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Herbert Kain har skrevet sine erindringer fra besættelsen. ”En ung
jøde kom til Fyn og vendte tilbage” blev bragt i Fynske Årbøger 1994.

[…]
Eftersom hele arbejdet foregik uden for lejren, havde lejrkommandanten
fået udskrevet tjekkiske gendarmer/politibetjente til ekstra
bevogtning af gruppen. SS-mændene hyggede sig i et skur og lod
gendarmerne om bevogtningen. Mange af disse var gode patrioti ske
tjekkere, der hadede tyskerne, og som gerne ville bytte varer med
fangerne. De fik tandguld, indsmuglede ringe eller armbånd, og de
leverede fra starten madvarer, cigaretter og sidenhen også håndvåben.
Jeg blev fine venner med en håndfuld af dem, og de lagde de medbragte
varer på et aftalt sted, hvor jeg så havde lagt betalingen. Alle disse
varer blev bundet fast til livet inden for bukserne eller skjult i
strømperne. På den måde blev min gruppe Strassenbau den illegale
forbindelse med omverdenen. Gendarmerne fortalte om tyskernes nederlag
ved Stalingrad, og hvad der ellers var at berette fra fronterne. Vi
var begyndt at vente på krigsafslutningen. Søndag den 14. januar 1945
blev hele kolonnen standset af lejrkommandanten ved lejrindgangen. Han
sendte gendarmerne hjem, og den øvrige gruppe ind i lejren. Tilbage
stod jeg med bange anelser. Jeg skulle klæde mig af til skindet, og
der kom en del varer og våben frem. Selvfølgelig hævdede jeg, at jeg
havde fundet tingene i en vejgrøft, dér hvor vi arbejdede, o g at det
havde været meningen, at jeg straks ville aflevere dem til
kommandanten. Tyskerne begyndte så at slå på mig med alt, hvad de
kunne finde, trak mig i håret og slog mig i ansigtet med de bare
næver. Det gjorde frygtelig ondt, og jeg tror nok, at min næse
brækkede ved den lejlighed, men jeg fastholdt mit udsagn. Så kom jeg
op i lejrkommandantens jeep, blev kørt til kommandanturet og dér

spærret inde i et mørkt kælderlokale. Den nat har jeg ingen erindring
om. Næste dags formiddag blev jeg hentet op af to SS’er, og jeg kom
påny i forhør hos kommandant Rahm og hans bøddel ”lange Heinrich”. Jeg
tør ikke give noget bud på, hvor længe de slog mig, brændte mig, trak
mit hår ud osv.; kun ved jeg, at blodet pludselig styrtede ud af
munden på mig ind på kommandantens fine gulvtæppe. Jeg kom ned i den
mørke kælder igen. Da jeg var bange for, at de ville slå mig helt
ihjel, hvis jeg ikke sagde noget brugeligt, opdigtede jeg flere
personer, der havde kontaktet mig under mit arbejde som arbejdsleder.
Det gav mig et par dages fred, mens tyskerne søgte efter dem.
Jeg var radbrækket over hele kroppen og frygtede det næste
forhør, hvor SS jo vidste, at jeg havde løjet for dem. Også den dag
blev en timelang lidelse; men jeg udnyttede min blodstrøm, der jo ikke
måtte komme på hans tæppe, og man bragte mig igen til mit fængsel. For
at få lidt ophold mellem slagene fortalte jeg også om mine tætte
forbindelser med danske politikere og embedsmænd. Det ville tyskerne
undersøge, og de sendte mig i en art grisekasse til det nærli ggende
fæstningsfængsel uden for Theresienstadt, Kleine Festung, hvor man i
mange årtier havde indespærret kriminelle og politiske fanger. Der kom
jeg i en underjordisk enmands-mørkecelle med stampet lergulv og
metertykke vægge, med en spand som eneste inventar. Kartoffelsuppe og
vand fik jeg én gang daglig, og komme over på latrinen med min spand
måtte jeg hver anden dag. Vasket blev jeg ikke i al den tid mellem 20.
januar og 6. maj, og jeg har senere ofte tænkt på, hvorledes jeg må
have set ud og lugtet. Jeg fik en omgang plettyfus, som - efter hvad
jeg senere hørte - mange døde af, og i de 105 døgn lærte jeg at bede
til Gud om hjælp. Med bankesignaler kunne jeg holde en vis forbindelse
med andre, i regelen politiske fanger. For at holde kropstemperaturen
oppe lavede jeg daglig op mod 500 knæbøjninger og kuskeslag. Et
velkomment madtilskud var de mange lus fra armhulerne og skridtet. De
formerede sig hurtigt!
Det er først nu, jeg kan fortælle om de 105 dage, og jeg
havde egentlig troet, at jeg havde fortrængt hændelserne, men det er
langt fra tilfældet.
En af de sidste dage kom der en SS-mand - formoder jeg - med
en gøende hund hen ad den lange gang, og han råbte mit navn flere
gange. Som ved en indskydelse fra højere magter undlod jeg at svare,
og dette blev formodentlig min redning. Der kom ikke mere mad, og
jerndørene forblev lukkede de næste dage. Hvor længe, har jeg ingen

virkelig tidsmåler for. Jeg tørstede, sultede og drak min egen urin.
Jeg døsede passivt. Jeg havde opgivet alt. Pludselig åbnedes døren, og
udenfor stod en storgrinende russisk soldat, lidt derangeret, men
venlig. Han tog sin vodkaflaske fra bæltet og hældte noget i mig. Det
fik mig til at besvime, og da jeg vågnede, lå jeg sammen med en masse
andre i Kleine Festungs gård. Der kom en tysktalende russisk officer
og rystede energisk på hovedet, da jeg stammede mit navn. Nej, mente
han, jeg måtte være død, for det viste mit kartotekskort. Tyskerne
havde under deres vilde flugt vestpå efterladt deres kartotek over
fangerne. Først da jeg kunne huske mine fødselsdata og fortalte om
omstændighederne ved min indlevering til Kleine Festung, gik han med
til at slette dødsanmærkningen på mit kort. Først senere forstod jeg,
hvorfor SS- manden havde råbt mit navn i gangen; det viste sig, at
tyskerne i deres sidste timer havde skudt et betydeligt antal af de
fanger, der ville kunne blive vidner imod dem. Men jeg har stadig ikke
forstået, hvad der fik mig til at undlade at svare på navneopråbet.

