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Grethe H Bielefeldt 

Europa gennem 70 år med udgangspunkt i Danmark 

 

Mit liv begyndte i Danmark i 1939 

Europa i 1939 var i brand. I september angreb Tyskland Polen, England erklærede tyskerne krig 

og anden verdenskrig var et faktum. Forud var gået de europæiske magters stiltiende accept af 

Hitlers annektering af Østrig og store dele af Sudetenland i Tjekkoslovakiet 

På min fødselsdag den 25. september 1939 blev Warszawa terrorbombet med tab af tusindvis af 

polske liv til følge. I Danmark herskede en nervøs stemning, men livet gik sin gang i en hverdag 

præget af udbredt arbejdsløshed og for mange menneskers vedkommende en daglig kamp for at 

skaffe bare de basale fornødenheder og ikke mindst for at få pengene til at slå til. 

I april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. På det tidspunkt var min far, der var uddannet 

kok/hovmester, krigssejler og sejlede i konvoj over Atlanten for de allierede. Han kom hjem sidst i 

1941 dybt mærket af de frygtelige oplevelser. Kun sjældent fortalte han om sejladserne, men mest 

beskrivende er måske hans beretning om, hvordan besætningen hver morgen gik op på dækket og 

talte hvor mange skibe, der nu var tilbage. Min mor, der var bogholder i et jødisk firma i 

København, var blevet afskediget ved min fødsel. Sådan var det dengang, det havde intet med 

hendes jødiske chef at gøre, det var helt almindeligt, at man ikke accepterede kvinder med små 

børn som ansatte i det danske erhvervsliv. Min mors eneste mulighed for at tjene penge var 

herefter at tage arbejde i en tørvemose, hvor min far også fik sit udkomme ved at drive 

marketenderi for de mange tørvemosearbejdere. 

Mor havde under sin ansættelse i det jødiske firma mange gang oplevet, at familie og venner til 

chefen illegalt kom til Danmark. Der var ofte en trafik af mærkelige gæster, kufferter i forlokalet og 

hviskende samtaler bag lukkede døre. De ansatte var helt klar over situationen men også helt 

enige om at holde deres mund og beskytte flygtningene bedst muligt. 

I 1944 var der ikke mere arbejde i tørvemosen. Min mor tjente så penge ved at sy 

kaninskindspelse i den 2-værelsers i Valby. Jeg husker oplevelsen af skind, der lå i bunker alle 

vegne og min mor, der syede dag og nat, - det var ikke let tjente penge. Min far gik arbejdsløs og 

fik en yderst beskeden understøttelse, som han supplerede med tilfældige jobs i 

restaurationsbranchen, når de var til at få. Der var rift om enhver form for arbejde dengang.  

På et tidspunkt i 1944 blev min far af fagforeningen beordret til Hamborg til at arbejde i en dansk 

ernæringsvirksomhed. Man kunne godt sige nej, men så blev man frataget sin understøttelse, - så 

der var reelt ikke noget valg. Min far oplevede Hamborgs bombardement, der gav ham dybe sår på 

sjælen. Jeg mener han kom hjem fra Hamborg tidligt i 1945. 

Far fortalte ikke meget om tiden i Hamborg, ikke alene på grund af de forfærdelige oplevelser, men 

også fordi det absolut ikke var comme-il-faut at have arbejdet i Tyskland under krigen. De, der 

havde haft deres på det tørre i krigsårene, viste foragt for en sådan ”tyskervenlig” handling, men 

for vor familie var det et spørgsmål om økonomisk overlevelse. Der havde ellers ikke været mad 

på bordet. 

Men min lillesøster og jeg var varmt og flot påklædt i mors kaninpelsfrakker. Det var vores held, for 

krigsvintrene var usigeligt kolde. Det eneste varme fodtøj, der kunne opdrives var træskostøvler, 
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men de var også gode og praktiske i vinterkulden. Når vi om søndagen skulle besøge min mormor 

i landsbyen lidt udenfor København, tog vi gengas bussen fra Ålholms Plads. Flere gange 

undervejs standsede bussen for at fyre mere brænde på generatoranlægget, der hængte som en 

stor tønde uden på bussen. Indenfor var der ingen varme og min mor måtte på de koldeste dage, 

hvor temperaturen kom ned på mines 30 grader, sidde og massere fødderne på os små piger for 

at vi ikke skulle få forfrysninger.  

Også hjemme i lejligheden i Valby var der koldt. Brændsel, bortset fra de elendige tørv, der osede i 

kakkelovnen men næsten ingen varme gav, var næsten umuligt at opdrive. Nogle af mine større 

kammerater, hvis familier var værre stillet end min, gik på jernbaneskinnerne og pillede koks, der 

var faldet af togtransporterne. Det var forbudt og farligt arbejde. En gang imellem var der tildeling 

af koks, og min far og jeg stod i kø i timevis i bidende kulde for en sæk kul, som blev transporteret 

hjem på en slæde. Så var der varme i det lille hjem i et par dage! 

Krigens gru strejfede også det besatte Danmark. Jeg oplevede selv som lille pige skyderier i 

Københavns gader, henrettelse af frihedskæmpere ved Valby brandstation (vi unger fik lov til at 

løbe op og se de blodbestænkte pæle, hvor de var blevet skudt) og mangelsituationen. Men vort 

folks lidelser var for intet at regne mod det jeg senere så og fik førstehåndsberetninger om i de 

andre europæiske lande. Det er i dag ufatteligt, at europæere for bare 65 år siden var involveret i 

krig, mord, tortur og de frygteligste repressalier mod hinanden. Tyskerne havde ubestridt ansvaret 

for handlingsforløbet og ikke mindst er holocaust og folkemord en skamplet på den tyske nation, 

som først nu er ved at blive udvisket. Men allierede terrorbombninger af tyske byer, russernes 

mord på tyske flygtninge og tvangsdeportation af civile og krigsfanger er heller ikke gode minder 

om Europa dengang. 

På min skole i Valby blev der indkvarteret mange tyske civile flygtninge. Min onkel gik som ung 

soldat vagt ved den. Flygtningene måtte under ingen omstændigheder på kontakt til den danske 

befolkning. På et tidspunkt var der vel 200.000 tyske flygtninge fordelt over hele landet. 

Behandlingen var på nogle måder kritisabel, men der var dog tag over hovedet og mad på bordet 

hver dag. Vi unger fandt et sted, hvor vi kunne kigge ind til tyskerne, der havde indrettet sig i 

gymnastiksalen med få kvadratmeter per familie i symbolske privatrum kun adskilt med ophængte 

tæpper. Vi overhørte mange skænderier, nerverne var jo på højkant hos de arme mennesker, der 

havde mistet hjem og familie og under deres flugt havde oplevet så megen gru. Nogle af ungerne 

råbte skældsord efter tyskerne, men vores mor forbød os på det strengeste at deltage i råbekoret. 

Jeg oplevede befrielsen som en fest i Københavns gader, men størst indtryk gjorde det at stå i 

Griffenfeldsgade, hvor mine farforældre boede, og se de tyske soldater trække tilbage til fods. Jeg 

glemmer aldrig synet af de med proviant overbelæssede mænd, nogle med cykler og trækvogne til 

at have bagagen på, men endnu mindre glemmer jeg den tyske officer, enarmet og med klap for 

øjet , der gik rank i spidsen for sin deling uden krigsbytte som de andre. Ham var der ikke noget 

sølle over, han tog nederlaget som en mand. 

De første år i Polen efter krigen  

I 1945 tog min far ud at sejle som hovmester igen, og der var fest når han kom hjem med 

appelsiner, kaffe, stof til tøj og andre luksusting. På den tid, var der dog mindst et år mellem 

søfolks orlov, så vi så ham næsten ikke.  

Far sejlede dengang næsen udelukkende i fart på Danzig i Polen, hvor man hentede kul til 

Danmark. Så snart skibet lagde til i Danzig vrimlede der snotnæsede, barbenede og sultne børn 
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ombord, der råbte ”Hofmeister, Hofmeister, können wir helfen?”. Min godhjertede far satte dem i 

gang med ligegyldigt arbejde ombord i nogle timer, og så bænkede han alle ungerne i messen og 

gav dem et solidt måltid mad. Princippet var, at de ikke skulle tigge men arbejde for maden. Far og 

flere af de øvrige besætningsmedlemmer havde også brugt tøj med fra Danmark. Uanset hvor 

gammelt og slidt det var, var det bedre end de laser, børnene gik i. Der blev bygget stærke bånd 

mellem far og børnene i de år. Fattigdommen i Polen var knusende, der var mangel på alt og folk 

døde af kulde og sult. De voksne polakker kom med deres ejendele og ville bytte for mad og 

klæder, men der var grænser for hvor mange skibets besætning kunne hjælpe, man skulle jo også 

aflægge proviantregnskab overfor rederiet. Men i privat regi gjorde besætningen også hvad man 

kunne. 

Fars skib s/s Rikke Schou løb flere gange på en mine, men ingen besætningsmedlemmer omkom. 

Far kunne dog ikke klare flere traumatiske oplevelser og da han i 1948 fik tilbudt et job som 

skibshandler i Antwerpen slog han til. 

 

Gennem Tyskland til Antwerpen i 1948 

Hele familien, min far, mor, lillesøster og jeg kørte sidst i oktober 1948 i bil gennem Tyskland til 

Antwerpen. Det var en rystende oplevelse. Jeg opfattede livet i de sønderbombede tyske byer som 

uvirkeligt. Folk levede som rotter, kom krybende op af kældre og huller og stimlede sammen om 

vores bil. Kun de færreste tiggede, men de bedende øjne sagde alt. Vi forærede dem alt, hvad 

overhovedet kunne undværes. 

Antwerpen var blevet angrebet med tyskernes V2-bomber. Det var mange ødelagte huse, men den 

store havn var til dels uskadt. Med Hamborg, Bremen, og Rotterdams havne i sønderbombet 

stand, gik skibstrafikken til Antwerpen og vi havde nogle gyldne år, hvor far solgte megen 

skibsproviantering til især danske skibe.  

Belgierne havde haft det meget hårdt under krigen, de havde sultet og været ude for daglige 

repressalier fra tyskernes side. Antwerpens store jødiske befolkning af især diamanthandlere var 

decimeret.  

 

Skolegang i Antwerpen 1948 – 1956 

I november 1948 blev min søster og jeg sat i pigeskole i Quellinstraat i Antwerpen. Det var en af de 

dengang få frie statsskoler, som blev valgt, fordi vore forældre ikke syntes, at vi skulle i katolsk 

skole og undervises af nonner. 

Det var noget af et kulturchok for os piger, men sandelig også for vore belgiske kammerater.  Vi 

blev på vor første skoledag stillet midt i skolegården i det store frikvarter  og de andre piger slog 

kreds os om og stirrede med store øjne på vor mærkværdige fremtoning. Vi var nemlig efter 

praktisk dansk skik fornuftigt klædt på i skibukser og  -støvler, mens de andre tøser havde 

skoleuniform på med plisseret nederdel og bart stykke ned til ankelsokkerne og de små dansesko. 

De må have frosset meget! Men bukser til piger var dengang ikke accepteret i Belgien. 

Der var ikke tale om særundervisning af os 2 danske piger. Vi var de eneste udlændinge på 

skolen, og der kunne naturligvis ikke stilles med modersmålsundervisning. Så vi fik anvist en plads 

i klassen og måtte følge med på hollandsk så godt vi kunne. Alle var søde mod os, og vi følte os 
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velkomne. De første uger kunne vi kun deltage i regning, men med børns typiske evne for 

tilpasning og læring gik der kun 3 måneder før end vi talte sproget flydende og også kunne klare 

stiløvelser om end med masser af stavefejl. Faktisk klarede vi os efter få måneder på 3 nye sprog, 

det flamske, som pigerne talte indbyrdes, hollandsk, som blev brugt i undervisningen og fransk, 

som stadig er Belgiens andet officielle sprog. Senere kom også nederlandsk til, som var et resultat 

af en sprogreform (Algemeen Beschaafd Nederlands), og som til dels kan sammenlignes med 

norsk/nynorsk. 

Vi fik en lillebror i 1949, som kom i katolsk børnehave, fordi den lå nærmest ved vort hjem. 

Nonnerne var fantastiske og det gjorde ingen forskel for dem, at de pludselig havde en lille 

protestantisk dreng – den eneste i børnehaven – i institutionen. 

Jeg kom efter underskolen i Quellinstraat i statsgymnasiet ”Koninklijk Lyceum voor Jonge Meisjes” 

i Antwerpen og valgte den latin-videnskabelige linje. I min klasse var der alle mulige religioner, 

jødiske, katolske og muslimske piger og enkelte fritænkere. Alle fik særundervisning i religion. For 

os i alt 3 protestantiske piger i hele skolen var der ansat en baptistpræst, den hollandske 

sømandspræst, for jøderne en rabbi, for muslimerne en imam for katolikkerne en stor, rund, 

rødmosset pater, og alle fik 3 ugentlige undervisningstimer i deres respektive religion. 

Fritænkerpigerne havde det sjovest, - de fik timer i samfundsforhold. 

Det belgiske skolesystem husker jeg med stor taknemlighed, ikke alene på grund af 

rummeligheden overfor forskellige nationaliteter og religioner, men også på grund af satsningen på 

at indføre eleverne i kultur og viden. Vi elever blev slæbt rundt til alt, hvad der foregik i Antwerpen, 

kunstudstillinger, museer, opera, teater, besøg i de fine gamle belgiske middelalderbyer og 

muligheden for at komme på feriekoloni i  badebyen Knokke, som min søster og jeg gennem flere 

år havde stor glæde af. 

Religionsforskelle betød ingenting for os elever. Vi fulgtes ad til hinandens religiøse begivenheder. 

Jeg tog kammerater med til den danske sømandskirke (hvor der var bordtennis, en dejlig have at 

lege i og film at se), og de tog mig med til deres katolske kirker. Jeg syntes bl.a. at det var meget 

spændende at gå i den katolske kirke askeonsdag sammen med kammeraterne og få et sort kors i 

panden. Jeg var ofte inviteret til shabbat hos jøderne og nød den højtidelige og varme 

feststemning og den spændende kosher mad. 

Om sommeren tog jeg i tolvårsalderen på cykel til floden Scheldes bredder ved badestedet 

Noordkasteel. Med mig havde jeg lillesøster på barnecykel og lillebror i barnestol bag på min cykel. 

Det var en anden tid, mine forældre spekulerede slet ikke på, at der var nogen fare forbundet for 

os unger ved at drage af sted alene en hel dag, og det var der heller ikke. Vi blev ”adopteret” af en 

6-7 voksne, en vennekreds bestående af unge kvinder og mænd fra Antwerpens håndværkermiljø, 

der om sommeren tilbragte næsten alle deres fridage ved Schelde  og bød os børn velkomne. De 

badede og legede med os i det sikkert halvbeskidte flodvand og gav os is, når de havde en skilling 

tilovers. Hvor var det et andet trygt og tillidsfuldt samfund i Belgien som i Danmark på den tid – og 

fantastisk at det kunne være sådan, så kort tid efter at man i 2. Verdenskrig havde oplevet 

mennesket fra sin absolut mest dyriske side. 

Et eksempel på den anderledes tid i begyndelsen af 1950’erne var også, at min lillesøster og jeg i 

1952 rejste alene med tog hjem til Danmark på ferie. Jeg var tolv og hun var 9. Turen tog ca. 24 

timer og der skulle skiftes midt om natten i det sønderbombede Køln. Vi slæbte af sted med vore 

kufferter, fandt den rigtige perron og toget videre mod København. Der var imidlertid ingen til at 
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modtage os, familien havde misforstået ankomsttiden, så der stod 2 små fortabte piger på 

Københavns hovedbanegård. Mor havde givet os nogle danske mønter med og jeg fik ringet til min 

moster, der blev fuldstændig chokeret. Men hun og min onkel fik startet den gamle Ford lastbil og 

stor var glæden, da vi anbragt på ladet kørte mod mosters og onkels gård i Skovlunde. 

Man kan spørge sig selv, hvordan sådan et par små piger kunne klare sig, men vi talte jo mange 

sprog og jeg var som den ældste blevet opdraget til at påtage mig et voksent ansvar fra jeg kunne 

stå alene. 

Antwerpen var som gammel betydende havneby meget international og flamlændingene var åbne,  

humoristiske og parate til at optage nye borgere. Men de var også meget opsatte på at værne 

deres sprog og kultur mod den wallonsk-franske indflydelse. I begyndelsen af 1950’erne var jeg 

sammen med mine kammerater og elever og lærere fra de fleste skoler i Antwerpen med til store 

protestdemonstrationer i byens gader mod nogle lovindgreb, der ville medføre en mere inferiør 

position for det flamske/nederlandske sprog i officielle sammenhæng. Det var lidt specielt for en 

dansk pige, men jeg var jo blevet delvis flamsk og tvivlede ikke på, hvor min loyalitet lå i det 

sprogligt og kulturelt delte land. 

Jeg er den danske sømandskirke i Antwerpen stor tak skyldig for at jeg kunne bevare og 

videreudvikle kendskabet til det danske sprog og dansk kultur. Min søster og jeg var altid velkomne 

i kirken, vi måtte låne alle de danske bøger, vi havde lyst til, deltage i alle arrangementer og 

festligheder. Vi kom der uden ledsagelse af vore forældre, men fandt hurtigt venner fra de andre 

sømandskirker, finske, svenske og norske piger. Den finske sømandspræst fik os til at danne et 

lille sangkor og der var ikke et øje tørt, når vi 8 tøser i alderen 8 – 16 optrådte for sømændene i de 

forskellige kirker med et repertoire af sange på alle de nordiske sprog. De finske sange forstod jeg 

ikke mange ord af, men det rørte ikke nogen. Vi færdedes i alle de forskellige sømandskirker og 

blev opvartet med kage og sodavand.  

Min bedste veninde var den jødiske pige Trudi. Hun og en moster var de eneste overlevende ud af 

en stor familie på 34 medlemmer. Trudi var blev reddet ved en rent mirakel. Hun og hendes 

forældre, moren med den etårige lillebror i favnen, faren med treårige Trudi på armen var blevet 

taget at tyskerne på deres bopæl i Amsterdam og stod linet op i kø for at blive transporteret til en 

koncentrationslejr. En arisk svoger til moren kom tilfældigvis cyklende forbi og så sin familie stå i 

køen. Han snuppede i farten Trudi fra farens arm og kørte af sted med hende på stangen. Det gik 

så hurtigt, at ingen af de tyske soldater opdagede det. Trudi blev gemt hos forskellige hollandske 

familier og i 1947 fundet af den eneste overlevende af hendes familie, mosteren. Mosteren giftede 

sig senere med en jødisk musiker, der før krigen bl.a. havde optrådt på Wivex i København, men 

som fik sine fine violinhænder ødelagt under tvangsarbejde for tyskerne i de belgiske kulminer. 

Trudi blev adopteret af ægteparret og Trudis nye far ernærede sig som agent for et hollandsk firma 

i Antwerpen. Familien blev forøget med en lille dreng, som Trudi betragtede som sin lillebror. 

Familien klarede sig godt, men var dybt sjæleligt arret af de frygtelige oplevelser under krigen. 

Mange tragiske menneskeskæbner samledes i Antwerpen efter krigen. De få overlevende jøder 

kom tilbage, folk, der havde mistet hjem og arbejde i Holland kom rejsende til, endog flygtninge fra 

Tyskland søgte lykken, fordi der her var beskæftigelse og mulighed for en ny tilværelse. Vor familie 

havde udlejet et par værelser til en tysk skibshandler med frue, der havde levet en velhavende 

tilværelse i Bremen. Deres patricierhjem  var blevet udbombet og de havde mistet alt, hvilket 

selvfølgelig var tragisk. Men en dag blev det min mor for meget at høre dem beklage sig over 
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deres forfærdelige skæbne og hun spurgte dem på sin stilfærdige måde, om de huskede hvem der 

havde begyndt krigen. Derefter flyttede parret. 

Hvis man havde behov for at huske på tyskernes rædselsregime, kunne man bare tage en tur til 

den belgiske koncentrationslejr Breendonck. Vi kom der ikke bare med skolen men også, når mine 

forældre havde gæster fra Danmark. Det var hver gang en rystende oplevelse. Jeg følte, at 

rædslerne, der var foregået på det sted, krøb ind i min krop og knugede min sjæl. Alligevel sagde 

jeg aldrig nej til at komme med til lejren, - jeg ville prøve forstå, ikke bare hvad der var sket, men 

hvad der dog kunne få mennesker til at behandle andre mennesker så ubeskriveligt bestialsk. 

Omkring 1953 begyndte svære økonomiske tider for vor familie. De andre store havne i Europa var 

nu blevet genopbygget og åbnet for trafik, så Antwerpen mistede sin betydning og kunderne i fars 

skibshandel blev færre og færre. Vort hjem havde vrimlet med danske søfolk, som far inviterede 

med hjem, og som berigede os børn med skibshunde, de ved afmønstring ikke længere kunne 

beholde, skildpadder i hobetal, kanariefugle og endog et par alligatorer hjembragt fra de eksotiske 

lande. Alligatorerne levede i vores badekar i et par måneder til de blev for store og farlige og 

heldigvis kunne afsættes til Antwerpens Zoo. Nu kom der ikke mange gæster mere, men mor tog i 

stedet pensionærer ind, mest søfolk, der ventede på ny hyre, og det gav lidt indtægter.  

Jeg havde fra 12-13 års alderen måttet tage en stor del af ansvaret for familiens overlevelse på 

mig. Jeg talte jo sproget flydende, var rimeligt modig og blev som følge heraf sendt af sted, når der 

skulle anmodes om udsættelse med betaling af husleje eller forhandles om fars trafikbøder og 

andre myndighedssager. Måske spekulerede mine forældre også lidt i, at det kunne være svært at 

sige nej til en høflig lille pige med fletninger og skoleuniform. Familiens indkøb blev også overladt 

til mig. Jeg var bedst til at sjakre om prisen på markedet, få kredit hos købmanden og handle i det 

jødiske kvarter. Rugbrød kunne jo kun købes hos de jødiske bagere, så jeg lærte kvarteret at 

kende og fandt hurtigt frem til de butikker, der var billigst ikke bare med brød men også med kød 

og grøntsager. De handlende kunne ikke hamle op med mit talent for prisforhandling – og syntes 

vel også at det var sjovt med sådan en lille krejlertøs, så jeg vendt altid hjem med god valuta for 

vore få penge. 

I 1955 opgav far skibshandlervirksomheden og tog igen ud at sejle som hovmester. Det bragte 

penge til huse, men far savnede sin familie og fik i 1956 overtalt mor og os til at vi skulle flytte 

tilbage til Danmark, hvor han begyndte som grossist indenfor fødevarer. Det var med blandede 

følelser at vi forlod Antwerpen, vi var jo faldet til og følte at Belgien også var vort land. Det var 

hårdt for min søster og mig at sige farvel til alle kammeraterne og skulle starte forfra i Danmark, 

min søster med realskole og jeg med en kontorlæreplads. 

 

Oplevelser i de gamle østeuropæiske lande 

Jeg fik en karriere indenfor shipping og rejste i mange år over hele verden i forretningsøjemed. I 

1970’erne og 1980’erne besøgte jeg Østtyskland, Polen og Rumænien mange gange i 

forretningsøjemed. Det var nok de lande, der gjorde størst indtryk på mig. Det var forfærdende at 

se den afgrundsdybe forskel i velfærd og frihed i forhold til de øvrige europæiske lande. Rejste 

man fra det nu genopbyggede og rige Vesttyskland via Checkpoint Charlie ind i Østberlin, var det 

et chok at opleve den grå, triste og forfaldne by og dens forknytte befolkning. Man havde en 

fornemmelse af, at alle konstant var på vagt og så sig over skulderen. Man var glad når man atter 

passerede grænsen til Vestberlin.  
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Polakkerne kom jeg tæt ind på livet af i de år. Det var tilladt nogle få personer at drive en slags 

privat virksomhed, og mit firma havde kontakt til et maritimt rådgivningsfirma, der betjente de 

polske statsrederier og -værfter. En af ejerne var en polsk adelsmand, der ikke havde glemt 

manererne fra den gamle verden, og kunne præsidere ved det mest usle måltid, som var det den 

højeste gastronomi. Et slasket stykke soflæsk med udkogt roeblanding på en af byens få 

restauranter blev præsenteret med elegance og skyllet ned med rigelig vodka, som nok var det 

eneste, der ikke var mangel på. Telefonforbindelsen til Polen fungerede ikke ret tit, men firmaet 

have fået tilladelse til at installere en telex. Papir til maskinen kunne dog kun sjældent anskaffes, 

så det hørte til blandt de ting, vi udover kuglepenne, kaffe, frisk frugt, chokolade m.v. slæbte med 

som gaver. Så var der fest i det lille 5-mands firma. Vor polske ven havde bil, en førkrigsmodel af 

et vrag af en Peugeot. Den blev vedligeholdt på landevejen, hvor der i vigesporene var opstillet 

opkørselsramper, så man kunne komme til undervognen. Det var vist en af de få faciliteter, staten 

havde stillet til rådighed for sine borgere.  

Mine polske forretningsvenner havde deres sjæl i behold. De holdt masken udadtil men havde ikke 

ladet sig underkue af det kommunistiske regime. De var overbeviste om, at historien ville ændre 

sig, - og fik ret. De fortalte, hvordan de mentalt overlevede, og det skete ved at de havde et lille 

netværk af venner og familie, der især i week-enderne samledes i et forfaldent sommerhus udenfor 

byen, hvor hver medbragte lidt mad, megen vodka og diskuterede ikke bare politik men også 

litteratur, kunst og musik, og underviste børnene i, at der var en anden verden uden den 

undertrykkelse, de levede i nu, og at de en dag ville opleve den. Jeg syntes, det var storslået, at 

man kunne opretholde en undergrundskultur og et murrende oprør på den måde. 

Polen var slemt med mangel på alt, især frihed, men i Rumænien var forholdene langt værre. 

Stikkeri, spionage og gensidig angivelse til sikkerhedspolitiet var udbredt. Alle mistænkte alle og 

med god grund. Overvågning, bl.a. telefonaflytning var under Ceausescu blevet næsten totalt 

omfattende. Rumænernes sjæl og moral i høj grad blevet anløben. Alle kneb gjaldt for at overleve, 

korruption florerede og man ofrede om nødvendigt andre mennesker for at klare sig selv. 

Jeg havde mange rejser til Rumænien dels omring 1969 – 1972 og senere sidst i 1980’erne. Der 

var aflytning på hotelværelserne, så man lærte hurtigt kun at snakke om ingenting. Om vinteren var 

værelserne iskolde. Man kunne højst finde lidt varme i restauranten, der til gengæld ikke kunne 

mønstre anden fortæring end  gammelt brød og en klat margarine som morgenmad. Kaffe og lidt 

marmelade måtte man selv have med hjemmefra. Aftensmaden afveg ikke fra den i Polen, og der 

var ingen andre restauranter, ej heller i Bukarest, der havde andet at byde på. Belysningen i 

hotellet bestod i reglen af et par 15 W pærer, så man ragede rundt i halvmørke. På værelserne var 

man heldig hvis der var en enkelt pære, måske kun på badeværelset, så man lærte at tage pærer 

med fra Danmark. Klagede man til receptionisten over det manglende lys, fik man at vide, at de 

intet kunne stille op, for elektriske pærer var dels rationeret og dels blev de stjålet lige så hurtigt, 

som man satte dem op. Man tog bad i koldt vand og gik i seng med alt medbragt tøj over sig. 

Bukarest havde en opera, og vort lille danske selskab mente at det kunne være en oplevelse at se 

en forestilling. Billetter kunne kun fås ved operaen, så vi tog derhen i god tid for at sikre os 

ordentlige pladser. Det viste sig at være totalt overflødigt. Inklusive vort selskab på 4 personer var 

der 10 andre operagæster. Men forestillingen gik i gang med sangerne i ubeskrivelige laser af 

gamle teaterkostumer. Både sangere og musikere gjorde deres bedste men det var pinligt at sidde 

og klappe som en gal for dog at skabe lidt opmuntring for de optrædende i den næsten tomme 

teatersal. 
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Skulle man fra Bukarest mod Donau området foregik det ad helt elendige veje med meterdybe 

huller. På hele den 300 km lange vej var der kun en tankstation, og man kunne ikke være sikker 

på, at de havde benzin, så det var bare om at have ekstra benzindunke med i den lejede Dacia. 

Når man nærmede sig Donau, så man ofte straffefanger i stribede dragter og med lænker om 

foden arbejde i sumpområdet overvåget af maskinpistolbevæbnede vagter. Et sceneri som man 

kender fra vittighedstegninger, men det var grumme alvor.  

Under møder med rumænske skibsværfter lærte man, hvordan ledelse og produktion var helt uden 

sammenhæng med Vestens markedsøkonomi. Ordrer blev tildelt af regimet. Der var ikke tale om 

at opfylde kundebehov. Når et værft var ved at løbe tør for ordrer kom ofte Ceausescu selv på 

besøg modtaget at byens borgere og værftets medarbejdere i Potemkin kulisser med alle flag oppe 

og blomsteroverrækkelse, hvorefter værftet fik at vide ”You can build 12 tankers of 20.000 tons” 

eller hvilken anden skibstype og –størrelse diktatoren og hans folk måtte finde for godt. Og så 

gjorde man det …! Der var dog én god ting på værfterne: man fik en rimelig kost i kantinen, noget 

bedre end den man kunne få på hoteller og restauranter. Det var sikkert en del af 

værftsarbejdernes aflønning.  

Der var utroligt mange vilde – og sultne – hunde i Rumænien, kun i gru overgået af gadebørnene. 

Især i Donau omådet var det slemt om natten i timevis at lytte til voldsomme hundehyl, når de 

flænsede hinanden i slagsmål over rester i affaldsspandene. 

Det var en stor ting, da jerntæppet faldt for nu ca. 20 år siden og måske endnu større, at det 

lykkedes senest i 2007under dansk EU-formandskab at få de østeuropæiske og baltiske lande 

indlemmet i EU. Der er lang vej at gå specielt måske for Rumænien og Bulgarien i endnu en 

generation eller to, før end folks hjerner er befriet fra diktaturets formørkelse og før end anvendelse 

af korruption, løgn og bedrag vil blive anset for uacceptabelt og umoralsk. Men jeg er optimist med 

hensyn til at også disse gamle kulturfolk vil finde frem til de vestlige værdier, der også gjaldt i deres 

lande for 70 år siden. 

EU, vejen til fred og velfærd i Europa … og i verden 

Når man har oplevet anden verdenskrigs gru på nært hold og senere elendigheden i Østeuropa 

under rædselsregimerne kan man ikke noksom hilse det velkomment, at det er lykkedes at danne 

en stærk europæisk union. Mit ja ved afstemningen i 1972 skyldtes så helt overvejende, at det 

efter 1000 års krig og ufred i Europa endeligt måtte lykkes at samarbejde, hjælpe hinanden og 

finde fælles fodslag i en verden, hvor der fortsat mange steder er behov for udvikling, frihed og 

oplysning. Kun hvis vi i Europa står sammen, kan vi mønstre den nødvendige styrke til også at 

hjælpe andre områder i verden og til at være med til at løse såvel natur- som menneskeskabte 

problemer som verdens befolkninger står overfor i de kommende årtier.  

Jeg har et inderligt håb om, at EU i endnu højere grad end hidtil vil arbejde på beskyttelse ikke 

alene af vor menneskeart, men også af naturen og de dyre- og plantearter, der har lige så megen 

ret til denne planet som vi. Ellers bliver det en sørgelig verden at leve i. 
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