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            På flugt fra det onde 
 

Bogen er baseret på sandfærdige hændelser i en østrigsk 

arbejderfamilie fra Wien. En familie, der på grund af sine 

socialistiske holdninger blev forfulgt, men til sidst fandt et fristed i en 

midtjysk landsby.                                                                                                     

Problemerne sluttede imidlertid ikke dermed. Familien var spredt for 

alle vinde på grund af den nazistiske magtovertagelse i store dele af 

Europa. Nogen tid efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940 

indkaldtes den yngste søn, Heinrich, således til den tyske hær. 

Den unge østriger blev uddannet til at køre tanks, men han slap fra 

alle kampe med livet i behold. Takket være et utroligt held i de mange 

konfrontationer med den røde hær. Først på østfronten og senere i de 

afgørende kampe om Berlin. Mange tyske soldater flygtede mod vest 

for ikke at blive taget til fange af russerne – blandt dem var Heinrich. 

Siden fulgte en amerikansk krigsfangelejr og nogle måneders ophold 

på en fattig nordtysk bondegård inden den nu 24-årige frigivne soldat 

endelig fik lov til at vende tilbage til Danmark.  

Fortællingen er krydret med fiktive handlinger fra antik- og 

medieverdenen, som de skete dengang, men også forekommer i dag. 

Samt om et sandfærdigt familiært sammentræf, der synes helt 

ubegribelig. 

God fornøjelse 

Robert J. Nedergaard    
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                                         Hjemmet i Ottakring                                         

 

Det var søndag morgen, og klokken var kun lidt over syv, da Heinrich vågnede på sin 

12-års fødselsdag. Han delte værelse med sin to år ældre bror, Karl, der lå i sengen 

ved den modsatte væg. Det var stadig mørkt udenfor, fordi det var februar.  

Familien Horvath bestod foruden Karl og Heinrich også af deres mor og far, Louise 

og Johann, som lå i deres eget store soveværelse. Engang havde de været en stor 

familie, men drengenes ældste brødre, Franz og Wilhelm, var for mange år siden 

flyttet hjemmefra og havde selv stiftet familie. 

Heinrich havde også tre søstre, men den ene af dem, Hermine, havde han aldrig set. 

Hun blev sammen med mange andre wienerbørn sendt til Danmark i 1920, det år 

Karl blev født, og her boede hun fortsat. Hans to andre søstre, Steffani og Marie 

Barbera, var også flyttet hjemmefra, men de kom ofte på besøg. I familien blev de 

kun kaldt Steffi og Mitzi. 

De boede i bydelen Ottakring, en bezirk i den vestlige del af Wien - i et 

beboelseskvarter ved navn Sandleiten, bygget engang i 20'erne, da den østrigske 

hovedstad gennemgik den største byfornyelse nogensinde. Stedet hed Matteottiplatz, 

med legeområde og tilmed et springvand, hvor de i den varme sommertid havde det 

dejligt.  

Vinterkulden havde netop nu et solidt greb om Wien, og derfor var springvandet 

lukket, og frosten kunne også ses på vinduerne, tilfrosne med mange ”isblomster”. 

Især når man åndede på dem, noget Heinrich havde gjort i går ved lejlighedens 

franske altandør. 

Heinrich skuttede sig under den varme dyne og lod tankerne glide hen imod 

søndagen, fødselsdagen, chokoladebordet, der var en tradition i deres hjem, når en i 

familien havde fødselsdag. Han tænkte et kort øjeblik på familiens tidligere 

fødselsdagsfester, hvor lejligheden var helt fyldt, men hans mor, Louise, havde i går 

blot sagt: - Det bliver den ikke i morgen. 

Bagefter havde hun tilføjet, at det var Regeringens skyld. Myndighedernes fremfærd 

over for Wiens store socialistiske arbejderbefolkning havde skabt nogle spændinger i 

hovedstaden. Følger af generende razziaer på gaden og i de offentlige 

transportmidler, begået specielt af regeringspartiet, Fædrelandsfrontens 

politienheder, kaldet Heimwehr. 
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- Gennem flere måneder har det været ren chikane, men nu synes det hele at gå over 

gevind, havde hans mor sagt, men tilføjede så også: Vi skal nok få fejret din 

fødselsdag. 

Han håbede på, at Mitzi ville komme.  Hun var indtil videre ansat på et 

advokatkontor, hvor hun passede omstillingsbordet. Der var mange kontorer og 

telefoner. Hun havde haft planer om at uddanne sig til syerske, men det måtte 

åbenbart vente. Han elskede Mitzi, fordi hun var så rar. Da hun boede hjemme – 

hjalp hun ham med mange ting – også lektier.  

Hans anden søster, Ste,ffi, så han knap så tit. Heinrich mente, at hun var tjenestepige 

hos en eller anden familie i Wien. Hans to ældste brødre, Franz og Wilhelm, var 

begge gift og havde egen familie. Deres besøg i barndomshjemmet var derfor med 

årene blevet mindre og mindre, for Franz’ vedkommende bundede det formentlig i 

hans engagement i det socialistiske arbejde, især det fagpolitiske, som havde ført 

ham til en plads i Wiens Byråd.  

På skabet inde i stuen stod to billeder af hans ældste søster, Hermine, et fem år 

gammelt brudebillede og så et ret nyt, hvor hun sad alene med sin dreng på skødet. 

Hun boede i et lille land meget langt mod nord, og hvorfor hun befandt sig der – det 

var noget, hans mor og far sjældent talte om. Heinrich havde ikke tænkt så meget 

over det, fordi det var før hans tid. 

 Heinrich spekulerede heller ikke så meget over det med de politiske stridigheder, 

men han viste, at Østrig havde en lille spinkel mand som kansler og at hans navn var 

Engelbert Dollfuss. Desuden, at det var ham, der bestemte. Hans mor sagde om ham, 

at han ikke var demokratisk valgt, men alligevel havde taget magten på grund af 

socialistiske dumheder, og det måtte hendes parti, Det socialistiske Arbejderparti, nu 

lide under. Han kendte egentlig ikke til, hvad demokrati var for noget, blot at det var 

noget med valg af ledere. 

 Men han vidste, at hans mor Louise og storebror Franz var stærkt engageret i det 

politiske. Ja, det var vel på en måde deres mor, som for mange år siden havde fortalt 

Franz om hendes holdninger i arbejderbevægelsen, og det havde grebet ham. Men så 

kom verdenskrigen, hans fars sygdom – og de politiske muligheder blev for et tid 

svækket, men de genopstod, da Franz kæmpede sig frem til betydningsfulde poster, 

først i Ottakrings lokalråd – og senere i byrådet. 

Mens han endnu lå i sengen kom han pludselig til at tænke på tante Elise, ikke en 

tante som sådan, men blot en god ven af familien. Heinrich håbede, at hun ikke 

havde glemt ham på denne dag, hvis hun altså kom – i hans sparebøsse lå der gode 

beviser på hendes gavmildhed. 
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Heinrich havde ligget med lukkede øjne og tænkte, en schilling eller to mere, det 

ville da være dejligt. Igen åbnede han øjnene og kiggede over mod sengen, der stod 

på den anden side af værelset.  

Karl sov stadigvæk, og Heinrich sagde stille for sig selv - at det må være rædselsfuldt 

ikke at kunne se. Karl kender ikke verden, som jeg gør – aldrig set blomsterne i den 

frosne rude, heller ikke dem i urtepotterne eller dem ude i parken om foråret og 

sommeren. 

Men han rørte dem, forsigtigt med fingrene - hjemme i stuen eller når de gik en tur i 

parken. Han følte med sine fingre på blomsternes kronblade, indsnusede duftene og 

kunne øjeblikkeligt fortælle, at det var en lilje, en rose eller en nellike. Det var noget 

Louise havde lært ham. 

 Dog aldrig noget om farven - den betød intet, selv om hans mor, Louise, fortalte om 

den. Hvad er rødt, grønt og gult? – for ham må det hele … være sort. 

Alligevel talte han til blomsterne. Han kunne finde på at stoppe op ved en busk, 

plukke og tale om den – hele vejen hjem. Lidt underligt, syntes Heinrich, men … 

Lad vær’ med at sige det, forklarede Louise. 

Han lukkede igen øjnene. Nu var han Karl! Han ville prøve, hvad det vil sige at være 

blind. Han slog dynen til side, mærkede køligheden i værelset. Stod straks derefter på 

gulvet, og han vidste lige nøjagtig, hvor hans tøj lå. På stolen lige bag ved sengen og 

nu ville han klæde sig på med lukkede øjne 

 Det var ikke svært at føle sig frem til stolen, finde bukserne, skjorten og trøjen, men 

der var kun en enkelt strømpe – hvor var den anden? Han lagde sig på knæ – ragede 

med sine hænder omkring stolen, men den var der ikke. 

”Øv”, sagde han til sig selv og åbnede øjnene. Jeg er ikke Karl, jeg er Heinrich og 

ikke blind. Han gik hen til døren og tændte lyset, den anden strømpe lå ude midt på 

gulvet. Den måtte være fulgt med, da han tog fat i bukserne. Lidt rød i hovedet, 

forlegen, satte han sig ned på sengekanten og kiggede over på Karl og sagde ganske 

sagte: - Gudskelov – det ikke er mig, der ligger dér. 

”Du tændte lyset”, lød det i det samme fra Karl. Hans snart 14-årige storebror, var 

blevet vækket og havde sat sig op i sengen. 

 - ”Det kunne du da ikke se”, svarede Heinrich.  

 ”Nej, det kunne jeg ikke, men jeg hørte det”, svarede Karl, og han fortsatte: 

”Tillykke med fødselsdagen Heinrich, - jeg ved også, hvad du får i fødselsdagsgave.”  

Han havde ikke tænkt så meget på det med fødselsdagsgaverne, men det gjorde han 

nu. 
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Af sin far og mor – han grublede lidt, havde de foregående år for meste fået nyt tøj, 

men i år havde han ønsket sig et par nye støvler. Det var noget han virkelig trængte 

til, de gamle var slidte, klemte også lidt og var besværlige at få på.  

Karl havde uden problemer skiftet fra pyjamas til sit hverdagstøj, og sammen gik de 

ind i stuen, hvor deres far Johann allerede gik rundt og åbnede for radiatorerne.  

Snart kunne varmen mærkes, også ude i køkkenet, hvor Louise som altid begyndte 

morgenen med at koge vand til kaffen. Herefter malede hun en lille kopfuld bønner i 

en smart kaffemølle med håndsving. Det var de voksnes drik ved morgenbordet, 

hvortil de fik frisk brød, bagt af Louise i går. 

Ude på den kølige bagtrappen stod et par flasker mælk, og Louise satte den ene af 

dem ind på bordet. Heinrich drak kun mælk, hvorimod Karl nogle gange havde svært 

ved at bestemme sig, hvad der var bedst for ham, men akkurat som Johann fyldte han 

som regel koppen op med en halv kop kaffe, masser af mælk og sukker.  

Johann tændte for radioen, lige nu spillede de noget musik, og det var noget hans far 

kunne li’ – han nynnede til melodien, som han fortalte var Skøjteløbervalsen.  

”Ja, den er ganske smuk, sagde Louise, men lad os nu få den morgenmad, jeg er 

sulten og har allerede skænket op.” 

Karl vidste trods sin blindhed en hel del om musikkens mestre, og da musikstykket 

var færdig … sagde han: ”Den er skrevet af Waldteufel for mange år siden. Han har 

også komponeret andre ting, men de musikstykker er ikke nær så kendte.” 

Karl lyst til at imponere om disse ting skete ret ofte, fordi han tit lyttede til musik-

udsendelserne i radioen. 

De spiste morgenmad, og mens Karl fortsatte med at lytte til musikken, tog Heinrich 

sin spændende drengebog, Robinson Crusoe, ned fra boghylden. Han havde ganske 

vist lovet Louise at læse den højt for Karl, men det måtte vente – den var meget 

spændende.  Han var netop kommet til det sted, hvor nogle indfødte roede ind til øen 

med en fange. 

Mens Louise gik og rumsterede inde i soveværelset og redte senge, satte Johann sig 

hen til det lille skrivebord. Han tog en nøgle frem fra sin urlomme og låste den 

nederste skuffe op. Han samlede på frimærker, mest østrigske og ungarske, og han 

havde netop skaffet sig en lille kuvert med nogle gamle mærker, sagde han.  

Næsten hver eneste lørdag besøgte Johann arbejderbevægelsens lokale frimærkeklub, 

hvor han byttede sig til mærkerne – eller måske købte dem. Til Louise sagde han 

altid byttet. 
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Derefter lagde han en lille sort plade på skrivebordet plus en pincet og en lup og nu 

kiggede han alle mærkerne grundigt igennem.  

Da han på en halv times tid havde undersøgt hele bunken - studeret og sammenlignet 

med billederne i sit frimærkekatalog - lagde han fem-seks mærker op på den sorte 

plade og sagde sagte til sig selv: 

”Det er muligt, at de bliver gode engang, disse ungarske sportsmærker fra 1926 – de 

er ikke så gamle - dem vil jeg gemme.” 

Derefter lagde han alle frimærkerne tilbage i skuffen og puttede nøglen tilbage i sin 

vests urlomme. Heinrich lyttede ikke rigtig efter, men han vidste - i skuffen lå hans 

fars små hemmeligheder, som han selv udtrykte det. 

Louise kom ind i stuen, men Heinrich var så optaget af Robinson Crusoe, at han slet 

ikke havde lagt mærke til det, der skete i stuen. Det var slut med musikudsendelsen, 

og Karl forsøgte at dreje knappen på apparatet for at finde en anden station med 

musik, men uden held. 

Han ville netop til at slukke for radioen, men han blev stoppet af Louise. ”Vent lige 

lidt Karl, jeg skal høre, hvad det er politichefen Emil Fey nu vil fortælle.. Sikkert 

ikke noget godt.” 

Denne øverste chef for Heimwehr oplyste først, at politiet havde ransaget flere steder 

og efter fund af forskellige våben - tillige foretaget flere anholdelser. Derfor var han 

ikke i tvivl om, at socialisternes forbudte beskyttelseshær, Schutzbund, pønsede på et 

eller andet. Men sagde han: - Hvis socialisterne dermed tror, at de kan ændre på det 

bestående, så kan de godt tro om. Og han fortsatte: 

- Derfor vil jeg advare dem. Lad være med at handle uansvarligt. Vi vil svare igen, 

om der er hold i de rygter, som florere. At I kunne finde på at bruge våben, thi i en 

sådan situation gør vi det samme og I vil stå med ansvaret. 

Det blev det sidste ord Louise hørte - hun slukkede radioen. ”Sikke en gang vrøvl at 

komme med,” sagde hun. ”Tværtimod har vores partileder Otto Bauer netop udtalt, at 

han fraråder enhver konfrontation med myndighederne, politi og Heimwehr. Det vil 

være en stor katastrofe for Wien, ja… for hele Østrig. 

 Louises største lyst var at glemme den politiske uro, og derfor hun slukkede for 

radioen – lidt for tidligt. Dermed gik hun glip af en vigtig bekendtgørelse fra Emil 

Fey – at der i morgen vil ske – noget meget vigtigt. Men det skulle hun få at vide 

senere på dagen. 

Inden da fik Louise sagt: - Tillykke med fødselsdagen – mens hun strøg sin hånd hen 

over Heinrichs mørke hår og blødt tilføjede: ”Han skal ikke få lov til at ødelægge 

vores fødselsdagsfest.”                               
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                                                      Den ukendte gæst                                    

 

Midt på formiddagen bragte Louise spørgsmålet om fødselsdagsbordet på banen. Hun 

havde tilrettelagt familiefesten, som hun plejede, bagt en kage og kaldte til slut 

Heinrich ud i køkkenet for at gentage, hvad han allerede vidste. 

”Så er det hele klar, men du skal ikke regne med, at lejligheden bliver stuvende fuld. 

Jeg er bange for, at de politiske spændinger holder nogle væk, men Tante Elise var her 

i går på en kort visit, mens du var i skole. Hun har fundet sig en ven, Josef, og ham har 

hun tænkt sig at præsentere for os. Det har du vel ikke noget imod?” 

”Mor, hvorfor skal det ske på min fødselsdag. Kender du ham?” 

”Han er typograf – medlem af vort parti og tilmed næsttillidsmand på vores avis, 

Arbeiter Zeitung, og det siger sig selv, at han dermed er en mand, som jeg gerne taler 

med. Jeg har hilst på ham et par gange, senest ved juletræsfesten, og han virker rar. Du 

må endelig tage godt imod ham – også for Elises skyld.” 

”Så er det vel ikke utænkeligt, at han dykker ned i sin pung og forærer mig en schilling 

eller to – så skal han da være velkommen,” svarede Heinrich. 

”Man skulle tro, at du kun tænker på penge og din sparebøsse i vindueskarmen, men 

jeg kan betro dig, at han kender både din storebror Franz og Otto Bauer, og derfor 

glæder jeg mig rigtig meget til at hilse på ham,” sagde Louise. 

”Vi skal snart ud at gå en tur med Karl – som vi plejer om søndagen - og det er nok 

bedst, at du bliver hjemme Heinrich, hvis nogen skulle dukke op, mens vi er væk.” 

Det passede Heinrich fint, han tog igen bogen om Robinson Crusoe ned fra hylden. 

Klokken var et kvarter over 11, da Johann, Louise og Karl forlod lejligheden. De 

havde besluttet sig for at gå deres faste tur ud til Kongresparken, og fortælle Karl om 

det, der var at se.  

Solen skinnede, og i læ af fyrrebuskene var der egentlig ganske behageligt på bestemte 

pladser i den halvstore park. Og de var ikke alene, mange arbejderfamilier havde 

dristet sig ud for at slikke solskin, nyde den næsten sky fri himmel og hygge sig 

sammen med børnene. Men halvkoldt var det, der hvor solen ikke skinnede. 

 Lidt over middag, var de hjemme igen, lidt røde om næsen, så det skulle gøre godt at 

komme ind i varmen. Til gengæld havde den friske gåtur gjort dem sultne, og det 

passede dem perfekt, at Heinrich åbnede entredøren og fortalte: ”Mitzi er kommet.”  
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”Åh, det var dejligt, sagde Johann, jeg er blevet hundesulten af den spadseretur.” 

Mitzi havde givet Heinrich et stort knus, og med et hjertelig tillykke foræret ham en 

gave. Han var sikker på, at det var en bog, men gavepakken måtte ikke åbnes før ved 

fødselsdagsbordet. Det var en fast aftale. 

Mitzi hilste på sin mor og far, gav også dem et knus - samt til slut Karl. Men det var 

ikke så nemt med den blinde Karl, han reagerede anderledes. 

”Er der noget nyt? ”Hun nikkede over imod sin blinde lillebror, fordi det bekymrede 

hende, at hele familien igen måtte tage sig af drengen, som ellers havde været på et 

blindehjem, men nu var hjemme igen – som det hed - på grund af ændringer på blinde-

instituttet. 

”Vi har ikke hørt det mindste, og Franz giver os ikke mange forhåbninger – 

Fædrelandsfronten bestemmer det hele,” hviskede Louise tilbage, men nu skal vi have 

noget at spise, du er vel også sulten Mitzi? Vi har masser af frisk brød, og også noget 

pålæg, men ikke så meget.” 

”Jeg kan hjælpe lidt til,” sagde Mitzi - har taget nogle rester med fra en lille 

sammenkomst vi havde i fredags. Jeg var med til at anrette maden i kontor-køkkenet – 

vi er blevet slået sammen med et andet advokatfirma. Nu hedder vi ”Firkløver-

Advokaterne”, skal have nyt firmalogo, og det siger næsten sig selv, hvordan det 

kommer til at se ud,” tilføjede Mitzi. 

Hun tog samtidig en pakke op fra sin taske og lagde den på køkkenbordet, en halv 

røget skinke og to stykker ost. Duften af skinken forplantede sig åbenbart helt ind i 

stuen, for pludselig var køkkenet fyldt op af hele familien. 

Det tog ikke mange minutter at dække bordet op, og så blev der ellers smovset til den 

store guldmedalje, skinken, det hjemmebagte brød, Louises rullesteg og de to mindre 

stykker ost. 

”Det var da lækkert, sagde Johann. Kunne I ikke holde lidt flere af den slags fester?” 

”Mitzi svarede ikke, rystede lidt på hovedet over mod sin far, der tog sin hånd op til 

hendes kind og sagde: ”Det var ikke sådan ment, vi skal nok klare os – men tak 

alligevel.” 

”Er du glad for dit arbejde Mitzi?” spurgte Louise, mens hun begyndte at tage ud af 

bordet. ”Måske skulle du droppe dine tanker om at blive syerske – er det ikke bedre at 

blive fin kontordame?” 

”Jeg elsker at sy og lave mit eget tøj, men indtil videre bliver jeg på advokatkontoret. 

Får en ganske god løn - så må jeg se, hvad fremtiden byder.” 
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”Følger du med i de sager, som advokatkontoret arbejder med?”   

”En lille smule, jeg hører jo lidt engang imellem, men er også blevet pålagt ikke at 

sige noget – tavshedspligt, det har du nok hørt om, ikke mor! Hvorfor spørger du?” 

”Nå, jeg tænkte lidt på de politiske sager, som nogle af vore partifæller kommer ud for 

– de bliver ustandseligt beskyldt for både det ene og det andet.” 

”Hvad mener du?” 

”Mange socialister bliver hevet i retten - sigtet for urostiftelse og overfald. Hvad gør I 

for at forsvare dem - du ved jo lige så godt som mig, at det er falske anklager,” sagde 

Louise. 

”Ikke alle sammen, men det vil … eller kan jeg ikke svare på.” 

”Det forstår jeg godt, men støtter dine chefer ikke mest Dollfuss?” 

”Nej, det tror jeg ikke – ikke officielt – de søger at holde sig neutrale, det tjener de 

mest ved”, forklarede Mitzi, der prøvede at dreje samtalen hen på noget andet. ”Måske 

skal jeg lære stenografi, engang imellem mangler de en stenograf til at hjælpe dem på 

kontoret. Men det skal jeg lige tænke over.” 

”Hvad er stenografi? ”Spurgte Heinrich. 

 ”Et ældgammelt system med skrifttegn, som ligner halve bogstaver, mere ved jeg 

ikke,” svarede Mitzi. 

Der blev banket på døren. Klokken nærmede sig halv to, og Heinrich var hurtigst til at 

være den, der sagde goddag. Det var tante Elise og hendes ven Josef, og igen fik 

familiens yngste et knus. Tillykke med de 12! - ja, tillykke også fra mig, sagde Josef. 

De to nyankomne gik rundt og hilste pænt på hele familien. 

”Vi kommer lidt tidligere end aftalt”, sagde Elise. ”Det skyldes et møde i aften på 

Karl-Marx-Hof om den politiske situation, og det møde vil Josef gerne overvære. 

Derfor bliver vi ikke så længe – jeg skal også videre til arbejderhjemmet i Favoriten 

og hjælpe til.” 

”Hvad går det ud på - mødet?  Johann virkede interesseret. Har det noget med det … 

politichefen sagde i radioen – at de igen har fundet våben? Vi hørte ikke det alt 

sammen – Louise slukkede.” 

”Jeg tror det vil være bedst at tale om det senere, svarede Elise, lad os nu fejre 

Heinrichs fødselsdag.” 

 ”Så er der serveret – herinde,” sagde Louise. 
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Alle satte sig til bords i den fine stue, som kun blev brugt ved festlige lejligheder, og 

så hyggede man sig med chokolade og den dejlige nylavede fødselsdagskage, som kun 

Louise forstod at bage.  

De talte om turen til Kongresparken, om oplevelser fra hverdagen, vejret, som med 

sine kuldegrader midlertidig havde sat en stopper for det byggeri, der nogle steder var 

i gang i Wien. 

Og derefter var det tid for Heinrich at kigge på fødselsdagsgaverne. Mitzi havde, som 

det næsten kunne ses, foræret Heinrich en bog. ”Hvad du vil være - det kan du blive” - 

med beskrivelse af 99 forskellige job. Lige fra smed og tømrer til jurist eller ingeniør. 

Heinrich slog op i bogen på en af de første sider, dvælede lidt ved alt med automobil, 

men bladrede så videre frem til – Biavler. ”Skal man nu også studere for at lave 

honning”. Han smilede og kiggede lidt længere frem – elektriker, fotograf, gørtler. 

Hvad pokker laver en gørtler? 

”Jeg håber, at den kan hjælpe dig til at vælge det arbejde, som du skal lægge din 

fremtid i,” sagde Mitzi, da Heinrich stak hånden frem og sagde tak. 

Fra hans mor og far blev det til nye støvler – og de så virkelig fine og dyre ud. Et par 

brune skistøvler, solide og varme med foer af uld. Med støvlerne fulgte også et - husk 

at passe godt på dem, da han sagde tak til både sin mor og far. 

Af tante Elise havde han fået 2 schilling, og de var allerede lagt ned i hans spareko, 

der stod henne i vindueskarmen.  En af den slags som nikkede venligt med hovedet, 

når man puttede mønter i den.  Han fik også en lille ting af Josef, et trykt hæfte.  

”Nå ja, den er egentlig ikke fra mig, men fra din storebror, Franz,” fortalte Josef. Din 

bror havde købt din gave, men så skete der noget, han skulle forberede sig til et vigtigt 

møde. 

Heinrich kiggede på hæftet, som han netop var ved at åbne. Josef kom ham dog lidt i 

forkøbet ved at afsløre indholdet. ”Det er et hæfte med små fortællinger af den unge 

digter, Otto König. Du kender ham sikkert ikke, men det handler meget om natur og 

dyr. Om hvordan vi skal passe på den verden vi lever i.” 

 Om det var noget han brød sig om, vidste Heinrich ikke rigtig, men han sagde tak og 

at det var noget, som han ville glæde sig til at læse. 

”Det er ikke mig, du skal takke – det er din storebror.”   
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                                                    Krig eller fred                                                    

 

Da fødselsdagsbordet var ryddet bemærkede Heinrich, at Josef og Tante Elise igen gik 

ind i den fine stue. De kaldte på Louise, som hastigt forlod køkkenet, lukkede døren og 

nu læste Josef for dem alle - det notat, som var blevet lagt på bordet. 

”Dette er hovedpunkterne i brevet, som afdelingen i Linz har sendt til Bauer,” sagde 

Josef, der tilføjede: ”Jeg har dem fra Franz., der var ganske rystet over ordvalget fra 

Linz. Det samme var naturligvis Otto Bauer, der som det første orienterede Julius 

Deutsch – du ved Schutzbundlederen - og derefter besluttede de sig for at indkalde til 

mødet i aften.” 

”Jeg er bange for at det er en farlig situation,” tilføjede Josef … fordi, som han føjede 

til: 

”Richard Bernaschek, der åbenbart styrer afdelingen i Linz gennem Schutzbund – har 

netop tilkendegivet, at han ikke mere vil finde sig i Bauers bløde linje. Og det er denne 

stejle holdning, som skal diskuteres. Franz mente, at det kan få alvorlige følger.” 

”Når Dollfuss’ politichef, Emil Fey, så samtidig i radioen siger, at der i morgen vil ske 

noget vigtigt. Ja, så kan tingene hurtigt udvikle sig. Vi ved, at Schutzbund og 

arbejderne i Linz har våben, og meget tyder på, at de også vil bruge dem, hvis 

myndighederne dukker op ved deres kontorer – og andre tilholdssteder.” 

”Det lyder ikke godt, sagde Louise - tror du, at balladen kan brede sig til Wien?”  

”Ja, det er der stor fare for, fordi Richard Bernaschek stiller krav – og bakkes op af 

andre ledere i Linz. De mener, at vi her i Wien også skal blæse til kamp. Han 

opfordrer alle arbejdere her i hovedstaden til straks at indlede en generalstrejke, 

såfremt Fey og hans folk dukker op. Og ikke nok med det, hvis vi ikke står last og 

brast – vil Bernaschek kalde os forrædere.” 

”Det er godt nok hårde ord. Hvad har Otto Bauer tænkt sig at gøre ved det?” sagde 

Johann, der i mellemtiden var kommet til.  

”Det er - hvad man skal finde ud af i aften,” sagde Josef. 

”Hvem er denne Richard Bernaschek? ” Johann var nysgerrig. 

”Han tilhører den hårde kerne i Schutzbund, en mand, hvis rygte også er lidt blakket, 

og derfor stoler Otto Bauer ikke hundrede procent på ham.  Bauer ser gerne, at han 

sammen med de øvrige socialistiske ledere dæmper sig – ellers forsvinder den 

forhandlingsløsning, som vi går og håber på. Bauer har medhold fra de moderate, men 

der er også dem, der støtter holdningen i Linz.” 
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”Jeg håber på, at det kommer til en fredelig løsning,” svarede Louise. Hun tænkte på 

Franz, der altid var på Bauers side, og slet ikke den store tilhænger af Julius Deutsch, 

men hvem holder med hvem ... og hvem bestemmer? 

”Jeg synes, at det værste er, at Bernaschek er parat til at kalde os en Judas. Han er ikke 

selv så fin i kanten,” tilføjede Josef. 

”På hvilken måde?”  

”Der er nogle, som mener, at den mand mere er ude på at mele sin egen kage. Det er 

bare svært for mig at se, hvad godt det skal gøre i den her situation – en duel på 

skydevåben kan koste ham livet. Så jeg forstår det egentlig slet ikke,” svarede Josef. 

”Men jeg er jo også … kun typograf.” 

”Er der tænkeligt, at myndighederne kender til det, der står i brevet - at en eller anden i 

Linz har sladret?” Spurgte Louise. 

”Det er ikke til at vide, men det kan også være noget Fey og Dollfuss i forvejen har 

aftalt, og hvis det er tilfældet – så er Dollfuss den smarte. Han overlader det til Fey at 

udkæmpe slaget, og går det godt – er kansleren tilfreds. Går det mindre godt bærer 

politichefen ansvaret,” svarede Josef.  

”Jeg tror, at det er hip som hap,” fortsatte Louise. ”Men hvad har Otto Bauer tænkt sig 

at gøre, hvis uroen breder sig til hovedstaden. Hvilke følger får det for partiet, Bauer, 

Deutsch? - Og hvad med Franz?” 

”Det har de allerede bestemt. Mange flytter til Tjekkoslovakiet. Det er der blevet taget 

beslutning om, og siden har de i det skjulte tilrettelagt flere ting, blandt andet for at 

holde Arbeiter Zeitung og partibladet ”Der Kampf” i live. Flere socialistiske grupper 

befinder sig allerede i Brünn, og herfra har de arbejdet for partiet og gjort mange ting 

klar, hvis det skulle komme så vidt.” og Josef Kegel fortsatte: 

”Otto Bauer har i øvrigt anskaffet sig en livvagt og en hurtig bil, hvis det bliver 

nødvendigt at flygte over hals og hoved. Jeg ved ikke, hvad livvagten hedder, men det 

mærkelige er – at han er franskmand. Han følger Bauer overalt.” 

Johann åbnede døren ud til spisestuen, hvor Mitzi sad og snakkede med Heinrich og 

Karl. Hun lyttede og hørte en hel del af det, de talte om, og det var tydelig, at 

situationen bekymrede hende, og da hendes far mumlende fik sagt: ”Det lyder ikke 

godt, det her” – tog Mitzi en hurtig beslutning, hun ville tage hjem. 

”Josef kiggede på sit ur og på Elise. ”Jeg mener, at det er bedst at også vi går nu” 

sagde Josef. ”Jeg vil i aften gerne til mødet på Karl-Marx-Hof, og jeg ved Elise har 

lovet at hjælpe til på arbejderhjemmet i Favoriten. Bagefter mødes vi der.  

 



13 

 

De fulgtes ad ned ad trappen, hvorefter de skiltes og gik i hver sin retning. 

Knapt var gæsterne ude af døren før Louise kaldte på Heinrich og Karl.  

”Sæt jer her ved bordet, der er nogle ting, jeg vil forklare jer,” sagde Louise. ”Først og 

fremmest vil jeg give dig en undskyldning Heinrich. Fordi det ikke blev den 

fødselsdagsfest, som vi havde tænkt os, og det er også samværet i dag jeg gerne vil 

tale med jer begge to om. Jeg beder – især dig Heinrich, om ikke at nævne det for 

nogen, at Elise og Josef har været her i dag – og især ikke, hvad du må have hørt. Jeg 

er alvorligt bange for de følger, som kan opstå her i hovedstaden, hvis alting går skævt 

i byen Linz.” 

”Mener du, at der også kan ske Franz noget?”  

”Ja, også Franz.” 

Karl lyttede med, og nu åbnede han munden og sagde stille: ”Jeg forstår ikke rigtige, 

hvad I taler om. Mor, kan du ikke forklare det lidt bedre, skal jeg også være bange?” 

”Nej Karl, du skal ikke være bange. Det er kun de voksne, der skal passe på, vi skal 

nok sørge for, at der ikke sker dig noget, og vi håber alle sammen på, at vore politiske 

ledere finder den rigtige løsning.” 

”Så alt vil være i orden til min fødselsdag i maj – hvis vi bare passer på hinanden. Så 

kan vi få en rigtig god fødselsdag, og måske får jeg det, som jeg har ønsker mig – 

meget længe.” 

”Hvad ønsker du dig?”  

”Det ved du godt, noget jeg kan spille på – allerhelst et klaver.” 

”Ja, ja Karl sukkede Louise, det må vi prøve at finde ud af – til den tid.” 

Hun kendte udmærket Karls talent for at spille – selv om han var blind. En dag sad han 

ved flygelet henne på Arbejderhjemmet, og han var næsten ikke til at få derfra, da de 

skulle hjem. Men et klaver kunne der ikke blive tale om. For hende var det mere 

vigtigt, at Karl kom tilbage på blindeinstituttet. Men Franz fortalte hende en dag, at 

chancerne herfor var begrænsede. Instituttets leder sørgede som regel for at tilgodese 

de ønsker, som Fædrelandsfrontens venner kom med. 

Mitzi foreslog engang at købe nogle flere lærebøger i blindskrift – Karl ejede kun en 

enkelt. På den anden side krævede det et enormt engagement, og det var slet ikke 

sikkert, at der ville komme noget godt ud af mere blindelæsning, mente Louise. 
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Karl havde haft svært ved at komme igennem sin eneste bog Derfor var ideen med et 

lille musikinstrument måske ikke så tosset. Hun kendte til dygtige musikere, der var 

blinde. Men Louise skrottede hurtigt tanken – det koster penge, ikke kun et instrument, 

men også undervisningstimer. 

                                                                 * * *                                                              

Arbejderhjemmet i Kreitnergasse var åben søndag aften, og en hel del gæster fra 

Ottakring-kvarteret fyldte lokalerne.  Tiltrukket af de officielle nyheder, som de havde 

hørt i radioen, men også gennem rygter fra egne geledder. Bag de tykke mure ventede 

mange i spænding. 

De fleste kendte efterhånden til mødet, som skulle finde sted ved Karl-Marx-Hof samt 

at det var en vanskelig situation. Men nysgerrigheden var størst om, hvordan Otto 

Bauer og Julius Deutsch tænkte sig at løse problemet. 

Det var kun få, der vidste, hvor alvorlig en beslutning de i virkeligheden stod over for. 

Det socialistiske arbejderpartis absolutte topfolk, med partilederen i spidsen, skulle 

gerne nå til enighed, men om hvad?  

De vidste akkurat lige så lidt om den udvikling tingene kunne tage – som alle andre, 

og det var derfor umuligt at lægge en strategi – for ingen anede, hvad der ville ske. 

De måtte se i øjnene, at Schutzbund-lederen i Linz, Richard Bernaschek, helt og 

holdent sad med afgørelsen i sine hænder – og dertil havde medhold hos sine 

nærmeste. Det var Otto Bauers håb at en politisk løsning skulle leve videre og at 

mændene bag den hårde linje kom til fornuft.  

Det socialistiske arbejderparti viste imidlertid ikke fordums styrke. Var gennem 

mange måneder blevet undertrykt. Schutzbund, partiets uniformerede og forsvarende 

gren, blev tillige af myndighederne erklæret for ulovlig. Den levede for så vidt endnu 

– uofficielt, men kun under jorden. Dertil svækket i antal og næsten uden våben, som 

var blevet beslaglagt under de utallige ransagninger.  

Bernaschek lagde i sit brev til Otto Bauer ikke skjul på, at han som nævnt – ikke mere 

kunne godtage Otto Bauers bløde linje. Nu måtte det bære eller briste, han troede 

hundrede procent på, at tiden var inde til at sætte hårdt imod hårdt. Ethvert forsøg fra 

politichefen Feys side om at foretage ransagning eller anholdelse ville blive besvaret 

med væbnet modstand.  

Derfor ventede de fremmødte i Ottakrings arbejderhjem med spænding på resultatet af 

mødet i Karl-Marx-Hof, hvor det socialistiske arbejderparti var delt i spørgsmålet.  

                                                                    * * * 
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Arbejderhjemmet i Kreitnergasse var faktisk et fornemt bygningsværk, og i tidernes 

morgen - en gave til arbejderne.   

I begyndelsen af århundredet havde partiet ikke råd til at bygge noget i denne bydel, 

svarende til det arbejderhjem, der fandtes i kvarteret Favoriten. Men så skete det 

heldige, at det lokale bryggeri, Ottakring Bier, trådte til med en sum penge. Dog kun 

mod at der i bygningen blev indrettet en cafe-restaurant, hvor der kun måtte serveres 

Ottakring-øl, og den klausul blev stadig holdt i hævd. 

Fra midten af 20’erne blev Arbejderhjemmet i Ottakring i denne del af hovedstaden et 

populært midtpunkt for arbejderklassen. Det var her det socialistiske arbejderparti, 

sammen med forskellige faggrupper holdt møder og fester – ofte med storslået 

underholdning. 

Men hjemmet var ikke kun et mødested, her var også indrettet en slags brugsforening, 

hvor arbejdere og andet godtfolk kunne købe deres fornødenheder billigere end andre 

steder. Desuden var der indrettet flere lejligheder, som blev brugt af partimedlemmer, 

som gjorde en særlig indsats for arbejderbevægelsen. 

Stedet var således en torn i øjet på diktatoren, Engelbert Dollfuss, men især hans 

politichef, Emil Fey, hvis styrker hele tiden var på jagt efter Schutzbunds skjulesteder 

for våben. De havde flere gange været på besøg og ransaget lokaliteterne, men 

heldigvis gjorde de ikke deres arbejde godt nok – man fandt ikke de hemmelige rum. 

Denne søndag aften indfandt sig flere folk fra partiets Schutzbunds lokale afdeling, 

alle civilklædte. Som en hemmelig del af vagtkorpset skulle de være med til at sikre, at 

ingen uvedkommende kom ind.   

Men Fey og Heimwehr brugte også civile spioner, som holdt øje med arbejderhjemmet 

fra en nærliggende lejlighed. Herfra kunne de rapportere til hovedkvarteret, hvis der 

var tegn på at arbejderne havde gang i et eller andet. Alle lurede således på hinanden. 

Denne sene eftermiddag var det hjemmeværnsmanden Peter Krüger fra Heimwehr, 

som stod til den opgave at holde øje med bygningen. Det var første gang han skulle 

prøve det. Fik på kasernen udleveret nøglen til en lejlighed, hvis indehaver, fru 

Märtens, var bortrejst - hed det sig. Men allerede i opgangen fik Krüger problemer, 

nøglen passede ikke, og nu stod han der og overvejede. Hvad skulle han gøre? 

I det samme blev naboens dør åbnet af en mand: ”Hvad laver De her i opgangen?” 

”Jeg skulle tale med fru Märtens,” svarede Krüger.  

”Det bliver nok lidt svært,” svarede naboen – hun døde for et par dage siden, og i går 

væltede hendes pårørende ind – og der blev sat en ny lås i døren. Jeg talte med en søn, 

og han mente, at uvedkommende har været inde i hendes lejlighed. Er De fra 

kriminalpolitiet?” 
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”N… jah… Krüger blev pludselig nervøs… det hele kom bag på ham… han måtte 

finde på noget. 

”Heldigt at jeg har et navn og en adresse på sønnen,” tilføjede naboen meget belejligt. 

Jeg ved, at familien meget vil gerne have fat i dem, der har været inde i hendes 

lejlighed.  Vent lige lidt…  

Naboen forsvandt ind til sig selv for at hente oplysningerne, og det var lige det øjeblik 

Krüger ventede på. Han styrtede ned ad trapperne og ud i kulden. 

Han tog en rask beslutning, lad mig komme væk. Hastigt forlod han Kreitnergasse og 

gik ind mod byen. 
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                                                                   Livvagten   

 

I den nordlige ende af Wien ventede Otto Bauers privatchauffør, Marc Frobert, søndag 

aften på at kunne komme hjem. Ude på parkeringspladsen holdt deres bil, en Daimler 

fra 1932. Ja, sandt at sige - så var det Marcs egen, Bauer lejede den kun og – men altså 

også Marc – ansat som hurtigkørende livvagt og chauffør, hvis det blev nødvendigt at 

hjælpe partichefen væk i en fart. 

Men mødet trak ud. Det var tydeligt at det socialistiske arbejderpartis ledere ikke 

kunne blive enige. Mange talere var ikke til at lukke munden på – og råbte så højt, at 

det kunne høres ind i sidelokalet, hvor Marc sad sammen med nogle få mænd. 

Otto Bauer var i et slemt dilemma. På den ene side var Schutzbund-ledelsen i Linz 

med Richard Bernaschek i spidsen grove i tonen og parate til at kalde partifællerne i 

Wien – for hyklere. Hvis Fey og hans Heimwehr-folk blot nærmede sig afdelingens 

hovedkvarter i Linz, ville de og Schutzbund gribe til våben. 

Derfor lød opfordringen – nej, nærmere kravet – til Bauer. Sker det – da skal de 

socialistiske ledere i Wien starte en generalstrejke. 

Partichefen ville gerne vinde tid. Bauer var overbevist om, at såfremt Schutzbund i 

Linz begynder at skyde på regeringens udsendte – får det socialistiske arbejderparti 

skylden. Det vil straks få Dollfuss-regimet til at gå hårdere til værks, og kom det til en 

væbnet konflikt - ville arbejderne være uden skygge af chance. 

Myndigheder kunne tilmed finde på at bruge militæret. I Linz havde man åbenbart 

glemt, at myndighederne aldrig ophævede de gamle krisebestemmelser fra slutningen 

af verdenskrigen for mere end 15 år siden De kunne stadigvæk anvendes, hvis det 

skønnedes nødvendigt.  

Det endte, som det så ofte gør, når man ikke kan blive enige, så udsættes afgørelsen, 

og det skete med et kryptisk telegram til folkene og underafdelingen i Linz. En 

snørklet historie om en syg tante og en beslutning – hvorvidt lægerne skulle operere 

eller ej. Det kunne kun forstås på én måde – VENT! 

Blandt de ledende socialdemokrater fra arbejderpartiet var også flere fra Schutzbund, 

men beskyttelsesorganisationens øverste chef og medstifter, Julius Deutsch, forlod 

tidligt mødet. Formentlig fordi han var ret uenig med Otto Bauer om en fælles 

beslutning. En del byrådsmedlemmer, deriblandt Heinrichs storebror, Franz Novy, 

fandtes også blandt mødedeltagerne. 

Marc Frobert fulgte ikke direkte med, men han kunne høre, at diskussionerne ebbede 

ud.  Blandt de ventende i sidelokalet var Josef Kegel, der sad lige over for Marc. Han 

var kommet til senere, og Marc spurgte i sagens interesse:  

”Hvem er du?”  

Josef Kegel fortalte sit navn og at han var næsttillidsmand for typograferne på Arbeiter 

Zeitung, der også havde sendt en af avisens mest erfarne journalister. 

 Journalisten var i tidsnød, ville gerne i kontakt med Otto Bauer så snart mødet var slut 

– selv om avisens deadline allerede var overskredet. 



18 

 

”Ja, men ved du, om Otto Bauer vil tale med dig?” Marc var meget påpasselig, men 

blev afbrudt, da en dør samtidig blev åbnet inde fra mødesalen. – ”Marc Frobert, I skal 

køre nu. Det er besluttet at tage situationen op til ny overvejelse ved et møde i morgen 

på Ahornhof.” 

AZ-journalisten var hurtig - skrev meddelelsen ned i sin notesblok og gik frem for at 

komme ind til Otto Bauer, men her blev han stoppet. ”Du må vente til i morgen – før 

er der ikke nogen afklaring,” sagde dørvogteren, der godt kendte den ret pågående 

journalist. 

”Jamen, bare svar på et par spørgsmål – det kan jeg vel få,” fortsatte journalisten. 

Dørvogteren svarede ikke, for nu væltede de fleste af de forsamlede ud gennem døren 

til forhallen - også Otto Bauer. Marc var hurtig fremme ved hans side og fik bekræftet 

– han skulle hente bilen. Josef fulgte med, og journalisten så øjeblikkelig sin chance. 

Han kunne få et kort interview med Bauer, inden han kørte. 

Inde i forhallen gik Bauer langsomt mod indgangen, men stoppede så pludselig op. 

Vendte sig om mod de mange politikere og sagde højt og tydeligt:  

”Tag nu hjem og sov på det – det gør jeg – godnat.” Denne bemærkning kom åbenbart 

lidt bag på alle, og inden denne overraskende melding satte sig – var Otto Bauer ude af 

døren. 

I mellemtiden kørte Marc Frobert sin store Daimler frem. Han sprang ud og stod ved 

døren til bagsædet: ”Hr. Bauer, må typograf Kegel køre med - han skal til 

Arbejderhjemmet i Favoriten, og han vil gerne tale med dig om noget.” 

”Ja, det ville passe mig udmærket Marc.” Bauer vidste, hvem Josef Kegel var, men 

kendte som sådan ikke typografen nærmere. Men han kunne godt bruge Kegel og 

sætte ham ind i noget … hvis … 

”Jeg har også et par vigtige spørgsmål,” sagde journalisten. Det var tydeligvis også en 

mand Bauer kendte, for han stak ham hånden. 

Otto Bauer kiggede på uret og sagde: ”Så skal det gå hurtigt, han åbnede bagdøren – 

og journalisten lukkede, mens Marc og Josef ventede udenfor. Som sikkerhed stillede 

Marc sig ved fordøren og kiggede sig omkring. Han kunne ikke se noget som helst 

mistænkeligt, bemærkede kun, at de forsamlede politikere gik hver til sit – også Franz 

Novy. 

Der gik godt et par minutter før journalisten åbnede døren, rakte hånden som det sidste 

ind i bilen og sagde: ” Held og lykke”. 

”Så kører vi Marc, råbte Bauer ud i aftenmørket – og sæt dig ind typograf Kegel.” 

Marc Frobert hørte kun lidt af samtalen på bagsædet mellem Otto Bauer og Josef 

Kegel, men der var ingen tvivl om, at det drejede sig om avisen. Nogle gange nærmest 

hviskede de til hinanden, og når de kørte forbi en sporvogn fik han ikke fat i noget 

som helst. 

Flere navne blev nævnt, blandt andet, Pollak, chefredaktør på Arbeiter Zeitung, om 

hvem man vidste, at han i øjeblikket holdt sig skjult, bange for at politiet skulle 

komme og anholde ham.  
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Det var sket for andre, som var blevet interneret, blot fordi de var lidt for 

åbenmundede - eller blot offentliggjorde deres tanker. Fædrelandsfronten tålte ingen 

kritik.  

Men han lagde mærke til, at typografen skrev flere ting i sin bog – lige inden Marc fik 

at vide, at han skulle holde ind til siden – Josef Kegel skulle sættes af. 

Ved ankomsten til Ahornhof regnede Marc Frobert det for givet, at han kunne tage til 

hotellet, men Otto Bauer sagde nej, du må overnatte her: Vi finder et sted til dig, hvor 

du kan sove. Meget kort satte han sin chauffør og livvagt ind i den alvorlige politiske 

situation.  

Måske skal du køre mig og min familie til Brünn, men det er uofficielt – ingen må 

vide det, og muligvis skal vi tidligt af sted. Derfor må du have bilen fuldstændig klar – 

og dig selv med - være parat til at køre.  

”Hvad med din hustru Helene, er hun også her?” 

”Det går jeg ud fra, ellers må du hente hende i Kasernenstrasse,” svarede Otto Bauer. 

Det var noget af en omvæltning. Otto Bauer var allerede på vej ind på sit kontor, det 

var tvingende nødvendigt for ham at komme i forbindelse med Schutzbund-chefen, 

Julius Deutsch, som ifølge en medarbejder befandt sig hos sin søster i inde i den indre 

by. 

Netop som Marc skulle finde kontoret, hvor han kunne ligge, fik han øje på Helene, 

der så bekymret ud. Men nu var det i hvert fald ikke nødvendigt at køre til 

Kasernenstrasse, og det var han glad for.        

På det anviste kontor stod en divan i hjørnet og der lå også et tæppe. Egentlig følte han 

sig ikke træt, men han slukkede lyset og håbede på, at søvnen ville overmande ham – 

det ville være bedst at være udhvilet, hvis de hurtigt skulle ud af byen. 

Han lagde sig på ryggen trak tæppet op over kroppen, lukkede øjnene og tænkte 

tilbage, hvorledes skæbnen havde ført ham tæt på magtens centrum.  – Hvordan i 

alverden er jeg havnet her - og hvorfor? Naturligvis – for spændingens skyld – jeg har 

altid haft lyst til at gøre livet interessant. 

Først hos forældre og bedsteforældre i Paris. Her var der altid liv og glade dage, men 

efter hans mor og fars skilsmisse, måtte Marc følge med, hvor det nu passede bedst.  

Hans far, Jacques Frobert, var en ganske dygtig soloviolinist, der i 20’erne rejste land 

og rige rundt.  

Derfor var han ofte i London, Rom og Stockholm, og Marc gjorde alt, hvad han kunne 

for ikke at kede sig, mens faderen stod på scenen – gik blandt andet til boksning, 

inviteret med af sønnen fra en familie, som faderen kendte. 

Han opholdt sig også en hel del i Sverige, hvor hans mor slog sig ned i Uppsala, men 

han syntes, at byen var kedelig – i hvert fald i forhold til Paris og London, indtil han 

lærte en svensk pige at kende.  En af de musiktalenter, som hans mor underviste til at 

blive pianister. Men mere blev det ikke til – hun var for ung. 

Så var der det med blodtuden, han fik og dermed også en returbillet til Paris – af sin 

far. Privatskolen, børsmæglerkontoret og det triste, der fulgte med verdenskrakket. Det 

var ting, han gerne ville glemme, men det og familiedødsfaldet gjorde ham voksen. 
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Efter bedstefaderens død blev arven fra denne rige antikvitets- og kunstsamler gjort 

op, og derfor kunne han nu glæde sig over at have 5 millioner francs stående på sin 

konto.  

Derefter købte han Daimleren, var på rundtur i Italien og endte på Monzabanen. 

Gennem nogle måneder prøvede han kræfter med nogle af motorsportens største 

navne. Ikke i Daimleren, men derimod i en fed Maserati.  

Det gik ikke helt efter planen, en af hans venner slap ikke godt fra et uheld i Frankrig, 

og derefter kørte han bare hjem til faderens nye residens i Salzburg. Det var slut med 

motorløb. 

I Salzburg læste han om Otto Bauer, som af mange blev regnet for en kommende 

østrigsk kansler. En bekendt fortalte ham, at Otto Bauer kunne få brug for en livvagt, 

sådan som den politiske situation tilspidser sig. Derfor tog han en dag til Linz … fik 

personlig kontakt med partiformanden og blev hyret. Derfor lå han nu her på briksen. 

Marc vågnede hen over morgenstunden, da en mand åbnede døren til kontoret og 

tændte lyset. ”Undskyld, jeg vidste ikke, at der lå nogen og sov her, undskyldte han.” 

Lige så hurtigt blev lyset slukket og døren lukket, men skaden var sket, det ville blive 

svært – i hvert fald for ham - at falde i søvn igen. Men han ville sunde sig lidt inden 

han tog sig sammen til at stå op. Det var stadig mørkt udenfor, vurderede klokken til at 

være omkring syv, og det var ikke helt forkert. 

Han kunne høre, at der var ved at komme liv i bygningen, der blev råbt et eller andet, 

smækket lidt hårdt med et par døre og nu lød det som om flere telefoner ringede. Der 

gik ikke mange minutter før der igen blev taget i døren, men samtidig også banket på. 

”Er du Marc?” spurgte stemmen - hvorpå lyset blev tændt. 

”Ja”. Marc stod allerede ude på gulvet, klar til at tage sit fodtøj på, et par let forede 

snørestøvler. Det var manden fra før: ” Du skal straks køre Otto Bauer til et møde med 

Julius Deutsch og flere andre i Gumpendorf, og så må vi se, hvad resultatet bliver.” 

”Er der sket noget? 

”Ja, mon ikke – de er begyndt at skyde på hinanden i Linz, og vi skal bruge kontoret. 

Man er allerede i gang med at ringe rundt til alt, hvad der kan krybe og gå, fabrikker, 

fagforbund – alle mulige steder. 

”Kan jeg få en kop kaffe og et stykke brød inden vi kører?” 

”Det ved jeg ikke, det har vi overhovedet ikke haft tid til at tænke på – skynd dig. Gå 

ned, start bilen og vent på Bauer.” 

Han tog sit overtøj, løb ned til Daimleren, der holdt parkeret i baggården. Den startede 

uden problemer, og knapt havde han sat sig til rette bag rattet før Otto Bauer hastigt 

kom gående mod bilen sammen med tre andre mænd. 

En af mændene gav Bauer en seddel, som han straks gav videre til Marc: ”Vi skal ind 

til Julius på denne adresse - han befinder sig der.” 

Hele vejen ind mod byen talte de fire mænd nærmest i munden på hinanden i en heftig 

diskussion, og Marc forstod, at situationen var yderst alvorlig. Den næste time eller to 

kunne blive afgørende for både socialisterne og Wiens fremtid. 
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Så lang tid gik der ikke. Efter en god halv times ordstrid, hvor holdningerne stod stejlt 

over for hinanden, fulgte man til slut de demokratiske principper og stemte om 

Richard Bernaschek ultimatum.  

Med kun en enkelt stemmes overvægt faldt afgørelsen – ingen forhandlingsløsning, i 

stedet skulle man nu sætte hårdt imod hårdt – iværksat i første fase som en 

generalstrejke. 

I sidste øjeblik forsøgte man at få jernbanearbejderne med op på barrikaderne, men 

uden held. ”Det hele står og falde med dem,” sagde Otto Bauer tidligere på morgenen. 

Men det skulle vise sig, at man alligevel på en teknisk måde søgte at involvere det 

vigtige energi- og transportområde.  Det indgik i planen at stoppe elforsyningen, 

hvilket skulle være signalet til arbejderne – når strømmen er væk – går I hjem. 

Straks afgørelsen var truffet, kørte Marc de nu tavse og nedslåede politikere tilbage til 

Ahornhof.  Foranlediget af de hårdhændede metoder, som myndighederne anvendte, 

havde kredsen omkring Otto Bauer allerede besluttet – partiformanden plus flere andre 

hurtigst muligt skal ud af landet.  

Det var Bauer for så vidt indforstået med og forberedt på. Nu var dagen kommet og 

spørgsmålet egentlig kun – hvordan skal det foregå? 

 Mange socialister ville flygte væk fra Wien, ad tilrettelagte flugtveje. Langt de fleste 

via Donau med pramme og forskellige både, og derfor gik rygterne allerede – Otto 

Bauer er på vej til Bratislava - ligesom alle andre, men hvordan – det er en 

hemmelighed. 

En anden ting, og det viste Bauer intet om - at det slet ikke var hans skyld, at toget var 

kørte af sporet i Linz. Telegrammet, som søndag aften blev sendt til Bernaschek – om 

den syge tante - nåede aldrig frem. Det telegram blev opsnappet. 

Spørgsmålet kunne bagefter stilles - kunne det ændrede noget som helst. Østrig stod – 

som det så ud – på randen af en borgerkrig. 
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                                           På kryds og tværs      

                                                  

Louise følte, da hun stod op, en vis frygt for - hvad mandagen kunne bringe. Hun 

havde sovet for lidt, kunne ikke få tankerne væk fra truslerne – den vanskelige 

situation. Det lå i luften, at begge parter stræbte efter en konfrontation – et endeligt 

opgør mellem Dollfuss og socialisterne. Det kunne gå riv-rav ruskende galt. 

 Men hvad kunne de egentlig stille op, Østrigs millionstore arbejderbefolkning? 

Partiets dygtige ledere – i hvert fald de fleste af dem, men måske ikke lige akkurat 

brevsenderen fra Linz. Senest hørte hun, at denne Bernaschek var tidligere låsesmed. 

Noget kunne tyde på, at hans håndværksmæssige evner blev brugt i denne situation, 

fordi han åbenbart havde låst alle døre – og tilmed smidt nøglen væk. 

Var det sådan, at de reelt var magtesløse, og kunne de overhovedet gøre noget? De 

mente selv, at de ikke var politisk svage, men det er vi nok alligevel, tænkte Louise 

videre. Det er en gammel læresætning at et politisk parti bliver svagt, når én leder 

søger kompromis, en anden vil slås, en tredje ikke kan beslutte sig. 

Det er derfor Dollfuss vil udnytte situationen, det er sådan det må være – sagde hun 

tavst til sig selv. Hun vidste fra Franz, at Dollfuss og Fey slet ikke var perlevenner, 

men det - de er i gang med, det måtte være en fælles beslutning. Så var spørgsmålet, 

hvem der ville få mest ud af det. Dollfuss ønskede givetvis at styrke sin egen position i 

Fædrelandsfronten, det er mere usikkert, hvad Fey stræber efter. 

Louise tankespind fortsatte. Hun var ikke i tvivl om, at Dollfuss besidder mere hjerne 

end Fey. Uden omtanke busede politichefen bare frem og pådrog sig mange 

menneskers vrede, Dollfuss bruger snilde – godt nok irriterende snilde - og på den 

måde manipulerer han med befolkningen. Han tænker formentlig noget i retning af … 

at så længe arbejderne finder sig i det – sker der ikke noget.  

Det gjorde der så alligevel, da brevskriveren i Linz trådte ind på scenen. På en måde 

forstod hun egentlig godt Bernascheks reaktion – der må være en grænse. Til gengæld 

kastede han uden videre en forhandlingsløsning på porten.  

 Det må have været hans nære, nærmest egoistiske engagement i Schutzbund. Den var 

socialisternes egen opfindelse, men nu var den endt med at blive en klods om benet. 

Hendes evaluering omkring den håbløse situation fortsatte … Hvorfor bliver der 

begået så mange fejl?  

Louise rejste sig fra lænestolen inde i stuen. Hun kiggede på stueuret, som viste halv 

otte. Det var tid for Heinrich at stå op… hvis hun vil sende ham i skole. Nej, tænkte 

hun, da hun stod ved døren til drengeværelset. Det vil da være uklogt, hvis det hele 

bryder sammen. 

 Måske kan han slet ikke komme hjem fra skolen på grund af gadeoptøjer eller det der 

er værre. Jeg lader ham sove videre! 

Men det var for sent. Heinrich havde allerede åbnet døren – på vej mod toilet- og 

badeværelset. 
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”Heinrich, go morgen, du behøver ikke at forhaste dig, du skal ikke i skole. I hvert fald 

ikke før vi ved noget mere.” 

”Hvorfor ikke?” Heinrich stod og trippede ved toiletdøren. 

”Bagefter - kom lige herud i køkkenet, der er noget jeg skal forklare dig.” 

Et kort øjeblik efter stod Heinrich ved køkkenbordet og lyttede: 

”Der er fare for generalstrejke, og hvis der bliver beordret udgangsforbud, så kan du 

ikke komme hjem fra skole!” 

”Generalstrejke, hvad er det - noget med militæret?” 

”Nej, generalstrejke er en talemåde for en strejke, hvor alle nedlægger arbejdet, 

murersvende, smede, kontorfolk, ekspedienter – alle, der protesterer mod 

urimeligheder i vort samfund. Vi i vores familie er socialister, din bror Franz og jeg er 

medlem af Socialistisk Arbejderparti, som fører en politik, der passer os. Ja, faktisk er 

bedst for langt de fleste borgere i Østrig. 

”Vi er meget utilfredse med, at en enkelt mand – Dollfuss har taget magten og 

enerådende som diktator bestemmer alt i vort land.” Louises stemme var ved at 

knække over. Hun var så berørt af sin egen belæring, at hendes knoer blev helt hvide, 

da hun støttede sig til køkkenbordet. 

I det samme kom Johann ud fra soveværelset: ”Er der sket noget?” 

”Jeg ved det ikke, følte ingen lyst til at tænde for radioen, kan vi ikke høre det 

sammen? Så kan vi også finde ud af, hvordan vi skal forholde os. Vi skal blandt andet 

have fat i nogle købmandsvarer, og det må du klare Johann – henne på 

Arbejderhjemmet. 

”Skal jeg tænde nu?” Heinrich, der var gået hen til bogreolen med en hånd klar ved 

radiokontakten. 

”Ja, gør det bare, det varer lidt med opvarmningen af radiorørerne inden den er klar,” 

sagde Johann. Der gik næsten et minut – så kunne en sagte stemme høres. Louise 

rejste sig og drejede på lydknappen. ”Det var bedre og klokken er lidt over otte 

nyhederne kan være der nu.” 

En radiojournalist talte tilsyneladende med en fra politiet. Eller var det måske en fra 

regeringen. For så vidt ligegyldigt, hvem det var. Det var foruroligende … det, der 

blev sagt: 

”Hvordan vil De karakterisere de angreb socialisterne og de republikanske 

Schutzbund-enheder er ved at begå i Linz?” Spurgte radioreporteren. 

”Det er uansvarligt, groft og uberettiget – at skyde på politiet, der kommer i 

almindeligt lovligt ærinde. En betjent er alvorlig såret, måske myrdet, det ved vi ikke 

endnu. Derfor har vi efter aftale trukket os tilbage og overladt det til andre at 

nedkæmpe disse helt vanvittige Schutzbundfolk fra Det socialistiske Arbejderparti.” 
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”Åh nej, sagde Johann, så gik det altså galt i Linz. Vil du høre mere Louise?” 

”Ja, vi skal høre, hvad de siger om Wien.” 

Radioreporteren fortsatte. 

”Hvad gør I for at hjælpe borgerne i Linz?” 

”Vi har anmodet Fey og hans politistyrker om at trække sig tilbage fra deres 

socialistiske højborg – og overlade det til militæret at gøre, hvad der skal til. Det 

skyldes også, at politiet andre steder i byen er blevet angrebet, men det tager vi os af – 

og vi må desværre konstatere, at det er gået ud over uskyldige. 

”Åh nej,” gispede Louise. 

”Hvornår regner regeringen med, at der er fred og ro?” 

”Forhåbentlig meget snart. Vi gør alt for at beskytte borgerne, og militæret vil 

formentlig snart få drevet disse skydeglade socialister ud fra deres egen lille legeplads. 

Som De sikkert ved - holder de til i en bygning ved navn Hotel Skibet.” 

”Ja, men hvordan er situationen i Graz, Sankt Pölten og Steyr? – Vi hører netop nu, at 

der er uro i byerne og mange arbejdere har forladt deres arbejdspladser.” 

”Nej, det er kun rygter, i de byer er alt roligt, men vi er parate til at tage hånd om 

tingene, hvis der er optræk til noget som helst.” 

”Hvordan skal indbyggerne her i Wien forholde sig?” 

”De skal bare tage det stille og roligt, alt er som på en almindelig hverdag, tog og 

sporvogne kører, folk tager på arbejde. Det er som det skal være!” 

”Jeg tror ikke på ham over en dørtærskel,” sagde Louise. Hvis det er rigtigt, at en 

politimand er blevet skudt, ville der allerede være kommet besked om at iværksætte en 

generalstrejke, og det nævnte han ikke med et eneste ord.” 

”Nej, men det kan skyldes manglende interesse i at udbrede nyheden,” svarede 

Johann. ”Jeg tror heller ikke på, at der er roligt i alle de andre byer, men hvis vi skal 

have købt noget ind – så skal det snart ske. Hvornår åbner ”Brugsen”?” 

I det samme gik døren til drengeværelset op. Det var Karl, der kom ind i stuen. ”Jeg 

syntes, jeg hørte stemmer, hvem har været her?”.  

”Ingen, det var kun radioen!” 

”Der bliver krig,” hviskede Heinrich til sin storebror.  

”Hvor – her?” 

”Nej, det ved jeg ikke, men de slås andre steder.”  

 

                                                                 * * *                                                   
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Efter det dramatiske møde i Karl-Marx-Hof, overvejede Heinrich storebror, Franz 

Novy, allerede søndag aften hvilke forholdsregler han kunne blive tvunget til at tage, 

hvis der opstod uroligheder. Straks han var hjemme - fortalte han sin kone, Ernestine, 

om den tilspidsede situation. Heldigvis sov børnene. 

”Som tingene har udviklet sig gennem flere måneder er der en stor fare for, at endnu 

flere socialistiske ledere risikerede at blive tilbageholdt og interneret. ”Og hvis de 

begynder at bruge våben, ikke bare i Linz, men også her – kan ingen føle sig sikker,” 

sagde Franz. 

”Hvad gør de andre?” spurgte Stine, navnet hun blev kaldt i familien. 

”Det ved jeg faktisk ikke – det flyder vist lidt, fordi nogle holder med Bauer, andre 

med Julius Deutsch. Flere andre, blandt dem den noble og dygtige Robert Danneberg, 

håber fortsat på en fornuftig demokratisk løsning,” sagde Franz, der fortsatte: ”Jeg bør 

nok ikke vente til i morgen tidlig – med at gå i skjul.” 

 ”Nej, det er for farligt at blive her, jeg bliver helt ude af mig selv, hvis du skulle blive 

anholdt og sendt væk,” sagde Stine, og hun tilføjede: ”Det vil være en katastrofe for os 

og børnene, men hvor kan du tage hen?” 

”Jeg kender en hel del, men der findes én person, som jeg hurtigst muligt må have fat i 

– vores sekretær i Byggeriarbejdernes Fagforening – Karen Wassmann. Hun må 

hjælpe til med at redde alle vores penge, hente dem, som vi har stående i banken, 

kontanterne i pengeskabet. Desuden er der flere skøder. Regeringen kunne finde på at 

konfiskere det alt sammen. 

”Hvad vil du gøre?” 

”Besøge hende her i aften. De skal ikke rende med vores penge og besiddelser!”  Det 

her er vigtigt. Hun skal have besked. 

”Så må du hellere tage af sted nu, mens sporvognene endnu køre, jeg har set hendes 

telefonnummer i bogen, jeg ringer til hende og siger, at du kommer.” 

”Ja, det vil være fint, men hun er nok allerede gået i seng.” 

De sagde et kærligt og ømt farvel, krammede hinanden og Franz sagde som det sidste: 

- Giv børnene et knus. ”Jeg ringer til dig i morgen formiddag, så ved vi noget mere.” 

Det tog det meste af en time at nå frem til Karen Wassmann i Gartengasse. Det var 

over midnat, da han blev lukket ind, og Karen var hurtig til at fortælle: ”Stine har 

ringet og fortalt mig det hele. Du skal bare sige mig, hvad jeg skal gøre.” 

”Det er for så vidt nemt nok,” sagde Franz. ”Såfremt alt går skævt i Linz i morgen 

tidlig – tager du ind på kontoret. Tager pengene i pengeskabet, bankbøgerne, skøderne, 

plus nogle få ting mere.  Det ligger – som du ved – alt sammen i en stor rød kuvert.  

Bring det hele hertil, så kigger jeg senere på det. Vi taler mere om det i morgen tidlig – 

vi ved jo endnu ikke, om det bliver nødvendigt.” 

”Hvad gør du nu?”  
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”Jeg håbede på, at du kunne tilbyde mig en soveplads for resten af natten.” 

”Det har jeg tænkt på. Mit gæsteværelse er ledigt, bruges sædvanligvis af min mor, når 

hun kommer til Wien,” svarede Karen, der samtidig åbnede døren ind til værelset. 

Franz mærkede det straks – duften af parfume, som for ind i hans næsebor. Nå pyt … 

det måtte han tage med. 

Han kunne trække sig tilbage, sikker på, at denne løsning var den bedste, og allerede 

efter få sekunder sov han som en sten – trods duften eller dunsten. Det havde været en 

lang – og besværlig søndag. 

                                                                * * * 

Det varede kun et sekund fra det øjeblik Franz vågnede til han opdagede, hvor han 

befandt sig. Den stærke parfume var ikke blevet fortrængt af hans besøg, og lysvågen 

rejste han sig fra sengen og følte sig frem til døren.  

Der skulle være en lyskontakt, og ganske rigtigt – klik, men han var ved at blive 

forvirret, da han kiggede på sengebordet. Uret viste, at klokken var 12. Men det kunne 

ikke rigtig passe, det var ved at lysne - så han gennem vinduet ud til baggården.  

 Han lod hånden glide ned i sin vest på stolen og mærkede sit eget lommeur – den 

viste lidt over halv otte. Vækkeuret var gået i stå. 

Han satte sig på sengekanten. Der var fuldkommen stille og han lyttede. Hørte fra 

gaden en sporvogns karakteristiske lyd ved igangsætning.  Det er morgen – og udbrød 

højt LINZ … hvad med Linz?  Han måtte må have noget at vide om situationen. Høre 

- hvad de siger i radioen, sådan én har hun Karen – det vidste han. Måske var det også 

nødvendigt at ringe rundt. 

Han klædte sig på og satte sig igen på sengekanten. Er hun mon stået op? I det samme 

bankede Karen let på hans dør.  

”Det er ikke så godt, de skyder på hinanden i Linz. Jeg har lige hørt det i radioen inde i 

stuen, hvad gør du nu?” 

”Jeg aner det ikke.” For første gang var Franz i vildrede. ”Åh, den store kvajpande til 

Richard, er han fuldstændig sindssyg – eller bare dum,” råbte han højt. 

”Hvem taler du om?” 

”Det er ham Bernaschek i Linz, deres Schutzbund-leder. Han er skyld i det hele.” 

Tankerne svirrede i Franz Novys hoved. Bauer, hvor er han, Julius Deutsch, vores 

borgmester Seitz, samt alle de andre? Jeg må ringe rundt – også til Stine. 

”Kan jeg bruge din telefon Karen? Det er vigtigt. Og så må du klare det med pengene 

– så hurtigt som mulig.” 

”Det skal jeg nok, så snart vi har spist lidt morgenmad tager jeg af sted. Jeg skal i 

hvert fald have en kop kaffe og et stykke brød, og det bør du også indtage – så får vi 

det bedre, også oppe i hjernen.” 
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De satte sig inde i stuen, lyttede til de samme nyheder, som mange borgere i Wien og i 

andre dele af Østrig nu lyttede til. Franz skrev en kort lille huskeseddel – stak hende 

den og sagde: ”Jo før, desto bedre.” 

” Hvis jeg ikke er her, når du kommer tilbage, så gemmer du bare tingene, nej … 

selvfølgelig ikke bankbøgerne, dem skal du bruge, når bankerne åbner – hæv alle 

pengene – og som jeg sagde: Bring det hele hertil.” 

”Hvor tager du hen?”  

”Til Döbling, der har jeg en god bekendt.” 

Franz satte sig til rette ved telefonen inde i stuen. Han var alene, Karen var netop taget 

af sted. Har skruede ned for lyden på radioen, men nåede lige at høre strømmen af 

forbandelserne, som forskellige ministre og embedsmænd fra regeringen tordnede 

imod socialisterne og Schutzbund, og en enkelt gik så vidt, at han påstod, at Richard 

Bernaschek havde rottet sig sammen med nazisterne.  

Franz Novy smilede af den fremstilling, men ringede samtidig til Ahornhof. Der gik 

ganske lang tid inden telefonen blev taget. Ingen Bauer og ingen Deutsch, det kunne 

kun betyde én ting – de er gået under jorden. Bauer er formentlig på vej til Brünn, 

Deutsch kan være hvor som helst. Borgmesteren vidste man ikke noget om, og ingen 

svarede, da han ringede til Rådhuset.  

Måske var det lidt dumt at telefonere, men han følte, at det var nødvendigt. Men det lå 

fast – ingen strejke hos jernbanearbejderne eller hos sporvejene. Til gengæld var en 

del fabriksarbejdere gået hjem – en halv generalstrejke ville han kalde det. 

                                                                 * * * 

Daimleren snoede sig ud gennem Wiens gader mod nordvest. De kørte bagom 

kejserslottet Schönbrunn, frem til Linzvejen og krydsede den i retning mod Penzing. I 

vognen sad Otto Bauer på bagsædet, hvilende efter en nat uden søvn. Foran sad 

Helene og fortalte chaufføren Marc ad hvilken gade han skulle køre, mens hun 

samtidig kiggede efter politipatruljer. De så dog ingen. 

Snart var de på vej ind i Wienerwald, og på et tidspunkt stod valget - om de skulle 

køre mod Mauersbach eller Purkersdorf. Begge veje kunne bruges i retning mod 

Donaubroen i Tulln.” Der er skov og bjerge begge veje, men Purkervejen, som den 

blev kaldt, er den korteste,” sagde Marc. Her var han ganske godt kendt. 

”Så tager vi den, det gælder om at komme væk fra Wien hurtigst muligt,” kom det fra 

bagsædet.  Helene studerede vejkortet og kom til samme beslutning. 

”Måske skulle vi være kørt over Mauerbach, rettede hun kort efter – vejen er mig 

noget ujævn.” Og det kunne Otto Bauer skrive under på – et par gange stødte han 

hovedet op i bilens tag. 

Det var rigtig nok. Frosten havde været hård ved vejbelægningen og givet mange 

huller, og Marc måtte hele tiden afpasse hastigheden.  Han sagde det ikke, men det var 

vist et forkert valg. 
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Det huede ham slet ikke. Men efter en god times kørsel var der ikke så mange 

kilometer til Tulln, og det fik Marc til at sige: ”Politiet har muligvis sat en kontrolpost 

op ved Donaubroen, det har jeg set før.” 

Otto Bauer blev trods bumpene under sin blund på bagsædet … hurtigt vågen.  

”Vi kunne gøre stop ved Melchior, sagde han, og så kan Marc tjekke broen imens.” 

”Hvem er Melchior?”  

”Det er nogle af vore gode venner, en rar familie, der bor i et hus tæt på Donau. I en 

lille landsby ved navn Rafelswörth,” supplerede Helene. ”Vi har kendt dem i mange 

år, jeg skal nok vise vej,” sagde Helene. 

De parkerede foran et stort hus i Rafelswörth. ”De er forhåbentlig hjemme,” sagde 

Helene.  

Marc steg ud af bilen og gik hen til den overdækkede sidedør og bankede på, men der 

skete ikke noget. Han lyttede – der er nogen hjemme – der lød dejlig musik.  

”Jeg tror de spiller selv, sådan som jeg kan høre det,” sagde Marc. 

”Hvad sker der?” Otto Bauer råbte inde fra bilen. 

”De kan ikke høre min banken på døren, de har gang i et helt orkester - jeg venter 

lidt.” Endelig stoppede musikken. Marc knyttede næven, slog kraftigere på døren og 

bagefter et par varmeslag på kroppen. Luften var blevet endnu mere fugtig og kold, og 

sne begyndte så småt at drysse ned. 

Døren gik op, åbnet af en stor kraftig mand. 

”Hr. Melchior?”  

”Ja, hvad kan jeg hjælpe Dem med?” 

”Jeg er chauffør for familien Otto Bauer, der meget gerne vil tale med Dem – inden vi 

skal videre. De sidder i bilen.” 

”Otto og Helene, herligt – bed dem om at komme indenfor, jeg kalder lige på Edit, 

min kone – har I ventet længe?” 

”Nej, kun et par minutter.” Melchior trådte helt ud i det fri – og fik øje på Helene, 

vinkede og kaldte: ”Kom endelig ind.” 

”De var dårligt nok kommet ind i gangen, før Anthon Melchior udbrød: ”Er I på flugt? 

- Vi har jo hørt om skyderierne i Linz, men ellers ved vi ikke noget.” 

”Ja, det kan man godt kalde det, men hellere flytning – og derfor vil jeg gerne låne 

telefonen og ringe til en bekendt eller to. For at høre, om de ved noget mere.” 

Bauer kom igennem til en tidligere sekretær Siegfried i Liesing, men han vidste kun, 

hvad der blev sagt i radioen, en alvorlig træfning i Linz, et par lettere episoder i de 

mindre byer.  
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Men ellers var alt normalt andre steder, også i dette hjørne af Wien. ”Om det er til at 

stole på, det de siger i radioen, ved jeg ikke, men det er rigtigt - tog og sporvogne 

kører endnu.” 

Nyheden gjorde Otto Bauer urolig, men da Edit og Helene kom ud fra køkkenet med 

the og en lettere frokost, forsøgte han for en stund at glemme problemerne. 

”Anthon brød tavsheden ved at komme med et forslag: ”Mens du ringede har jeg talt 

med din chauffør Marc om jeres videre færd. Det er umuligt at sige noget om, hvorvidt 

der er kontrol ved broen, men jeg har en ide. Din chauffør og jeg tager vores bil og 

triller en tur over broen. Den vækker ikke opsigt.” 

”Det lyder som en god ide,” sagde Helene. 

”Hvordan har I tænkt jer at komme ind i Tjekkoslovakiet? Jeg går ud fra, at I skal til 

Brünn.” 

Marc kiggede på Otto, der svarede:” Ja, jeg har fra en af mine partikolleger fået 

anbefalet en vej, der går fra en by, der hedder Wildendürnbach.  Herfra er der 

mulighed for at køre over grænsen og videre til Brünn – uden om grænsekontrollen.” 

Men vi har også en alternativ rute eller mulighed i det samme område, gennem 

Pottenhofen, herfra går der en lille vej direkte til grænsen. Den kender ikke ret mange 

… vi skal nok klare den!” 

Marc holdt øje med bilen, der ikke længere var mørkeblå, men efterhånden var blevet 

helt hvid, dækket af et par centimeter sne.  Han rynkede næsen - glat føre gør det ikke 

nemmere. Han tog vejkortet med ind – det skulle studeres. 

De havde været hos familien Melchior i godt et par timer. Bauer talte med Anthon om 

de ting, der var sket, om Dollfuss og faren for borgerkrig. ”Det var nok en fejl, at vi i 

sin tid oprustede med Schutzbund, det skulle have været i samarbejde med det 

eksisterende politi, men det hele var så nyt og mange stolede ikke på ordensmagten og 

retsvæsenet dengang – lige efter verdenskrigen.” 

Fruerne var ikke så bekymrede, de sad i køkkenet og talte om den musik, de spillede i 

kælderen. Edit viste også Helene sit kælderrum med flygel og cello. ”Det er det 

instrument Anthon helst spiller på, han har også en violin, men frem for alt elsker han 

celloen og kompositioner af Boccherini,” sagde hun. 

Det bekymrede Marc, at sneen fortsat dalede ned. Han gik ud, startede Daimleren og 

lod vinduesviskerne fjerne sneen fra frontruden. Han tog sine handsker på og 

skubbede resten ud til siden og viftede sidespejlet fri. Han kiggede op på himlen, der 

var ikke tegn på, at det ville holde op – og han udbrød meget højt: ”Øv.” 

 Han stoppede motoren og gik tilbage mod huset og mødte Anthon på halvvejen: ”Lad 

os køre og tjekke broen, Bauer er ivrig efter at komme af sted, og jeg kan fornemme - 

det er De også.” 

”Ja, med tanke på føret, fordi vi gerne skulle passere grænsen inden der kommer alt 

for megen sne,” svarede Marc. 
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De mødte kun få biler på vejen til Tulln-broen. Ingen betjente eller kontrol, hvorfor de 

kørte over broen og tilbage igen – med samme resultat.  

Der var til gengæld ret glat på broen, men med lav hastighed slap de over den uden 

problemer, og et lille kvarter senere var de tilbage ved Melchiors hjem i Rafelswörth. 

Det blev til et hurtigt farvel, for Marc fortalte om det dårlige føre, og kun minutter 

senere listede den tunge personbil sig op ad sidevejen til den delvis asfalterede vej 

mod den smalle bro. Anthon fulgte med i Fiat’en foran dem – og gav til slut Marc et 

vink – der er fri bane. 

”Så er det med at holde tungen lige i munden,” sagde Marc, da de nåede frem til 

broen.  

”Nu kører du forsigtigt Marc – det her er væmmeligt,” svarede Helene. Hun viste 

tydelig nervøsitet, fordi Daimleren gled en smule ud af sporet, men blev så tavs. 

Kiggede blot stift fremad og krammede sine hænder fast på forsædet. 

                                                                * * * 

Mens Daimleren fortsatte mod Tjekkoslovakiet, sad Franz Novy stadigvæk i Karens 

lejlighed. Han ringede som det næste til sin bror Wilhelm, der allerede var klar over, 

hvor galt det stod til og af samme grund var blevet hjemme. ”Jeg har kun én bøn,” 

sagde Franz:” Kender du et sted – helst uden for Wien – hvor min kone Stine og 

børnene, Walter og Erni, kan være i sikkerhed – bare et kort stykke tid?” 

”Ja, men det er ikke i Wien, det er i Seekirchen, helt ovre ved Salzburg” svarede 

Wilhelm. ”Hvordan har du tænkt dig, at de skal komme der?” 

”Det finder jeg ud af Wilhelm. Er det hos Minnas forældre?” 

”Ja, de har masser af plads, kommer du ikke med?” 

”Nej, ikke nu, måske senere, jeg vil først se, hvordan det hele udvikler sig, men jeg 

skal nok komme forbi en af dagene – for at fortælle lidt om mine planer, adressen i 

Seekirchen kender jeg.” 

Franz kendte flere chauffører fra rådhuset og blandt dem var Victor Felden. Han boede 

i en af sidegaderne ved Hohe Warte, og Franz vidste, at han var bundsolid. Én, han 

virkelig kunne stole på, Victor kørte en hel del for Franz Novy, når de fra Rådhuset 

tog ud på tilsynsopgaver.   

Heldigvis var Victor ikke på farten, og da han hørte Franz Novys bøn, sagde han 

straks ja, og Franz tilføjede: 

 ”Jeg ringer til dig, når de har pakket og er klar til at køre.”  

Han lyttede igen til radioen, om sammenstød i andre byer, og at både politi og militær 

forberedte sig på en mobilisering i Wien. Politiet har allerede foretaget flere 

anholdelser af oprører, sagde man. Han rystede på hovedet – mig får de ikke fat på – 

jeg har nogle opgaver, som skal løses. 




