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Besættelsen 

   

Kort før »Det tredje Riges« sammenbrud og anden verdenskrigs af-
slutning passerede mange flygtninge fra Mecklenburg og Pommern

gennem Schleswig-Holstein for at fortsætte op gennem Jylland. De var på 
flugt for den fremrykkende Røde Hær og skulle nu indkvarteres på danske
skoler og institutioner, som værnemagten havde beslaglagt.

Transporten foregik pr. jernbane i såkaldte kreaturvogne. De sanitære 
forhold var nærmest ikke-eksisterende, forsyningerne med mad og drikke 
utilstrækkelige, og vognene var aflåst – udefra. Flygtningetransporterne
bestod mest af kvinder og børn og nogle få ældre eller invalide mænd.

En dag i marts 1945 standsede et flygtningetog i vigesporet ved Rudby
station, for at afvente et krydsende troppetransporttog.

Rygtet om toget løb hurtigt gennem byen, og mange nysgerrige stim-
lede sammen på stationen – vel sagtens for at godte sig lidt over tyskerne 
i deres nederlag.

Men da man så det lange grå tog, hvor der sommetider skimtedes et 
blegt ansigt bag de højtsiddende lugeåbninger, og da man fornemmede den 
dystre tavshed, som kun engang imellem blev brudt af et barns gråd, vendte 
stemningen. De fleste luskede stille bort, da bager Thorsen og hans svend
kom kørende med en trækvogn, hvorpå bageren i hast og uden hensyn til 
rationeringsbestemmelserne havde læsset alt det rug- og sigtebrød, han 
kunne finde i butikken og bageriet.
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Nu kørte bageren og svenden langs toget, medens de kastede brødet 
ind ad lugerne. De få tyske soldater, der alle var ældre og uegnede til 
krigstjeneste, og som var med som bevogtningsmandskab, der skulle 
forhindre kontakt mellem flygtningene og lokalbefolkningen, gik hurtigt
hen til den fjerneste ende af perronen, hvor de demonstrativt vendte ryg-
gen til sceneriet.

Kioskejer Sønnichsen, der netop var på stationen for at se til sine 
automater, som han, på grund af tidens mangel på chokolade og anden 
slik, fyldte op med forskellige erstatningsvarer, så en tid tankefuldt på 
forestillingen. Men pludselig stak han i løb hen til bagerforretningen, 
hvor han købte alt, hvad han kunne slæbe af de kager og kringler, som 
bageren trods mangelsituationen stadig formåede at fylde en del af butik-
kens hylder med.

Så hurtigt benene kunne bære ham, var han tilbage ved toget, men han 
råbte ikke sine sædvanlige tilbud om blade og aviser, som når han løb 
langs de almindelige tog – han kastede alt, hvad han havde slæbt med, 
ind ad lugerne.

Da troppetransporttoget var passeret, gav flygtningetogets store damp-
lokomotiv et langt fløjt. Vagtposterne entrede op, toget satte sig langsomt
i bevægelse, og perronen lå øde hen. Den eneste, der var tilbage var Søn-
nichsen, han sad på en bænk – og græd. Om det var af medlidenhed med 
de hårdt ramte flygtninge, eller fordi han – grebet af øjeblikket – havde
bortødet nogen af sine kære penge, skal være usagt.

Trafikassistenten, som stod oppe i stationens kommandopost, så un-
drende ned på den grædende mand, og pludselig følte han et stik af dårlig 
samvittighed, som dog hurtigt blev fortrængt af andre tanker.

Fra den høje kommandoposts vindue havde han en glimrende udsigt 
over byens tage – hele horisonten rundt. Som han havde for sædvane, 
lod han blikket dvæle lidt ved et par af de mest markante kendemærker. 
Mod øst sås spirene på godset Rudbygårds hjørnetårne, hvor greveflaget
vajede fra det ene. Synet af spirene gav ham en ubehagelig mindelse om 
den episode eller måske snarere ulykke, som han havde været involveret i  
i godsets ridehus. Den havde bevirket, at han nu var forment adgang til at 
være med til træningen af de prægtige rideheste, som greven og hans søn 
gik så meget op i. Men over for sig selv måtte han indrømme, at han var 
medskyldig i det, der var sket, og som havde fået så tragiske følger.

Han skød tankerne fra sig og fæstnede blikket på et andet flag, som
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vajede noget nærmere – det forhadte hagekorsflag som var hejst på den
store flagstang i Damparken. Værnemagten havde omdannet byens anlæg
til parkering for deres køretøjer, som her stod skjult blandt parkens træer 
og buske, der sammen med camouflagenettene gjorde dem usynlige fra
luften.

Men det var ikke så meget tankerne om parken og dens nye anvendelse, 
som optog ham. Det var derimod bevidstheden om, at målet for det besøg, 
han snart ville aflægge, fandtes i et hus, hvis have grænsede op til parken.
Det stod ham klart, at det nok blev det sidste besøg – foreløbig, og at 
han måtte bort, hvis han ikke ville risikere livet. Mistanken om, at nogen 
havde angivet ham, sladret om hans rolle i jernbanesabotagen ved Langå, 
havde naget ham et par dage og var nu vokset til vished. Men han måtte 
lige aflægge endnu et besøg, inden han gik under jorden.

Det lange tog passerede jernbaneoverskæringen tæt ved stationen. Her 
holdt en sortlakeret karet med et par flotte køreheste og ventede på, at
bommene skulle gå op. På bukken sad en yngre mand i blå uniform med 
blanke knapper. Han tænkte på, hvor rart det ville være igen at kunne sætte 
sig bag et bilrat, når krigen var forbi, og der igen kom benzin til privatkør-
sel. Indtil da måtte han jo finde sig i at være kusk, hvilket han følte som
noget af en degradering i forhold til stillingen som grevens privatchauffør.  
Selvfølgelig var det ikke så ringe at køre rundt i byen og omegnen med 
kareten, som så imponerende nok ud, nu hvor den var blevet pudset op 
efter flere års glemsel på magasinet. Da man ikke længere kunne få benzin,
var der jo ikke anden udvej end at vende tilbage til hestene.

Der havde godt nok været talt om at få en gasgenerator på en af bilerne, 
men det var greven ikke meget for, og i øvrigt var der også noget med, 
at man skulle have en særlig kørselstilladelse, som kun blev givet til det, 
man kaldte »nødvendig kørsel«.

Nå – hestene var jo også dejlige dyr. Men han foretrak dem nu som 
rideheste ...

Her meldte den uvelkomne tanke sig om en ulyksalig hændelse i 
ridehuset, som nær havde kostet ham jobbet. – Han blev afbrudt i sin tan-
kerække af en banken inde fra vognen og for forskrækket sammen. – Nå 
for pokker! Toget var passeret og bommene allerede rullet op. Han slog 
et knald med pisken, vognen med de nyforgyldte grevekroner på dørene 
rullede over skinnerne og forbi kiosken på den anden side. I forbifarten 
nåede kusken lige at kaste et blik ind gennem dens åbenstående dør, og 




