Jødeforfølgelse
Kilde 6
Greta Cohns spørgeskemabesvarelse (ca. 1947) om opholdet i
Theresienstadt. Cohn var tysk jøde og kom i 1938 til Fyn.
Meningen var, at hun skulle lære landbrug hos en gårdejer i
Brylle og derefter tage til Israel, men besættelsen forhindrede
dette. Den 2. oktober 1943 blev hun arresteret og sendt til
Theresienstadt.
Hendes svar er skrevet i kursiv
Efternavn:
Cohn f. Kovn
Fornavn: Greta
Erhverv eller stilling ved arrestationen: Landvæsenselev
Fødselsår og Dato: 1906, 14.oktober
Nuværende adresse: Haslev, Præstevænget 7
Arten af evt. illegalt arbejde: --Den tyske sigtelse lød på: Jøde
Foreligger der tilståelse? --Foreligger der dom? --Dommen lød på? --Tysk lejr eller tugthus? Theresienstadt
Fangenummer? XXV/1-39
Fra (dato)? 5.10.1943
Til (dato)? 13.4.1945
I.

Transporten

Fra din første hovedlejr til første udekommando, og hvis du ikke har været
på Udekommando, din transport fra Danmark til Tyskland.
Transport hvorfra? Brylle Mark Fyn
Hvortil? Odense – Kolding - Theresienstadt
Angiv dato og evt. klokkeslæt for afgang og ankomst: 2.10.43 – 5.10.43
Kan du angive ruten? Hamburg - Dresden
Transportmiddel? kreaturvogn – lukket.
Hvor mange i hver Vogn? cirka 30
Var der halm, tæpper el. lign.? nej
Fik du forplejning med på turen (brød – margarine – pålæg)? Fra Brylle:
brød, ost, frugt
Hvor meget? 2 rugbrød, 1 kg ost
Var der bevogtningsmandskab i Vognen? nej
Fik du noget at drikke? Jeg havde saftevand
I tilstrækkeligt Omfang? nej

Hvorledes forrettede du nødtørft? På en marmeladespand, næste dag
Blev du bestjålet? nej
Af hvem? -Var du ude for luftangreb? nej
Eller luftalarm? ja
Blev du i Vognen? ja
Var den låset? ja
Hvor var bevogtningsmandskabet? I en anden Vogn
Var der dræbte eller sårede? --Var der flugtforsøg? --Forekom der mishandlinger? --Hvordan? --Yderligere bemærkninger til transporten og evt. beskrivelser af særlige
oplevelser: Jeg var syg under hele transporten, galdestensanfald med
opkastninger, ustandselig.
II.

Ankomsten

Til første lejr eller fængsel fra Danmark: Theresienstadt
Hvilket:--Hvornår: 5. oktober 1943
Havde du kuffert med tøj med fra Danmark? ja
Hvad beholdt du af dine ejendele efter ankomsten? Alt undtagen toiletsager
Blev du klippet skaldet? nej
Blev du barberet på kroppen? --Hvor ofte har du fået ”autobahn” [maskinklippet en stribe gennem håret]? Har du været klippet på en anden måde? nej
Hvorledes? --Hvornår fik du lov til at lade håret vokse? --Yderligere bemærkninger om ankomsten og særlige oplevelser:
Det første vi fik var en lille sort-gul stjerne med ”jøde”

III.

Daglige forhold

Hvis du har været på udekommando: Beskriv den, du har været længst i.
Lejrens navn: Theresienstadt
Hvad havde du på af tøj og fodtøj om dagen? Mit syet tøj
Hvorledes så det ud (helt, stort el. småt, rent foer, knapper osv.)?
Jeg havde tøj til at skifte med.
Hvor tit fik du andet tøj udleveret (evt. omtrentlige datoer? 1 Røde Korspakke med tøj fra Danmark (mit eget)

Og hvad? --Var der anledning til at vaske eller få vasket tøj? ja
Organiserede [stjal, byttede] du mere tøj? nej
Og hvad? --Blev tøjet stjålet fra dig? nej
Hvad? --Hvor ofte? nej
Fodtøjets art: --Fodtøjets forfatning: --Nævn dine personlige ejendele (tandbørste, sæbe, lommetørklæde, WC-papir
osv., evt. hvor længe du havde dem):
Jeg fik forskellige ting med Røde Kors-pakke f.eks. wc-papir,
lommetørklæder
Blev du bestjålet for andet end Tøj? nej
Hvad? --Hvor ofte og hvor blev du bestjålet (transporter, natten m.m.)? --Af hvem (overfanger, medfanger, SS)? --Organiserede du dig nødvendighedsartikler?
Hvilke? tandbørste, wc-papir
Hvad gav du for dem? Ingenting

ja

Hvorledes var mulighederne for personlig vask? En gang imellem varmt vand
Og med hvilke midler? Vand, sæbe
Den daglige kosts art og mængde: Ubeskrivelig sort kaffe morgen og aften.
Middagen var i de fleste tilfælde ikke til at få ned.
Hvorledes foregik spisningen og hvor? På briksen
Og hvornår på dagen? Kl. 12-1
Hvilke spisegrejer havde du? Ske
Var de fælles med andre? nej
Blev de regelmæssigt vasket? ja
Organiserede [stjal, byttede] du mad ud over normal tildeling? nej
Hvad og hvor meget? --Hvad var priserne? --Hvorledes var Toiletterne? Rædselsfulde
Hvor mange appeller [hvor fangerne stod i rækker på appelpladsen for at
blive talt af fangevogterne] havde du daglig? --Hvornår på dagen? --Hvor længe varede de normalt? --Og den længste? 10.okt.1943 kl. 6 morgen til 10 aften
Hvor mange gange var du i beskyttelsesrum om dagen? ---

Om natten? --Hvorledes var beskyttelsesrummet indrettet og hvor? --Hvor mange tror du, I var? --Hvor meget plads ca. til hver (var der plads til at bevæge sig, kunne du
hvile dig)? --Blev du mishandlet på vej til/i beskyttelsesrummet: --Hvorledes? --Af hvem? --Blev du mishandlet i Lejren? nej
Hvorfor? --Hvorledes? --Af hvem? ---Hvor ofte var der razzier? lidt
Og efter hvad? cigaretter, penge
Hvornår og hvorledes foregik de? Alt blev undersøgt
Hvordan var sengestederne (på gulv eller i etagesenge)? etagesenge
Omtrentlig bredde og længde: 60 – 160 cm.
Hvor mange etager? 2
Hvor mange sov I i hver seng normalt? en
Og højst? --Omtrentlig afstand mellem sengene? ½ m
Tæppernes art og antal: 2 uordentligt
Underlaget på sovestedet: træuld
Hvad havde du på om natten? natkjole egen
Var der påbud om, hvad du måtte have på? nej
Hvor mange sov der omtrent i dette lokale? 27
Hvordan var luften i lokalet: god
Hvor havde du tøj og ejendele om natten? ved siden af sengen
Normal sovetid: 8 timer
Hvorfor blev søvnen afbrudt? luftalarm, vandladning
Yderligere Bemærkninger eller særlige oplevelser i lejren:
IV.

Adspredelser

Beskriv den lejr, du har været længst i, men har du særlige interessante
ting fra en anden lejr, så fortæl det, men med angivelse af fra hvilken
lejr.
Fik du noget for dit arbejde (lejrpenge, cigaretter eller andet)?
lejrpenge
Hvor meget? Kan jeg ikke huske
Hvor ofte? 1 gang om måneden
Kunne du bruge pengene (kantine eller andet): Kantine
Hvad kunne du købe der? Sort kaffe
Opgiv priser på forskellige ting: --Var der bordel med adgang for danskere? nej
Var der bibliotek med adgang for danskere? ja
Var der anden underholdning (koncert, sport eller andet)? Koncert, teater,
fodbold (legalt)
Var du til gudstjeneste? ja (legalt)
Havde du nogen sinde mulighed for at være alene? nej
Yderligere bemærkninger angående adspredelser: --V.

Arbejdet

Arbejdssted (firmanavn, kommandonavn etc.)? sygehuset
Fra hvilken Lejr gik du til dette arbejde?
Arbejdede du inde eller i fri luft? Inde. Senere kom jeg til landbruget
Arbejdets art (ved maskine, jordarbejde eller andet)? Grave, rive, køre
halm, læsse vogn
Var du faglært i arbejdet? Ja i Danmark på en bondegård
Arbejdsdagens normale længde? 10 timer
Hvor lang tid tog transporten fra lejr til arbejdsstedet? ½ - 1 hel time
Transportmiddel. Vi gik
Fik du ekstra kost på arbejdsstedet? nej
Kom du i dækning under luftalarm? nej
Hvor mange luftalarmer var der omtrent på en arbejdsdag? 3-4
Var du udsat for direkte luftangreb? nej
Beskriv et af ovennævnte arbejdssteder (evt. flere på vedlagte ark) efter
følgende spørgsmål: arbejdsstedets Navn: ---

Var arbejdet udmattende for dig? ja
Havde du mulighed for at drive? lidt
Blev du mishandlet på arbejdsstedet? nej
Af hvem? --På hvilken måde? --Hvem kontrollerede, at du arbejdede (overfanger, SS, soldater eller
andet)? Gendarmer
Havde du uden for lejren forbindelse med civile tyskere? nej
Hvordan betragtede og behandlede de dig? --Havde du særligt arbejde i eller uden for lejren (køkken, revier,
skrivestue eller andet)? --Hvordan fik du det? --Yderligere oplysninger om dit arbejde eller særlige bemærkninger:
Landbrugsarbejde var jeg vant til, men blev hurtigt træt – Alligevel bedre
i frisk luft end på sygehuset.
VI.

Arbejdet søn- og helligdage

Besvar om muligt fra forskellige lejre.
Var du på dit daglige arbejde? ja
Hvis ikke, hvad blev du så sat til? --Var der forskel på arbejdstid søndag og hverdag? nej
Hvorledes lå din arbejdstid i juledagene? Første helligdag arbejdede vi
Hvorledes lå din arbejdstid i påsken? Første helligdag arbejdede vi
Havde I fridage? nej
Hvornår? --Yderligere bemærkninger om søn- og helligdage og særlige oplevelser:
VII.

Gensidigt forhold

Du må selv om fra hvilken lejr, du besvarer følgende spørgsmål, men angiv
hvilken:
Havde du i kraft af dit arbejde særlig kontakt med SS? nej
Hvorledes var forholdet til overfangerne? --Hvorledes var forholdet til de andre nationer? --Hvorledes var forholdet mellem de politiske og ikke politiske? --Hvilke nationaliteter oplevede du som overfanger?
--Hvorledes var forholdet til dem? --Var der nogen illegal organisation blandt fangerne? ---

Kendte du den dernede? --Hvad lavede den? --Hvorledes fulgte du i lejren eller fængslet krigens gang (avis (hvilke)
radio, rygter osv.)? Rygter i massevis
VIII.

Forbindelse hjem

Hvis du har været på udekommende, den du har været længst i, hvis ikke den
hovedlejr, du har været længst i: --Hvilken? -Fik du breve hjemmefra? ja
Hvor mange: 2
Hvor meget fik du af dem? --Skrev du breve hjem? ja
Hvor mange? Mindst 8-10
Hvor mange nåede frem? 2 kort
Fik du privatpakker hjemmefra? nej
Hvor mange? --Fik du Røde Kors-madpakker? ja
Hvor mange? I hver måned en pakke
Udleveredes Røde Kors-pakkerne: uåbnet/åbnet/uden kasse/de enkelte dele
splittet? Åbnet – tit var det halve stjålet
Hvor meget måtte du aflevere for at få Røde Kors-pakkerne? --Hvorledes fik du den opbevaret? Under sengen
Hvor meget blev der stjålet af den? Intet
Hvor lang tid gik du længst uden Røde Kors-pakker? ½ år
Hvornår ca.? Fra ankomsten til april 1944
IX.

Forskelligt

Har du overværet Henrettelser? nej
Var du beordret til det? --Hvem foretog dem? --Hvornår? --Hvorledes?
--Hvor? --Hvilke straffemetoder har du set? Prygl
Har du været i straffekompagni? -Har du haft særlig arrestform? -Har du foretaget Flugtforsøg? -Bemærkede du kolde fødder i 1945 hos SS? -Overfangerne? --Vogterne? -Den civile Befolkning? -Var du på revier [lejrhospital]? ja
Hvor? Theresienstadt
Hvornår? Februar-april 1944
Hvor længe? 3 måneder (hjernebetændelse)

Har du været på Schonungsblock (skåningsblok)? --Hvor? --Hvornår --Hvor længe? --Har du haft Schonungsarbeit [skånearbejde]? nej
Hvor? --Hvornår? --Hvor længe? --Hvilket? --Yderligere bemærkninger eller særlige oplevelser:
X.

Hjemrejsen

Hvornår kom du til Danmark? 28.5.45
Hvorfra i Tyskland? Fra Sverige
Du bedes på vedlagte ark fortælle om hjemrejsen:
Grete Cohn (jeg blev gift 2. sept. 1946)
Den 15. april 1945 blev vi hentet med Folke Bernadottes Røde Kors vogn.
Over Dresden, Berlin, Lübeck, Rendsburg kom vi til Padborg. Her fik vi
mad, et hårdt tiltrængt bad og nogle timers hvile. Videre gik rejsen over
Haderslev. Bilerne kunne næsten ikke komme igennem. Mennesker, blomster,
flag. En gammel morlil rakte en hel lagkage ind til os. Det var hendes
fødselsdag. Videre til Kolding. Overalt blomster og flag og begejstring.
Den 17. april om aftenen til Odense. Om eftermiddagen blev Husmandsskolen
[Gestapos hovedkvarter på Fyn] bombet og hele byen var opskræmt. Vi fik
mad og sengene på Den ny Forsamlingsbygning. Røde Kors Odense afdeling
stod for det hele. Næste morgen kl. 4 videre til København. På færgen fik
vi frokost. Ved eftermiddagstid i Malmø. Sent om natten videre med tog til
den danske forlægning i Strängnäs. Kapitulationen oplevede vi i --- og den
28. maj rejste jeg tilbage til Fyn. Men alligevel var rejsen gennem
Danmark det kønneste hvad jeg havde oplevet. Noget man aldrig kan og må
glemme. Vi skylder danskerne tak for deres velkomst og svenskerne fordi de
hentede os ud fra et helvede!
Grete Cohn
Haslev
Præstevænget 75.

