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Min generation oplevede Europa med tog. I 80erne, da jeg var ung, tog stort set alle unge 
på interrail på et tidspunkt, inden de blev 26. Det var så stor en succes i Nordeuropa, at de 
sydeuropæiske tog blev overbelastede af det. Sidenhen er det blevet billigere at flyve, og 
togoplevelsen i Europa er næsten forsvundet unge danskere i dag. Til gengæld er 
rejseoplevelsen for unge i dag er anderledes vidtrækkende, hvor flytrafik har gjort, at 
resten af verden er kommet tættere på. 

Jeg husker især én af mine togture meget godt. Det var på den tur, at Europa og dets 
historie for alvor blev nærværende. Erindringen her er skrevet fra hukommelsen. Det er 
længe siden, så dele af det er uklart, men billedet, stemningen og nogle af samtalerne står 
meget klart for mig.

Min kæreste og jeg var på vej fra Hoek van Holland til Hamborg i 1988. Europa var endnu 
delt, og ingen af os havde nogen forestilling om, at Muren ville falde blot året efter. Vi var 
kommet med færgen fra Harwich. Det var et af de gamle, tyske tog, som var inddelt i 
kupeer. Det var små stuer, hvor det altid var spændende, hvem man skulle dele stue med i 
flere timer. Man kunne være heldig, at der var nogle gode folk at tale med. Man kunne 
også være uheldig at dele kupe med oversnakkesagelige eller irriterende mennesker. Det 
var heldigvis sjældent. Afhængig af tidspunktet på dagen kunne man komme til at opleve 
mange medpassagerer undervejs - folk som kun var med en kort strækning på vej til eller 
fra arbejde. De har sikkert syntes, at interrailere var et festligt, omend af og til ildelugtende 
- eller irriterende - indslag i deres hverdag.

Men det var ikke pendlere, vi kom til at dele kupe med på denne dag i 1988. Vi var fem i 
kupeen. Min kæreste og jeg, to tyskere, en hollænder og en englænder. Tyskerne og 
englænderen var omtrent samme alder - i slutningen af 60erne eller først i 70erne. Jeg kan 
huske, at englænderen hed George og tyskeren Werner. Tyskerne var et distingveret 
ægtepar, hvor manden var meget snakkesagelig, mens konen vist helst ville have siddet et 
andet sted, hvor folk talte mindre. Englænderen var, som jeg altid forestillede mig 
englændere, klædt i tweedjakke og et silketørklæde i stedet for slips. Hollænderen var i 
40erne, mens min kæreste og jeg begge var 22. Hollænderen sagde heller ikke meget.

Hvordan kom vi til det? Jeg ved det ikke. Vi fortalte om vores rejse i England. Tyskerne og 
englænderen havde været med samme færge, viste det sig. Vi kom til at tale om krigen. 
“Donʼt mention the war!”, siger Basil Fawlty (John Cleese) i TV-serien Fawlty Towers. Det 
gjorde vi. Krigen var for længst slut, men tre af vores medpassagerer havde selv oplevet 
krigen på hver sin side. Vores tilfældige møde i kupeen kom til at vise at have flere 
krydsende tråde tilbage i tiden.

Englænderen havde været pilot under krigen. Han fortalte sin historie. I 1938 havde han 
som drengespejder været på besøg i Tyskland. Chaimberlain havde erklæret, at der ville 
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være “peace in our time”, selv efter Anschluss og den tyske annektion af Sudeterlandet i 
Tjekkoslovakiet. Det var i en højspændt tid. Det kan ikke have været World Scout 
Jamboree, da der ikke var nogen mellem 1937-1947. Lejren var i Ruhr-distriktet. “Let me 
show you exactly where it was”, sagde George og tog sit tørklæde af. Han foldede det ud, 
og på det var et kort over Ruhr-distriktet. “Jeg var der også”, sagde Werner. “Det var der, 
jeg så min kone første gang”. Hans kone sagde ingenting. Der var stille et øjeblik, hvor 
Werner og George så hinanden i øjnene. Så fortalte de om lejrens indretning og nogle af 
aktiviteterne for at være sikre på, at de talte om det samme sted.

Werner var spejder i Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, som blev forbudt i netop 
1938. Hans familie havde ikke været nazister, og han måtte ikke være medlem af 
Hitlerjugend, selv om mange af hans venner var. Hans tavse kone havde været medlem af 
Hitlerjugend og hendes familie aktive nazister. De talte aldrig om det og var først blevet gift 
efter krigen, selv om de havde mødt hinanden på netop den lejr i Ruhr i 1938. Hun var et 
par år yngre end han og for ung til at blive gift ved krigsudbruddet i ʼ39.

Som soldat var han heldig, sagde han. Han blev sendt til Danmark som soldat, og var det 
meste af krigen stationeret i Løkken på den nordvestjyske kyst. Løkken er i dag især kendt 
for sine strande og er et yndet turistmål for netop tyskere. Werner kunne endnu huske 
noget dansk: “Jeg elsker dig, min lille pige.” Hans kone så vredt på ham, da han fortalte 
det.

“Hvor har De kortet fra?”, spurgte Werner. “Jeg fik det som pilot. Det gjorde vi alle, hvis vi 
skulle blive skudt ned over Tyskland.” På den anden side af tørklædet var der et kort, som 
også viste Tysklands grænser til Holland og Belgien. “Jeg blev faktisk skudt ned i 1944 og 
kortet var en stor hjælp for mig.”

I en erindringsbog om krigen, skriver Carleton R. Rehr, “Training at Toome Bridge focused 
on survival techniques in case we were shot down over France, Holland, Belgium or 
Germany. Survival meant evading the enemy and escaping. Our instructors issued us an 
elaborate silk scarf, really a map, to carry on missions. Printed on one side were Holland, 
Belgium, northeast France, west and central Germany. On the other side were the borders 
of southeast France, southwest Germany, Switzerland, and Belgium. Roads, railways, 
canals, former and present frontiers, woods, orchards, forts, churches - they were all there, 
folded into a neat square. I carried it in my chest pocket on every mission. I never knew 
anyone who actually used it. But I appreciated having it just in case.” (Marauder: memoir 
of a B-26 pilot in Europe in World War II, s.28, 2004). George havde brugt det, men det 
havde ikke forhindret ham i at komme i krigsfangelejr. Han var der ikke mange måneder 
før han blev befriet af de allierede.

“Kastede du bomber over området her?”, spurgte Werner.
“Ja”, svarede George, “vores mål var at ødelægge produktionsfaciliteter i Ruhr-området. Vi 
bombede mange fabrikker.”
“Min far blev dræbt af bomber der. Han var smed.”
Der var stille igen.
“Men jeg ved, at det ikke var ham, I var efter. Mange civile blev dræbt, også af vores 
soldater. Jeg er glad for, at jeg ikke var ved østfronten.”
“Iʼm sorry”, sagde George, “min søster og mor blev også dræbt af bomber”.

2

Terkel Skårup ! European Memories



Krig er ikke noget, jeg selv har oplevet tæt på, som George, Werner og hans kone. Vi har 
været forskånet for det herhjemme, selv om både Danmark og flere andre lande i Europa 
har soldater i Afghanistan og andre steder i Mellemøsten. Danmark slap nådigt gennem 
Anden Verdenskrig, selv om landet var besat af værnemagten. Min far var 4 år, da 
Danmark blev invaderet d. 9. april 1940. Familien boede på præstegården i Kværs, få 
kilometer fra den tyske grænse. Familien måtte lære at leve med, at tyske officerer blev 
indlogeret på præstegården. Min fars skarpeste erindring om det er, at en tysk officer en 
dag kom til at træde ham over tæerne, “Og han sagde ikke engang undskyld!” Det sidder 
stadig i ham i dag, som en stor uretfærdighed, der næsten overskyggede den store 
konflikt, som det lille optrin var en del af. Han må have været forskånet for de fleste af 
krigens uhyrligheder, når dette er hans stærkeste minde.

Jeg har ikke oplevet krig, men min generation har oplevet frygt for det. Jeg husker 80erne 
som meget præget af truslen om en altødelæggende atomkrig, som heldigvis aldrig blev til 
noget. Vores togrejse var i 1988, hvor frygten stadig var til stede. Blot året efter blev 
frygten afløst af håb med Murens fald. Det var der, Østeuropa for alvor begyndte at 
eksistere igen for os i Vesten som steder med mennesker, der har en dagligdag og et liv 
med håb og forventninger. Før det var Østeuropa det sted, hvor folk som ville os det ondt, 
boede. Folk, der ville invadere os, bombe os, og gøre os til en del af den kommunistiske 
blok. Da Muren og regimerne i øst faldt, stod de og vi igen over for hinanden som 
mennesker med individuelle historier rammet ind af historiens gang. Det var præcis det, 
der skete i toget fra Hoek van Holland til Hamborg. Mennesker, der tilfældigvis var landet 
på hver sin side af en konflikt, som igen kunne se hinandens individuelle historie.
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