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Oksbøl
Som John - født maj 1941 - og hans ældre bror husker det!
Med få ejendele og en hest og vogn begyndte vi vores mindeværdige rejse til Danmark. Til øen
Sjælland, der deler Østersøen og Nordsøen.
Sammen med onkel Nick, tante Maria og kusine Uldis, der var 6 år ældre end Yanis, drog vi afsted
for at komme til Danzig, der var en vigtig by ved Østersøen. Derfra mente vi at kunne krydse
Østersøen og komme til Sverige eller Danmark.
Turen gennem Letland (Latvia) til Liepatja (By ved Østersøkysten) lykkedes for os uden problemer.
Da vi derefter kom til Litauen, blev vi bragt sammen med civile tyskere, folk fra Estland og
krigsfanger fra Litauen.
Som vi nu fortsatte og drog gennem Litauen blev turen ganske meget hårdere, og da vi endelig
kom til Danzig, viste det sig, at russerne allerede var der.
Vi befandt os nu i en krigszone, viste det sig, men den tyske modstand var på dette tidspunkt
meget svag. Kvinderne blev skilt fra deres mænd, og kvinder med børn blev sendt i bunicons
(underjordiske bombe beskyttelsesrum).
De russiske maskingeværstillinger var kun et golfslag 2-300 meter borte, og de lå oppe på toppen
af en bakke og beskød os. Den eneste mulighed for at komme i dækning var at søge ly i en grøft,
der lå 200 meter borte, og som vi trods risikoen for at blive ramt måtte forsøge at nå frem til.
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Den første bølge af kvinder og børn blev mejet ned af russerne. Derefter blev det vores tur til at
forsøge at komme i dækning, og vi løb afsted, så hurtigt vi kunne for at komme i sikkerhed i
grøften. Der blev ikke skudt på os, men vi måtte løbe imellem ligene af kvinder og børn, og vi
kunne høre de sårede børn og kvinder, der var blevet ramt, hvordan de råbte på hjælp og klagede
sig i smerte.
Vores eneste chance for at undslippe krigen og russerne var at nå frem til Stralsund (Rügen) og
derfra få en mulighed for en overfart til København. Disse sidste 400 kilometer var yderst
vanskelige, frem for alt fordi vi ikke længere havde noget at spise, maden var sluppet op. Folk
solgte deres heste og trækvogne for at skaffe sig penge til at kunne købe sig en smule mad og for
at kunne skaffe sig en billet til overfarten til Danmark.
Med stort held lykkedes det os at få handlet de nødvendige billetter og derefter at komme
ombord på et skib og krydse Østersøen og komme i land i Danmark. Her blev vi ved ankomsten til
Fakse indkvarteret i en forladt tysk militærlejr.
Danmark var et vidunderligt sted, en rigtig legeplads for børn som os.
De næste fem år, som vi 2 drenge tilbragte i Danmark, var afslappede og fornøjelige. Der var
masser af socialt samvær, sport, fiskeri og endog nogen skolegang. Altsammen var det os en stor
fornøjelse.
Nogle af os kunne forlade lejren gennem et hul i hegnet og tage ud til lossepladsen, hvor vi fandt
mange forskellige ting, vi kunne lege med. Det var klart at se, at danskerne hadede tyskerne, for
alt, hvad der var tysk, var åbenbart blevet smidt på lossepladsen til stor fornøjelse for os. Vi fandt
for eksempel helt nye cykler.
Stavlygter var store skattefund, som gav os megen fornøjelse at lyse med, når vi skulle hjem
gennem skoven efter disse illegale ekspeditioner. Vi kunne godt lide at lege Tarzan og vi stjal
æbler, hvor vi kom frem. På et tidspunkt gik der rygter om, at en uhyggelig mand strejfede
omkring i området, så vi var skræmte ved hver en fremmed lyd og lod i mørket ængsteligt
lyskeglen svinge rundt, indtil den fandt sit mål, og det viste sig, at det var en drillesyg vens ansigt,
den ramte.
Vi fiskede også efter gedder og ”redfin” i en sø, der nærmere mindede om en grøft fyldt med
affald, værre end hvad man kan finde i dag, men det var her, jeg lærte at svømme. Vi brugte
hasselkæppe til fiskestænger og kasserede snore til fiskesnører, men fangede ikke desto mindre
noget engang imellem. Det var især en fisk, der var fuld af ben.
En dag, hvor bedstemor skulle vise os et baglæns kast, hang krogen fast i bedstemors
tommelfinger, og hun kom til skade.
Der lå mange gårde rundt omkring lejren, og engang imellem vankede der slikkepinde. En dag
opdagede vi en jordbærmark, og eftersom jeg var den mindste, blev jeg hjulpet igennem hegnet,
så jeg kunne komme ind på marken og samle jordbær til alle. Men fristelsen var for stor, så jeg
vendte tilbage med maven fuld og meddelte, at der ikke var nogen modne bær.
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Set i bagklogskabens lys må det have været svært for Alex og i særdeleshed for Elza, der var gravid,
da vi blev tvunget til at forlade vores barndomshjem. En datter, Ruta, blev født i juli 1945 og
afsluttede dermed vores familie.
I løbet af de 5 år, vi befandt os i Danmark, blev vi flyttet rundt til så forskellige stede som Køge og
Holbæk for endelig at komme til København.
De fleste andre flygtninge fra Litauen havde allerede forladt landet (Danmark), og den 4. januar
1950 forlod vi København og kørte med tog gennem Tyskland til Napoli i Italien, hvor jeg tydeligt
husker, at jeg fik mine første solbriller og for første gang smagte en mandarin.
Derfra udvandrede vi med et skib med navnet General R. M. Blatchford til Australien. General R.
M. Blatchford var bygget i 1944 under en Maritime Commission contract med henblik på at skulle
sejle med soldater til forskellige destinationer krigen igennem. Derefter var det emigranter, det
sejlede med frem til oktober 1949, hvor det forlod Napoli med 1219 flygtninge. Vi var med på den
anden af denne slags sejladser, som var nummer 92 af 149 ture, og det fortsatte med at bringe
flygtninge, det vil sige emigranter, til Australien frem til december 1951.
Indkvarteringen ombord var i sovesale med 4 til 10 drenge i hver.
Da vi ankom til Sydney 18. februar 1950, blev vi sendt til Bathurst, en militærlejr i New South
Wales, hvor vi blev i 2 år.
Vores tilværelse blev nu meget forandret og var ikke særlig god. Vi levede i opdelte afsnit i en
forhenværende militær barak og havde omtrent 7 x 3 meter til rådighed for hver familie med 2
familier adskilt af et tæppe.
De engelske emigranter boede på markerede boliger i deres egen blok.
(Oversættelse: Mads-Bjørn Jørgensen)

Så vidt, hvad John erindrede om flugten, der bragte familien fra Estland til Australien.
Min bekendte fra ”Down Under”, Catheryn, som bar efternavnet Jørgensen efter sin afdøde mand
Miles, der var af dansk afstamning, har for år tilbage udover ovenstående beretning sendt mig en
kopi af en 100 sider maskinskrevet beretning, der fortæller om hendes fars oplevelser som
australsk soldat under 2. verdenskrig. Han blev taget til fange på Kreta af tyskerne og tilbragte 4 år
som krigsfange i Tyskland, hvor han i slutningen af krigen endte som gadefejer i München.
Mads-Bjørn Jørgensen, juli 2022

