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FORORD.

T^orfatteren af denne lille Bog er fra Aabenraa i
1 Sønderjylland. Efter at have været Lærer i ad
skillige Aar tog jeg min Afsked paa Grand af Syg
dom. Siden den Tid deltog jeg, ved Siden af min
Hovedvirksomhed,i de nationale Brydninger paa dansk
Side. Da dette ved Krigens Udbrud gik istaa, tog jeg
i Foraaret 1915 til de forenede Stater i Nordamerika,
hvor jeg besøgte nogle Slægtninge og Kendinge, der
var vandret ud for Aar tilbage. Paa Hjemrejsen i
Efteraaret blev jeg fra en dansk Damper taget til
Fange i England, hvor jeg sidste Vinter har opholdt
mig i to Fangelejre: en sædvanlig og en privilegeret.
I Foraaret 1916 udleverede England mig til Danmark
imod Forpligtelse til ikke at vende tilbage til Tysk
land under denne Krig. — Da der ikke er udkommet
en samlet Skildring om Fangelejre og Livet, der leves
dér, af en, der kan berette derom af Selvoplevelse,
har jeg vovet at udgive denne Bog, idet jeg antager,
at Emnet vil \interessere mange. Ved Siden af Be
skrivelser er der meddelt\en Række specielle Begiven
heder og Tildragelser, der tjener til at føre Læseren
ind i Fangelivets lyse og triste Sider, dets Alvor og
Humør.
K o l d i n g , i Maj 1916.
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Ombord før Tilfangetagelsen.
glider Skandinavien-Amerika Liniens stolte
Damper i Eftersommerens brændende Solskin
ud af New Yorks Havn, henover Atlantens
næsten spejlblanke Overflade. I den svale Aftenluft
ning ses til Styrbord Maanens langstrakte Spejlbillede
som en glinsende Sølvstribe op imod Horisontens
regelmæssige Rand bestandig følge Damperen paa
dens ilsomme Jag. De senere indtrædende Smaastorme
har kun liden Indflydelse paa Skibets stoute Gang, da
det er fuldt lastet med Fødevarer for den gamle Verden,
der vaander sig under denne store Krigs rædselsfulde
Byrder. Over de 600 Rejsende af skandinavisk, tysk,
finsk og polsk Nationalitet hviler en mærkelig Til
bageholdenhed; selv for Passagererne paa en enkelt
Klasse tager det længere Tid end sædvanlig, førend
den familiære Omgang og Sammenslutning vil ind
træde. Tidens Usikkerhed og Nervøsitet gør sig gæl
dende ogsaa her. Skibets Fører har ved Opslag ind
trængende anmodet om at undlade politiske Tilkende
givelser. Enhver overvejer sine Ord med Hensyn til
Tidens store brændende Spørgsmaal, for ikke at saare
Medrejsende med andre Anskuelser; eller man er til
bageholdende, fordi man ikke véd, i hvilken Passager
der stikker en „Agent", og hvilken Nation han tjener;
thi Verden vrimler af „Agenter" i de mest mærkelige
Forklædninger. — Paa Skibet cirkulerer ejendommelige
LOT
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Historier fra andre Overfarter om „blinde" Passagerer,
der holdt sig skjult i Skibet jog saaledes „slap igen
nem", om hyrede Arbejdere af mystisk Art, af hvilke
een glemte sig selv i et ubehersket Øjeblik og ytrede
til nogle Medarbejdere i Maskinrummet: hvis jeg kom
mer godt igennem denne Gang, saa har jeg ikke be
hov at arbejde mere. Eller der fortælles om Skibet,
der først fik Lov til at passere paa Vejen til Amerika,
men senere blev indhentet af en Hurtigkrydser midt
paa Atlanten, hvor en Person, hvis Væsen var util
talende selv blandt Landsmændene, blev fjernet og
bortført under sikker Bevogtning. Hans senere Skæbne
blev tragisk; men han vidste sig skyldig. Er der mis
tænkelige Personer paa vor Damper? hvor mange?
hvad mon de har paa Samvittigheden? Saadanne
Spørgsmaal søges besvaret af den enkelte, og i for
trolig Samtale. Gisninger udtales til en Ven under en
Spadseretur paa Dækket i Aftendæmringen, og kort
før Afgørelsen er man paa det rene med, at ikke alle
har „rent Mel i Posen". Vil det lykkes for dem at
komme igennem?

Undersøgelsen og Tilfangetagelsen.
Paa Spørgsmaalet: er der aldeles ingen Mulighed
for, at vort Skib kan undgaa at blive opsnappet,
svarer Skibets Besætning, at kun ved Indtrædelse af
stærk Taage turde der være nogen Sandsynlighed i
den Retning. Taagen kom ikke; den kommende Nat
eller følgende Dag kunde Skibets Anholdelse ventes.
Ved Daggry stoppede vor Damper en lille Dagsrejse
vest for Orkney Øerne. En stor Del af Passagererne
kommer paa Benene for at overbevise sig om Aarsagen. Jo, der ligger en engelsk Hjælpekrydser omtrent

100 Meter syd for os. En Baad bringer en Officer
og tre Mand ombord paa vor Damper. Efter nogen
Tids Ophold antagelig for at undersøge Skibets Pa
pirer, gaar de tilbage til Krydseren. Baaden vender
dog snart tilbage, og efter at vi har faaet Lods om
bord, sejler vi videre østpaa mod Kirkwall, hvor en
nærmere Undersøgelse skal foretages. Henimod Aften
sagtnes Farten, da vi nu er kommet ind i Minefeltet.
Ved Mørkets Frembrud snegler Damperen sig lang
somt fremad, saa man i Køjen bestandig kan høre de
smaa Bølgers Skvulpen mod Skibets Side. Dette i
Forbindelse med Tanken om mulig løsrevne Miner
foraarsager en vis Utryghed. Men om Morgenen
vaagner vi velbeholdne i Kirkwalls Havn, hvor der
allerede ligger henved 30 Dampere, alle skandinaviske
med Undtagelse af en amerikansk, for at blive under
søgt. Nye bliver ført ind og andre ud, saa Billedet i
Havnen skifter for hver Dag. Hen paa Formiddagen
kommer en Motorbaad og lægger til ved vort Skib.
En Officer med et Par Hjælpere gaar ombord. Pa
raden skal foregaa. Anden Klasses Passagerer sam
les i Spisesalen. Enhver træder hen for den unge
Officer, der har taget Plads ved et Bord tillige med
Hjælperne og Kaptajnen samt et Par af Skibets
øverste Mandskab. Han undersøger Papirerne og
retter Spørgsmaal til hver enkelt i hans Modersmaal. For manges Vedkommende gaar det glat; andre
tages i Krydsforhør. Til en lille dansk Dame, der
hurtig vender sig bort, bemærker Officeren smilende:
saa flinkt gaar det dog ikke, og hun maa til alles
Fornøjelse mønstres en Gang til. Papirerne, tilhørende
to Mand paa anden Klasse, samt nogle fra første og
tredje Klasse, tages med ind til Kirkwall. Dagen efter
blev de alle tilbageleverede undtagen mine. Samtidig
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erklæres jeg for Krigsfange og maa holde mig beredt.
Da jeg kun var 48 Aar, kunde jeg maaske gøre Tje
neste paa et senere Tidspunkt i Krigen. Jeg var altsaa
den eneste af de 600 Passagerer, der maatte blive
tilbage. Alle de andre fik Lov at passere. Doktoren
for Røde Kors slap igennem, omendskønt hans Pa
pirer blev taget med til Kirkwall. Han studerede flittigt
medicinske Bøger paa Overfarten for ikke at være
helt blottet i denne Videnskab i Tilfælde af, at hans
Kundskaber paa dette Omraade skulde være blevet
undersøgt af en engelsk Fagmand. Ogsaa Manden,
der havde erhvervet sig Undersaatsforhold i en af de
smaa mellemamerikanske Stater, kom igennem samt
nogle flere, hvis Forhold mentes at være noget tvivl
somme.
Jeg forblev paa Skibet de fem Dage, det laa ved
Kirkwall, inden Tilladelsen til at sejle videre indtraf.
Ingen skulde mærke noget paa mig; derfor tog jeg
ivrig Del i Legen paa Dækket, spillede paa Pianoet
og sang mere livligt end under Overfarten. Anden
Klasses Passagerer beviste mig deres Deltagelse. Af
skedstimen kommer. Skibet maa sejle; jeg maa gaa
i Motorbaaden. Før jeg gik i Baaden, fik jeg mangt
et fast Haandtryk til Farvel, og flere udtalte deres
Tak for behageligt Samvær under Rejsen. Det giver
„frisk Mod" i Afskedsøjeblikket, medens man er paa
Vejen til det ukendte. — Da jeg kom i den engelske
Baad, spillede Musikkorpset Nationalsangen til Afsked
og Opmuntring, og hele Skibets Besætning og Passa
gerer tog Opstilling ved Rælingen. Enkelte tilkaster
mig mindre Gaver; deriblandt en ukendt trivelig Herre
fra første Klasse en Kasse Cigarer. Der udbringes et
Leve for den bortdragende Fange, og alle ombord
værende svarer med 3 Gange kraftigt Hurra. Et af de
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smaa nydelige Flag, der ved Festmaaltidet fordeltes
blandt Passagererne, kastes ned i Baaden, vistnok af
en venlig Haand. Af Taknemmelighed for denne Op
mærksomhed hefter jeg det paa mit Bryst. Da den
engelske Baad sættes i Bevægelse, istemmer en Herre
fra anden Klasse: „I alle de Riger og Lande". Sangen
synges af alle, der kender den, og saaledes forlader
vi under gensidig Viften med Hatte og Lommetørklæder
den stolte Damper. Jeg formoder mangt et velment „lyk
kelig Rejse" bag disse Tilkendegivelser. I det præg
tigste Efteraarsvejr damper vi ind mod Anlægspladsen,
medens 2 Smaahvaler legende boltrer sig henimod
Skibet, som vi forlod. Da vi var stegne i Land, led
sagedes jeg af to Soldater, en ved hver Side, med skarp
ladte Rifler og opplantet Bajonet. Da følte jeg, at jeg
var Fange.
Paa et Kontor i Kirkwall blev mine Personalia no
teret, og min Bagage blev omhyggelig undersøgt af
en Militærperson. Jeg fik anvist et Lokale til Ophold,
hvor jeg blev bevogtet af en ung Soldat. Paa mit
Spørgsmaal til ham, om han nu ogsaa virkelig vilde
hugge mig ned, hvis jeg gjorde Flugtforsøg, gjorde
han nogle hurtige Bevægelser med Sabelen og sva
rede: uden mindste Betænkning, og jeg kunde aflæse
Villie til Handling i hans Blik. Da følte jeg mig lille:
en ung Soldat var i Virkelighed min Herre.

Afsondringen.
Anden Dags Formiddag forlod jeg Orkney Øerne
og rejste om Dagen og den følgende Nat, bevogtet
af 2 Soldater, til Edinburgh, hvor jeg straks blev ført
frem for Kommandanten paa „The Castle". Han gen
nemgik mine Personalia, og da jeg ikke var særlig

m
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skulde ledsage mig til Lejren. Før Afrejsen havde
jeg endnu engang Lejlighed til at nyde den pragt
fulde Udsigt over Edinburgh, Skotlands gamle Konge
borg. Herved traf jeg sammen med 3 nye Civilfanger,
der var taget ned fra et andet af Skandinavien-Amerika
Liniens Skibe. Inden Aften blev jeg overgivet til For
valtningen af Fangelejren Stobs i Skotland. Efter de
nødvendige Fortegnelser førte en af Lejrens Soldater
mig indenfor den solide Pigtraadsindhegning til andre
Fanger i den Hytte, der foreløbig skulde være mit
Hjem. Herved fik jeg Lejlighed til at gennemleve og
iagttage Livet i Fangelejre, som denne mærkelige Tid
har frembragt saa mange af rundt om i Europas
Lande.
Det følgende bliver ikke meddelt efter Tidsfølge
som hidtil. Da jeg baade har været i en sædvanlig
og i en,privilegeret Fangelejr (d. v. s. en med bedre
Betingelser), vil jeg søge at beskrive dem og Livet,
som udfoldes deri, saa virkelighedstro som muligt, at
Læseren kan faa et klart Billede deraf. Der berettes
kun, hvad jeg har set og oplevet; ikke hvad jeg har
hørt andre fortælle. Der skal først gives en Beskri
velse af den privilegerede Lejr, da jeg har opholdt
mig længst i denne, og derpaa i nogle Afsnit vises
Forskellen mellem en privilegeret og en sædvanlig
Fangelejr.

Beliggenhed og Klima.
Den privilegerede Fangelejr ligger omtrent en halv
dansk Mil nord for Byen Douglas paa Øen Man i
det Irske Hav. Øen er Klippeland med nogen Muld
dannelse, saa der findes en Del Landbrug undtagen
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paa Bjergenes højeste Punkter og paa de stejle Skraaninger. Den har en Længde af ca. 5 danske Mil fra
Syd til Nord og henved 2 fra Øst til Vest. Golf
strømmen omskyller med sine varme Vande hele Øen,
saa Klimaet er forholdsvis mildt. Derfor mærkes næppe
noget til Frosten om Vinteren. Derimod indtræder
ofte Blæst og Storm, saa det rusker i Teltene og
hyler om Hytterne i Lejren. Det er vanskeligt at for
udsige Vejret dér, da det er yderst ubestandigt: i en
Time skinner Solen varmt og oplivende fra en klar
Himmel, og i den næste strømmer Regnen ned fra
tunge, graa Skyer. I det hele taget er Luften stærkt
mættet med Vanddampe. Det foraarsager en ual
mindelig smuk Morgen- og Aftenrøde. At iagttage
Farvenuancer i Skylagene ved Solopgang efterlader
Indtryk, som aldrig glemmes. Fra Stranden, der overalt
hæver sig betydeligt over Havfladen, har man en herlig
Udsigt over Bølgerne, der i Stormvejr brydes mod
Klippestranden ved ens Fod, og Skum og Vandstøv
sprøjter meterhøjt i Vejret. Intet Under, at denne 0
i Fredens Dage gæstes af Tusinder, der søger at
vinde Kræfter til Hverdagslivets Virksomhed. Douglas
med sine mange Logishuse, Hoteller og Etablisse
menter er beregnet paa Turistbesøg. Den privilegerede
Fangelejr er indrettet i og ved et saadant Etablissement.

Beskrivelse af Lejren.
Bygningen ligger omtrent 100 m tilbage fra Øens
Rand, og herfra fører en stejl Skraaning i en Dybde
af henved 100 m ned til Havets Overflade. Fra Etab
lissementet til Randen er Jorden jævnt skraanende.
Det er et etetages Hus med 4 Taarne og bygget i ret
Vinkel. Farven er holdt i hvidt. I sin Helhed virker

fli'lilig
HI

en lille Sal.

Indgang til Kantinen.

Etablissementet for den privilegerede Fangelejr ved Douglas, »Isle of Man«
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det let-elegant. I Bygningen er der en mindre Sal
paa 30 m i Kvadrat og en større med Galleri. Des
foruden er der 2 Køkkener, en Butik og en Del mindre
Værelser. I en Sidebygning paa 2 Etager er indrettet
2 Hospitalsværelser. Bagved Bygningen er der opført
en Del Skure af Træ for Brev- og Pakkeposten, en
Butik, Kommandantens Modtagelsesværelse, Opholds
rum for Vagtmandskabet, et Fængsel o. s. v. I Kæl
deren er Baderum, Lagerplads og andet. — Set fra
Bygningen mod Havet ligger til venstre paa Pladsen
flere Hytterækker for Fangerne og til højre ligeledes,
kun med den Forskel, at der foran disse er 3 Telt
rækker. I Midten er Spadserepladsen med Udsigt over
Havet mod Øst og Syd. Pladsen er i Afstande paa
10 m belagt med Cement, saa Fangerne kan gaa tørt
selv i fugtigt Vejr. Rundt om Hytterne og Pladsen
fører en Spadseresti.

Spisesalen.
I Spisesalen er der Plads for 400 Personer paa een
Gang. 1 den ene Ende er indrettet en ophøjet Scene;
i den modsatte er der forbeholdt Plads til Udskænk
ning af Kaffe med Kage og Mælk. Ved den ene Side
er der en aflukket Plads, hvis ene Halvdel benyttes
til Udbetaling af Penge; i den anden sælges forskel
lige Limonadesorter og alkoholfrit 01. — Der er 66
Borde, anbragt i 6 Rækker; ved hvert Bord er der
Plads til 6 Mand. Da Bordene er belagt med hvide
Duge, og de tilligemed tilhørende Stole er symetrisk
opstillet, gør Salen som Helhed et fornemt Indtryk.
Her indtages Maaltiderne. Desuden kan enhver benytte
sin Plads mellem disse til Læsning, Skrivning, Skak
spil, Kortspil o. desl. Hvis en benytter en andens Plads,
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kan man henvende sig til Hovmesteren, og han vil
da straks gøre Vedkommende opmærksom paa For
seelsen. Hovmesteren overvaager alt i Spisesalen og
forestaar Madlavningen i et tilstødende Køkken ved
Hjælp af et Antal Kokke. Fordelingen til de enkelte
Borde besørges af en Stab af Tjenere. Alle maa bære
hvide Jakker. Hele dette Personale faar Godtgørelse
for deres Virksomhed. Tjenerne faar 2 eller 3 pence
af hver i Ugen; det giver 1 —l'A shilling for hvert
Bord. Da de har indtil 5 Borde at betjene, kan det
give en pæn Indtægt til Klæder og Smaafornødenheder.

Boliger.
Hytterne ligger i Rækker til hver Side af Pladsen.
En Hytte er inddelt i 4 Dele. Hver Del danner en
særskilt Bolig. Den er omtrent 3,80 m i Kvadrat.
Højden til Taget er 2,20 m og til Mønningen 3 m.
Vægge og Tag bestaar af Asbest; dog er Væggene
dobbelt til Midten, idet en Bræddevæg paa den ind
vendige Side er fastgjort til Plankerne, der bærer
Asbesten. Gulvet bestaar af Brædder. Der er en Dør
og et Vindue i den ene Side. — I Reglen bor der 3
Fanger i en saadan Bolig. En Feltseng med Madras,
2 Lagener, en Hovedmadras og 2 Dækkener udleveres
til hver. Resten maa man selv anskaffe. Værsgo,
gør det saa flot eller simpelt, som I ønsker, alt kan
købes. Boligerne er derfor højst forskellig udstyrede.
Der forefindes elegante Værelser med kostbare Tæpper
paa Gulv, Bord og Seng, og ogsaa tarveligt indret
tede. Det afhænger tildels af Indehavernes Penge
midler, Skønhedssans og Tilvanthed i det borgerlige
Liv. Nogle tror paa Krigens hurtige Afslutning og
vil af den Grund ikke indrette sig luksuriøst; Spar-

19
sømmelighed afholder andre. Da det Værelse, som
jeg beboede, turde give et Middelbillede, meddeles i
Korthed dettes Udstyrelse. Vægge og Tag er malet
med Vandfarve. Gulvet er belagt med et Linoleumstæppe. I Midten staar et Bord med Tæppe og 3 Stole.
Et Vaskestel med Fad, Sæbe, Vandbeholder og Haandklæde staar ved Siden. Klædeskabet bag Døren samt
Sengene, der optager den mindst mulige Plads, er
forsynede med Forhæng. I et lille Madskab, anbragt
paa Væggen, opbevares Kaffe, Chokolade, Kager til
lige med Kopper, Knive og lignende Smaating. En
praktisk indrettet Kakkelovn, der hedes med Petroleum,
kan flyttes hvor som helst. Ovenpaa denne kan Vandet
koges i faa Minutter. Væggene prydes af Fotografier
og smukke Prospektkort. I enkelte Hytter forefindes
Indehaverens Landsflag, Billeder af Kejseren, Hindenburg o. a. — Udgifterne til Værelsets Udstyrelse bæres
i lige Dele af Beboerne. Der opstaar dog ikke saa
sjældent Stridigheder i dette Anliggende, som fører
til Omflytning med en anden, der er utilfreds og
tænker som saa: værre end det er her, kan det
næppe blive.
En Del af Fangerne lever i Telte, der i Reglen
indrettes til to Mand. De, der har vænnet sig til Op
holdet deri, foretrækker dem for Hytterne. Et saadant
Telt er lavet af to Lag tæt Lærred med Luft imellem.
Det har et Gennemsnit af ca. 27« m. Lærredet er
fastgjort til smaa lodrette Pæle i en Højde af 60C/7Z;
derfra gaar det i en Spids til en stærk lodret Pæl,
der staar i Teltets Midte. Det har saaledes et pyra
mideformet Udseende. Gulvet er af Brædder. I et
saadant Telt kan to Mand indrette sig ganske behage
ligt med alt Bohave, paa lignende Maade som i en
Hytte. Pladsen er praktisk udnyttet til de mindste
2*
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Enkeltheder. Selvfølgelig kan man ikke godt foretage
Spadsereture paa Gulvet, som i en borgerlig Stue.
Men dertil er jo Plads udenfor og i Salen. En Stue
skal jo ogsaa hovedsagelig benyttes til at sidde i og
sove i om Natten.
Der forekommer en Del Afvigelser fra det meddelte.
Saaledes er der i nogle Hytter fire Personer og i en
kelte Telte tre, naar Personerne mener at skulle spare.
I Modsætning hertil er der i enkelte Hytter to og
undtagelsesvis ogsaa kun en Person. Ligeledes er der
i enkelte Telte kun en Herre. Men saa er Tilværelsen
ogsaa kongelig efter Fangeforhold, idet man er sin
egen Herre og ikke behøver at tage Hensyn til Med
indehavere.

Kosten.
Alle 400 Fanger i Lejren forsamles tre Gange dag
lig i Spisesalen til Hovedmaaltiderne. Maden serveres
af Opvartere paa lignende Maade som paa et Hotel.
Om Morgenen spises først Grød med Mælk. Som
anden Ret tjener enten Flæsk, Fisk, Lever eller Spejlæg.
Derpaa Kaffe med Mælk, Sukker og Hvedebrød, hvoraf
man kan tage saa meget, man ønsker. Til Eftermad
faas Marmelade.
Om Middagen serveres først Suppe, derpaa Kød
eller Flæsk og Kartofler med Ærter eller Bønner; alt
i rigelig Mængde. Som Eftermad serveres Appelsiner
eller Æbler, Postej eller Hvedekage med Margarine
og Ost. Kaffe faas ikke efter Middagen. Fangerne
laver derfor en Kop Kaffe i deres Hytte; den drikkes
i Reglen sort og uden Sukker. Det paastaas i Lejren,
at Kaffen, drukket paa den Maade efter Maaltidet, er
langt det sundeste. Hvorfor skulde man saa ulejlige
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sig med Sukker og Mælk, som foraarsager en Ekstra
udgift.
Om Aftenen faar man Kød, Pølse eller Fisk med
Kartofler samt Te med Hvedebrød og Margarine og
som Eftermad Postej.
Man skulde synes, at en saadan Kost var tilstræk
kelig for enhver. Langt de fleste finder heller ikke
nogen Grund til at købe Spisevarer ekstra. De til
sendte Kærlighedsgaver, som bestaar af Leverpostej,
Appelsiner, Æbler, Chokolade og andre gode Sager,
bliver selvfølgelig nydt med Velbehag. Men der er i
en saadan Lejr ogsaa „Slikmunde", som ønsker noget
udsøgt; de kan blive fuldt tilfredsstillede, naar de bare
vil betale. Der er ogsaa Mennesker, for hvem Maaltider 3 Gange om Dagen ikke slaar til. De gaar hen
til Kantinen og køber sig Pølse, Margarine, Smør,
Skinke, Ost og deslige til normale Priser. — I Stedet
for at drikke Kaffe i Hytten, er der mange, som drik
ker en Kop (Kaffe) i Spisesalen for 2 pence (o. 15
Øre); med en Kage til bliver det 3 pence. Man kan
ogsaa her eller i Køkkenet købe sig en Kop god, varm
Mælk. Da der desforuden kan købes Likør, 01 og Vin,
vil enhver kunne forstaa, at ingen Fange behøver at
sulte, naar han ellers kan tillade sig at bo i en pri
vilegeret Lejr. Paa Fødselsdage og ved lignende Lej
ligheder spenderer Vedkommende ofte Ekstramiddage
til sit Bord. Det koster en køn Skilling.

Udgifter.
Med Ejeren af Etablissementet er der afsluttet
Akkord, at hver Fange, der faar Ophold i den privi
legerede Lejr, har at betale 1 2 shilling, omtrent IOV2
Krone, om Ugen for bedre Kost og Bolig. Da Staten,
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saa vidt jeg véd, betaler ca. 10 sh. ugentlig for hver
Fange i en sædvanlig Lejr, faar Ejeren altsaa 22 sh.,
eller 3 sh. om Dagen for hver. Omendskønt det an
tages, at han staar sig ret godt ved denne Forretning,
kan Prisen under de nuværende Krigsforhold ikke
anses for at være urimelig. Fangerne maa dog ud
rede et ugentligt Tillæg til andre Fornødenheder.
Tjeneren, der holder Stuen i Orden, faar 1 sh. om
Ugen af hver; er der kun to Mand i en Hytte, maa
de dog betale lige saa meget som tre, nemlig 3 sh.
Desuden maa betales for Avis Vs sh., for Betjening
ved Bordet l U sh., til Musik l U sh., til Teater og
andre Forlystelser Vs sh., for Bad en Gang om Ugen
V4 sh., Vask ca. Va sh., for Stuens Opvarmning 1—2
sh., til Lejrkassen efter Trang. Alt i alt regnes der
med en ugentlig Udgift paa 17—18 sh. — Ikke enhver
Fange kan afse denne Sum, men blandt Tusinder er
der altid en Del, der har Raad til at yde noget ekstra,
for bedre Bolig og Kost. Derfor er det glædeligt, at
denne Ordning er truffet. Staten lider jo intet Tab ved,
at nogle har Evne og Villie til at betale noget ekstra.
Den har jo kun Interesse i, at Fangerne er under
dens Bevogtning eller med andre Ord: er i dens
Magt. En Anmodning om for egen Regning at faa
bedre LeVevilkaar i Fangelejre burde overalt imøde
kommes med Velvilje. Saa vidt jeg véd, er der for
uden Fangelejren ved Douglas en privilegeret Lejr
mere i England. — I den sædvanlige Lejr, som ligger
lige bag ved den privilegerede, er det indrettet saadan,
at der kan betales en mindre Sum een Gang for alle,
saa vidt jeg husker er det 5 sh., for at bo i en Stue
med kun tre Mand i Stedet for Massekvarter. Alene
denne Forbedring ef for mange, der vil udnytte Tiden
til Arbejde, en stor Vinding.
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Da der stadig indgik Andragender om at komme i
en privilegeret Lejr, blev der paa den Tid, jeg forlod
Douglas, bygget nye Hytter for 70 Fanger.

Personer.
I den privilegerede Lejr er der kun Civilfanger. Det
er Tyskere, Østerrigere og Tyrkere, der før Krigen
har boet i England, eller som er taget fra kaprede
eller neutrale Skibe. Der er Fanger fra Ungdomsalderen og indtil den modne Manddom. De tilhører
de forskelligste Livsstillinger: man sér lærde Profes
sorer, en Plantageejer fra Mexiko, en Landjunker fra
Ungarn, mange Kaptajner og Skibsofficerer, Fabri
kanter, Læger og Lærere, selvfølgelig et stort Antal
Rejsende, Skrædermestre,Tandlæger, Kontorister, Bank
mænd, Ingeniører o. m. fl. En stor Del har berejst
den halve Verden, set de forskelligste Lande og Folk,
haft de mest eventyrlige Oplevelser og taler mange
Slags Sprog. Der er Lutheranere, Katholiker og Jøder;
Folk, der foragter den kristelige Religion og „tilbeder
Aben" og andre, der beder og beder i næsten vild
Fortvivlelse. Der er Folk, der nøje holder Hus med
den disponible Kapital, for at den kan række til under
Krigen, og andre med Gods i Fylde, ja, der er flere
Mangemillionærer. Der er ødsle og gerrige, stolte
og beskedne, kloge og dumme. Der træffes Alkohol
ister og Afholdsfolk, Fraadsere og Hindhedeanere.
Man finder Mennesker med den fineste Dannelse og
det mest tiltalende, vindende Væsen og andre med
Magtmoral og Bøllenatur. — Større Mangfoldighed
og Uensartethed end i en Civilfangelejr kan næppe
tænkes. Det medfører Følger, som i senere Afsnit
vil blive berørt.
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Indre Organisation.
En Fangelejr organiserer sig selv under engelsk
Tilsyn. Alle Fanger i den privilegerede Lejr vælger
ud af deres Midte en Kaptajn. Hver af de 6 Bord
rækker vælger en Medhjælper. Disse 6 Medhjælpere
sammen med Kaptajnen danner Komiteen. Den har
en mangesidig og ansvarsfuld Opgave. Om Morgenen
og Aftenen under Maaltiderne maa Hjælperne tælle
Fangerne ved deres Bordrække. Tallet angives til
Kaptajnen. Han maa nøje føre Kontrol over det sam
lede Antal. Da det stadig skifter paa Grund af Til
og Fragang, maa der passes godt paa, da han har
Ansvaret. Hvis Summen af Hjælpernes Tal passer
med Kaptajnens, overgiver denne Resultatet til en
engelsk Officer eller Underofficer, der igen kontrollerer
med sin Liste og giver Meldingen videre. Det maa
nemlig nøje fastslaas, at ingen Fange er „knebet ud".
Passer Tallene ikke sammen efter første Tælling, maa
der tælles igen, indtil Fejltagelsen er opdaget, og
Overensstemmelsen er for Haanden. — Denne Ko
mites Opgave er det ogsaa at trøste modfaldne Fan
ger, at mægle tilrette ved opstaaede Stridigheder, at
raadslaa med Værten om Kostspørgsmaal, at forhandle
med Kommandanten o. s. v. Den danner saaledes et
Mellemled mellem Fangerne og Kommandanten. De
mange Spørgsmaal drøftes ved hyppige Sammenkom
ster i Kaptajnens Bolig. Han er Komiteens Ordfører
og meddeler dens Beslutninger til Fangerne ved Maal
tiderne. En lille Prøve af saadanne Meddelelser føl
ger: Kaptajnen henleder Opmærksomheden paa sig
ved et Signal af sin Fløjte, træder frem i Salen og
siger: „Kommandanten ønsker ikke at blive hilst med
Piben i Munden". Han tilføjer: „mine Herrer, det er
virkelig ogsaa upassende at hilse paa en Officer med
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Rang af Oberst paa denne Maade." Det er strengt
forbudt at have Lys i Hytterne længere end til Kl.
1074, især til Brug for Kortspil". „Opslag paa den
sorte Tavle ved Indgangen til Spisesalen maa i Frem
tiden først forevises for et Medlem af Komiteen, da
der forleden var et med usædelige Antydninger."
(Disse Opslag kan handle om Køb og Salg af Bøger,
Tilbud eller Ønske om Undervisning o. m. a.). „Bade
for den privilegerede Lejr kan herefter tages Søndag,
Mandag og Torsdag". „Pengebøder for at komme
for sent til Tællingen om Morgenen er forhøjet fra
V2 til 1 sh.". „Vine kan bestilles i Dag og i Mor
gen". Bekendtgørelser af den Slags sker næsten
hver Dag.
Kaptajnens Magt er betydelig. Ved Trætte eller Slagstnaal kan han træffe Afgørelsen. Han kan endogsaa
tilkalde Militærhjælp og lade balstyrige bortføre til
Fængslet. Hans Afgørelse kan dog indankes for
Komiteen, og dennes Dom kan igen bringes frem for
Kommandanten. Helst ser dog denne, at Fangerne
jævner deres egne Mellemværender selv, hvilket dog
ikke altid lader sig gøre. — Hvor vanskelig Komi
teens Opgave er, og hvorledes den danner Mellem
leddet fra Fangerne til Kommandanten, vises klart
ved følgende

Tildragelse.
Kort Tid efter Nyvalg af de 6 Medlemmer til Komi
teen bliver en Fange, der beklæder en høj Stilling i
det borgerlige Liv dømt til at gaa tilbage til en sæd
vanlig Lejr, fordi han flere Gange har vist sig
drukken. (Da det betragtes som en Begunstigelse at
komme i den privilegerede Lejr, anses det som Straf
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at blive forvist til en sædvanlig.) Nu var der en Del
Kammerater, der tog Parti for den straffede Herre.
Antagelig har de ogsaa ment, at Kaptajnen havde
medvirket til, at han blev forvist. De skriver et Brev
til Kaptajnen, i hvilket de i skarpe Udtryk beklager,
at den dømte Herres Anliggender ikke bedre var blevet
varetagne. Ved Agitation vindes omtrent 60 Under
skrifter paa denne Henvendelse. Paa et Møde, som
Komiteen afholdt desangaaende, blev det besluttet at
forelæse Brevet for alle Fanger i Lejren. Kaptajnen
meddeler samtidig, at Komiteen ser en Fornærmelse
i Brevets skarpe Udtryk, og at det skal forelægges
for Kommandanten. Der prøves paa Forlig, men uden
Resultat. Tilfældet bringes af Komiteen for Komman
danten; men Modparten henvender sig ogsaa til denne.
Han mærker jo derved, at Sagen er af temmelig al
vorlig Natur og let kan sætte Nag og foraarsage Strid
i Lejren. Ved Middagsbordet træder Kommandanten
selv ind i Spisesalen, hvilket kun sker i ekstraordinære
Tilfælde. Han giver en udførlig Forklaring til den
dømte Herres Straf samt meddeler, at han har advaret
ham 3 Gange, og at Forvisningen var sket ifølge hans
eget Initiativ. Saaledes var Kaptajnen frifundet for den
Beskyldning, de utilfredse havde rejst imod ham og
Komiteen. Da det var et stærkt Mindretal, der havde
underskrevet Brevet, forlangte Komiteen et Tillidsvotum
af Forsamlingen. Efter at have hørt Kommandantens
Forklaring, rejste alle sig undtagen to eller tre. At
Kommandanten ved sin hensynsfulde og velberegnede
Optræden forhindrede Komiteens Tilbagetræden og
Nyvalg under uheldige Forhold samt bidrog til at faa
kvalt en begyndende Uenighed og Splittelse i Lejren,
blev af alle nobelttænkende Personer anset som en klog
Fremgangsmaade og vandt almindelig Anerkendelse.
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Post- og Pengevæsen.
Enhver Fange har Lov til at skrive to Breve om
Ugen. Papiret udleveres; det har to Sider og er for
synet med Linier. Det er ikke tilladt at skrive imellem
disse. Brevene lægges paa bestemte Dage aabne i
en Kasse, hvoraf de udtages og bringes til Posthuset
af en Brevfunktionær. Han er en solid Fange, der er
udset til dette Arbejde. Tillige besørger han Brev
fordelingen til Fangerne og gør Tjeneste for Komman
danten og Kaptajnen. Der ydes ham Godtgørelse af
Lejrkassen for dette Arbejde. — Hvis nogen i Mod
strid med Forskrifterne afsender flere end to Breve
ugentlig, udsætter han sig for Straf. Derimod er det
tilladt foruden disse to at sende Forretningsbreve af
enhver Art og i ubegrænset Antal. Disse skal dog
sendes gennem Kommandanten.
Fangerne modtager Breve, efter som de indgaar.
De er aabne, da de ligesom de afsendte selvfølgelig
maa passere Censuren. Af Funktionæren fordeles de
til de enkelte Borde. Er Vedkommende ikke tilstede,
forekommer det, at nysgerrige og frække Personer
ikke undser sig ved at studere Afsenderens Adresse
og læse Postkort, før den rette Modtager indtræffer.
1 den privilegerede Lejr er det Forskrift, at ingen "
Fange maa have hos sig mere end 3 Pund = 60 sh.
Enhver har sin Konto. Indleverede eller tilsendte
Penge indføres i Kontobogen. Af Tilgodehavendet
fradrages det fastsatte ugentlige Beløb for Opholdet.
Naar Penge ønskes til Ekstraudgifterne, lægges paa
en bestemt Dag i Ugen en Seddel i en dertil ophængt
Kasse. Den angiver Navnet, Fangenumret samt det
ønskede Beløbs Størrelse. Dagen efter afhentes Sum
men i Spisesalens Sidelokale. Enhver bringer sin
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Kontobog med, hvori det hævede Beløb noteres. En
Gang maanedlig indkræves alle Kontobøger og regu
leres med Hovedbøgerne.
Til Ordning af Pengevæsnet er udsøgt en fagkyndig
og solid Fange, der lønnes. Det er et besværligt og
ansvarsfuldt Arbejde, han udfører; men det røgtes til
alles Tilfredshed og Anerkendelse. — Denne Herre
forestaar ogsaa Ordningen af anbefalede Breve og
Pengeforsendelser. Numrene paa dem, til hvem de
indgaar, udraaber han ved Maaltiderne med saa klar
og tydelig Stemme, at det hver Gang indbringer ham
et velfortjent Bravo.

Kommandanten.
Den øverste Myndighed i en Fangelejr er Komman
danten. Han forestaar ikke alene den privilegerede Lejr,
men ogsaa den sædvanlige, der ligger i en kort Af
stand bag ved hin. Henved 4000 Civilfanger tillige
med Vagtmandskabet staar under hans Kommando.
Det er en Selvfølge, at en Del Officerer og Under
officerer hjælper ved Udførelsen af dette vældige Ar
bejde. Men Kommandanten bærer Ansvaret baade
overfor undergivne og foresatte. Selv om han ikke
kan udføre alt personlig, saa maa han have Overblik
over det hele, og alle Traade maa samles i hans
Haand. For at alle Dele i Maskineriet kan funktionere,
maa Kommandanten være i Besiddelse af organisato
risk Evne og praktisk Sans; han maa forstaa at ind
dele Tiden og findele Opgaverne; han maa være i
Besiddelse af ubetinget Autoritet, men ogsaa forstaa
at erhverve sig Agtelse og Tillid.
Arbejdet begynder i den tidlige Morgentime med
Læsning af indgaaede Breve. Allerede før Klokken 9
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kan Fanger faa Ordre til at møde hos Kommandanten.
Ved 10-Tiden inspiceres Vagtmandskabet, hvorpaa der
foretages en Runde gennem Lejren. Ved denne Lej
lighed modtages Meddelelser af sanitær Art med Hen
syn til Hytterne. Er der opstaaet en Revne i Taget,
eller Stormen har voldt nogen Skade, da anmeldes
det, Skaden efterses og Ordre gives til vedkommende
Arbejder, der snart har Skaden udbedret. (Haandværkere i de forskellige Brancher udtages blandt Fan
gerne, hovedsagelig fra den sædvanlige Lejr; de
faar Godtgørelse for deres Arbejde.) Lidt efter Kl.
10 er Kommandanten med et Par Officerer og nogle
Underofficerer paa et Kontor, hvor Fangerne enkelt
vis træder ind. Først de, der har faaet Ordre til at
møde. Det kan dreje sig om at kvittere for indgaaede Pengebeløb, om Straffesager paa Grund af For
seelser, om Punkter i Andragender om Frigivelse og
mange andre Ting. Enhver kan ved denne Tid per
sonlig henvende sig til Kommandanten. Der kan ind
gives Forretningsbreve, andrages om at blive for
flyttet til en anden Lejr, afgives Besværinger over
Medfanger o. s. v. Antallet af dem, der hver Dag
skal ekspederes, udgør i Reglen fra 20—50. Man kan
heraf forstaa, at det er ønskeligt, at enhver i kort og
klar Tale frembringer sit Ærinde. Derpaa forhandler
Kommandanten maaske med Komiteen, der før er om
talt, eller med Værten for Lejren. Han besøger Ho
spitalerne, afsender Breve, reviderer Protokoller og
Lister, inspicerer de mange Haandværkerafdelinger.
Han tilser Kunstafdelingen, Biblioteket o. m. a. Der
er nok at tænke paa, nok at ordne, nok at tilse for
en samvittighedsfuld Kommandant. Selv om han er
den mægtige Mand i Lejren, kan han ikke ligge paa
den lade Side. Han er maaske den, der tænker mest
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af alle og sikkert den, hvis Tid er mest optaget. —
Mine personlige Indtryk af Kommandanten kan sam
menfattes i dette: Han er energisk, gør sig Umage
for at gøre Ret og Skel og tager sig med Flid af
den store Opgave. I det selskabelige Liv er han an
tagelig en behagelig Herre. — 1 Lejren nyder han
megen Anerkendelse.

En Dag i Lejren.
Enkelte Morgenmænd farer ud af Sengen ved første
Daggry. Er Betingelserne heldige til at iagttage den
enestaaende Morgenrøde, er det mere fornuftigt end
at ligge i Sengen og vælte omkring paa Siderne.
De fleste staar op ved 8-Tiden. Paaklædning, Vask
og Tøjbørstning tager omtrent en halv Time. Præcis
Kl. 87a maa enhver sidde ved Bordet i Spisesalen;
da foretages Tællingen — roll-call. Den, der kommer
for sent, maa betale en Bøde til Lejrkassen. Denne
Bøde har været forskellig: V s , 1 og 2 7 a shilling. Da
den var paa 2 1 /* sh., havde man saa let ved at komme
ud af Sengen, og det var sjældent, at nogen kom for
sent i denne Periode. Det morer altid de øvrige, naar
nogen maa bøde, og lykkes det at indfange flere paa
en Dag, saa klappes der i Hænderne. Lejrkassens
Penge har nemlig Ærinde mange Steder. Hovmesteren
og Kokkene, Postmesteren og Regnskabsføreren faar
deres Løn udbetalt af den. Der maa desuden betales
for den ugentlige Rensning af Spisesalen, for Arbejder
paa Spadserepladsen, for Anlæg og Plantning af Blom
sterbede paa Pladsen og ved Hytterne o. m. a. Er
Kassen tom, betales V2 sh. af hver. Naar Vejret til
lader det, spadserer man efter Frokosten paa Pladsen,
mens Tjeneren gør rent i Stuen. For dette Arbejde
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faar han 1 sh. om Ugen af hver, og da han ofte har
2 Stuer, kan han saaledes tjene ca. 6 sh. Dertil
kommer Gaver, særlig Klæder, der skænkes ham af
velhavende Fanger. — Kl. 10 blæses til den officielle
Parade. Da maa hver Mand staa foran sin Hytte.
Kommandanten eller en anden Officer, Kaptajnen samt
et Par Underofficerer og 2 Soldater, gaar i Gaasemarch forbi Hytterne. Fangerne hilser; Kommandanten
hilser igen og spørger hist og her: all right = alt i Orden.
I modsat Tilfælde kan det anmeldes, og Ordre gives
derpaa videre til vedkommende Haandværker. Naar
Paraden er forbi, blæser Trompeteren igen i sit Horn
som Tegn til at træde bort, og derpaa kan man gøre
og lade, hvad man ønsker indenfor de afstukne Græn
ser. Mange arbejder, andre spadserer eller strækker sig.
Kl. 1272 samles alle igen i Spisesalen til Middag.
Derpaa laver man sig en Kop Kaffe i Hytterne enten
med en Pibe Tobak til eller en Kage, maaske sendt
af en venlig Haand. Det tager sig helt familiært ud
og er det ogsaa for saa vidt, som Kagerne ofte er Fæl
leseje. Giverens gode Hjerte prises i høje Toner, og
Kagernes fortrinlige Smag fremhæves. Det fører ofte
til Smaafortællinger om Hjemmet og Hjemlandet. —
Efter Kaffen tager de magelige sig en Lur; andre
arbejder. Der er Tid til adskilligt, da Aftensbordet først
dækkes Kl. 6 3 A. Kl. 7 er roll-call. I Reglen fordeles
Aviserne under Maaltidet. Der læses en 3—4 for
skellige Aviser, „The Times" dog mest; hver Avis koster
' / s sh. om Ugen. En stor Del af Fangerne bliver sid
dende ved Bordet, efter at Maaltidet er nydt, og stu
derer Avisen med Cigar til. Der passiares over Krigs
begivenhederne af Bordfæller. En enkelt Herre, der
er særlig klog paa disse Ting, gaar endog fra Bord
til Bord og udvikler sine Ideer for de andre, der ikke
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kan trænge saa dybt ind i Mysterierne. Naar For
klaringerne ikke er alt for lange, er man selvfølgelig
taknemmelig for at blive underrettet af én, der véd
Besked. — Efter Avislæsningen benyttes Skakspillet
i udstrakt Maal. Der er Lærlinge og fint udviklede
Spillere. Hvor 2 Matadorer prøver Kræfter, samles
ofte en hel Skare af Tilskuere for at følge Udviklingen
og forstaa de gennemtænkte Træk. — Ved andre Borde
spilles Kort. Det er forbudt at spille om Penge, end
skønt det ikke spiller nogen Rolle for mange af Del
tagerne, om de tabte et Pund eller to. Et Forbud
mod Pengespil er dog ubetinget nødvendigt, da Kort
spil ellers vilde blive drevet lidenskabeligt, og mange
vilde spille Formuer bort i kort Tid; thi der er „fine"
Spillere i en saadan Lejr, og der er Tid nok til at
pleje Lidenskaben. De fleste spiller dog om Bagateller,
f. Eks. Cigarer eller et Beløb til et Ekstramaaltid og
lignende. De rigtige Spillere har ikke Penge paa
Bordet, men — de skriver. Ikke alle forbliver i Salen
om Aftenen; nogle studerer i Hytterne eller gaar i
Teater. — Kl. 9 3 A slukkes Lysene i Salen; derpaa
foretages en almindelig Spadseretur paa Pladsen. Naar
man kan se Maanen spejle sig i de rolige Vande mod
Øst eller Syd, da er der Lejlighed til at lade Stem
ningen raade. Tanken gaar da til fjerne Lande. Man
ser dem, man elsker; man ser sit Hjem, sit Fædre
land. Øjet dugges. Et Spørgsmaal, der gør varm,
trænger sig frem: Skænker I den enlige Fange en
venlig Tanke maaske i dette Øjeblik? Eller sender I
med Maanen, der beskinner os samtidig, en kærlig
Hilsen? Tanken flyver hurtigere end Lynet over Hav
og Land: man vandrer paa minderige, kære Steder;
man ser kærlige Ansigter, taler, spøger og ler med
dem. — Man skuer dybt deltagende ind i det alvor
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lige Ansigt, den unge Enke udviser, der sidder tanke
fuldt sukkende og vugger sin dyrebare Skat, der er
uvidende om Faderens tragiske Skæbne paa de fjerne
Slagmarker. Man lægger trøstende Haanden paa Skul
deren af den unge Kone, hvis Bog er sunket ned i
Skødet, mens hun stirrende skuer ned mod Gulvet
med det trykkende Spørgsmaal: Vil jeg nogensinde
se ham igen? Hjertet krymper sig ved disse Besøg.
Men det finder stille Ro ved en Vandring til de store
Massegrave i de fjerne Lande, hvor der findes man
gen en kær Ven rolig hvilende efter disse vilde Ti
ders næsten overmenneskelige Anstrengelser. Et
„Guten Abend, mein Herr; wollen wir eine kleine
Tur zusammen gehen" fører tilbage til Virkeligheden.
Man er Fange paa „Isle of Man". Signalet lyder og
opfordrer til Ro. Kl. IOV4 maa intet Lys skinne fra
Hytterne. Man kryber ned i Dækkenerne. Tankerne
vender for en kort Tid tilbage til den afbrudte Flugt,
indtil Ubevidstheden tager en i sin altforglemmende
Favn.

Tidsfordriv.
Det er allerede antydet, at Skakspil og Kortspil
dyrkes af mange som Tidsfordriv. Tid er der jo nok
af; det har især disse Fanger faaet Erfaring for, der
har været interneret i over 1V2 Aar. Men der er ikke
ringe Afveksling. Da Fangerne er saa uendelig for
skellige, kan en Samtale under en Spadseretur paa
Pladsen være baade lærerig og lønnende. Man møder
Anskuelser af fremmed Art og Tanker fra ukendte
Dybder samt Meddelelser fra fremmede Lande og
Folk. Det udvider Synskredsen, og man lærer ret at
forstaa: „Hinsides Bjerget lever ogsaa Folk". — Gaar
man op til den store Sal, i hvilken Fangerne fra den
3
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sædvanlige Lejr indtager deres Maaltider, saa er der
her rig Lejlighed til lidt Tidsfordriv. Man lytter en
Tid til Tonerne af et Klaver, paa hvilket en Kunstner
har Tilladelse til at spille nogle Timer om Dagen.
Eller man lytter til et Mandolinorkester, der indøver
sine sarte Melodier til Aftenunderholdninger. Til andre
Tider øver Stryge- eller Blæseorkestre. Der høres
næsten altid Musik eller Sang i den store Sal, naar
der ikke spises. — I den ene Ende af Salen er der
forbeholdt en større Plads for en Gymnastikafdeling,
som her kan uddanne sig videre selv ved Vintertid.
Deriblandt er der flere Artister, der i Fredens Dage
har forevist deres Præstationer endog for høje fyrste
lige Personer og vundet velfortjent Anerkendelse. Det
er herefter ikke vanskeligt at faa gode Ledere til disse
Legemsøvelser. Der øves paa Barrer og Ræk; der
benyttes ogsaa Tov og Bord, eller der udføres Øvel
ser uden Redskaber paa det bare Gulv. Selv om man
ikke er gaaet op i Salen i den Hensigt at se paa det,
der her foretages, saa bliver de fleste forbipasserende
uvilkaarligt staaende; thi man tror næppe sine egne
Øjne, fordi Præstationerne forekommer en at ligge
udenfor Mulighedens Grænser. Saadant noget som
Luftspring øves ikke; det ligger langt tilbage i Øvel
sernes Række. Der kræves langt større Smidighed til
det, der maa overvindes. Baade Fanger og Vagt
mandskab, ja selv Kommandanten kan staa stille læn
gere Tid for at beundre den Kraft, Smidighed og Be
herskelse, der fordres til Udførelsen af disse Præsta
tioner. — Gaar man op paa Galleriet, saa finder man
ved Siden af Biblioteket, fra hvilket der til bestemte
Tider om Dagen gratis kan hentes Bøger, et Værelse,
i hvilket der sidder 7—8 Herrer. De er fra den sæd
vanlige Lejr og har faaet Tilladelse til at benytte dette
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Rum til deres Studier. En dansk Herre, der har været
Lærer i Danmark, Tyskland og sidst i England, giver
her Undervisning i Matematik og Sprog. Han læser
allerede 10 forskellige Sprog og benytter Tiden som
Fange til at uddanne sig i endnu flere. — I andre
Værelser er Bogbindere, Skomagere, Skræddere, Ur
magere og Barberer beskæftigede. Medens de sidste
arbejder for selve Lejren, bliver Produkterne af de
to førstnævnte Slags Haandværk udførte; nogle
gaar endog saa langt som til De forenede Stater. —
Der forefindes ogsaa Værelser for Billedhuggere og
Malere.
At gaa en Tur til disse Afdelinger er interessant
og giver Adspredelse, og da Billedet stadig skifter,
kan den gøres mere end een Gang.

Arbejde.
Mange fristes til at tro, at Opholdet i en Fangelejr
betyder Lediggang. For nogle Fangers Vedkommende
er dette ogsaa Tilfældet; men langt den største Del
er virksom, og mange arbejder ligesaa ihærdigt som
en Skolediscipel. De sidste har „udvalgt den bedre
Del"; thi for dem bliver Tiden aldrig lang, og de ejer
den tilfredsstillende Følelse, der er en Følge af Virk
somhed, at Tiden ikke er gaaet ubenyttet hen, og at
deres Arbejde maaske kan faa praktisk Betydning i
senere Tider. Det, der arbejdes mest med, er Sprog.
Der gives ikke det Sprog i Evropa, som ikke bliver
studeret; ja der arbejdes endogsaa i flere asiatiske.
Engelsk, Tysk, Fransk og Russisk er vel nok dem, der
maa holde mest for. Dernæst følger Spansk, Latin,
Skandinavisk, Italiensk og flere andre. Lærere er der
nok af, og Bøger ikke saa vanskelige at faa. Der gaas
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flere Veje: En har en Lærer for sig selv, der under
viser ham nogle Timer ugentlig i Stuen eller et Lo
kale. I andre Tilfælde slutter 3—5 Mand sig sammen
og lejer en Lærer. Lønnen er i Reglen 2 shillings i
Timen. Atter andre besørger Undervisningen i Fælles
værelserne i den sædvanlige Lejr, hvor Fangerne fra
begge Lejre kommer sammen. Undervisningen her
sker planmæssig som i en sædvanlig Skole og gives
gratis. I Fritiden forbereder man sig til de følgende
Timer eller gentager, hvad der er gennemgaaet. Der
er Herrer, der ikke lader en eneste Time gaa ubenyttet
hen. Mange udnytter endogsaa Spadseretiden paa
Pladsen til at lære Gloser, matematiske Formler og
lignende. — Søfolk, der ikke er færdige med deres
Studie, kaster sig over Matematik og Navigationslære;
ja en Professor udarbejder endogsaa en tysk Gram
matik. Kunstmaleren maler sine Billeder og faar en
kelte solgt til rige Fanger. Fint udarbejdede Skibe,
nydelige Kasser til Sytøj og Nipsgenstande kommer
til Bortlodning. Hvert Lod koster fra 2—6 pence
( = r 15—45 Øre) efter Varens Værdi, og Bortlodningen
foregaar under stor Spænding. Summa: der er megen
Virksomhed og kun liden Lediggang.

Sundhedsøvelser og Leg.
Da der i Civilfangelejren ikke gives pligtmæssigt
legemligt Arbejde, har Fangerne i den privilegerede
Lejr forstaaet at hjælpe sig paa anden Maade for at
opretholde den legemlige Kraft og Smidighed. Hver
Formiddag efter Paradens Afslutning samles Deltagerne
paa Pladsen til svensk Gymnastik efter en Lærers
Anvisning. Frakken, og undertiden Vesten med, læg
ges til Side, og Deltagerne, de gamle saa vel som de
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unge, øver med Liv og Lyst. Efter at have øvet fra
V4—Vs Time, hengiver de sig forfriskede til andre
Sysler. I den sidste Tid paa Vinteren var der et Hold,
der foretog svensk Gymnastik lige før Sengetid. —
Andre dyrker forskellige Slags Boldspil paa Pladsen,
og nogle udfører gymnastiske Øvelser paa Barre og
Ræk under en Lærers Anvisning. Ikke saa faa fore
tager regelmæssige Travløb. Der er dog selvfølgelig
en Del af de svære Herrer, for hvem Gymnastik, Løb
og Leg bliver for trivielt; de lader sig nøje med at
tage en gemytlig Spadseretur med Passiar. — Et Væ
relse er indrettet til Billardspil. Spillerne indtegner
sig paa en Liste for en halv Time og betaler for dette
Tidsrum en minimal Godtgørelse. Der er ingen Huller
paa Listen; Timerne er altid optaget for hele Ugen.
I Foraaret byggedes en overdækket Keglebane paa
Pladsen. En Del af de velhavende Herrer garanterede
for Udgifternes Dækning. Der fastsættes et Beløb for
Benyttelsen pr. halve Time. Garanterne vil sikkert
blive dækkede, hvis Krigen varer ved i det beregnede
Antal Uger. Skulde de mod Forventning komme til
at lide Tab, vil de sikkert tage imod det med den
største Fornøjelse. — Som man heraf ser, er der Lej
lighed til legemlige Øvelser paa flere Maader. Har
man Raad dertil, kan der deltages i dem, der kræver
Udgifter; kan man ikke afse Midlerne, da tager man
Del i dem, der er gratis.

Bade.
Til Lejren hører en ganske fortrinlig Badeanstalt.
Der kan faas Kar-, Bruse- og Svømmebade. Fangerne
fra den sædvanlige Lejr benytter ogsaa Lokalerne,
og de fra den privilegerede Lejr maa derfor nøjes
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med at bruge dem tre Dage i Ugen. Da Karbade er
meget søgt, blev der sidst paa Vinteren bygget en Del
nye Afdelinger. Omendskønt det ikke just er en For
pligtelse, betragtes det som en Selvfølge, at der be
tales et minimalt Beløb for et godt varmt Bad. Godt
gørelsen, der ydes for Karbade, er i Reglen 2—3
pence (15—22 Øre). Derimod betales ikke noget for
Brusebad, der kan tages varmt og koldt efter Ønske.
Svømmebad er ligeledes frit. Da det er indrettet i et
stort Basin, kan gode Svømmere og Dykkere ret faa
Lejlighed til at tumle sig. Enkelte af disse præsterer
noget udmærket. De har undertiden Lejlighed til at tjene
noget ved deres Ydelser, idet velhavende Herrer ka
ster Mønter ud i Vandet, hvilke de saa henter op fra
Bunden. Selve Kommandanten morede sig en Dag
over Behændigheden og kastede efterhaanden 10 shil
lings ud i Bassinet; den lykkelige Dykker bragte dem
alle frem fra Dybet og var selvfølgelig fornøjet. Me
dens de trivelige Herrer oftest sparer ved at foretage
legemlige Øvelser, saa finder de fleste Behag i at ligge
rolig i godt varmt Vand. — En Bademester og et Par
Hjælpere, alle Civilfanger, forestaar Badeanstalten. De
faar en passende Løn for deres Arbejde.

Gudstjenester og Foredrag.
Hver Søndag er der Gudstjeneste, om Formiddagen
for Protestanter og om Aftenen for Katoliker. Jøderne
har ogsaa Gudstjenester. De afholdes i en stor Hal i
den sædvanlige Lejr og er fælles for begge Lejre.
Præsterne er Fanger.
Der holdes en Mængde Foredrag i den saakaldte
Fornøjelseshal i den sædvanlige Lejr. De er lige
ledes fælles for begge. I Reglen er der Foredrag hver
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anden Aften. Professorer og andre kloge Mænd taler
over forskellige Emner af Historie, Litteratur, Mate
matik, Naturhistorie, Etik o. s. v. Der tales som oftest
flere Gange af samme Herre over et bestemt Emne.
Da Foredragsholderne ikke er lige duelige, er Fore
læsningerne ikke lige godt besøgte. Den mest yndede
af alle begyndte sidste Paaske, en Serie af Foredrag
over Goethes Faust, som vil vedvare til Krigens Ende,
selv om den varer i flere Aar. En stor Del af Fan
gerne, i hvert Tilfælde af den privilegerede Lejr, havde
indtegnet sig til denne Serie. En Foredragsholder
taler i Reglen 1 Gang om Ugen. Der er saaledes flere,
der taler i samme Uge over forskellige Emner. De
udfører dette Arbejde uden Vederlag og gør saaledes
en anerkendelsesværdig Gerning, idet de udfylder over
flødig Tid paa en gavnlig Maade og giver Afveksling
i Fangelivets Tilværelse.

Forlystelser.
To Gange om Ugen er der Biografteater i den store
Sal. Filmen maa lejes, der betales derfor Entre: efter
Pladsens Godhed 2, 4 eller 6 pence (1 pence = godt
7 Øre). Da det er fælles for begge Afdelinger, er
Salen næsten stuvende fuld hver Gang, saa der kan
regnes med 4—500 Tilskuere. Billederne er ret gode.
Handlingen gaar som oftest i Retning af det komiske
og morsomme. Det gjorde et ejendommeligt Indtryk
paa mig, da jeg saa et hyggeligt Familiehjem, hvor
Mand, Kone og Børn færdedes i smukt møblerede
Stuer. Erindringen om en Tid, der var en Gang,
kaldtes tilbage, og en ubeskrivelig Længsel fyldte
mit Hjerte.
Foruden disse Adspredelser i Biografteatret gives
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der andre i ubestemt Tidsfølge, f. E. Koncerter, Sang
aftener fremført af Lejrens bedste Kræfter samt Musik
aftener af Violinkunstnere.- Saadanne ekstraordinære
Forlystelser gives ofte i veldædigt Øjemed, idet Over
skuddet anvendes til Pyntning af Juletræet og som
Gaver til fattige Fanger i den sædvanlige Lejr o. lign.
— Nogle Fanger finder ogsaa stor Interesse i at over
være en Boksekamp.
Hver anden Aften spilles der under Maaltidet indtil
Kl. 8 afvekslende af et Blæseorkester paa 12 Mand,
eller et Mandolinkapel paa 10. Det er en Nydelse,
som udenforstaaende næppe kan vurdere. Da glemmes
Fangelivets snævre Tilværelse, naar man under Læs
ningen af Nyhederne fra alle Verdens Lande kan lytte
til Musikkens lokkende eller friske Toner. Naar nogle
Musikanter i en Pause gaar langs med Bordrækkerne,
giver man dem gerne 1 penny for deres Ulejlighed
og den Opmuntring, de giver. De har en ret god
Indtægt; men de gør saa Gengæld paa den Maade,
at de paa smukke Dage spiller nogle Stykker fra Ve
randaen foran Spisesalen, som kan høres over hele
Lejren, baade paa Pladsen og i Hytterne. Allerede i
Januar havde vi den første Nydelse af den Art.

Juleaften og Nytaarsaften.
Ligesom overalt i kristne Lande nærmer vi os Jule
tiden med Spænding og Forventning. Der bliver gjort
betydelige Forberedelser. Et mægtigt Juletræ staar
fint pyntet midt i Spisesalen, og mange Guirlander af
Grønt er anbragt tværs over Salen. Væggene er lige
ledes pyntede med Grønt. Paa enkelte Borde staar
nydelige smaa Juletræer, der er tilsendt Fangerne fra
Hjemmet. Der er finere dækket end ellers; Opvarterne
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vimser omkring i skinnende hvide Jakker. Naar dertil
kommer, at de fleste Fanger er festlig paaklædte, saa
forstaar man, at den ydre Ramme er egnet til at give
Feststemning.
Naar Pladsen er indtaget ved Bordene, træder Kom
mandanten ind i Salen og holder en kort Tale ved
Juletræet. Han takker for Julegaverne til den anden
Lejr, hvilket har gjort det muligt for ham at faa dækket
et pænt Julebord i en festsmykket Sal. (Der blev givet
fra 2—20 shillings af hver i den privileg. Lejr.) Han
hilser Forsamlingen med et: Glædelig Jul; idet han
gaar bort, ønsker han alle „God Aften". Hans Ord
var faa; men de var vel valgte, og man fandt, at der
laa Følelse bagved, noget i Slægt med Julens Fred.
Orkestret spiller derpaa: Lover den Herre. Derved
blev jeg revet bort fra Salen, bort fra „Isle of Man"
til mit Hjem; thi denne Sang udgjorde altid en Del
af vort Hjems Juleprogram. Erindringen fra „gamle
Dage" under andre Forhold betager mig. Efter at
denne Sang har lydt gennem Salen, taler vor Kaptajn
kort men træffende efter Omstændighederne. Kun
ved Bemærkningen, at Julefesten er den smukkeste
nationale Familiefest, er nogle uforstaaende. Han an
moder Forsamlingen om staaende at synge: Stille Nat.
Da denne kendte Sang, som de fleste har sunget til
hver Jul fra Barnsben af, toner højtideligt med Musik
ledsagelse, da var sikkert de fleste Hjærter rørte.
Kunde man have samlet disse Følelser og Tanker og
formet dem til en Diamant, den vilde have givet en
prægtig Glans.
Derpaa serveres Retterne: Suppe; Gaasesteg med
Kartofler; Pudding; Appelsiner samt Trænødder og
Valnødder. Til Slut Kaffe. Musikken spiller under
Maaltidet og fortsætter bagefter. Den gaar efter-
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haanden over til verdslige Melodier, Nationalsange og
lignende. Forsamlingen synger delvis med. Ved en
Del Borde drikkes megen Vin, hvilket efterhaanden
mærkes. Nogle Deltagere forlader Salen. Diamanten
skal ikke tabe sin Glans; derfor sluttes Skildringen af
Juleaften i den privilegerede Fangelejr paa „Isle of
Man" anno Domini 1915, den Juleaften, som begyndte
saa overordentlig stemningsfuldt og lovende.
Nytaarsaften fejredes paa anden Maade. Efter Festmaaltidet, der næppe var saa udsøgt som Juleaften,
indrettes Salen til Forestillinger paa Scenen. Der spilles
et Teaterstykke, og et Sangkor giver nogle udsøgte
Numre til bedste. Derpaa optræder nogle af de bedste
Artister og foreviser deres glimrende Præstationer.
Blæseorkestret udfylder Pauserne. — En Del af Nyt
aarsaften benytter jeg til Læsning af „Julerosen", der
er blevet mig tilsendt fra Amerika. Jeg glæder
mig over dens fortræffelige Udstyrelse; Afhandlingerne,
tildels af personlig kendte Forfattere, læser jeg med
langt større Udbytte nu, efter at jeg har besøgt vore
Landsmænd derovre og set, hvorledes de bor og
bygger. — Der er mange Steder munter Stemning i
Lejren, og Sangen lyder kraftig fra enkelte Hytter.
Saa glider man fra det gamle Aar med dets Skuffel
ser og Overraskelser, med dets Sorg og Nød over i
det ubekendte nye, hvis Hemmeligheder ligger skjult
og kun langtsomt afsløres med hver enkelt Dags For
svinden.

Besøg.
Det er tilladt at aflægge Besøg i andre Hytter; Be
boerne har dog ikke behov at finde sig i lange Op
hold, hvilket kan forstyrre dem i deres Studier. Der
kan i givet Tilfælde klages til Komiteen. — De to

43

Lejre er ikke strengt afspærrede fra hinanden. Læ
rere fra den sædvanlige Lejr underviser i den privi
legerede og har Tilladelse til at „komme igennem".
Ligeledes en Række Haandværkere, der bygger Ba
rakker og Keglebane, eller maler Hytter og deslige.
— Ikke sjældent er der Kaffevisit i en Hytte. Gode
Bekendte indbydes, og der bydes paa Kaffe med Kage,
Tobak og Cigarer, undertiden endogsaa Chokolade.
En Kaffesladder er en Selvfølge ved saadanne Lejlig
heder; de kan ofte være meget interessante. Skæmt
og Humor sprudler, eller ogsaa tager Samtalen en mere
alvorlig Vending, hvorved man faar Indblik i andres
Familieforhold, i deres Bekymringer for Fremtiden, i
deres Planer om kommende Tider. De fleste er klar
over, at Herligheden før Krigen er forbi, og at der
maa tages anderledes fat efter Fangenskabet, men
hvor og hvordan — alt er svævende. Man hører ofte
et dybt Suk fra en bekymret Fanges Hjerte. Dog lad
os forlade disse dunkle Felter. — En retter Spørgsmaal angaaende Krigens Gang til en „vis" Herre i
Selskabet. Han kender Stjernernes Tal, og han kan
analysere Æteren; han kender den menneskelige
Organisme bedre end en Doktor og Negrenes Levemaade bedre end en afrikansk Opdagelsesrejsende. Han
giver Oplysninger i Henhold til de stillede Spørgsmaal og det saa grundigt, saa soleklart, at enhver
Bemærkning er overflødig. Han tror paa sin Visdom,
og de øvrige bøjer sig og tier. Kloge Folk i en
Fangelejr er af stor Værdi, da man ikke altid har et
Leksikon ved Haanden. — En anden Herre i Sel
skabet, en Skrædermester, er gal paa alle Bankmænd;
de skulde hænges alle sammen, mener han. Med den
alvorligste Mine forsikrer han, at det er dem, der for
dærver Kursen paa Pengene; ellers var der ingen
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Mening i, at de saadan kunde falde. Samtalen gaar
videre i den Dur.
Flere af Fangerne har deres Familie i England;
derfor er de ikke helt glade, naar der berettes om
Zeppelintogter til dette Land. En Del Familier er
flyttede til Douglas, hvor de kan bo lige saa billigt
som i de store Byer, og her har de den Fordel, at
de ofte kan komme sammen med Manden. Det kan
ske en Gang om Ugen paa den Maade, at Manden
begiver sig til et dertil bestemt Lokale, hvor han en
halv Times Tid kan tale sammen med Kone og Børn
under Overværelse af en Underofficer.

Historier, Væddemaal og Humor.
Livet i en Fangelejr har for saa vidt Lighed med Livet
ombord paa et Skib, at et Rygte spredes over det
hele i forbausende kort Tid. Naar det blot bærer
Præg af nogen Sandsynlighed, saa bliver det troet,
selv om Fangerne er blevet skuffede de Snese Gange
før. Der er vittige Folk, der udnytter dette Forhold,
og de forstaar at affatte Historierne saadan, at de
gaar rundt. Den i sidste Afsnit omtalte „vise" Mand
kom daglig med noget. Alt, hvad der blev fyldt i
ham, annekterede han, og viste man blot nogen Inter
esse ved at spørge: Naa, Hr. Fiks, er der intet Nyt
i Dag, saa fik man straks hele Ladningen.
De engelske Soldater faar ofte gennem deres Aviser
Efterretninger om Krigen før end Fangerne, der først
faar Avisen om Aftenen. De benytter sig af Trangen
til Sensation i Lejren og binder en nysgerrig Fange
en pikant Historié paa Ærmet. Paa Spørgsmaalet,
om han kan tage Væddemaal paa Meddelelsens Rig
tighed, svares: ja, selvfølgelig. Han fortæller videre;
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man er maaske lidt tvivlende til at begynde med;
men Meddeleren tilbyder Væddemaal, Tvivlen for
svinder, og nu gaar den rundt.
Der forefindes en ejendommelig Trang til Vædde
maal. Det er vel nok en Overlevering fra Fredstid,
da man i England og Amerika er vant til at vædde
paa Sportsforeninger og Væddeløbsheste. Dette Uvæsen
blev drevet saa vidt, at det blev nødvendigt at paa
lægge Straf for Væddemaal. Til Trods derfor kan
nogle ikke dy sig; der væddes, og de bliver straffede.
Der findes de mærkeligste Folk i en saadan Lejr.
Nogle tager alt fra den gemytlige Side: pyt med det
hele. Enkelte har under Fangenskabet været i alle
engelske Lejre. De har paa den Maade oplevet meget
og kan fortælle Historier om de mest drastiske Til
fælde. For at faa alt med, gør de med den bestemte
Hensigt en Forseelse for ogsaa at have prøvet det
at sidde i Fængsel.

Strid.
Naar Fangen efterkommer de faa Forskrifter: at
møde ved „roll-call" og Parade og pænt holder sig
indenfor Pigtraadsindhegningen, saa har han intet
Mellemværende med Vagtmandskabet. Det kunde for
modes, at Fangerne mellem sig selv vilde leve i den
skønneste Samdrægtighed. Men det er ingenlunde
Tilfældet. Stridigheder hører næsten til Dagens Orden.
Hvad strides der da om? Se, ved Bordet er der en,
der mener at han har for lidt Plads og gør Alarm
over det. En anden mener, at en yngre Herre er for
fremtrædende, og giver ham derfor en Lussing. En
fornærmer sin Sidemand, der har en anden Religion.
En er saa klog, at han ganske overser de øvrige
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Bordfæller. Saadanne Tilfælde kan føre til, at Pladsen
ved Bordet bliver næsten utaalelig; saa søger man
at faa byttet med en, der ligeledes er utilfreds.
Det er let forstaaeligt, at Forholdet i Hytterne er
endnu mere vanskeligt. Her bor i en Hytte en Bank
mand fra London, som er Fritænker, en Rejsende fra
Østrig, der er Katolik, og en Handelsmand, der er
Jøde. I en anden bor 3 Jøder og en Protestant. I
en tredie er en Svigerfar og Svigersøn samt dennes
Broder og én, der ikke hører til Familien. Ja, under
saadanne Forhold kan der let komme Strid.
I min Hytte, hvor der desuden boede en Skrædermester fra London og dennes Svigersøn, der var
Tandlæge, vækkedes vi en Nat ved en heftig Ordstrid
i Nabohytten. Genstanden for Striden var et Vindue:
den ene Mand i Hytten var Elsker af frisk Luft og
vilde have Vinduet aabent; den anden kunde ikke
taale Træk, da han var plaget af Gigt. Det var nær
ved at udarte til et Kraftspørgsmaal; men saa lagde
den tredie Herre med kraftig Statur sig imellem med
Tilraabet, at hvis de ikke snart var rolige, saa skulde
de faa begge to. Dermed endte Striden denne Gang.
— I en anden Hytte vilde en Herre ikke betale sin
Andel til Stuens Opvarmning. Han kunde slet ikke
have det saa varmt, sagde han. Det førte til Strid.
Han og en anden af Beboerne kom i Haandgemæng;
den ene blev temmelig ublidt sat imod Asbestvæggen
til Nabohytten, saa den brast. Saa bliver Kaptajnen
hentet. Han søger at stifte Fred; men Gemytterne er
varme, og de vil ikke lystre. Kaptajnen maa tilkalde
Vagtmandskab, og de stridbare Herrer bliver overført
til Fængslet samme Aften. Dagen efter bli'r de dømt
til nogle Dages Fængsel og Forvisning til en sæd
vanlig Lejr. — Det er heller ikke behageligt for en from

47

Herre at høre paa en ugudeligs formastelige Tale eller
for denne at høre paa den førstes evindelige Bønner.
Saadanne Tildragelser tjener nærmest til Moro for
de øvrige Fanger og giver udmærket Stof til Samtale.
Bliver det for hedt for en at bo sammen med de øv
rige Fæller, saa søger han at faa byttet med en anden,
hvem Luften ligeledes er blevet for hed.
Den, der ønsker at leve i Fred, maa under alle
Omstændigheder lære dette: at tage tilbørligt Hensyn
til sine Omgivelser. En, der vil herske og under
tvinge, vil altid med Tiden komme i Strid.

Om to Kammerater.
Vi havde kun to Mand i Hytten til at begynde med;
men faa Dage senere kom en tredie i stærk Storm
med Damperen fra Liverpool. Første Aften var der
ikke noget i Vejen med Manden; men anden Dags
Morgen erklærede han, at han ikke kunde staa op.
Da vi maatte melde det ved „roll-call", spurgte vi,
hvad der var i Vejen og fik det Svar, at han var søsyg.
Det forekom os mærkeligt at være søsyg i en Seng
paa Landjorden, og vi begynde at tænke allehaande
om vor nye Kammerat. Min Fælle saa betænkeligt
paa mig og pegede mod Panden. Da den søsyge
havde sovet i 36 Timer i et Træk uden at tage Næring
til sig, var han saavidt restitueret, og det viste sig, at
han var ligesaa klog, som saa mange andre. Søsygen
var faktisk først indtraadt efter Overfarten.
Min første Kammerat havde en slem Vane: han
snorkede; ikke saadan lidt til Fornøjelse, men saa
kraftigt, at det kunde høres i tredie Hytte. Vore
Naboer raabte og bankede paa Væggen; men Snor
keren vaagnede ikke. Jeg maatte da ud af Sengen
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og vække ham. Da det blev for omstændeligt, fik jeg
Fuldmagt til med hans Kæp at slaa paa ham, indtil
han vaagnede. Men Naboerne besværede sig til Kap
tajnen over denne søvnforstyrrende Uro, og det var
vistnok endt med, at Snorkeren var kommet i en
Hytte for sig selv. Da han gjorde sig stor Umage
for at undlade at snorke og ellers var en behagelig
Fælle, tog jeg hans Parti og meldte Naboerne til
Kaptajnen for deres søvnforstyrrende Banken og Raaben, idet jeg gjorde gældende, at det var værre end
at høre paa Snorken, da man efterhaanden vænnede
sig dertil. Kaptajnen vidste aabentbart næppe, hvilken
af de 2 Klager, der var bedst begrundet. Sagen døde
hen, og Manden blev. — Det er en Ærespost at
være Kaptajn i en priv. Lejr; men denne Æ r e maa
købes med meget Arbejde for andre og en utrolig
Mængde Bryderier.

Stemningen.
Bortset fra mindre Ubekvemmeligheder vil Læseren
antagelig have faaet det Indtryk, at Fangelivet i en
privilegeret Lejr er tilfredsstillende. Der kan endogsaa anføres noget, der bør betegnes som ideelt.
Tænk paa Regelmæssigheden med Hensyn til Kost og
Søvn. Naar dertil kommer tilstrækkelig legemlig Øvelse
og Badning, saa er Tilværelsen paa dette Omraade
saadan, at en Læge med god Samvittighed kunde
anbefale en privilegeret Fangelejr for nervesvage Pa
tienter. Følgen af dette regelmæssige Liv viser sig
da ogsaa deri, at de fleste Fanger ser velnærede ud.
Det er vel ogsaa disse Forhold, der sigtes til, naar
man hører Udtalelser som denne: Jeg ønsker, at jeg
aldrig skulde faa det ringere end her. Det er heldigt
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for en Fange, naar han ikke er blind for det gode,
som Tilværelsen byder ham. Læg Mærke til Ordene
„end her"; deri ligger en Sammenligning med det
borgerlige Liv og en skjult Længsel, at denne Tilvæ
relse ikke maa vedblive. Naar man hører et Ord som
dette: „Hvilken Tilværelse vi fører", saa indeholder
det ingenlunde lutter Utilfredshed. Der er herved ikke
tænkt paa de ydre Forhold; men der er Længsel deri
efter noget andet. For en kortere Tid er Opholdet i
en Fangelejr interessant; det giver Anledning til Iagt
tagelser saa mangfoldige, at man næppe kunde tænke
sig en bedre. Men efterhaanden melder sig Længse
len efter noget andet. Jeg forstaar disse Fangers
Nedtrykthed, der har vandret inden for Pigtraadene
over 1 Va Aar. I Længden bliver selv det bedste Fange
liv kedeligt. Havde Fangerne saa endda været nogen
lunde ensartede, det vilde have givet et Plus paa mang
foldige Omraader. Men en mere uensartet Sammensæt
ning gives næppe noget Steds i et saa lille Samfund.
Ikke engang det nationale er fælles. Der er flere, der
slet ikke kender deres Fædreland, og mange har været
fjernet fra det i saa lang Tid, at det næsten er glemt.
Der danner sig saaledes mange Smaagrupper. Følgen
bliver, at man i første Linie er henvist til sig selv.
Det har ogsaa sin Værdi. Men de fleste Mennesker
føler Trang til at kunne aabenbare de lønligste Tanker
til en fortrolig. — I den privilegerede Lejr holder Smaagrupperne sig isoleret, og den enkelte gaar hen i sine
egne Grublerier. De kan ikke samles paa en bredere
Basis, og det formørker deres Tilværelse. Jeg tænker
paa de fem Dages Ophold paa Skibet ved Kirkwall.
Tiden blev lang; men da kom Passagererne af 2den
Klasse flere Gange daglig op paa Dækket og legede,
legede som Børn gør. Mænd og Kvinder, de forskel
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lige Nationaliteter deltog. Det havde en forunderlig
Virkning: Forskellighederne forsvandt; vi følte os alle
som Mennesker; der var en Fællesbasis. Tiden blev
ikke lang, og alle saa venligt til hverandre. — Hvor
for kan Fangerne ved Douglas ikke samles om noget
fælles? Da min Dom er usikker, vil jeg lade det staa
hen ubesvaret. Men denne Mangel forbitrer manges
Tilværelse, hvor ellers de ydre Forhold er saa gun
stige. Bedst gaar det med de unge; de tænker vel
paa Far, Mor og Søskende og længes efter dem.
Men det betyder noget helt andet, naar det er en
Familieforsørger, der tænker paa Kone og Børn og
ved et Blik ud i den uvisse Fremtid maa spørge sig
selv: hvad skal det blive til? Mangen en finder nogen
Trøst i den fælles Nød, idet han er taknemmelig for
sine Kaar i Sammenligning med Slægtninges i de krigs
førende Lande. Andre finder nogen Trøst i en Slags
uendelig Fortvivlelse. Idet der tænkes paa de Millioner
af Hjem, der forstyrres for stedse, c g de Millioner af
Menneskeliv, der ofres i denne vilde Tid, da siger man
til sig selv: Hvorfor skulde du have Ret til at være
lykkelig; bild dig ikke noget ind, du er jo ikke bedre
end alle disse. — Ved en overfladisk Iagttagelse kan
Livet i Lejren tage sig tiltalende ud; men ved en dy
bere Betragtning finder man snart, der er noget, der
mangler. Man hører sjældenten hjertelig Latter. Grund
stemningen er dyb alvorlig. Vel den, der kaster sig over
et Arbejde.

Paa Spadserepladsen.
Før vi forlader Øen Man, vil vi dvæle lidt paa
Pladsen ved Lejren. Her kan man iagttage Menne
sker og den skønne Natur. Som altid paa en smuk
Solskinsdag er der stor Færdsel. En Del af Fangerne
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gaar i Grupper og passiarer, andre enkeltvis og grubler.
Dér gaar den Herre i hurtig March, der gjorde sig saa
stor Ulejlighed for at „komme igennem". Han tog
med et Sejlskib fra Amerika og troede paa den Maade
lettere at kunne slippe forbi. Men da de havde tumlet
omkring paa Atlantens Bølger i 6 Uger, blev Skuden
opdaget. Han prøvede paa ved Undersøgelsen at ud
give sig for svensk Borger; men hans Maal røbede
ham, og han maatte med. Nu gør han sig stor Umage
for at komme fri. Til Lykke, min Ven, om det skulde
lykkes for dig. Jeg kunde nok lide at samtale med
dig om det mægtige Amerikas ejendommelige Forhold.
— Histhenne gaar Mangemillionæren og kniber Øjnene
sammen. Han ser ikke godt, Stakkel. Men det havde
dog været værre, om han tillige havde været fattig.
— Se, hvor den mærkelige Professor løber frem og
og tilbage med krumme Knæ og Hænderne stukket
ind i Ærmerne. Han har nu igen fastet 2 Dage.
Efter det kølige Svømmebad imorges kniber det nok
med at faa den ringe Blodmængde til at cirkulere i
Legemets yderste Dele. Derfor varmer han Hænderne
i Ærmerne og stamper saa vældigt i Jorden. Han er
maaske den besynderligste Herre i Lejren; men han
er fredelig. — Der gaar den unge Herre, der foretog
en saa grundig Afmagringskur, at han tabte 12 <8 i
en Uge. Men Forstanden svandt med Kødet. Paa
Lægens Anordning spiste han igen, og Forstanden
vendte tilbage. — Hist gaar Eventyr; han skuer altid
frit omkring, men er ellers meget indesluttet. Ingen
forstaar ham; kun det ved man, han er ikke som de
andre. Ofte er hans Øjne duggede; da er hans Tanker
i Taarelandet. Til andre Tider hviler en stille Alvor
over hans Ansigt, noget som i Slægt med Fred. —
To unge Tjenere, der har fuldendt deres Syssel i Hyt
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terne gaar skæmtende og veltilfredse op mod Spise
salen. Paa dem mærkes ikke Fangelivets trykkende
Stemning; men de har maaske ingen Far eller Mor,
eller de har glemt dem. — Midt paa Pladsen spanku
lerer Brutus med de korte Ben og den plumpe Krop;
hans Ansigt kunde nok vidne om noget Slægtskab
med Aben. Hans Handlemaade bærer ogsaa Præg af
mangelfuld Aandsdannelse. — Dér om Hjørnet kom
mer den noble Professor i rolig Samtale med en anden
Herre. Alle hilser ham med Ærbødighed; de har følt
hans mægtige Aand i de velformede og dybsindige
Foredrag. Han har set i Dybderne; derfor hører han
gerne andres Mening for at lære mere.
Menneskestudier fører ud paa endeløse Felter; thi
Menneskeaanden er Jordens vidunderligste. Vi vil
vende Blikket fra Menneskene og agte paa Naturen,
der i Dag smiler saa venlig. Hist synger Droslen fra
en Busk paa den stejle Skrænt ved Havet. Paa Møn
ningen af nærmeste Hus ved Lejren basker Stæren
med Vingerne og fløjter og fløjter. Rige Lande, hvor
Fuglesangen toner! Det stolte Amerika ejer ikke denne
Rigdom. Solen varmer og opliver. Hvor elsker Nord
boen sin Sol. I de varme Lande brænder den; dér
frygter Nordboen sin hjemlige Ven som en Fjende,
der kan skade. Se derovre mod Syd, hvor den bader
sig i de rolige Vande. Den trænger til Forfriskning
efter at have passeret Slagmarkerne. Ja, gamle Sol!
Du har set megen Slethed paa vor lille Jord. Men
har du i Fordomstider set noget, der var værre end
dette? Lys for vor Slægt, at den maatte samle sig
om Sandhed og Retfærdighed; saa er denne vilde Tids
Ofre ikke bragt forgæves.
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Den sædvanlige Lejr ved Stobs.
Meget af det, der er omtalt i det foregaaende, skal
ikke gentages her, da Billedet er det samme. Kun
det, der er væsentlig forskelligt, bliver fremhævet i
nogle Artikler. Læserne vil da med Lethed kunne
danne sig en Forestilling om en sædvanlig Lejr.

Beskrivelse.
Den sædvanlige Fangelejr ved Stobs ligger nogle
Mil sydøst for Edinburgh i Skotland. Egnen er stærkt
bakket. En Jernbane slynger sig udenom Bjergene
nede i Dalen. Lejren ligger højt. Klimaet er derfor
køligt, men sundt. Allerede sidst i Oktober satte Vin
teren ind med Frost og Sne. —
Lejren indtager en stor Firkant paa en Skraaning,
der turde være henved 1300 m lang og 900 m bred. Paa
den sydlige Del staar Barakkerne; den nordlige tjener
som Spadsere- og Sportsplads. — Pladsen for Barak
kerne er inddelt i tre Afdelinger. I den østlige er der
Plads for 1800 Militærfanger; i de to vestlige bor
Civilfanger. — Til en Afdeling hører to Rækker Ba
rakker. I hver Række er der 10. Da der bor 60 Mand
i en Barak, bliver der Plads til 1200 Mand i en Af
deling. lait er der ca. 4200 Fanger i denne Lejr. Til
hver Afdeling hører desuden et stort Køkken, hvori
nogle Fanger koger Maden til de andre. Der fore
findes ogsaa to store Vaskerum, en Badeafdeling og
andet. — Lidt tilbage mod Nord er der bygget en
Kantine, hvori der kan købes Madvarer af forskellig
Art og nødvendige Smaaartikler til Hytter og Klæder.
Med Kantinen er en stor Forsamlingssal forbunden,
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hvori der afholdes Koncert, Sang og lignende. Sær
skilt mod Nord ligger Højskolen. Her undervises i
Sprog, Matematik og andre Fag. Undervisningen gives
af Fanger fra Lejren.
Foruden de tre Afdelinger ligger adskilt fra disse
længst mod Vest nogle Barakker, der er indrettet til
Hospital.

En Hytte.
Barakkerne er byggede fra Øst til Vest. Der ligger
10 i hver Række fra Syd til Nord. Hver Barak er
delt i Midten, saa den faar to lige store Dele, som
kaldes Hytter. Hver har sit Nummer og er bestemt
for 30 Mand. En saadan Hytte er omtrent 30 m lang
og 7 m bred. Væggene er dobbelte, Højden er ved
Siden ca. 27a, i Midten 3 m. Der er 7 Vinduer i hver
Side, som giver rigeligt Dagslys. Da de 7 vender
mod Syd, har Hytten ogsaa direkte Sollys. — 1 Midten
staar der 4 Borde med en Bænk ved hver Side. Der
kan sidde 8 Personer ved hvert Bord. Langs med
Væggen staar 16 Senge ved Sydsiden og kun 14 ved
Nordsiden, da en Plads i Midten er forbeholdt Kakkel
ovnen. Sengene bestaar af tre Brædder, der hviler
paa 10 cm høje Fødder. Til hver Seng hører to Ma
drasser, hvoraf en mindre til Hovedet, begge af Straa.
Hver Fange faar udleveret fire Dækkener til Sengen,
ældre Herrer endog fem. Mange benytter desuden
Aviser til at lægge imellem for bedre [at holde paa
Varmen. !— Foran Hovedenden eller ved Siden af
Sengen staar Rejsekofferten med Klæder, Linned etc.
Enkelte har ogsaa smaa Skabe anbragt paa Væggene,
hvori der opbevares Barberrekvisitter, Madvarer, Spise
redskaber o. s. v.
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Der er fire elektriske Lamper i hver Hytte. Paa
Bjælkerne midt over Bordene ligger fire Brædder
jævnsides, hvorpaa kan henstilles Kød, Margarine,
Tallerkener, Kaffeskaale etc. Hytterne tjener saaledes
til Dagligstue, Spisestue, Soveværelse, Arbejdsværelse,
Forraadskammer og Klædeskab.
Jeg kom ind i Hytten ved Aften. Det første Ind
tryk, man faar, naar man kommer fra borgerlige For
hold, er frygteligt. Alle „de gamle" i Hytten fikserer
den ny Kammerat, og enhver tænker: hvad mon det
er for en. Kaptajnen (hver Hytte har en valgt foresat)
førte mig til min Seng og mit Bord. Han har vel nok
mærket paa mig, at jeg ikke syntes rigtig om dette
her; thi han sagde: „De første Indtryk af et saadant
Fælleshjem er ikke gunstige; men man vænner sig
snart dertil. De vil faa at se, at Beboerne i vor Hytte
hører til de bedste i hele Lejren." Jeg troede ikke
paa hans Ord den Aften; men han fik Ret i alt. I
Løbet af to Dage følte jeg mig hjemme og fandt
Hytten behagelig; Samlivet var rosværdigt. — Det er
ganske mærkeligt at tænke sig, at Mennesker, der har
været vant til komfortable Forhold, i saa kort Tid
kan vænne sig til og føle sig tilfredse i Lejrforhold,
hvor man ikke kan kalde andet sit eget end Sengen
og Ottendeparten af et Bord. Mennesket kan komme
ud af det med lidt — naar det skal være.

Kosten.
Der er tre officielle Maaltider om Dagen; de ind
tages i Hytten. To Mand henter vekselvis Maden
fra Køkkenet. Brød og Margarine udleveres for to
Dage ad Gangen i rigelig Mængde til hver Hytte. —
Om Morgenen Kl. 8 l /a—9 drikkes Kaffe med Hvede-
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brød og Margarine. Kaffeportionen er i Reglen saa
rigelig, at der kan opbevares en Del, som drikkes
efter Middagen. - Ved 12-Tiden hentes Middagsspisen. De fire Borde faar skiftevis først og sidst.
Som første Ret bydes paa Suppe, saa meget der øn
skes. Der skiftes mellem 3 - 4 Slags. Derpaa spises
Kød og Kartofler i tilstrækkelig Mængde; nogle af
Fangerne kan endog opbevare en Del til om Aftenen.
Som Eftermad nydes Grød med Sukker og Kanel, en
Slags Pudding eller Ris. Klokken 4 hentes Te, hvor
til der spises Hvedebrød med Margarine. Det er det,
der udleveres gratis. Som man heraf vil kunne se,'
kan en Fange komme ud af det med det, der bydes.'
Det var ogsaa den almindelige Opfattelse, da jeg var
i Lejren, at man næppe kunde ønske det bedre under
Fangeforhold. Det er en Selvfølge, at en stor Del
faar nogen Ekstramad. Mange faar Madsendinger fra
Hjemmet, fra Bekendte eller de mange internationale
Centraler i de neutrale Lande, som giver et kærkom
ment Tilskud. Andre har Midler til at købe sig noget;
en lille Udgift daglig hjælper meget. Saaledes kan'
der hentes en Ret Grød fra Køkkenet om Morgenen,
hvorfor der betales 1 pence = 7 l /i Øre. Der kan i'
Kantinen købes Pølse, Ost og andre Spisevarer, der
benyttes som Paalæg. Mange køber for 1 eller 2 pence
Mælk dér, som drikkes om Aftenen, efter at den er
opvarmet paa Kakkelovnen. — Der er ingen, der lider
Nød, hvad Kosten angaar. Det være sagt til Beroligelse
for dem, der har paarørende i Lejren.

Mindre Meddelelser.
Ligesom Fangerne i en Hytte vekselvis henter
Maden fra Køkkenet, saadan fordeles alt Arbejde, der
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er nødvendigt, paa alle Beboere. Hytten maa fejes
2—3 Gange hver Dag, Kul hentes fra et Lager og
en Gang i hver LJge er der Generalrengøring; da
maa Gulvet skures over det hele. Nogle Fanger lejer
dog til disse Fællesarbejder for en passende Godt
gørelse. — Man vasker sig i store dertil indrettede
Barakker, som ligger faa Skridt uden for Hyttens Dør.
Her vaskes ogsaa alle Spiseredskaber efter hvert
Maaltid. — Enhver ordner sin egen Seng om Mor
genen, hvilket maa ske paa forskriftsmæssig Maade.
Hyttens Kaptajn paaser, at alt er paa sin Plads, og
at der i det hele taget hersker Orden i Hytten. Naar
man først er vænnet dertil, kan et saadant Fælleshjem
tage sig pænt ud. — Roll-call (Tælling) af Fangerne
sker Klokken 10 om Formiddagen enten foran Hytten
eller paa den store Plads bagved Barakkerne, naar
Vejret er godt. Kaptajnerne for de enkelte Hytter
samles paa en Plads, hvor Kommandanten giver Ordrer,
hvilke Kaptajnerne derpaa meddeler i Hytterne. Ved
denne Lejlighed kan enhver Fange faa Foretræde for
Kommandanten, kan aflevere Breve til ham eller lade
dem overgive gennem Hyttens Kaptajn. — Der kan
til enhver Tid aflægges Besøg hos Venner i andre
Hytter, og den store Plads udnyttes til Spadsereture
med gode Bekendte. Klokken 10 er der igen Tælling,
Lysene maa slukkes, og enhver har pænt at lægge
sig til at sove.
Post- og Pengevæsnet samt Lejrens indre Forvalt
ninger er ordnet paa lignende Maade som meddelt fra
den privilegerede Lejr. Kommandanten for hele Lejren
er almindelig afholdt for sin venlige Fremtræden.
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Aanden i vor Hytte.
Vi boede 29 Mand i vor Hytte. Man fristes til at
tro, at der iblandt saa mange maatte være evindelig
Strid; men det var ikke Tilfældet. Naar der bor færre
sammen, som i den privilegerede Lejr, er det ofte
værre. Dér danner sig let 2 Partier, hvoraf det ene
fører an. Hvor der bor 29 sammen, dér maa den
enkelte rette sig efter den fælles Aand. Er Flertallet
rettænkende Mennesker, saa kan et Par Bulderbasser
ikke faa Luft; men er Flertallet Krakilere, saa er de
faa besindige ilde stillede. I vort Samfund var Generalaanden ubetinget god. Det blev anset som en Selv
følge, at der skulde herske Fred. Selvbeherskelse i
Ord og Handling er en ubetinget nødvendig Forud
sætning herfor. Enhver maa nøje agte paa sine Ord,
at han ikke støder an, og han maa agte paa sin Fod,
at han ikke træder, hvor Pladsen tilhører en anden;
thi ingen har Plads at give bort. For mangen en
brøsig Herre vilde et Ophold under saadanne For
hold være til den største Velsignelse for hele Livet.
Han vilde faa lært dette at tage Hensyn til andre.
Vor Kaptajn var en fornuftig Mand. Den allerførste
Dag siger han til mig: Der kan falde et uovervejet Ord;
men det maa glemmes i Søvnen. Han handlede selv
derefter; han kunde bøje af og tage et uoverlagt Ord
tilbage, og han kunde forglemme. Ganske vist fore
kom der Ordstrid, ogsaa en enkelt Gang af alvorlig
Art; men det var ikke mere, end at vi blev erindrede
om, at vi var Mennesker og ikke Engle; det mindede
kun de andre om at beherske sig. Men der kunde
hengaa Dage, hvor ikke en eneste Mislyd forekom.
Generalaanden i Hytten var fortrinlig. Godt leveret,
Hytte 52! Det var mént, da jeg fremhævede det til
Afsked.
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Der er Hytter, hvor Brutaliteten var stærkest; hvor
raa Tale, Skænderi, ja endog Slagsmaal havde hjemme.
Stakkel, om et bedre Menneske maa krybe sammen
under saadanne Forhold.

Lidt Karakteristik.
Det er ikke alle velhavende Fanger, der ønsker at
komme til en privilegeret Lejr. 1 vor Hytte var der
flere, der havde Raad dertil; men de foretrak at blive
i den sædvanlige. Det skal anerkendes, at det var
Herrer med virkelig Dannelse, paa hvilke man altid
vil tænke tilbage med Velvillie.
Ligesom i den privilegerede Lejr er der ogsaa i
Stobs Lejlighed til at tjene noget ekstra. Saaledes var
der i vor Hytte en Herre, der i en Fart fik lavet sig
til Barber. Han tog det ikke saa nøje, om en Strimmel
blev staaende; Arbejdet var jo mindre og Fortjenesten
lige stor. Han kunde ogsaa operere Ligtorne og skævtgroede Fodnegle samt give Medicin for nogle feber
frie Sygdomme. Han rettede sig mest efter, hvad
Instinktet indgav ham. Jeg tror ikke, at han havde
Universitetsuddannelse, men han talte dog temmelig
klogt om en Række Sygdomme og gjorde derved
altid en alvorlig Mine, saa enkelte troede paa ham
og søgte ham som Læge. Medicinen fik han dels
tilsendt, dels lavede han den selv. — I det ene Hjørne
af Hytten boede en Kunstmaler. Han havde sine Senge
tæpper hængt op for sin Plads for ikke at blive ad
spredt eller forstyrret i sit Arbejde, naar Aanden var
over ham. Han arbejdede troligt, da Aanden næsten
aldrig forlod ham. Det var dog ikke saa let for ham
at faa Produkterne afsat til velhavende Fanger til
rigtige Kunstnerpriser. Denne Kunstmaler var uden
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Tvivl den interessanteste Skikkelse i hele Hytten. Ved
Maaltiderne talte han bestandig. Det laa for ham at
lave Vittigheder, rigtignok ofte lidt grovkornede, men
man maatte le, og han lo altid mest selv. Naboen
til ham, en lun Broder, bragte ofte Kunstmaleren i
Harnisk, og det saa undertiden ud til, at det kunde
blive drabeligt. Men Bølgerne lagde sig hurtigt, og
snart var de gode Venner igen. Disse Scener var
ubetalelige. Han med sin i Grunden godmodige Natur
kunde for en Bagatel blusse op til en næsten for
færdende Irriterethed, i hvilken Tilstand han fægtede
med Armene og Øjnene lynede, men kunde smile
tilgivende faa Sekunder efter, naar blot et godt Ord
blev givet. Ja, Kunstmaleren var en fortrinlig Mand,
der gav Anledning til Adspredelse. — Lige over for
ham sidder en yngre Herre og modelerer pæne Ting.
Han er det fredeligste Menneske paa Jorden og passer
daarligt til denne krigerske Tid. — Min Nabo er en
ældre Herre, der taler flere Sprog. Da han har levet
i Frankrig henved 30 Aar, kender han dette Sprog til
Fuldkommenhed. Nogle unge i Hytten, der studerer
Fransk, er taknemlige for hans Undervisning, saa meget
mere, da han giver den gratis. Han er en gennemdannet Herre, for hvem man snart faar Agtelse. —
I Midten bor min Landsmand, den eneste i Hytten,
der kan tale nogle Brokker Dansk. Han vil altid imod
Strømmen, idet hans Anskuelser er modsat andre
Menneskers. Derfor er han stadig i Opposition. Men
hvad gør det, naar man véd, det ligger i hans Natur,
at han skal være det. — Længere nede i Hytten
træffer vi Politikus, der skuer til Bunds i Hoved
kvarterets fint tilrettelagte Planer og Diplomatiets
hemmeligste Krogveje. Med en vældig Pathos gør han
sig stor Ulejlighed for at overbevise Tilhørerne om
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sine Tankers Fortræffelighed; men ikke alle kan følge
de fine Traade, og derfor bliver Tilhørerkredsen stadig
mindre. — Nede ved Indgangen bor vor fortræffelige
Kaptajn. Omendskønt han ikke er nogen højlærd Mand
kan han i Dannelse staa Maal med mangen højtagtet
Skrabud, der gør sig Umage for at synes.

Monte Carlo.
Omendskønt der er udstedt strenge Forbud imod
at spille Kort om Penge, er det vanskeligt at holde
Spillelidenskaben i Ave. Med hvilken raffineret Udspekulerethed, der gaas frem, viser Monte Carlos Hi
storie. — Det er forhen meddelt, at Lejren er bygget
paa en Skraaning. Alle Hytter staar paa Pæle, saa
der er* en hul Plads under Gulvet. Som Følge af
Skraaningen er Afstanden til Grunden større ved Syd
siden af Hytterne end ved Nordsiden. Nogle Hytter
i Lejrens Midte havde Mure af Grønsvær fra Jor
den op til Gulvet; derved opstod et mægtigt Rum.
Det kunde tænkes, at disse Grønsværsmure kunde
være byggede for at forhindre Træk under Gulvet.
Hvad den oprindelige Hensigt dermed har været, skal
være usagt; men i et Par af disse næsten under
jordiske Pladser indrettedes Spillehulerne. En smal
Indgang, der vanskeligt kan ses af uindviede, fører til
en Gang, der er afsluttet med et Forhæng af Sække,
og først bagved ligger Hulen. Disse Foranstaltninger
er truffet, at ingen Lysstraale kan blive synlig af for
bipasserende og forraade Spillehulen. Da der selv
følgelig ikke er Vinduer, oplyses det store Rum kun
meget svagt af et eneste Lys, som staar paa Bordet,
hvor Bankieren med Kortene og Banken tager Plads.
Her hen sniger Spillerne sig til aftalte Tider. Tilskuere
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taales; men det er ikke enhver, der har Mod til at
besøge Hulen, da en stor Del af Spillerne ikke hører
til Lejrens fine Publikum. En uforsigtig Ytring kan
derfor let indbringe en god Dragt Prygl. Tilskuerne
og den Del af Spillerne, som for Tiden ikke er en
gagerede, ligger paa Jorden; de øvrige Spillere staar
med spændt Opmærksomhed om Bankørens Bord for
at iagttage, om Lykken gaar med eller imod. Da
næsten alle ryger, tager Gruppen sig ud som mystiske
Skikkelser i dette halvmørke, røgfyldte Lokale. Der
spilles ikke om pence, nej om shillings, ja om Pund.
Omsætningen kan være ganske betydelig, og mange
spiller store'Formuer bort. — Alting gaar til en Tid.
En af Spillerne har tabt hele sin Formue, og ærgerlig
herover melder han de hemmelige Sammenkomster
til det engelske Vagtmandskab. Et Par Soldater ledes
hen til Spillehulen, mens Spillet er i fuld Gang. De
kryber ind ad Indgangen, gennem Gangen og For
hænget og ser de uklare Skikkelser i Røgskyerne.
Da Bankøren ved Bordet med Lyset er bedst synlig,
falder de over ham. En anden Synder maa ogsaa
blive tilbage. Resten har gjort sig usynlig i Periferien
af det svage Lysskær og kryber langs med Jorden
igennem Reserveaabninger i Grønsværsmuren. De er
hurtig spredt over Pladsen og Hytterne, og ingen ken
der deres Navne. Udbyttet af Jagten paa Monte
Carlo blev kun to Mand. Men Fangerne modtog skær
pede Forbud mod Pengespil, og Monte Carlos hem
melige Lokaler staar forladte.

Vild Sport.
Det skal kun antydes, at der selvfølgelig afholdes
regelmæssige Gudstjenester, ligesom der holdes Fore
drag, gives Sang- og Musikundervisning og opføres
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Teaterstykker. Den store Plads nord for Barakkerne
udnyttes flittigt af Spadserende, og her dyrkes Sport
af de yngre Kræfter, hvor det gaar muntert til. Især
fra Soldaterafdelingen høres ofte en rungende Latter
under Leg eller Sport, der kan virke saa oplivende.
- De specielle Forhold ved Stobs giver Lejlighed til
Slædesport. Saasnart Sneen dækkede Bjerglandets
Skraaninger, kom Slæderne frem. Oppe fra det høje
ste Punkt mod Nord sættes Slæden i Bevægelse med
én eller to Mand paa Brædtet. Snart er den i vild
Fart ned ad den temmelig stejle Skraaning, og da
Jordbunden ikke er jævn, springer den meterhøjt i
Vejret paa de ujævne Steder, saa Styreren svæver i
Luften et Stykke over Slæden. Han dumper ned paa
den igen; et vældigt Hop tilvejrs, igen et, og saadan
bliver det ved, indtil Slæde og Styrer havner i en
Grøft forneden. Dog ikke alle Styrere naar saa vidt.
Mangen én styrter uden for Slæden ved de vældige
Spring og falder i Sneen paa Hoved, Ryg eller hvor
dan det nu træffer sig. — Der staar Hundreder af
Tilskuere paa begge Sider af Banen for at se paa
den vilde Sport. Jo mere halsbrækkende det tager
sjg ud, des gladere er de, og naar en Styrer falder
af og rigtig trimler rundt i Sneen flere Gange, saa
kan der høres en Latter med Bravoraab imellem, saa
det runger over hele Lejren og giver Genlyd fra andre
Bjergskraaninger. I de første Dage forekom adskillige
Uheld: en havde brækket en Arm, en anden et Ben,
og en havde endog faaet Hovedet slaaet omtrent i
Smadder. Kommandanten saa sig derfor foranlediget
til i en Ordre at formane til Forsigtighed, at Hospi
talet ikke blev overfyldt af den Slags Patienter. Til
Trods for Ulykker og Formaninger kørtes der lige galt 4 i
Slæde, Dag og Aften, indtil Trompeteren blæste sit vel
kendte Slutsignal ved Titiden.
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Hospital.
Enhver Fange, der føler sig syg, kan ved Titiden
om Formiddagen gaa til Lægen for at lade sig un
dersøge. Der er i Reglen baade engelske og tyske
Læger. Har en Fange ikke været undersøgt før, ned
skrives Resultaterne tilligemed mulige tidligere Syg
dommes Art. Er hans Tilstand mindre alvorlig, faar
han Medicin med til Hytten. I mere betænkelige Til
fælde kommer han paa Hospitalet. — Da jeg paa
Grund af Nervelidelse havde Vanskeligheder ved at
sove, kom jeg kort før Overførelsen til Øen Man paa
Hospitalet i Stobs. Der er 7—8 Barakker for Patienter
vest for de tre Fangeafdelinger. Stuerne er indrettede
i Lighed med dem i de sædvanlige Hytter. Det hele
tager sig dog mere propert ud, og der er rigeligere
Plads, idet der ikke engang er det halve Antal Senge
paa lige saa stor Grundflade. I vor Stue stod des
uden flere Senge ubenyttede. Da der benyttes de
saakaldte Feltsenge, er de betydeligt bedre end dem
i Hytterne. Jeg glædede mig ordentlig til min Seng
og haabede dér at kunne faa den Søvn, jeg saa haardt
trængte til. Efter at have indrettet mig i mit nye
Hjem, iagttog jeg mine nye Kammerater. De fleste
gik omkring i Værelset, og der var ingen, der saa
ud til at være svært syge. Jeg lagde snart Mærke
til en Herre, der slet ikke saa sygelig ud. Det var
tydeligt at se, at han havde tilranet sig et Slags
Førerskab for hele Selskabet. En større Vigtigpeter
har jeg endnu aldrig truffet paa i de forskellige Lande.
En ældre Herre med pæn Forekommenhed gav mig
et lille Vink, og saa tænkte jeg: aa lad ham bare
bryste sig. Jeg fik Medfølelse med en ung Marine
soldat, der laa i Sengen. Han havde nok været paa
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en Undervandsbaad. Det var tydeligt at se, at hans
Nerver var stærkt medtagne. Jeg tænkte ved mig
selv: det er vistnok sandt, hvad der siges, at Tjenesten
paa Undervandsbaadene er meget anstrengende. —
Aftensmaden fik jeg ved mit eget lille, pæne Bord.
Nogen Tid efter tog jeg et Bad og gik i Seng. Nu
skulde jeg sove en lang, styrkende Søvn. Men henved
Midnatstid begyndte en syg Soldat pludselig at skrige
saa gennemtrængende, at alle Patienter som paa et
Slag rejste sig op i Sengen og med Spænding ven
tede paa, hvad der vilde følge. To Tjenere kom hur
tigt til fra et Sideværelse for at bevogte den syge.
Det var en vanskelig Opgave, og det tog Timer, før
Manden kom til Ro. Han havde i nogle Dage vist
sig lidt mærkelig i Hytten og blev derfor vist til
Hospitalet, og her brød Sygdommen igennem. Jeg
blev skuffet med Hensyn til en styrkende Søvn og
haabede paa den følgende Nat. Men om Eftermid
dagen kom en Fange ind i vor Sygestue med en Gramofon, der spillede nogle Stykker. Det havde imid
lertid den Virkning paa den sindssyge Patient, at
han begyndte at holde Taler og viste en Adfærd,
der gav Anledning til Ængstelse. Det blev derfor
anordnet, at han skulde flyttes hen i et Hjørne. Derved
kom han i betænkelig Nærhed af min Seng, og da
han tillige viste Tegn til at kunne blive farlig, opgav
jeg Haabet om en god Nat under disse Forhold og
gjorde Anstrengelser for at komme tilbage til Hytte
52, hvilket ogsaa lykkedes. Den ulykkelige Syge blev
mod Forventning mere rolig. Det forlød, at han
skulde overflyttes til et andet Hospital, hvor den Slags
Patienter bliver behandlede. — Et Par Dage efter kom
jeg til Øen Man, hvor jeg opholdt mig nogle Dage
paa Hospitalet, førend jeg kom til den privilegerede
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Lejr. Hospitalsforholdene er her omtrent som i Stobs.
Der var forholdsvis faa Syge i begge Lejre, og det
var sjældent, at et Dødsfald indtraadte.
*

\

Sammenligning.
Da den ene var en sædvanlig Fangelejr og den
anden en privilegeret, skulde man tro, at en Sammen
ligning i alle Maader maatte falde ud til Fordel for
den privilegerede. Naar man har begge paa Tidsaf
stand, er det ikke vanskeligt at fælde Dom. Klimaet
er mildere paa Man, og Udsigten fra Pladsen over
Havet har Fortrinet fremfor Udsigten over et Bjerg
land i Skotland. At færdes iblandt lutter velklædte
Mennesker, at spise i en prægtig Sal, det er der ikke
Lejlighed til i en sædvanlig Lejr. Kosten var selvføl
gelig ogsaa bedre paa Man. Derimod var Tonen
blandt Fangerne og det indbyrdes Samliv bedre i den
sædvanlige Lejr i Stobs. Man maa herved gøre sig
klart, at hver Hytte, altsaa 30 Mand, danner en Sam
menslutning, en Art Familie for sig, og er man saa
heldig at komme til at bo sammen med nette Folk,
da siger det ikke saa meget, hvordan Livet er hos
de øvrige. Med dem har man næsten ingen Ting til
fælles og kan holde sig fjernt fra dem, om man vil.
1 den privilegerede Lejr spiser alle 400 Fanger i
samme Sal, hvor de enkelte mødes flere Gange dag
lig. Under disse Forhold har det Betydning for den
enkelte, hvorledes Tonen er iblandt alle de andre.
Paa Man var det gennemgaaende økonomisk set vel
stillede Fanger, og største Delen var i Besiddelse af
flere Kundskaber end Gennemsnittet i Stobs. Naar
til Trods derfor Tonen var bedre blandt de mindre
bemidlede og mindre kundskabsrige i vor Hytte i
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Stobs, saa skal det indrømmes, at den større Na
tionalitets- og Religionsforskel paa Man kan have haft
nogen Indflydelse paa dette misvisende Forhold. Men
ogsaa i den rent ydre Opførsel har jeg været Vidne
til modbydelig Smagløshed, som vilde have været
utænkeligt i Stobs. Man fandt dér mere Sammenhold
blandt Fangerne, mere Inderlighed, langt mere mun
ter Selskabelighed. Blandt de rigere og klogere Fan
ger i den privilegerede Lejr var alt mere koldt, mere
afmaalt, et mere „tre Skridt fra Livet". Derfor var
Stemningen ogsaa mere nedtrykt her. — Lad For
nemheden pleje sine Nykker under borgerlige For
hold; i en Fangelejr er den daarlig anvendt.

Forbindelse med Yderverdenen.
Krigsfangens Verden er kun lille. Kun faa Meter
til hver Side, og man møder Pigtraadsindhegningen.
Traadene er fastgjort i smaa Afstande fra hverandre
i mere end Mandshøjde. Indhegningen er paa visse
Steder dobbelt med løs Pigtraad liggende imellem.
Bagved staar Vagtposter med ladte Karabiner i smaa
Afstande Dag og Nat. Et Forsøg paa at naa Fri
heden vilde derfor være forbundet med den største
Livsfare. Og dog voves Forsøget, som oftest uden
Resultat. — Øjet kan fra Pladsen bevæge sig i en
større Verden: i Stobs mange Kilometer udover Bjerg
landet, paa Man langt ud over Havet med dets veks
lende Billede, med dets Dampere og Sejlere og dets
Brændinger mod Klippens Fod. Man kan ogsaa se
en Del af Øen med Bjerg og Dal, med imponerende
Strandhoteller og smukke Villaer. Den udvidede Verden,
som Øjet kan tage i Eje, beriger Krigsfangens Til
værelse i høj Grad. Stakkels Fange, der maa opholde
5*

68

sig i en Lejr, hvor Øjets Verden ophører med Ind
hegningen. Og dog kan det naa videre ogsaa under
saadanne Forhold. Øjet søger opad og ser Skyerne,
Himlen, Stjernerne, Solen og Maanen: altsammen gode
Bekendte fra en tidligere fri Tilværelse. — Selv under
de mest snævre Forhold har en Krigsfange en uendelig
Verden i — Tanken. Den kan trænge igennem til
rolige Hvilepladser i Verdensaltets Uendelighed; den
gaar hurtigere end Lysets Straaler over Hav og Land
til elskede Steder, hvor man har levet eller dvælet;
den gaar til Hjemmets Have, standser foran Buske og
Træer og glæder sig ved de modne Frugter; den
jubler ved Blomsterbedets mangefarvede Pragt; den
sætter sig i Havehuset og nyder, saa Hjertet bliver
varmt. Tanken gaar gennem Hjemmets Stuer, ser
Billederne paa Væggene og Møblerne staa dér paa
de gamle Pladser; den sætter sig i Sofaen og hører
paa en smuk Sang med Pianoledsagelse; den tager
en af de kære paa Knæet og skuer dybt ind i Øjet
— og vender tilbage igen indenfor de snevre Grænser
O Tankeverden, hvor er du rig, især for den ensomme
Fange i fjerne Lande! — Hvordan lever de nu der
ude, hvorledes tænker de paa den fraværende hin
sides Havet, — det blev ikke besvaret paa Tanke
flugten. Derfor længes Fangen efter nyt derude fra.
Han griber begærlig efter Avisen for at se, hvad der
foregaar i Verden, hvad Verden tænker og taler. Men
allermest ønsker han Efterretninger fra Hjemmet og
Hjemegnen. Ingen Steder bliver de modtaget med
større Forventning eller læst mere grundigt end her.
Læser, har du en Bekendt eller en Ven i en Fangelejr,
saa send ham en Meddelelse. Det er ikke Mængden,
der kræves, men blot han føler, at han ikke er glemt.
Skriv et Postkort og skriv tydeligt, saa faar han det
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før og sikrere. Har du Raad til at sende ham en lille
Kærlighedsgave, maaske et Stykke godt røget Pølse,
en Kasse Leverpostej, Cigarer, men altid i en Træ
æske, eller til Vinter lidt Undertøj, vær forvisset om,
at du aldrig har sendt noget til en mere taknemlig
Modtager. Jeg véd, at der er fældet Glædestaarer
ved Modtagelsen af Kærlighedsgaver. — Hav Tak,
1 mange Centraler, der regulerer Post- og Gavesen
dinger samt Bøger; ingen Steder læses gode Bøger
med større Opmærksomhed og mere Udbytte. Naar
den Mængde af Glæde og Taknemlighed, som I der
ved har fremkaldt, kunde blive samlet i en Hob, 1
vilde studse ved Synet. Mange glemmer at takke, og
de har andre at skrive til; de fleste véd ikke, hvad
der gøres, hvor og hvorledes. Da jeg forstaar saa
mange Hundreder af vore Fanger, tillader jeg mig
herved paa deres Vegne at frembære det lille Ord —
Tak. Kun faa kan fatte, hvad det vejer.

Slutningsbemærkninger.
Naar jeg tænker tilbage paa de mange forskellig
artede Mennesker i Fangelejren, saa har jeg spurgt
mig selv: Hvorfor har du været mere glad for nogle
end for andre. Uden videre slutter man sig til en
Landsmand. Der er en uendelig Mængde Berø
ringspunkter med et Menneske fra Hjemlandet, lige
meget paa hvilket Dannelsestrin han staar. Uoverens
stemmelserne svinder bort til en Ubetydelighed over
for det, der er fælles. Dette indbyrdes bindende mel
lem Landsmænd opleves først, naar man har været
uden for sit Lands Grænser i fjerne Lande eller iblandt
fremmede. Ingen, der ikke har oplevet det, kan danne
sig en klar Forestilling om, hvilken Glæde man føler,

70

naar der blandt Tusinder andre findes en fra ens
Hjemland, med hvem man kan have Omgang. Da
begynder man at ane, hvad det vil sige at have fæl
les Kultur. Det er anerkendelsesværdigt, at de krigs
førende Lande gør sig Umage for at sondre Fangerne
efter Nationaliteter. Hvilken Vinding der ligger deri,
det kan kun en Fange forstaa i dens fulde Omfang.
— Det er vel muligt, at man kan slutte sig til Men
nesker af andre Nationaliteter. Jo nærmere deres
Kultur staar ens egen, desto lettere gaar det. En nød
vendig Forudsætning for Venskab mellem forskellige
Nationaliteter bestaar i, at den ene ikke overser den
anden eller med andre Ord: der maa være gensidig
Agtelse. Ingen Nation har naaet at faa Verdenspatent
paa et ubestridt Førerskab. Nogle har gennem Tiderne
prøvet derpaa, men Forsøgene er altid ramlet sammen.
Den kan have sine Fortrin i noget, men aldrig i alt.
Enhver har sit Særpræg efter sit Lands klimatiske og
kulturelle Forhold, samt dets historiske Udvikling.
Enhver elsker sin Kultur og taaler ikke, at den for
agtes. Under den fælles Forudsætning af gensidig
Agtelse begynder Tilnærmelsen, og spores der i det
videre Forløb, at der er Aandsslægtskab, saa er der
Mulighed for Venskabsforhold blandt to forskellige
Nationaliteter. I Fangelejren lærte jeg Mennesker at
kende af andre Nationer, hvilke jeg vil mindes med
den største Anerkendelse. Men der var andre, hvor
enhver Forudsætning for Tilnærmelse eller Venskab
var udelukket, hvor der ikke var mindste Tale om
Aandsslægtskab i nogen Retning, hverken i timelige
eller aandelige Ting. Under saadanne Forhold maa
enhver jo passe sit. —
Vinteren er haardest for Fangerne. Sommeren giver
Liv og frisk Mod overalt, ogsaa i det menneskelige
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Sind. Og det kan gøres haardt nødig for dem, der
allerede har tilbragt to Vintre inden for de snævre
Grænser. Selv om Kost- og Boligforholdene er til
fredsstillende, vil det i Længden knibe med at holde
Humøret oppe. De, der er komne igennem de to
Vintre uden at tabe Humøret, vil efter min Mening
ogsaa let naa igennem denne Sommer. Men ingen
Steder agtes der mere paa de mindste Tegn i Avis
erne, der tyder i Retning af Krigens Afslutning, end
i Fangelejrene. Hvor længe mon vi skal blive her? —
det Spørgsmaal ligger i enhver og til enhver Tid.
Og skulde Krigens vilde Leg gaa over i den tredie
Vinter, da beder jeg indtrængende alle at lade deres
Kærlighed vederfares Krigsfangerne i fordoblet Maalestok. Skriv tiere, dobbelt inderligt; send dem flere
Kærlighedsgaver end hidtil; lad dem faa flere Bøger
allerede i Efteraaret med passende Indhold, der
kan tjene til at give Aanden Næring og holde Hu
møret oppe; thi da vil det knibe. — Det kunde
maaske anbefales at sende enkelte i en Lejr en lille
Bog med Lege i; mange har glemt dem. Det er saa
godt at lege.
Mit Fangeliv blev til Tider tragisk. Det var ikke
selve Fangeforholdene, der foraarsagede dette, men
tildels min egen Organisme. 1 mange Aar havde jeg
lidt af Nervøsitet, som kunde blive betænkelig ved
Mangel paa Søvn. Overflytningen til en Lejr giver paa
en Gang de mest gennemgribende Forandringer paa
de mangfoldigste Omraader. Dette gav Anledning
til Søvnløshed, og Nervøsiteten gav sig undertiden
Udslag i en tungsindig Stemning. Doktoren i Stobs,
til hvem jeg henvendte mig, havde Forstaaelse af
Tilstandens alvorlige Karakter og anbefalede, at jeg
burde flyttes over til Øen Man, hvor Klimaet var
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mildt, og hvor der var Lejlighed til at komme i den
privilegerede Fangelejr med den herlige Udsigt fra
Pladsen, hvilket har gavnlig Virkning paa Humøret.
Efter flere Ugers Ophold blev jeg betydelig bedre.
Havde Forholdet mellem Fangerne indbyrdes været
lige saa rosværdigt som i Hytte 52 i Stobs, vilde Bed
ringen være indtraadt længe før. — Der var Tider,
da jeg tvivlede paa, om jeg nogensinde skulde
vende tilbage til mit elskede Hjemland. Ved Siden
af en Del andre Ulemper var der nemlig indtraadt
en hæftig Hjertebanken, der til Tider blev saa alvor
lig, at jeg frygtede det værste. I denne Forfatning
gjorde jeg mig alvorlige Tanker om Døden, og det
blev derved klart for mig, hvor tragisk det maa være
at ligge alvorlig syg og forlade det timelige uden en
eneste Ven, der kunde tage en ved Haanden og saaledes overbevise en om, at man ikke var forladt, eller
uden at modtage et kærligt Blik, for hvilket man vilde
give en Verden. Vel tager Lægerne sig af de syge
med megen Opmærksomhed. Jeg har set Beviser
herfor baade af engelske og tyske; men det sker mere
forretningsmæssigt. Det, en alvorlig syg trænger saa
haardt til, det er lidt virkelig inderlig Kærlighed.
Man skulde synes, at det maatte være lige meget,
hvor det afsjælede Legeme fandt sin sidste Hvileplads.
Jeg har før troet, at det vilde være mig ligegyldigt,
om jeg blev stedt til Hvile paa et ukendt Sted i et
fjernt Land eller i Havets dunkle Dybder. Men nu
véd jeg, at der er en Trang i Mennesket til at dø hos
Venner og udaande paa Fædrenejord og endnu bedre
paa den hjemlige Plads, hvor en Del af Livet er levet.
Jeg forstaar Ønsket om at blive ført hjem, naar nogen
dør i det fjerne. — Ved disse Oplevelser kom jeg
til at tænke paa mine Landsmænd, af hvilke saa

73
mange udaander paa fjerne Slagmarker uden Haandtryk, uden et kærligt Blik, langt borte fra den hjem
lige Jord. De vil have søgt derefter i de sidste Øje
blikke, og da de ikke fandt det, de saa inderligt øn
skede, har Aanden — Tanken — sikkert ikke været
i Slagtummelen længere, men dér, hvor deres Kær
lighed har hjemme. Elskede Hjemland! Du har følt
det sagte Sus, naar dine Sønners Aander er vendt til
bage. Lyt til deres Hvisken: Sørg ikke mere; vore
Lidelser er endte.

i}

Frigivelsen.
HverMaaned frigives nogleFanger; maaske udleveres
de imod et tilsvarende Antal engelske i tyske Fange
lejre. De, der mener at have nogen Chance, ind
sender derfor Ansøgning om Frigivelse. Selvfølgelig
søgte jeg ogsaa: jeg var ikke i den militærpligtige
Alder, havde til Tider været betænkelig syg og var
taget til Fange paa et neutralt Skib. Det var gode
Grunde. Fanger fortalte mig, at flere af dem, der
var taget fra neutrale Skibe, var kommet fri, saa jeg
havde godt Haab. Det blev endvidere tilraadet at an
drage om at blive tilbagesendt til De forenede Sta
ter, hvis det ikke kunde tillades mig at blive sendt
hjem. Da jeg, hvis det skulde være, ikke havde noget
imod endnu en Gang at besøge Amerika, fulgte jeg
Raadet, saa meget mere som jeg syntes, at der deri
laa en yderligere Mulighed for at komme paa fri Fod.
Der hengik Uger, uden at jeg hørte noget derfra.
Omtrent alt Haab var forsvundet, og jeg indrettede
mig paa et langt Ophold i Fangelejren. Da fik jeg
den 9. Marts Ordre til at møde paa Kommandantens
Kontor Kl. 10 Minutter før 9. Der laa noget usæd

%
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vanligt deri, da vi ellers plejede at faa Ordre til Kl.
10. Kommandanten udspurgte mig om adskilligt angaaende min Tilfangetagelse ved Kirkwall, og da han
havde overbevist sig om, at jeg var den Fange, der
sigtedes til i Skrivelsen fra London, meddelte han
mig, at jeg var frigivet til Danmark og kunde straks
rejse, hvis jeg vilde underskrive en Erklæring om ikke
at vende tilbage til Tyskland under denne Krig og
ikke foretage mig noget som helst fjendtligt imod
England og dets allierede. Selvfølgelig underskrev
jeg denne Erklæring og forlod Kommandanten let om
Hjertet. (Det viste sig senere i London, at en af
samme Navn var kommet dertil i Midten af Januar
for at faa Rejsepas; men en nærmere Undersøgelse
gav til Resultat, at han ikke var den søgte, og saa
maatte han igen tilbage til Lejren. Det maa have
været en svær Skuffelse for ham og en tung Tilbage
rejse.) Efter at have faaet ordnet mine Pengesager
pakkede jeg mit Gods og tog Afsked med Venner og
Bekendte. Om Eftermiddagen tog jeg til Douglas som
fri Mand, hvor jeg for omtrent 4 Maaneder siden var
landet som Krigsfange. Den, som ikke har været
Fange, kan næppe forestille sig den Stolthed, man
føler ved at være fri og kunne gaa omkring uden Opsyn
eller afstukne Grænser. — Anden Dags Morgen gik
Rejsen med Damperen efter Liverpool til. Jeg skuede
tilbage fra Baaden mod Lejren ved Stranden og kunde
skelne Pladsen foran Etablissementet, den Plads, fra
hvilken jeg saa ofte havde længtes til de Egne, mod
hvilke jeg nu styrede. Et Helhedsindtryk af Opholdet
drager forbi og derpaa: Farvel, du smukke Strand,
hvorfra Fangen saa ofte har nydt den vidunderlige
Udsigt. Farvel, Fangelejr med dine Skranker — men
nu er jeg fri.
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Det gaar over Liverpool til London. Overalt mær
kes Krigstilstanden ved strenge Politiforholdsregler.
En flink Herre, der rejste samme Vej, gav mig man
gen Haandsrækning paa de fremmede Steder under
de ukendte Forhold. Der var adskilligt at ordne i
London. Det er ikke bare Fornøjelse at staa i denne
By med sine 7 Mill. Indbyggere, naar man ikke ken
der et eneste Menneske eller en eneste Gade. Det
var for mig saa meget mere ubehageligt, da Tiden
var knap, og jeg skulde have alt i Orden; thi mit
Pas lød paa, at Datoen for Afrejsen „kunde under
ingen Omstændigheder forandres". Altsaa, hvis jeg
ikke blev færdig, kunde jeg blive ført tilbage til Fange
lejren. Der var ikke andet for mig at gøre end at af
give Gadernes Navne til Automobilkuske og saa lade
dem køre løs. Det kostede Penge; men jeg fandt alle
Pladser og fik det hele i Orden. Hvad der var den
egentlige Aarsag til min Frigivelse, fik jeg ikke oplyst;
Englænderne siger ikke meget. Den følgende Dag, en
Søndag, fik jeg Tid til at se nogle af de mest be
kendte Pladser og Bygninger. Om Mandagen skulde
Rejsen gaa videre. Men der blev mig meddelt paa
Billetkontoret, at Skibet havde faaet en Forsinkelse
og først afgik fra Hull Dagen efter. Da mit Pas jo
lød paa, at Dagen for Afrejsen ikke kunde blive for
andret, var der ikke andet at gøre end at tage til
de enkelte Kontorer en Gang til, og saa kørte jeg
igen rundt i Londons Gader i Automobil. Jo, der er
Krigstilstand overalt, hvor man kommer: strenge Po
litiforholdsregler og Militær paa alle Pladser: i Gader,
Jernbanevogne og paa Stationer. — Jeg naaede til
Hull endnu samme Nat, hvor jeg blev tilraadet at
tage Ophold i et Logihus ikke ret langt fra Politi
stationen. Men det skulde jeg ikke have gjort. Det
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saa mindre tiltalende ud inde i Huset. Værten førte
mig ad en snæver Trappe op paa Loftet, hvor han
ledte mig til et usselt Tagkammer, hvor der lige kunde
staa 2 Senge. I den ene laa en uhyggelig udseende
Mandsperson med tykke Kinder, der vidnede om, at
han var Elsker af Spiritus, og han snorkede, saa det
gungrede i det lille Kammer. Værten mærkede an
tagelig, at jeg blev lidt overrasket ved dette Syn; han
sagde: De kan vel nok sove hos denne „Gentleman".
Gentleman, Gentleman, jo det betyder noget i Ret
ning af flot eller pæn Herre. Hvis Situationen ikke
havde været saa uhyggelig, var jeg bristet ud i en
hjertelig Latter. Gentleman — og denne Sovekammerat. Jeg var et Øjeblik uklar over, om jeg skulde
tage Afsked med dette Logihus og dets Beboere;
men saa var Værten sikkert blevet fornærmet, og naar
jeg ikke af ham kunde vente Oplysning om et bedre
Natteherberge, havde jeg staaet ene midt om Natten
i Hulls mørke Gader. En Natstrejfer havde maaske
ført mig hen i noget, der var værre. Jeg blev; dog
laa jeg nogen Tid og lurede paa, om der skulde pas
sere noget. Men „Gentleman" snorkede videre.
Dagen efter gik vi ombord i Hull efter en sidste
Undersøgelse paa Skibet. Jeg mistede derved nogle
smukke Prospektkort, som jeg havde købt i London.
Til Trøst meddeles, at de vil blive mig tilsendt efter
Krigen. — Jeg er nu igen paa dansk Grund: en pæn
Damper, der skal føre os til København. Uvilkaarligt
tænker jeg paa den danske Grund, som jeg blev
fjernet fra ved Kirkwall for 5 Maaneder siden. I den
mellemliggende Tid har man ligget som tysk Krigs
fange i engelske Fangelejre. Ogsaa et Afsnit af Livet;
maaske det mærkeligste af alle. Alle Stemninger og
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Følelser, Skuffelser og Lidelser kan ikke omtales. —
Tankerne i Fangelejren gik ofte længselsfuldt til frie
Egne; nu vender de ofte tilbage til de snævre Lejr
forhold. Man ser Fangerne vandre paa Pladsen, hvile
i Hytterne, spise og skæmte, lege og kives; man glæ
des ved Tanken om noble Mænd og vender sig med
Afsky fra sjofle Aander. Man mærker deres stille Suk,
deres Trods, deres Haab. Lev vel, Fangelejre,
nogle af de mest sælsomme Pladser i denne vilde Tids
forandrede Forhold.

Hjemrejsen.
Der er kun faa Passagerer ombord paa D. F. D. S.s
smukke Damper. Det blev ingen Lystrejse, som Farten
fra New York til Kirkwall. Paa Rejsen over Nord
søen maa man være forberedt paa alvorlige Ting:
Torpedering og Miner. Om Dagen holder Vagten paa
Skibet Udkig efter Minerne; men om Natten sejles der
lige til. De er ikke saa lette at se selv ved Dagslys.
Udkigsposten oversaa en, der blev iagttaget af andre
i kun 10 Meters Afstand fra Skibet. Den var dog
ikke farligere, end om den havde været 100 Meter
borte. Miner er der nok af i disse Farvande; men
naar man véd det paa Forhaand, indretter man sig
efter Forholdene. Man gør sit Testamente før Afrejsen,
d. v. s. man gør sig fortrolig med, at det kan gaa
galt. Gaar det godt, saa er man glad; men gaar det
galt, nu ja, saa var man forberedt. — Besætningen
paa disse Skibe er jo stedse udsat for disse Farer;
men de har jo forlængst vænnet sig dertil. En Pas
sager bemærkede en Aften til vor gamle Kaptajn, at
han fandt, Kaptajnen kunde godt i sin Alder træde
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tilbage især under de nuværende Forhold. Han svarede
ganske rolig: „Jeg vil nu blive paa min Post, saalænge disse Tider varer. Derpaa kan yngre Kræfter
komme til". Vi forstod ham alle. Jo, en Kaptajn har
vænnet sig til Tanken om Døden i Bølgerne. Skibet
er paa sin Maade blevet hans Hjem og Havet hans
Hjemland. Gamle Kaptajn, jeg glemmer aldrig denne
Udtalelse. Jeg følte, her sad foran mig den rigtige
Sømand med et godt Hjærte tillige. — I en stærk
Øststorm gik vi fra Hull nordpaa med Bølgerne lige
ind mod Skibets Langside og saaledes stærkt udsat
for drivende Miner. Derpaa vendte vi mod Øst og
fik Bølgerne lige imod. Derved forsinkedes Overfarten
en hel Dag, saa vi blev godt møre i Kroppen af at
ligge i Sengen Dage og Nætter. Vi var nemlig alle
søsyge. Først ved Skagen løjede det af. Vi sendte
en Hilsen over til Holger Drachmanns Grav mod Syd
og iagttog de tyske Trawlere mod Nord. Ingen gjorde
os noget; de bare kiggede paa os og lod os sejle.
Vort Skib blev ellers paa den forudgaaende Rejse
ført til Stettin for at blive nærmere undersøgt. Ved
Nattetid førte D. F. D. S.s Damper os ind i den samme
Havn, fra hvilken Skandinavien-Amerika Liniens Damper
for ca. 10 Maaneder siden førte mig ud. 1 Mellemtiden
ligger Oplevelser fra det frie Amerika med dets stolte
Historie, dets store Muligheder, dets Haardhed og
Mildhed, dets Kraft og Ynkelighed — og Oplevelser
fra de engelske Fangelejre, hvilket jeg har gengivet
en Del af i det foregaaende. Det er Oplevelser fra
Omraader af saa modsat Natur, som tænkes kan. De
har øget Kærligheden til Hjemlandet, skærpet Blikket
for dets Svagheder og styrket Stoltheden ved Tanken
om Nordens Historie og vor Kulturs Værdi. De mæg
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tige Forenede Stater tæller blandt deres 100 Millioner
Indbyggere flere Millioner af Nordens Børn eller
deres Ætlinger som Landets bedste Borgere; deres
Historie og Billedstøtter viser, at Amerikas Opdagelse
maa føres tilbage til Vikingetidens energiske og frem
adstræbende Søgutter, og Øriget har modtaget en Del
af sin Kraft fra Nordens Indvandrere i forskellige
Tidsperioder.

