak af. Efter 20 
km's kørsel indhentede to amerikanske jeeps mig og fik mig stoppet. 
De grinede, tog mig med, og så hjalp en af deres officerer mig videre. 

Således endte jeg efter 10-12 dages eventyrtur i Bruxelles. Også her 
skete det forunderlige, at jeg på strøget i Bruxelles så en ældre herre, 
der forekom mig bekendt. Det var min morbror Albert Stern, der 
under krigen var gået under jorden uden for Bruxelles. Han kunne 
berette, at hele min øvrige familie var omkommet i Auschwitz. Morbror 
Albert ville gerne have beholdt mig, eftersom han ingen livsarvinger 
havde. Betingelsen var den, at jeg skulle vende tilbage til den ortodokse 
jødedom og fortsætte hans virksomhed i Frankfurt/M. Det sagde jeg 
nej tak til, fordi jeg ville tilbage til Danmark, som jeg følte som min 
virkelige qjemstavn. Allerede næste dag, den 1Juni 1945, hjalp mit 
Index-card mig til at komme med en amerikansk transportmaskine til 
Kastrup. Jeg skulle aflevere konsul Leth's papirer til udenrigsråd Hvass. 
De københavnske sporveje ville imidlertid ikke gratis transportere en 
pengeløs, glatraget koncentrationslejrfange, og jeg blev på turen over 
Amager flere gange smidt ud aflinje 31, indtil en venlig mand stak mig 
de 15 øre, der kunne skaffe en billet til Christiansborg. Udenrigsråd 
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Herbert Kain, fotograferet efter at han i 1940 va-r kommet til Fyn (t.v.), og i 1945, hvor han vendte 
tilbage til Fyn efter godt halvandet års ophold i koncentrationslejren Theresienstadl. 

Hvass ville høre alt om konsul Leth, og efter en god dansk frokost gik 
han med mig til Crome & Goldsmith, der forsynede mig med rent 
undertøj, en skjorte og en maksimalhabiL Oven i købet fik jeg for 
ministeriets regning en billet til Skalbjerg, som dog først kunne ud
nyttes to dage efter, fordi togene til Fyn og Jylland kun kørte hveranden 
dag. 

Således ankom jeg den 3. juni om aftenen hos mine plejeforældre i 
Skalbjerg, hvor gensynsglæden var stor. Allerede en af de næste dage 
sad jeg på den hestetrukne slåmaskine og slog græs til hø. Derefter gik 
det slag i slag med masser af arbejde for at ~ene tillivets ophold og til 
studierne. Hjælp kunne jeg som ikke-dansker ikke få. Lovgivningen om 
hjælp til besættelsestidens ofre kom først meget senere. Derfor klarede 
jeg tingene selv, holdt kyllinger, kaniner, dyrkede tobak, arbejdede på 
kontor og meget mere. Jeg blev student med en pæn eksamen, og 
senere lærer, efter at jeg af økonomiske grunde havde måttet kvitte det 
medicinstudium, som jeg havde sat mig som livsmål. I 1950 blev jeg gift 
med en sød dansk pige, en studenterkammerat fra beskedne kår, og 
sammen læste vi på seminariet her i Odense. Vi har fået 3 børn 
sammen, der nu virker som henholdsvis advokat, cand.scient.poL og 
læge. Den sidstnævnte har oven i købet skaffet mig titlen morfar. 

En ulykkelig ungdom med masser af lidelser er selvfølgelig ikke gået 
sporløst forbi, uden at mit helbred har taget skade. Ikke desto mindre 
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Herbert Kain i dag, pensioneretlektor og forisat 
bosat i Odense. I nær 40 å1· havde han sit virke 
ved Set. Hans Skole og Teknikum og underviste 
tillige på Studenterkursus, på Universitetet og 
på Tietgenskolen. 

kunne jeg i 1991 fejre mit 40-års jubilæum og samtidig tage min afsked 
ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Gennem årene har kolle
gerne udpeget mig til mange tillidsjobs, der ganske vist var ulønnede, 
men som dog giver en den tilfredsstillelse, at man er et aktivt medlem af 
et fællesskab. 

En rædsom barndom og ungdom er sluttet på bedste vis. Gid jeg nu 
må nyde mit otium sammen med min kone, uden at nye og faretruende 
etniske stridigheder formørker min hverdag. 
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